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Inledning 
Välkommen till ’’Nils Holgerssons underbara matresa’’. Under flera veckor kommer vi tillsammans 
göra en kulinarisk resa genom flera av Sveriges landskap, där vi bekantar oss med rätter som är typiska 
för just det landskap vi befinner oss i. Vid varje nytt stopp kommer det ett nytt häfte med intressant 
information om området och recept.  Syftet med dessa häften är att ni som kockar ska få lära er lite 
mer om våra svenska landskapsrätter. Denna information kan ni sedan sprida vidare till era matgäster. 
Vi hoppas att informationen kommer att vara till nytta och att ni blir mer nyfikna på den svenska 
matkulturhistorian.  

Trevlig resa! 

 

 

Kokkonstens väsentligheter 
Af alla för menskligheten behöfliga kunskaper är kännedom om födoämnen, hvilka skola stärka våra 
lemmar samt pånyttfödda och lifva alla de organ, som äro bestämda att höja sinnena och befordra 
talangerna, själstorheten och snillet, på en gång bland de angenämast och nödvändigaste. Denna 
kunskap är oundgänglig så väl för menniskans upprätthållande, som för det ständiga fortvarandet af 
den menskliga naturens alla njutningar. Bland de många orsaker, som bidraga att störa helsan, är 
födans beskaffenhet och ofta äfven det sätt, hvarpå den beredes, af de viktigare; men underligt nog, är 
detta onda det enda, för hvilket inte botemedel blifvit sökt (Hagdahl, 1896, s.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Välkommen till Närke 
 
Närke vid Hjälmarens och Vätterns utvikningar var emellertid ett omtvistat gränsområde som länge 
sammanräknades med Götalandet och hörde till dess rike(1). Namnet Närke (Neeric 1165-81) anses 
komma av ett ord, när, som används om smala höjsträckningar och sund. Det är samma ord som finns 
i namnet Norrbyås (Nerboahs 1275). ”När-” kan syfta på åsen där Norrbyås kyrka ligger. Vad resten 
av ortnamnet betyder är inte klarlagt. 

De tidigaste uppgifterna om Närkes omfattning från början av 1300-talet anger ungefär samma gränser 
som nu. I norr räknades emellertid även Noraskog till Närke. Närke, som ursprungligen var delat i tre 
tredingar, utgjorde en egen lagsaga och ägde en lagbok, som stadfästes av Magnus Ladulås men som 
senare gick förlorad. Landskapstingen hölls under 1300-talet i Mosås och Kumla, senare i Örebro. Den 
kungliga förvaltningen utövades av fogden på Örebro slott. Närke tillhörde från 1170 Strängnäs stift. 
Skattepersedlarna var korn, smör och fläsk samt i landskapets bergslagstrakter osmundjärn. Antalet 
hushåll i Närke uppskattades 1570 till omkring 3 400, motsvarande en befolkning på bortåt 20 000. 

Cajsa Warg  1703 - 1769  (65 år) Kokerska, husmamsell och författare 
 
Anna Christina (kallad Cajsa) Warg föddes den 22/23 mars 1703 i Örebro som dotter till 
landskamreren Anders Warg och Catharina Lewin(2). Cajsas familj var av en "god familj" – hennes 
farfar var borgmästare i staden och hennes mor Catharina var dotter till en förmögen brukspatron. Vid 
fem års ålder dog Cajsas far Anders och hennes mor gifte två år senare (1710) om sig med Erik 
Rosenstråle som var regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. 

När Cajsa blev lite äldre flyttade hon till Stockholm där hon fick plats som köksa hos generalen och 
greven W.R.Stackelberg, som hade varit arbetskamrat med hennes pappa. Han var också svåger till 
kung Fredrik I:s älskarinna Hedvig Ulrika Taube. Cajsa ansågs laga otroligt god mat, och fick till slut 
ett mycket gott anseende därav. Under 1740-talet tog hon tjänst som husmamsell hos sin mors kusin, 
Catharina Klinckowström. Catharina var gift med Leonard Klinckowström - och han älskade Cajsas 
mat. Han var en tjock och matglad herre som alltid skulle ha minst tolv rätter per måltid. Hans hem 
sägs ha varit öppet för dåtidens "kändisar" som Carl Michael Bellman och Johan Tobias Sergel, som 
ofta kom dit och åt. Vid 52 års ålder (1755) gav hon – på egen bekostnad - ut en kokbok på 800 sidor 
som hette: " Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber". Boken blev en storsäljare och 1772 
översattes den också till tyska. I hennes bok står det: "man tager, om man så hafva kan", vilket sedan 
sägs ha blivit det kända: "man tager vad man haver" - detta uttryck står dock aldrig i hennes bok, men 
däremot börjar ofta hennes recept med "man tager..". Det är emellertid inte bara recept i boken utan 
även andra råd och tips, till exempel hur man färgar ull, sköter kor, om växtfärgning och ljusstöpning. 
Boken blev dominerande för svensk matlagning under flera generationer. Redan under hennes livstid 
hann boken komma ut i fyra upplagor, och efter hennes död kom den ut i tio till. 

År 1757 dog Cajsas "matmor" Chatarina Klinckowström, och det sägs att herr Klinckowström efter 
detta fördrev sina kvällar med att spela kort med sin hushållerska, d.v.s. Cajsa. Två år efter hustruns 
död dog herr Klinckowström, och han bestämde i sitt testamente att Cajsa skulle få bo kvar i huset så 
länge hon levde, vilket hon gjorde. I testamentet stod det också att hon hade rätten att begravas i 
familjen Klinckowströms gravvalv. Cajsa gifte sig aldrig, vilket var ganska ovanligt på den tiden. 
Varför hon inte gjorde det är det ingen som vet – men hon kanske föredrog att klara sig själv?. Hon 
dog den 5 februari 1769, 65 år och 11 månader gammal, och begravdes i det Klinckowströmska 
gravvalvet.  År 2005 var det 250 år sedan hennes kokbok kom ut.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A5s


Cajsa Wargs originalrecept på Friserade 
frikadeller 
Formera av firskfärs klimpar i fason av hönsägg, och lägg dem strax i kokande vatten (3). När de 
blifva fullkokade, så läggs de på ett fat litet ifrån varandra, men allt vattnet som följer med hälles bort, 
och då de blifva kalla så läggas de på ett linnekläde, att all vätska drages ifrån. Därefter doppas de uti 
vispade ägg med en nypa vetemjöl, och väldras sedan uti rivet bröd, och kokas då strax uti skirat smör, 
till dess de fått vacker färg, samt anrättas då varma på en bruten servett, eller med brynt persilja i smör. 
Uti dessa frikadeller kan ock läggas en färsk ostra, när sådan är för hand, men den lägges inuti dem, är 
de formeras av den rå färsen, varmed han väl betäckes. På samma sätt kan också göras av rå 
kalvköttfärs. 

 
Cajsa Wargs sura gräddvåfflor 
Sur grädde kan bytas mot crème fraiche  

Ingredienser 

3 ½ dl sur grädde 
6 ½ dl vatten 
1 3/4 dl smält smör 
2 ägg 
Ca 5 dl vetemjöl  

Gör så här 

Vispa ihop vatten, grädde, smält smör och ägg (4). 
Tillsätt vetemjölet och vispa ihop så att smeten ringlar sig efter vispen vartefter vispen lyfts upp. 
Serveras med vispad grädde.   

 
 
 
 
 



Smakriket Sörmland 
Södermanland, även kallat Sörmland, är ett landskap i östra Svealand. Namnet betyder Södermännens 
land. Södermännen var det folk som bodde söder om Mälaren(5). 

Det sörmländska klimatet styrs främst av närheten till stora vattenytor, till havet i första hand men 
också till Mälaren och Hjälmaren. Landskapet har länge haft en sofistikerad odlingskultur tack vare de 
många herrgårdarna vars välskötta trädgårdar höll herrskapet med fina råvaror. Korngryn och rabarber 
är råvaror som förknippas med Sörmland(6).  

Lite mer om Rabarber  

Bergianska trädgårdens skapare, Johan Peter Bergius, anlade på 1700-talet en rabarberplantage på ett 
stort område som idag utgör delar av Vasastan i Stockholm(7). Då hade rabarberrot redan använts för 
medicinskt bruk i Kina i över 2000 år och varit den vanligaste huskuren för Europas befolkning sedan 
medeltiden. Därför var rabarberroten under lång tid också en begärlig handelsvara och betingade tidvis 
ett högre pris än opium. Fortfarande odlas medicinalrabarber i Kina och används i kinesisk medicin 
och av homeopater i både Europa och Nordamerika  

Rabarbern är en av våra vanligaste trädgårdsväxter, mycket tack vare att den trivs bäst i kallare klimat. 
Rabarbern är tålig och förser oss år efter år med stjälkar till pajer och kompotter, nästan oavsett om vi 
ger den näring eller pysslar om den. Vår vanligaste rabarbersort, Victoria, är uppkallad efter den 
brittiska drottning som (hittills) suttit längst på tronen. Det finns dock nya och färggrannare sorter, som 
Rosenhagen, Spangsbjerg, Elmsfeuer och Elmblitz som dessutom innehåller mindre oxalsyra 

 
Välkommen till Sörmlands rabarberfestival! 
Du kan under festivalveckans nio dagar handla rabarber och andra sörmländska primörer och 
trevligheter, lära dig förädla rabarber, uppleva den vackra sörmländska naturen och kulturen, tävla i 
rabarberpajtävling och andra rabarbertävlingar för stora och små, äta glass, fika och avnjuta allt på 
tema rabarber(6).  

Vad är Aptitrundan Sörmland? 
Lokala mathantverkare, producenter och serveringar har öppet en dag i september för att bjuda på 
aptitbitar och visa upp verksamheten. De har sina produkter och måltider till försäljning och anordnar 
aktiviteter(7). Besökaren väljer själv hur man vill utforma sin runda. Kanske fokusera på företagen i 
kommunen eller kring något annat område. Åka en runda på ett specifikt tema, t ex bageri, frukt & 
grönt eller kött & chark. Vissa gårdar har visning av djuren och andra aktiviteter som kan vara extra 
lockande för barnfamiljer.  

Visste du att... 



Rabarber är en grönsak, men säljs som en frukt (8). Den speciella, syrliga smaken kommer främst från 
äppelsyra. Oxalsyra står för strävheten och varierar mellan olika sorter. 
Skördad rabarber går bra att förvara i kylskåp i ungefär en vecka eller att skära ner i bitar och frysa in i 
lagom stora portionspåsar. Då är det aldrig långt bort till en sötsyrlig paj eller nykokt rabarbersylt 
närhelst på året som suget sätter in. 
”Lägga rabarber på” är en förvrängning av uttrycket ”att lägga embargo på” där ett spanskt ord 
förväxlats med det ljudlika rabarber.  
 

Sörmländsk sluring  
 
Korngryn och fläsk är typiskt för sörmländsk mat(). Det sörmländskaste man kan äta är sluring. 
 I Sörmland fanns det mest statare i hela landet, då var man fattig och sluring var billigt och enkelt att 
göra. Sluring är en slags soppa som består av spad från kokat fläskben, korngryn, potatis, morötter och 
en skvätt mjölk. Till det äter man knäckebröd. Var det fest tog man ett fläsklägg till sluringen. 
 
Sluring 
Fläskben  
Korngryn  
Potatis  
Morötter  
Mejram  
Mjölk  
Koka fläskbenet i vatten och skumma ordentligt. Strö lite korngryn och låt det koka med. Soppan ska 
vara simmig. Lägg i skivade morötter och sist potatis i större tärningar. Slå slutligen i en skvätt mjölk. 
I tallriken kan man lägga ett fläskben att gnaga av. 
 

Vätternröding 
Vätternröding, Vättern hyser det största beståndet av den skyddsvärda storrödingen, en glacialrelik 
som levt kvar i Vättern sedan inlandsisens avsmältning (9). 
Efter en dramatisk nedgång i beståndet har populationen under senare år ökat till följd av införandet av 
fredningsområden. 
 
Rödingen är viktig för fisket i Vättern. Statistik från yrkesfisket visar att fångsterna sjunkit från ca 60 
ton/år under första halvan av 1900-talet till mindre än 5 ton under senare år. 
 
År 2014 fanns det yrkesfiskare i Vättern. 

 
 



Sörmländsk potatispudding  
En rätt som ofta serverades vid festliga tillfällen i det sörmländska 
bondesamhället. Traditionen lever fortfarande kvar i många av de 
sörmländska hemmen(10). 
 2 dl  mjölk  
1 tsk  kryddpeppar, stött  
0,5 dl  sirap  
2 tsk  salt  
1-2 msk  smör, smält  
1 st  ägg  
1 dl  vetemjöl  
1,5 kg  potatis, kokt skalad mjölig  

1. Sätt ugnen på 200°. Pressa potatisen. Blanda mjöl, mjölk och ägg. Smaksätt med sirap, salt och 
kryddpeppar. Blanda med potatisen till ett ganska hårt mos. 
2. Smörj en ugnssäker form, ca 2-liter. Bred ut smeten och pensla med smält smör. Gör ett vackert 
mönster med en gaffel. Grädda i mitten av ugnen ca 1 timme. 
3. Servera puddingen varm som tillbehör till t ex revbensspjäll eller låt den kallna och serveras 
uppvärmd i skivor tillsammans med nystekt fläsk och rårörda lingon. 

 
Hjälmaregös 

 
 
Hjälmaregös (Sander lucioperca) förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens 
vattensystem(9). I Östersjön finns den främst i delar av Upplands och Stockholms skärgårdar och i 
Bråviken. Den förekommer dock i skärgårdar från norra Småland till Norrbotten.  
Gösen är ekonomiskt viktig för insjöfisket. De stora mängderna fångas i Hjälmaren och Mälaren. 
 
Gösfisket i Hjälmaren, Sveriges första MSC-certifierade fiske och världens första sötvattensfiske att 
MSC-certifieras år 2006. 
För närvarande landas årligen ca 150 ton gös från Hjälmaren. 
 
År 2014 fanns cirka 20 yrkesfiskare i Hjälmaren.  



Skomakarlåda  

 
Skomakarlåda är Närkes traditionella landskapsrätt(11). Skomakarlåda är en maträtt i traditionen 
svensk husmanskost. En skomakarlåda är en skiva stekt biff som serveras med potatismos och sås och 
normalt sett tillbehör i form av tärnad bacon och bitar av purjolök, som läggs på biffen. Ytterligare 
tillbehör kan förekomma. I mer påkostade varianter kan biffen bytas mot oxfilé(1). 
Maträtten har sannolikt fått sitt namn på grund av biffbitens likhet med en skosula i form. 
Det finns också en variant med stekt potatis, prinskorv och stekt ägg. Vanliga tillbehör är saltgurka 
eller rödbetor. 
 
 
Ingredienser 4 person(er)   
 
2 msk smör  
2 dl vatten  
12 st potatisar  
2 dl mjölk  
1 dl rött vin  
1 pkt bacon  
2 msk kalvfond, koncentrerad  
600 g utskuren biff  
salt och peppar 
 
Till garnering: färsk persilja  
 
Börja med potatismoset. Skala potatisen och skär i mindre bitar. Koka den mjuk i lättsaltat vatten, ca 
15 minuter. Häll av vattnet och mosa potatisen(12). 
Värm mjölken. Blanda moset med varm mjölk och smör och vispa det fluffigt.  
Smaka av med salt och peppar. Ställ moset åt sidan. 
Strimla baconet och fräs på medelvärme i en stekpanna.  
Ta upp och lägg det på en bit hushållspapper.  
Stek sedan biffarna ca 2–3 min på varje sida.  
Lyft upp dem och lägg på ett uppvärmt fat.  
Vispa ur pannan med rött vin och köttbuljong så det blir en skysås.  
 
Servera biffarna ovanpå potatismoset och toppa med bacon och lite skysås. 
Garnera med persilja. 



Biff Rydberg 

 
 
Halstrad tärnad oxfilé som serveras med stekt hackad lök, stekt tärnad  
potatis, persilja och ibland med en äggula(13). Till skillnad från pytt-i-pannan så serveras här 
beståndsdelarna åtskilda(14) 
Rätten skapades troligen av den franske hotelldirektören Jean-Francois Régis Cardier (morfar till Carl 
Malmsten, svensk designer) omkring år 1860 till Abraham Rydbergs ära(13). En rik grosshandlare 
som testamenterade en stor summa pengar för att bygga Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg i 
Stockholm. Med hotellet, som öppnades 1857, fick Sverige sitt första moderna storhotell (60 rum) med 
restaurang. Hotellets första ägare var A. Hartmann, som redan efter två år kom på obestånd och 
hotellet fick 1859 en ny innehavare, Régis Cardier (1828-1890). Cardier hade som ung varit anställd 
som kock hos den ryske statsmannen Daschkoff och han medföljde honom till Stockholm när 
Daschkoff blev minister där. Régis Cardier lämnade sin tjänst och började på Kungliga slottet där 
Oscar II regerade. Efter några år lämnade han slottsköket och startade en charkuteri- och 
delikatessaffär samt senare en värdshusrörelse och en sommarrestaurang ute på Djurgården.  
Samtidigt som han drev Hotell Rydberg lät han uppföra Grand Hôtel i  
Stockholm som invigdes år 1874. Hotell Rydberg upphörde och huset revs år 1914 för att lämna plats 
för ett bankpalats åt Skandinaviska Banken. Idag ligger där ett dansmuseum.  

Ingredienser: 
400 gram nötkött (oxfilé eller utskuren biff) 
8-10 medelstora skalade potatisar 
4 finhackade gula lökar 
4 äggulor 
matfett  
salt 
peppar 
 
Gör så här: 
Skär potatis och kött i centimeterstora kuber och hacka löken. 
Förkoka eventuellt potatisen i cirka två minuter och stek den sen tills den blir gyllenbrun och mjuk. 
Stek köttet för sig tills det är genomstekt. Stek sist löken separat tills den är guldgul och mjuk.  
Krydda och servera antingen hopblandat som pytt-i-panna eller med ingredienserna var för sig som 
traditionen bjuder(14).  
Serveras med en råa äggula till varje portion. 



Janssons frestelse  

 
Klassisk svensk rätt som består av strimlad potatis, ansjovis, lök, mjölk och grädde(15). Lär vara 
uppkallad efter operasångaren Per Adolf ”Pelle” Janzon (1844-1889), som även givit sitt namn åt ”Biff 
à la Pelle Janzon” en rå oxfilé med äggula och kryddor. Som fiskarson från Östergötland hade han lärt 
sig uppskatta strömming, sill och ansjovis. Och just ansjovisen är ju den viktigaste ingrediensen i 
frestelsen. Han föddes i Norrköping och arbetade en kort tid som sjöman innan han skriv in sig på 
Uppsala universitet och började läsa filosofi, estetik och historia. Pelle gjorde sig känd som god 
basbarytonsångare med komiskt sinne. Efter några sånglektioner blev han anställd vid kungliga teatern 
till sin död. Pelle levde ett ungkarlsliv och enligt nordisk familjebok skulle han ”med ett regelbundet 
lefnadsätt nått ännu större framgång”. Han var en glad och begåvad sällskapsmänniska samt 
matkännare. Efter kvällens före-ställning på Kungliga Operan samlade han ofta vännerna till en 
nattsexa i ungkarlslyan. Då bjöds det på öl, snaps och så förstås Janssons frestelse. 1979 skrev Mats 
Rehnberg en artikel i Gastronomisk kalender där han har gått igenom kokböcker från 1700-talet och 
framåt. På 1800-talets mitt börjar ansjovislåda förekomma en slags föregångare till Janssons frestelse 
den innehöll ansjovis, lök, ägg och grädde men utan potatis. I början på 1900-talet försvann äggen och 
potatis kom dit, men namnet Janssons frestelse dyker inte upp i kokböckerna förrän på 1940-talet.  
 

Klassisk Janssons Frestelse 
Till 1 form, ca 8 personer  
Tid: ca 60 minuter 
Temperatur: 225° 

2 stora gula lökar 
700g potatis 
250g Grebestads ansjovis (2 burkar) 
3-4 dl vispgrädde 
salt, peppar 
smör 
3 msk ströbröd 
1. Skiva löken och fräs den i ordentligt med smör i en stekpanna. När den blivit genomskinlig och 
gyllene är den klar(17). 



2. Skala potatis och skär i tunna strimlor för hand eller på mandolin. 
3. Smöra en ugnssäker form. Varva potatis, lök och längdhalverad ansjovis. Se till att det är potatis 
överst och i botten. Häll på grädde och ansjovisspad – det ska inte täcka potatisen utan finnas kvar 
cirka 1 centimeter kvar uppåt. Annars bubblar det över. 
Fördela ut smörklickar på toppen och strössla över ströbröd. Är du glutenintolerant skippar du detta 
eller använder glutenfritt ströbröd. Grädda i nedre delen av ugnen i 225° i cirka 1 timme. Täck med 
aluminiumfolie om den börjar få för mycket färg. 
 

 
Biff Strindberg  
Oxfilé eller ryggbiff plattas ut som en lövbiff, man rör samman finhackad lök, senap och äggula, lägg 
fyllningen mitt på ena halvan av biffen, vik samman, stek i smör försiktigt så att fyllningen inte rinner 
ut(13).  
Vem som hittat på rätten är okänt, dock så introducerades den i Sverige på Operakällaren 1961 av 
Werner Vögeli. Namnet åsyftar författaren August Strindberg (1849-1912) som var mat och festglad. 
Speciellt biffstekar hörde till hans favoriter, han lär till och med ha sagt att han ”skulle kunna gå till 
nattvarden för att få en biffstek”. Strindberg var ofta ute på lokal med bland annat Pelle Janzon (se 
Janssons frestelse), Carl Larsson och Anders Zorn, och det kunde gå vilt till när de här herrarna 
festade.  

 

 

 

 

 

 

 



Wallenbergare 

 
En biff av finmald kalvfärs, äggulor, grädde samt salt och peppar. Biffen vänds i siktat ströbröd och 
steks sakta i smör(13). Serveras med potatispuré, gröna ärtor, skirat smör och eventuellt rårörda lingon.  
Det finns två olika teorier var namnet kommer från, den ena är att namnet härrör från Amalia 
Wallenberg, dotter till den svenska kokkonstens fader Charles Emil Hagdahl och gift med bankiren 
Markus Wallenberg.  En berättelse från mitten av 1930-talet gör dock gällande att rätten fick sitt namn 
på följande sätt:  
De två bankirerna ”Julle” Julin och Marcus Wallenberg kom in till sitt stambord på restaurang Cecil i 
Stockholm. De hade precis kommit hem från en resa på kontinenten, där de hade ätit en underbart god 
hackad kalvfilé. De berättade det för hovmästaren, den smått legendariska Gustav Litzén, och 
småretades genom att säga att de aldrig kunde få sådan mat i Sverige. Hovmästaren gick ner i köket 
och berättade detta för köksmästaren Julius Carlsson, som antog utmaningen och tillagade det som vi 
nu kallar Wallenbergare. 

Ingredienser: 
400 gram kalvfärs 
2 äggulor 
1 dl grädde 
½ tsk salt 
½ tsk peppar 
1-2 msk matfett 
 
Gör så här: 
Blanda färsen med kryddorna och tillsätt sedan grädde och ägg-gulor. 
Forma till åtta centimetertjocka biffar. Stek sakta i matfett, ungefär tre minuter på varje sida. 
Servera med potatismos eller potatispuré, skirat smör, kokta ärtor och rårörda lingon(10) . 

 



Strömming 

  

Sill och strömming är samma art. Det som avgör vad fisken kallas är var den fiskas. Fångas den norr 
om kustbyn Kristianopel i nordöstra Blekinge kallas den strömming. Fångas den längre söderut och på 
västkusten kallas den sill(15). Regeln är att ju lägre salthalt desto mindre blir fisken. Strömmingen är 
oftast mindre och magrare än sillen. Fisken är relativt liten och silverglänsande med slank kropp. 
Sillen kan väga upp till 1 kg och bli 49 cm lång. 
 
Vanligt i våra vatten är att den blir 25-35 cm. Den simmar i det öppna vattnet från ytan ned till ca 250 
meters djup, i stim som kan bli oerhört stora. Födan består av djurplankton och småfisk. I Skagerrak 
och Kattegatt leker sillen på hösten men i de större öppna haven finns bestånd som leker under vinter 
eller vår. Ägg och yngel är känsliga för yttre miljöförhållanden, därför varierar beståndet mycket från 
år till år beroende på hur mycket fisk som överlevt. Sillen har alltid varit en populär matfisk och bereds 
på många sätt; stekt, rökt, inlagd eller i form av surströmming. 
 
Sill är god året om. Fiskas oftast med trål, snörpvad samt garn. Tidigare fångades sillen nära land. Nu 
fiskas sill och strömming till havs. Sillstim är mycket ”rena” fångster, det vill säga, innehåller nästan 
ingen bifångst alls. 

 

Vaxholms strömming  
Strömmingen roddes in till salutorget i huvudstaden varje dag. Men det var i samband med ångbåtens 
införande i slutet av 1800-talet i skärgården som Vaxholmsströmmingen blev ett begrepp, då fraktades 
i stället fångsten in med ångbåt i stället för att ros in för hand(16). 

1934 bildades Stockholm Fiskförsäljnings AB, vilket innebar att fiskarna sålde sina fångster via 
grossist. Fram till dess hade varje fiskare sina egna lådor. Det var tidskrävande att tillverka lådor, så 
man var noga med att märka lådorna med brännjärn. Smeden i Vaxholm tillverkade brännjärn. Och när 
transporterna började gå med ångbåt blev det extra viktigt att kunna känna igen sina lådor när de 



lastades av vid kaj i Stockholm. Smeden hade ett provtryck av varje brännjärn och hade alltså kunskap 
om vilka brännjärn som fans och vem de tillhörde. En tidig form av id-handling alltså. 

Priset på strömmingen har varierat genom historien beroende på hur strömmingen "gått till" och också 
hur konjunkturen har sett ut. Perioden 1914-1918 var snittpriset på strömming 20 öre/kg (ca 8,20 i 
dagens penningvärde). 1918 sålde fiskarna i Vaxholm strömming för 77 400 kronor (ca 3 164 000 kr i 
dagens penningvärde). 

 

Strömming med kaviarröra 

 

Ingredienser 

• 600 g strömmingsfilé 
• 1 tsk salt 
• 1 dl rågmjöl 
• 3 msk Arla® Svenskt Smör 

Fyllning: 

• 1 dl Arla Köket Kesella® kvarg 
• 2 msk kaviar, t ex Kalles 
• 1 msk hackad gul lök 
• 2 msk hackad dill 

Gör så här: 

Blanda kvarg, kaviar, lök och dill (17). Lägg ut hälften av strömmingen med skinnsidan ned. Bred på 
fyllningen. Lägg på resterande filéer. Salta och vänd dem i mjöl. Stek strömmingen i smör 3 – 4 min 
på varje sida.  

Serveringsförslag: 
Servera med hemlagat potatismos 



Recept 
Stormaktslåda  
Ett matigt och aptitligt recept på Stormaktslåda som är Närkes nya landskapsrätt. Du gör den av bland 
annat högrev, lök, vitlök, porter, grädde och svartvinbärsgelé. Servera den härliga grytan med 
potatismos och purjolöksfräs(12). 
 
Ingredienser 
Portioner:  4 
 
1 kg högrev i tjocka skivor  
1 morot  
1 gul lök  
2 vitlöksklyftor  
4 krossade enbär  
3 dl Stormaktsporter eller annan porter  
2 msk konc kalvfond  
1/2 dl japansk soja  
1 dl vatten  
1 dl vispgrädde  
1 1/2 msk svartvinbärsgelé  
 majsstärkelse (Maizena)  
 salt  
 vitpeppar  
 
Mos 
500 g potatis  
500 g palsternacka  
1 msk smör  
2 dl mjölk  
1 dl vispgrädde  
 
Purjolöksfräs 
10 cm purjolök  
150 g varmrökt sidfläsk  
 
Så här gör du 
1.Sätt ugnen på 125°C. 
2.Skala och skär moroten i 2-3 cm stora bitar. Skala och finhacka löken och vitlöken. Lägg ner 
grönsakerna i en ugnssäker kastrull eller gryta tillsammans med köttet, enbär, porter, kalvfond, soja 
och vatten. 
3. Ställ in i ugnen 3-6 timmar, tills köttet är riktigt mört. Vänd köttet i såsen någon gång under 
tillagningen. 



4. Mos: Skala och skär potatis och palsternacka i mindre bitar. Koka dem mjuka i lättsaltat vatten, ca 
15 minuter. Häll av och pressa potatis och palsternacka i potatispress. Rör ner smöret. 
5. Värm mjölk och grädde. Vispa i gräddmjölken i moset och tillsätt salt och peppar. 
6. Purjolöksfräs: Ansa och skär purjolöken i strimlor. Skär sidfläsket i cm-stora tärningar och stek i 
smör 3-5 minuter, tills de fått färg. 
7. Tillsätt purjolöken och låt den fräsa med någon minut. Låt fläsk och purjolök rinna av på 
hushållspapper. 
8. Ta upp köttet ur grytan när det är klart och rulla in i smörpapper, håll varmt. 
9. Sila ner skyn i en kastrull. Red med majsstärkelse utrörd i grädden. Koka upp såsen och låt sjuda 
några minuter. Krydda med salt och peppar. Tillsätt svartvinbärsgelén. 
10. Skär köttet i skivor, lägg det på moset, häll sås runt om och toppa med purjofräset. 
 

Strömmingslåda med lax 

 
Strömmingslåda på nytt sätt! Härlig smak och sälta från den rökta laxen (18). 

Ingredienser 

• 600 g strömmingsfilé 
• 1 tsk salt 
• 100 g rökt lax 
• 300 g purjolök 
• 3 dl Arla Köket® ekologisk vispgrädde 
• 1 1⁄2 msk dijonsenap 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 225°. Skölj strömmingsfiléerna, klipp bort ryggfenan och lägg dem med skinnsidan ner 
på en skärbräda. Salta. Dela laxen i mindre bitar, lägg en bit på varje strömming och vik ihop dem. 
Ansa och skär purjolöken i bitar. Lägg dem i en ugnssäker form tillsammans med strömmingen. Rör 
ihop grädde och senap och häll i formen. Grädda i mitten av ugnen ca 25 min.  

Serveringsförslag: Servera med kokt potatis och knäckebröd 

 

 



Wallenbergare 

 
Ingredienser 
 
400 g kalvfärs, helt fritt från senor och fett  
4 äggulor 
4 dl vispgrädde  
1 tsk salt  
1 krm vitpeppar 
2 skivor vitt bröd, samt smör till stekningen 
 
Kalv färsen måste bli riktigt kall. Blanda sedan färs med salt, peppar och äggulorna. Tillsätt grädden 
lite i taget under kraftig omrörning med en träslev. Låt vila en stund. Riv brödet på ett rivjärn eller med 
en mixer. Strö ut brödsmulorna på ett smörpapper. Dela färsen i delar och platta ut till biffar minst 1 
cm tjocka, strö över resten av brödsmulorna på biffarna. Värm upp stekpannan och lägg i en klick 
smör och stek Wallenbergarna vackert gyllenbruna på bägge sidor på svag värme. Lägg upp biffarna 
och fräs ur pannan med lite smör, vispa runt och häll lite över biffarna(19). 
 
 Servera med ett extra fin potatismos små gröna ärtor och rårörda lingon. 
 

 

 

 
 
 



Rökt fisk med rabarber- och paprikasalsa  
Ingredienser 
• 400  -500 g rökt fisk, t ex lax ål eller makrill 

 
Rabarber- och paprikasalsa: 
• 1 grön paprika 
• 1 röd paprika 
• 1 gul paprika 
• 1 stjälk späd rabarber 
• 1 liten rödlök 
• 2 msk balsamvinäger 
• 2 msk torrt vitt vin 
• 2 msk rabarberkompott med äpple, se recept nedan 
•  salt 
•  nymalen svartpeppar 

 
Gör så här 
Skär paprikor, rabarber och rödlök i små tärningar och lägg i en skål (20). Tillsätt balsamvinäger, vitt 
vin och rabarberkompott. Smaka av med salt och peppar. Rör om väl och låt stå svalt en stund före 
servering. Servera såsen kall till den rökta fisken.  
 

Rabarberkompott  
Ingredienser  
 

• 6 st rabarberstjälkar 
• 1 st kanelstång 
• 2 dl socker 
• 1 dl vatten 

Serveras med Crème fraîche sötad med vaniljsocker eller vaniljsås 
 
Gör så här 
Skala rabarbern och dela den i mindre bitar(20). 

1. Lägg bitarna i en kastrull med kanelstången.  
2. Häll i vattnet och tillsätt sockret.  
3. Värm försiktigt och låt blandningen småkoka tills rabarbern mjuknat. Det tar ca 5-10 minuter.  
4. Ta ut kanelstången och servera med crème fraîche sötad med vaniljsocker eller vaniljsås.  

 

 
För kreativa kockar som vill jobba med egna recept ber vi er att använda någon/några av dessa 
huvudingredienser som nämns i detta häfte och är typiska för området. 



Källor 
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanland 
2. http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=380 
3. http://www.slottsfrun.se/LitesmattochgottfranCajsaWarg.htmhttp://www.matklubben.nu/ 
4. http://www.smakriket.se/smakriken/smakriket-sormland/ 
5. http://www.rabarberfestival.se/rabarber.asp 
6. http://www.matkluster.se/aptitrundan 
7. http://www.ica.se/buffe/artikel/rabarber/ 
8. http://smakasverige.jordbruksverket.se 
9. http://alltommat.se/recept 
10. http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.111276 
11. http://www.ica.se/recept/ 
12. http://home.swipnet.se/~w-10351/Restaurangklassiker.pdf 
13. http://www.bulldozer.nu/intryck/spraka23.html 
14. http://www.landleyskok.se/recept/janssons-frestelse.html/ 
15. http://www.svenskfisk.se/1128.aspx 
16. http://www.strommingsloppet.se/historia.html 
17. http://www.arla.se/recept/ 
18. http://www.recept.nu/nyhetsmorgon/werner-vogeli/wallenbergare/ 
19. http://www.recept.nu/per_morberg/efterratter_och_godis/frukt_och_bar/per_morbergs_rabarberkompott/ 
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