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Et lite stykke ex-Norge
Mat fra Norge har vært tilbake i Jämtland og Härjedalen.

PÅ 1200-TALLET ble Jämtland under-
lagt Norge. Härjedalen hørte til Nidaros 
bispedømme. 

Nesten 400 år senere, under Kalmar-
krigen, okkuperte svenske styrker områ-
det, som ble overtatt av Sverige etter 
Freden i Brömsebro i 1645. Trønderne 
var ikke fornøyd med avgjørelsen, og dro 
avsted med 2500 mann for å gjenerobre 
området. Ufreden fortsatte, og gjennom 
de etterfølgende 12 år var Jämtland og 
Härjedalen underlagt både Sverige og 
Danmark-Norge. De norske grensene i 

syd ble klarlagt i løpet av 1600-tallet, 
mens grensene i nord ikke lå klare før i 
1751.  

Sporene etter århundrer som norsk 
område er fortsatt tydelige i Jämtland og 
Härjedalen. Befolkningen kaller seg ofte 
øst-trøndere, og betrakter seg fortsatt 
mer som nordmenn enn norrlendinger. 
Språket og dialektene slekter på det vi 
kan høre i Trøndelag.

Faktum er at en ny sniknorskifisering 
er godt i gang. De fleste hytter og fritids-
eiendommer som selges i Jämtland, 

 kjøpes av nordmenn. Slik tar vi land  - 
om rådene tilbake, bit for bit.    

Mat fra Norge har besøkt regionen. 
Ikke for å gjenerobre den, men for å lete 
etter norske smuler i det lokale  kjøkkenet. 
Har de gamle oppskriftene og teknik-
kene overlevd? Er det noen som har tatt 
vare på de verdifulle tradisjonene fra 
tiden som en del av Norge? Svaret er et 
overbevisende ja, og på de neste sidene 
møter du noen av menneskene som 
 sørger for fortsatt forbrødring.

TEKST OG FOTO MORTEN BIBOW

>

VAR NORGE FØR: En typisk «febod» i 
 Jämtland, den drives som en norsk støl. 

 Dessverre er det ikke lenger mange slike i 
drift, men denne i Myhrboda ved Vallsjøbyn er 

stadig i bruk og et populært reisemål for all 
verdens stjernekokker. Alle vil møte Anita 

Myhr, en sterk ambassadør for stølsdrift.

HISTORISK: I boka Norges 
historie fra 1924 lever minnet 

om Jämtland og Härje dalen 
som en del av Norge fortsatt. 
De to svenske länene øst for 

Trøndelag er stadig tegnet 
inn på kartet, som en påmin-

nelse om hvordan Norge så 
ut frem til 1645, da områdene 

gikk tapt og tilbake til 
 broderfolket. 
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REGIONENS MATDRONNING: 
Fia Gulliksson kaller seg øst-
trønder og er født og oppvokst 
i Östersund. Hun er en av 
 Sveriges mest innflytelsesrike 
matpersoner, og potetenes 
høye beskytter. Hun mener  
den står for jordnærhet og 
 mangfoldighet. 

Hele vårt område har jo røtter i 

Norge. Norske råvarer og tilgang 

til Atlanterhavskysten har påvir-

ket oss i flere hundre år og gjør det 

 fortsatt.
Fia Gulliksson

”

Det var Fia Gulliksson som startet en bevegelse i 
Jämtland og Härjedalen som har spredd seg over 
 landegrensene. Hun er regionens fremste 
 matambassadør.

Fia har 
 styringen

HUN HAR alltid gått sine egne veier. 
Stikk i strid med familiens planer om 
utdanning dro hun til USA og ble ski-
boms. Der kom hun i kontakt med restau-
rantbransjen, og interessen ble fanget.

Vel hjemme igjen i Sverige sørget hun 
for at morens kafé ble utviklet til Öster-
sunds første Tex-Mex-restaurant allerede 
i 1982, lenge før Santa Maria gjorde 
begrepet kjent.

En lidenskapelig potet
I 2000 stiftet Fia Gulliksson selskapet 
Food in Action, som siden har siden vært 
en paraply for hennes mange aktiviteter. 
Ambisjonene var høye allerede fra 
 starten: Hun ville forbedre verden 
 gjennom bæredyktig mat og måltider. 
Poteten ble hennes varemerke!

Hun tror på knollens mange egen-
skaper, jordnær og mangfoldig. 

– Skogbruk og turisme hadde politik-
erne sett på radaren, men mat var det 
ingen interesse for. Det var jo vanvittig i 
mine øyne, med alle de rene og naturlige 
resurser området her råder over. 

– Jeg ville at de skulle forstå det, sier 
Fia i dag.

Hun ble med i en komité for regional 
utvikling, og skuet over til Norge der 
 Bergen hadde kommet på Unesco-listen 
over Creative Cities of Gastronomy. 
 Hennes mål ble å sørge for at også Öster-
sund kom med på listen. For å komme så 
langt skulle byen og området definere 
sine unike kvaliteter. De hadde Fia for 
lengst fått øye på. 

Selvsagt kom Östersund på Unesco-
listen over kreative matbyer. Jämtland 
har for eksempel 75 prosent økologisk 

jordbruk, og regionen har flere mathånd-
verkere enn noen andre i Europa, målt 
etter antall innbyggere.

Æ e trønder, æ!
Fia Gulliksson regner seg som øst- trønder. 

– Hele vårt område har jo røtter i 
Norge, sier hun. Norske råvarer og til-
gang til Atlanterhavskysten har påvirket 
oss i flere hundre år og gjør det fortsatt. 

– Lokalpatriotismen er sterk i 
 Jämtland, kanskje fordi vi har skiftet 
nasjonali tet så mange ganger. Men vi har 
beholdt sterke forbindelsen til Norge. Jeg 
samarbeider mye med nordmenn. 

En av historiene som Fia stadig 
 gjentar handler om et besøk på Stokkøya 
i Trøndelag, mens hun var i gang med å 
åpne Jazzköket i Östersund. 

– Jeg har aldri spist bedre blåskjell 
enn de jeg fikk på strandbaren på Stokk-
øya. Det er et av mine favorittsteder. 

Fia Gulliksson er opptatt av måltids-
turisme.

– 40 prosent av alle globale turister er 
foodies, matfolk. De bruker dobbelt så 
mye penger på mat og drikke som andre 
turister. De er også mer opptatt av miljø 
og lokal kultur. Disse menneskene repre-
senterer en mulighet vi ikke kan la gå fra 
oss, sier hun.

Gulliksson påpeker at Norge og  Sverige 
har store rikdommer i naturen her i den 
sørligste delen av samenes land, Sampi.

– Fra gammelt av er vi vant til å leve 
med og av naturen, den kulturarven er 
vi satt til å ta vare på. Vi må være synlige 
og fortelle verden at vi finnes. Uansett 
hvilken side av grensen vi snakker om, 
sier hun. >



PÅ VISITT: 
Heim i Östersund 
åpner dørene for 
gjestekokker fra 
alle verdens 
hjørner. Brasilian-
ske Pedro Soares 
Medeiroser en av 
flere som har 
tilført Jämtland-
ske råvarer sitt 
søramerikanske 
preg. Gjestene 
var begeistret og 
gleden gjensidig. 
– I am already 
planning to come 
back and cook for 
you. Scandinavia 
is in my heart! 
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Som et resultat av Fias innsats og 
ledelse ble Östersund matlandet Sveriges 
hovedstad i 2011. 

Der verden møtes
I dag heter hennes lokale prosjekt Heim 
Food Studio, en restaurant utenom det 
vanlige. Et hjemmekoselig og upretensi-
øst åpent kjøkken hvor folk kommer for 
å spise en meny basert på lokale råvarer. 
Ved kjøkkenbenken står gjestekokker fra 
alle verdens hjørner. De kommer til 
Östersund for å vise Heims gjester hva 
de kan skape gjennom å blande sine 
smaksprofiler med Jämtlandske råvarer. 

Fia holder foredrag og er engasjert 
både i Sverige, Norge og resten av  verden. 
For et par år siden reiste hun til London 
der Nordisk Ministerråd skulle ekspo-
nere britene for nordisk kultur. Her ble 
Fias tre dager lange måltid med nordiske 
kokker og råvarer en publikumsmagnet. 
I bakkant er hun engasjert som nordisk 
ambassadør og medskaper for den 
berømte investoren Barry Hirsts nye 
 prosjekt i Londons fasjonable bydel 
 Belgravia. I en fem etasjers høy nyrestau-
rert lagerbygning med 450 sitteplasser 
skal nordisk og japansk kultur hylles 
gjennom mat, drikke og design.

Matfolk verden rundt lytter til Fia 
Gulliksson og følger i hennes fotspor. 
Hun snakker høyt og i store bokstaver. 
Det hun ønsker å lære folk med mat-
prosjekter både i Sverige og Norge er 
dette: 

– Finn ditt prosjekt og vær tydelig.

Heim Food Studio
Thomeégränd 9, Östersund
Telefon: + 46 079 100 800 1
info@heim.no
heim.se

Fakta

VERTINNE: I sitt nye prosjekt Heim 
Food Studio tar Fia seg gjerne person-
lig av  gjestene, mens gjestekokker 
styrer det som skjer på kjøkkenet.

VAKKER OG 
ENKEL MAT: 
Heim er  Gullikssons 
nyeste prosjekt 
hjemme i Östersund. 
Et åpent kjøkken i 
stadig bevegelse, 
der gjestekokker 
og arrangementer 
trekker til seg 
 lokalbefolkningen. 
Lokale råvarer gis et 
internasjonalt snitt 
i tilbered ningen.

>

I 1997 fikk Elaine Asp 
kjøkkenjobb på Spåtind 
i det som den gang var 
Oppland, som en av 
mange svensker som 
søkte arbeid i Norge. 
Kokken drakk billig 
vodka og viste ikke 
 særlig stor interesse 
for mat. Men Elaine 
ble tent.

Felles samiske 
tradisjoner

SNADDER: Margbein med smørstekt 
blodbrød, syltet kvann og gravet rogn.
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HUN KOMMER fra et sted høyt oppe 
i fjellsiden i den lille bygda Glen i 
 Jämtland. Elaine Asp vokste opp hos sin 
mormor, uten vei, strøm eller innlagt 
vann. 

– Først nå vet jeg å sette pris på alt det 
hun ga meg av kunnskap. Mormor lærte 
meg å leve av det som fantes, når det 
fantes. Vi saltet, tørket, røkte, saftet og 
syltet og la resultatet i jordkjelleren. 

– Jeg vet at jeg høres gammel ut, men 
jeg er ikke 150 år. Kun 40, ler Elaine og 
tar en ny pris med snus.

Felles samekjøkken
– Det samiske kjøkkenet er veldig likt på 
tvers av grensen mellom Norge og 
 Sverige, sier hun. Vi deler teknikker, råva-
rer og matkultur. Og vi utnytter alle det 
naturen byr på i et sesongbasert kjøkken. 

Derfor er menyen på restauranten 
Hävvi i konstant bevegelse. Det finnes 
ikke en spiseseddel på papir. Elaine 
 forholder seg til hva som finnes av råvarer 
fra dag til dag. Når hun går tom for noe, 
så er det tomt. 

– Det er mitt ansvar å bruke det som 
finnes. I det samiske kjøkkenet er det en 
sterk tradisjon. Og det som ikke kan 
 spises kan brukes til andre ting. 

Restauranten åpnet hun i 2009, tross 
mange advarsler. 

– Det var ikke mange som trodde på 
meg. Ikke jeg selv engang, ler hun. 

– Men siden det var så mange som var 
negative, gikk det en faen i meg. 

Håndarbeid i restauranten
Den gang bodde det 14 mennesker i Glen, 
alle levde av reindrift. I dag er de bare 
sju.  

– Kundegrunnlaget var ikke impone-
rende, og alle her i bygda hadde fryseren 
full av de råvarene jeg planla å bruke. 
Men jeg tenkte at jeg nok ville få solgt 
noen kopper kaffe, og så ville jeg bruke 
resten av tiden på sløyd. Prøve å lage nok 
armbånd, smykker og luer til å betale 
lånet, forteller Elaine. 

Banksjefen ristet på hodet og anbe-
falte henne å starte en systue.

Elaine trosset rådet og satt i restau-
ranten sin og sydde. Kom det noen og 
ville ha mat, skulle de få det. Både 
 banken og Sametinget hadde gitt etter 
og gitt henne både lån og bidrag.

Lang reise for kortreist mat
Drøyt 10 år senere er det ikke mye tid til 
håndarbeid. Avtaleboka er full og kokken 
arbeider i høyt tempo, med svart kaffe og 
sterk snus som gode hjelpemidler. 

Fra gården til restauranten er det seks 
mil, det meste ganske dårlig grusvei. Det 
blir mange lange dager.      

I løpet av sommerhalvåret kommer det 
gjester fra alle Europas hjørner til Glen 
for å spise. De har lest om stedet, og vil 
oppleve det unike. De som finner veien 
helt hit vil sitte lenge, spise mye, spise 
alt! Vintergjestene er ikke slik. De 
 kommer på ski eller snøscooter og er gan-
ske enkelt sultne.

Matskribenter og restaurantfolk besø-
ker Elaine hele året. Et par dager før oss 
banket en gruppe fra Danmark på døren. 
De ville lære om tilberedelse og bruk av 
elgmule, på vegne av en berømt dansk 
restaurant. De returnerte til flyplassen i 
Östersund med leiebilen full av pelskledd 
snute fra skogens konge. 

Det samiske kjøkkenet baserer seg på 

sanking, jakt og fiske. Derfor bruker 
Elaine mye tid ute i skogen og på fjellet. 
Restauranten er selvforsynt fordi hun 
ikke serverer noe hun ikke selv har skutt. 
Banna bein! 

– Rein, rådyr, hjort, elg, skogsfugl og 
rype jakter jeg selv. Fjellfisk er det eneste 
jeg kjøper, fordi jeg ikke har tid til å fiske. 

Jakt er noe helt annet. Det er en nød-
vendighet. Elaine elsker å jakte, og sten-
ger restauranten når det er den tiden på 
året.

Hver høst har hun det travelt. Før 
snøen legger seg skal hun fylle forrådet 
med bær og urter, fisk, viltkjøtt, innmat, 
fettnett og blod.  

Andre råvarer er lokale og kortreiste. 
Elaine bruker bare kvalitetsvarer.

– Det er min restaurant og mitt 
renommé som står på spill hver gang jeg 
bærer en tallerken ut av kjøkkenet.  Derfor 
kjøper jeg ikke så mye som en flaske øl 
fra noen jeg ikke synes er seriøse, sier 
hun.

Nye vil lære gammelt
Glen ligger midt i et reindriftsområde, 
og når det er merking eller slakting 
 kommer det mange hit. I den lokale 
samebyen bor det 50 mennesker, og alle 
er stolte over å se sin kultur bli forvaltet 
av sin egen superkokk.

Elaine holder kurs, og ventelisten er 
lang. I fjor ble det to kurs, med plass til 
12 mennesker hver gang. Her lærer man 
å slakte og partere et helt reinsdyr dyr, 
og selvsagt fisk. Det tilberedes, saltes og 
røykes.

Noen som har kjørt den lange veien til 
Hävvi «for å få seg en god biff», blir skuf-
fet.

SKOG OG ATTER SKOG: Restaurant Hävvi i Glen ligger i et vakkert landskap. Når du 
reserverer bord her er det fordi du er genuint interessert i mat. Å være gjest hos Elaine 

Asp er en helt unik opplevelse som alle seriøse matelskere bør unne seg. 

>

KONSENTRERT: Elaine Asp er 
alene i kjøkkenet på Hävvi, med 
musikk i ørene og snusesken 
innenfor rekkevidde. Alt kjøtt hun 
serverer kommer fra dyr hun selv 
har skutt eller slaktet. Der er hun 
kompromissløs!

METTER GODT: Blodpannekake 
med smørsaus, rårørte bær, fett og 
små skudd. 

FLOTT KOMBINASJON: Kåterøkt fjellørret på smørslynget 
småpotet, beurre blanc, asparges, syrlig agurk, 
 whiskygravet rogn og fritert fiskeskinn.

TRADISJONELT: Gurpi (speket 
reinsdyr) med mørk bærsaus, 
rømme, sprø løk og 
 tyttebærstøv. 
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– Har du ikke filét på menyen?
Elaine Asp ler, og forteller at hun sier 

til gjestene at hun har tunge, og at den 
er mye større.

– Noen tar det med godt humør, andre 
blir sure. Men vi finner alltid ut av det 
med hverandre, sier Elaine. Hun røper 
imidlertid at hun har en fryser full av 

reinsdyrfilét, men de er beregnet på 
 hytteeiere som vil kjøpe med seg hjem.

Og så var det den berømte elgmulen. 
Vil du ha oppskriften?

Kok mulen med hud og hår i lettsaltet 
vann. To – tre timer hvis det er en kalv, 
fire- fem hvis det er et voksent dyr. Den 
ferdig trukne mulen trekker du skinnet 

av, og skjærer vekk all grov brusk. Nå kan 
du forme mulen som du selv vil, bruk 
gjerne en sylteform. Den avkjølte mulen 
skjærer du i skiver og bruker som du vil. 
Ved Hävvi serveres den gjerne sprøstekt 
i tynne skiver.

God elg!

Det er mitt ansvar å 

bruke det som finnes. I 

det samiske  kjøkkenet er 

det en sterk tradisjon.
Elaine Asp

”

KLASSIKER: Røkt 
 reinsdyrhjerte servert 

med en sellerirot- 
variasjon,  primører 

og blåbærsky.

>

Hävvi i Glen
Glen 530, 84031 Åsarna
Telefon: + 46 70 600 64 76
bokning@havviglen.se
haaviglen.se

Fakta

KJØKKENSTJERNE: Elaine Asp. 
Hennes kjøkken er en hyllest til 

de sydsamiske mattradisjonene 
og en kjærlighetserklæring til 

fjellet og reinsdyrflokken.
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Jan Zakrisson er en trivelig ølhund med 
ett bein solid plantet i hjembygdas 
 tradisjoner og det andre ute i en verden 
av nye ideer.

Mjød & Mexico!

>

VIKINGEDRIKK: Klövsjö 
Gårdsbryggeri lager to 
produkter som stammer fra 
tiden da området var norsk 
– en mjød og en mølske.
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Går det til  helvete, er det ikke 

så langt til pensjons alderen.
Jan Zakrisson trøstet seg selv

”
HAN ER OPPVOKST på gården som 
i dag danner rammen om Klövsjö Gårds-
bryggeri (KGB) og restauranten Humle-
liret. Her lages det også to drikker som 
stammer fra tiden da området var norsk 
– en mjød og en mølske. 

Zakrisson befant seg halvveis til  hundre 
da han bestemte seg for å skifte sin gamle 
jobb ut med ølbrygging på  heltid. 

Ku ut – humle inn
Hans fascinasjon for drikkevarer startet 
med morens saftkjele, og så snart han ble 
voksen prøvde Jan seg med produksjon 
av både øl og vin. Til venners glede og 
fortvilelse. De som ikke var så begeistret 
anbefalte et kurs. Det tok Jan Zakrisson 
i 1992, og fikk for alvor vann på mølla. 

Noen uker etter endagskurset møttes 
deltagerne igjen for å smake på ølet de 
hadde brygget. 

– Det var det beste ølet jeg noen gang 
hadde smakt, smiler han. 

De neste 15 årene brygget Jan øl til 
familie og venner.

Etter 50-årsdagen bestemte han seg 
for å etablere bryggeri i låven. 

– Går det til helvete, er det ikke så 
langt til pensjonsalderen, tenkte han. 

Prosjektet brukte han et par år på. 

Ølet var godt, og snart var han leveran-
dør til de lokale restaurantene. Tanken 
om en pensjonisttilværelse var vekk. Han 
hadde hendene fulle i bryggeriet. 

Familiebedrift
Mens farens øl gjæret hadde datteren 
Karolina flyttet til Mexico, og da hun 
returnerte til Jämtland etter to år med 
studier hadde hun med seg sin kjæreste. 
Da stod familien plutselig med en mester-
kokk, og svigersønnen Nayar Chavez 
Navarro tegnet et restaurantkjøkken i 
forlengelse av brygghuset. I dag er familie-
prosjektet en kulinarisk suksess rosende 
omtalt i The White Guide.

Og nå brygger Jan Zakrisson på nye 
ting.

Først og fremst har han bestilt eple-
trær fra Canada. Han skal nemlig produ-
sere sider. Han grubler også på et forsøk 
med mais. 

– Tenk om vi kunne lage tortillas på 
eget maismel i Klövsjö! 

Vikingdrikk
Inspirert av historisk dokumentasjon om 
brygging har Zakrisson satt et par særlig 
interessant brygg på menyen: Mjød og 
mølske. 

I bronsealderen ble øl blandet med 
honning og bærdrikk og ble til mølske. 
På KGB kan man fortsatt drikke 
 Jämtland og Härjedalens skål i brygg 
som ble drukket i regionen helt tilbake i 
vikingtiden.

Zakrissons mjød er laget med lokal 
honning, ingefær og sitron. Mølsken har 
tranebær, lokal honning og humle som 
ingredienser.

Han er lei seg for at det ikke lenger er 
svensk humle å oppdrive.

– Den forsvant etter at landet fikk 
 forbud mot ølbrygging og brenning. Nå 
er det prosjekter på gang syd i landet for 
å gjenetablere humle, det gleder jeg meg 
til.

Norsk og meksikansk
Restauranten tilknyttet bryggeriet 
 presenterer en unik meny som viser stor 
respekt for både det norske, svenske og 
meksikanske kjøkkenet. Her finner vi de 
beste norske kamskjellene, servert med 
pepperrot-emulsjon, røkt rogn og blekk-
sprutchips, perlemorsglinsende torske-
rygg og ølbraisert ribbe. Kjente lokale 
råvarer tilberedes med kjærlighet og 
respekt, med smaksnyanser fra verden 
utenfor.

HØYT NIVÅ: 
 Oppi stuggu 
 rommer  bryggeriet 
KGB og restaur-
anten Humle liret. 
Begge leverer stor 
kvalitet, noe som 
både Kulinariske 
Akademin og 
restaurantguiden 
The White Guide 
har notert seg. 

>

Oppistuggu
Klövsjö gårdsbryggeri
Restaurant Humleliret
Blybärgsvägen 9, 845 97, Klövsjö
Telefon: + 46 070 582 91 02
info@oppistuggu.se
oppistuggu.se

Fakta

VÅGHALS: Jan Zakrisson er 
Klövsjöbryggeren med store 

ambisjoner. Han sa opp jobben 
da han fylte 50, tok en sjanse og 

ble brygger på heltid. Jan har 
aldri angret!



I EN SKY AV MEL: Erika Dillner baker med glede, og utenfor åpningstiden kan lokal-
befolkningen banke på bakeriets bakdør for å hente ferskt brød. En av hennes spesialiteter er 
surdeigsbrød av rug med norske aner tilbake til 1700-tallet.
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PAISOMMER: I forlengelse av 
bakeriet driver de to bakerne 
i Klövsjö en liten kafé der de 
serverer søtt og salt fra egen 
produksjon. Paien er spesielt 
fristende, med kantareller, 
kjøtt av rein og tyttebær.  

>

Det står en sky av mel rundt Erika Dillner. Hun står ikke stille et sekund. Slik er 
det å være baker i den lille byen Klövsjö.

Rugbrød fra Norge

STEINOVNSBAKERIET åpnet i 2009, 
etter at Erika hadde bygget om den lokale 
idrettsforeningens klubbhus til bakeri og 
kafé. I dag er bakeriet kjent langt utenfor 
det lille lokalsamfunnet. For kvalitet, 
engasjement og ambassadørskap for 
områdets mattradisjoner. 

Erika Dillner ble belønnet med både 
sølv og bronsjemedalje for sin rugsurdeig 
da hun deltok i det svenske mesterskapet 
for mathåndverkere.  

Erika jobbet egentlig i blomsterbutikk, 
og da hun flyttet til Klövsjö mistet hun 
hele sin identitet. Hun måtte finne på noe 
nytt.

Erika likte seg i kjøkkenet som barn, 
og ikke overraskende ble det noe innen 
matlaging. Jakt og fiske er også noe hun 
brenner for, på samme måte tusener av 
andre her i Jämtland og Härjedalen. Når 
det er jakt finner du Erika Dillner i 
 skogen med skarpladd rifle. Deigen får 
heve lenge ...

Partneren Nathalie Persson er kokk, 

og den i bakeriet som har ansvar for den 
søte avdelingen med konditori og kake-
bakst.

Brød med norske aner
Surdeig på rug har lange tradisjoner fra 
Trøndelag og nordover, og ble naturligvis 
også vanlig i nabobygdene på den svenske 
siden av grensen. Tilgangen på rug økte 
gjennom handelen med russerne fra 
 tidlig 1700-tall, da Norge solgte fisk og 
fikk oppgjør i mel. Nordmenn fikk 
 smaken på gjæret rugbrød, også kalt 
stump.

Og Erika Dillners interesse for disse 
baketradisjonene synes godt i hyllene i 
butikken hennes. Her er det ferske hånd-
verksbrød med sprø skorpe.

Erika serverer gjerne også pizza, men 
på egne premisser og en egenutviklet 
bunn. På toppen er det gjerne reinsdyr-
kjøtt og selvplukkede kantareller.

Bakeriet er drevet av sesongene. Om 
sommeren er det kø i butikken, turistene 

vil også ha lunsj. Mellom jul til påske er 
det stor aktivitet her, og fra midt-
sommeren det hektisk ut i september.

Og utenfor sesongen har lokalbefolk-
ningen tilgang til bakst via en bakdør. 
Den går rett inn bakeriet, der det også 
vanker en kopp kaffe hvis damene har 
tid.

Klövsjö er på vei til å bli en turist-
destinasjon. Her bygges det leiligheter og 
hotell. Jakt, naturopplevelser, vintersport 
og frisk luft lokker.

Og for noen, duften av nybakt brød fra 
steinovnsbakeriet!

Vi prøver å vise folk at 

brød ikke bare er en 

unnskyldning for å spise 

pålegg.
Erika Dillner

”

Fakta

Klövsjö Stenugnsbageri
Klövsjövägen 44, 845 97 Klövsjö
Telefon: + 46 682 214 00
info@klovsjostenugnsbageri.se
klovsjostenugnsbakeri.se
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Oppe på fjellet møtes Norge og Sverige, i vakre omgivelser og i all vennskapelighet. 
Ingen Checkpoint Charlie her, mer kaffe og vaffel møter Pripps og smörgåstårta.

En flamme av  lidenskap

HER I STORLIEN har trønderen Lena 
Flaten slått seg ned. Fordi hun liker seg 
på fjellet, og fordi «mat ikke akkurat var 
i fokus i Trøndelag» på den tiden hun ble 
sluppet ut fra Skatval kokkeskole i 
 Stjørdal i 1989. Hun så for seg et liv med 
kjøttkaker og lapskaus, og valgte derfor 
å krysse grensen ved Storlien og finne sin 
plass i det svenske kjøkkenet.

Og sin egen plass har hun fått til 
gangs. I fjor ble hun som første norske 
fortjent tildelt prisen som Årets entrepre-
nør i Åre kommune. 

Hennes domene heter Flammans 
 Skafferi. Det er ikke et navn hun selv har 
funnet på, men det passer perfekt. 
Bygnin gen fra 1920 startet som Kaffi-

stova på Storlien, der det var trekkspill, 
gitar, dans og kjøpt eller hjemmelaget 
dram om kveldene.

Her lå Sveriges første alpinanlegg, 
kongefamilien hadde hytte og nordmenn 
og svensker møttes i stort antall.

Etter hvert ble Kaffistova diskoteket 
Flamman.

Kunnskap og mot
I 2003 gikk Lena i banken for å presen-
tere et budsjett og en forretningsplan. Et 
kurs for iverksettere hadde gitt henne ny 
kunnskap og mot. Hun var 30 og uover-
vinnelig. Slik ble flammen tent på nytt.

Hun lagde italienske retter, franske og 
asiatiske. Lunsjbuffeen var populær, og 

gjestene kom fra både norsk og svensk 
side. Fem år etter åpningen bygget hun 
på 60 kvadratmeter for å gi gjestene et 
bedre tilbud. Slik har Flammans utviklet 
seg, stille og rolig. Skritt for skritt. 

Nå står Flammans for kulinarisk inte-
gritet, der alt kommer fra Lenas hjerte: 
Gjestfriheten, servicen, håndverket og de 
gode smakene. Hun går ikke på kompro-
miss med noe. 

– Ikke med en dritt, som hun selv 
uttrykker, det. 

Utover restaurantdriften tilbyr Lena 
Flaten kurs, selskap, catering og kokken 
hjem-tjeneste. Og i tilknytning til restau-
ranten finnes en perle av en leilighet som 
kan leies, hvis du føler deg så hjemme at 

NATURENS MAT: To flotte ørreter får hard 
varme i selskap med sopp og urter. 

URGAMMELT: Å lage mat over åpen flamme er nedarvet i Lena Flatens DNA. 
Strålevarme, glovarmt jern og glødende kull – alt utnyttes for å bringe frem 
de beste smakene, for å karamellisere, tilføre røyk, mørne og gi sprøhet. 

>

du ikke vil sjekke ut. Til denne løsnin-
gen hører en frokost som du ikke har 
opplevd maken til.   

I restaurant-form er Flammans et 
«skafferi», eller spiskammer. Her er 
 produksjonen en del av opplevelsen. 
Absolutt alt lages fra bunnen av, med 
harde oster som eneste unntak. Her 
 parteres, saltes, røykes, graves, tørkes, 
kokes og brases. Ingen industriprodukter 
kommer over dørstokken. 

Det moderne og molekylære kan en gi 
opp å lete etter. 

HOLDBART: Årstidene lever evig i Flammans 
kjøkken. Her tørkes, konserveres og fermenteres 
det gjennom hele sommerhalvåret. Det gir smak 
vinteren igjennom av det spiselige landskapet 
rundt restauranten. 

NØYE PÅ DET: Norske Lena 
Flaten slipper ikke et industripro-

dukt over dørstokken. I hennes 
kjøkken hentes råvarene direkte 

fra koden og alt produseres fra 
bunnen. Gleden over rikdommen 
skinner igjennom alt hun leverer. 



DET OPPRINNELIGE: 
Enkelt, men godt og jord
nært. I Flammans Skafferi 
på S torlien lever de norske 
mattradisjonene fortsatt. 
Og det er ingen tegn på at de 
er i ferd med å gå av moten. 

SÅRE ENKELT: 
Flatbrød bakt i 
steinovn, med 
molte og fjellets 
blomster. Smaker 
som er helt unike 
for området her, 
sammensatt til 
perfeksjon av 
Lena Flaten.
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– Jeg er heldig som kommer fra en del 
av Norge hvor så mange gamle mattra-
disjoner fortsatt holdes i hevd, sier hun. 
Vårt kjøkken bygger på flere av disse. Vi 
tilpasser slik jeg mener det er riktig. For 
eksempel bruker vi mindre salt og røyk 
i vår egen spekemat, for å sørge for mere 
smak fra det gode kjøttet. 

Hun bruker tid på å finne det beste 
kjøttet, og valget er kanskje ikke det 
mange forventer. 

– Ku er det beste som finnes. Og ei 
gammel melkeku kan være helt magisk. 
Behandler du kua godt gir den både melk 
og kalv. La kua beholde kalven hos seg 
inntil kalven selv går fra, så har de det 
begge bedre. Kua utvikler det gule 
isprengte fettet som gir den flotte 
 smaken. Det er vår klare favoritt. 

– Store industriprodusenter er for 
store til å la seg påvirke av oss små. Det 
er en kamp vi ikke kan vinne. Vi må bare 
sørge for å være synlige med våre alterna-
tiver. Så må vi vel spise mer grønnsaker, 
da, sier folk. Nei, svarer jeg. Vi skal bare 
oppføre oss smartere. Kjøpe og spise 
bedre ting og kanskje litt mindre. 

– Folk må forstå at det har konsekven-
ser når de hele tiden putter det billigste 
alternativet i handlekurven. Produsenter 
som tar vare på dyra og leverer kvalitet 
kan ikke overleve på storindustriens 
 premisser. Hvis vi ikke støtter god 
 kvalitet, forsvinner den fra hylla. Lena 
Flaten snakker med stor innlevelse.

Sommer på glass
Flammans kjøkken forholder seg til års-
tidene. Sommeren utnyttes til å samle og 
sanke. Blomster, urter, sopp og bær. Det 
meste blir tørket og fermentert til senere 
bruk. 

Lenge etter at snøen har lagt seg som 
en dyne over den siste kantarellen, 
 serveres siste høsts eksemplar på 
 Flammans. 

– Fermentering gir oss en smaks-
opplevelse av sommer i konsentrert form. 
Så kan vi leve på små munnfuller inntil 
våren er her igjen. 

Ingen servitører
Å besøke Flammans Skafferi er som å 
komme hjem. Her tar mange gjester 
spontant av seg skoene og rusler rundt i 
strømpelesten, varmer seg ved ovnen 
eller med en drink. 

I restauranten er det kun to kokker, 
ingen servitører. Gjestene sitter på høye 
stoler omkring et stort bord midt i 
 lokalet. Inkludert et langbord er det plass 
til 24 gjester her, og kokkene har det ikke 
travelt. Du kan ta en pause eller slå av en 
prat med de som lager maten. Det er som 
å komme hjem til noen som skjemmer 
deg bort med 12 – 15 matretter og drikke.

De fleste varme rettene hentes fra 
kjøkkenets store steinovn. Lena Flaten 
er oppvokst på en gård i fjellet, og liker 
aller best å tilberede over åpen ild. 

Den prisbelønnede kokken stråler av 
selvtillit, men ikke uten stor ydmykhet.

– Det er vanskelig for meg å si noe om 
meg selv, uten å inkludere alle de gode 
mennesker jeg støtter meg til i mitt 
arbeide, sier hun. Vi er jævla bra, men det 
er fordi vi skaper noe sammen! 

Karma
Lena Flaten er ikke den eneste som har 
kommet til Storlien med et mål større 
enn seg selv. I 1883 steg Dr. Ernst 
 Westerlund av toget med sitt prosjekt. Et 
holistisk tilbud til frustrerte og depri-
merte overklassekvinner som skulle 
 gjenfinne lysten på livet gjennom mosjon 
og sunn kost. 

Westerlunds blomstersti går rett bak 
Lenas restaurant. Kanskje ikke en 
 tilfeldighet? Vi velger å tro på at Lena 
Flatens budskap påvirker oss dypere enn 
bare til å velge den beste kyllingen. Fordi 
hva vi spiser og drikker påvirker oss på 
så mange måter, både som individer og 
som del av et fellesskap. 

Vi kommer ikke til å matche Lenas 
samling av fermentert sopp med det 
 første, men vi kommer til å tenke oss om 
når vi velger råvarer. 

Det er Flammans magi.

Flammans Skafferi
Vintergatan 46, 83 799 Storlien
Telefon: + 46 70 322 08 18
flamman.no

Lena Flaten råder også over Skurdals-
porten, en gammel fjellstue som ligger 
på den norske siden av grensa.

Fakta

Jeg er heldig som kommer fra en del av 

Norge hvor så mange gamle mattradisjoner 

fortsatt holdes i hevd.
Lena Flaten

”

SMAKEN AV DET OPPRINNELIGE: 
Reinsdyr med molte, sot og brente 
urter. Smaken av vilt, bål og fjell – slik 
vi tror det har smakt for jegerne som 
spiste det samme for flere hundre år 
siden, den gang Jämtland og Härje
dalen fortsatt var norsk område. 

>
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Rakfisken 
kommer herfra
Wangensten har fortalt om sitt rakfiskeventyr fra familiegården 
i Røn i Valdres gjennom fire generasjoner.

GOD OVERSIKT: Berg 
kommune i Storsjøens 
sydligste ende er blitt 
hovedkvarter for Wan
gensten. Oppe fra toppen 
bak fiskeslakteriet har 
Jørn Wangensten utsikt 
over Jämtlands største 
innsjø, som i følge myten 
også rommer 
 Storsjøuhyret. 

MEN NÅVÆRENDE direktør Jørn 
Wangensten er også godt kjent i 
 Jämtland og Härjedalen. Det er nemlig 
hit han kjører på fisketur, mange ganger 
i året. 

Og det er ingen hvilken som helst 
fisketur. Han frakter årlig mer enn 120 
tonn fisk hjem til rakfiskproduksjonen 
på Leira. Hele Wangenstens produk-
sjon stammer fra et oppdrettsanlegg i 
 Storsjøen.

Grenseløst samarbeid
Egentlig er det helt naturlig å knyte 
rakfisken til dette området, snarere enn 
til ei Valdresbygd. Den første skriftlige 
dokumentasjon på fermentering av fisk 
kommer nemlig fra en Jämtlandsk 
 kirkebok, der det i det herrens år 1348 
ble skrevet ned at fisken ble «saltet og 
syrnet».  

I gamle dager kom fisk til raking fra 
garnfiske ute i naturen på Vaset i 
 Valdres. Siden den gang er rakfisken 
blitt så populær og produsentene så 
store at fisken må hentes fra moderne 
produksjonsanlegg. 

I en årrekke fikk Wangensten, 
sammen med flere andre, fisk fra Jylland 
i Danmark. Men strengere krav til resir-
kulering av vannet påvirket smaken av 
fisken, og produsenten bestemte seg for 
å finne et nytt sted å ale opp fisk. 

Berg kommune ved sørenden av 
 Storsjøens kom mer eller mindre tilfel-
dig inn i bildet, etter leting flere steder 
i Sverige og Finland. Berg hadde 
 akkurat fått en bedrift nedlagt og 
 mistet 350 arbeidsplasser. Det påvirker 
en landkommune med 7000 innbyggere 
kraftig, og utsikten til en norsk etable-
ring var derfor interessant.

I vest grenser den svenske kommu-
nen til Tydal, så noe kultursjokk har det 
ikke vært snakk om. Jørn Wangensten 

opplevde snarere tvert i mot stor vel-
villighet og hjelpsomhet fra kommunen.

– Møtet med den svenske bygda og 
kommunen har gått knirkefritt. Vi har 
ikke møtt motstand fra noen, konsta-
terer Wangensten. 

Med bil til Valdres
Etter tre år og flere omfattende miljø-
undersøkelser ble den første konse-
sjonen på 150 tonn fisk innvilget. 

Miljøpåvirkningen ble ansett som 
positiv, da Storsjøen etter 100 år med 
regulering var blitt næringsfattig og 
hadde underskudd på fosfor. Den meng-
den fosfor som fiskeoppdrett bidrar med 
er derfor bare bra for vannets helse. 

I år slakter Wangensten rundt 200 
tonn fisk fra anlegget i Storsjøen. 
 Fiskeslakteriet ligger nær inntil opp-
drettsanlegget, i en tidligere ICA-butikk 
som før det igjen var et vanlig slakteri. 

Her slaktes det fisk fra januar til juli. 
Prosessen gjøres for hånd, helt uten 
maskiner. Det er kun benk og kniv som 
gjelder for de åtte ansatte. 

Det kommer en ny ladning ørret inn 
fra oppdrettsanlegget hver halve time, 
slik at fisken ikke skal måtte stå og 
vente. 

– Det er viktig at fisken ikke blir 
stresset i denne prosessen. Når den 
kommer inn i slakteriet blir den 
 bedøvet, avlivet og avblødd så raskt som 
mulig. Deretter lastes ørretene direkte 
over i vår egen kjølebil som frakter den 
til Valdres. Der blir den saltet og lagt 
på spann, mindre enn et døgn etter at 
vi tar den opp av Storsjøen, sier Jørn 
Wangensten.

Det er ikke noe stort lokalt marked 
for den norsk-foredlede fisken, men de 
svenskene som har oppdaget den er 
begeistret. En tur til Valdres med opp-
hold i spann gjør åpenbart underverker.

LANGT HJEMMEFRA: 
Jørn Wangensten er 
fjerde generasjon i 
familiebedriften. Fisken 
som foredles i Valdres-
bedriften kommer fra 
oppdrett i Storsjøen i 
Jämtland. Det beste 
vannet gir den beste 
rakfisken, sier han.
Ørreten mates med fôr 
fra tre Skandinaviske 
produsenter. Fiske-
maten er hovedsakelig 
plantebasert, med 
noen marine elemen-
ter. Fôrfaktoren er 1, 
det vil si at én kilo fôr 
gir én kilo ferdig fisk. 
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ENTUSIAST: Hedda  Perström 
er en av Östersunds gastronomiske 

aktører, hun styrer Jazzkökets Saluhall. 
Hver tirsdag morgen stopper fiske

bilen utenfor mathalen, med fersk 
fisk og skalldyr fra Norge.

Lilla Mathallen i Östersund er et utstillingsvindu for lokale produsenter og 
norsk-svensk mattradisjon. De som er glade i kvalitetsråvarer finner det hos 
Hedda Perström.

Fisk fra Trøndelag

MATHALLER har begynt å dukke opp 
også i Norge, men mens vi ofte betaler 
skjorta for deres eksklusiviteter, handler 
svenskene ofte sine grønnsaker og salte 
sideflesk fra en kjenning på den lokale 
hallen. For at et utsalgssted skal kunne 
kalle seg «Saluhall» skal det selges fersk-
vare som kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker. 
Tradisjonen for mathaller i Sverige går 
langt tilbake – den første ble åpnet i 
Stockholm i 1875. 

I Östersund har de selvsagt også en 
mathall. Den er liten og hyggelig og heter 
derfor også Lilla Saluhallen. 

Fisk over fjellet
Hedda Perström styrer Lilla Saluhallen 
og er tidlig oppe. Allerede før vi banker 
på en tidlig morgen er hun på plass. Det 
er tirsdag og hun venter den ukentlige 
levering av fersk fisk fra Norge, en fast 
rutine i Östersund gjennom mange år. 
Tidligere kom fisken fra Stockholm, men 
de siste 15 årene har byen nytt fordelen 

av et samarbeide med leverandører fra 
Trøndelag. 

Kjølebilen har kommet over fjellet fra 
Norge. I mathallen danderer Hedda 
praktstykkene på knust is, presentert slik 
gode råvarer fortjener. Torsk, blåskjell, 
kongekrabbe, reker, laks, hellefisk, kam-
skjell og østers.

Sjømaten selges i løpet et par dager. 
Her skal råvarene være ferske

Det gjelder også kjøttvarene. 
– Vi selger kun kjøtt fra lokale produ-

senter, og stiller høye krav til dyrehold. 
De som leverer kjøtt til oss har dyrene 
sine på beite, ikke stengt inne i et fjøs, 
forsikrer hun. 

I et område så rikt på vilt er mathallen 
også en sikker kilde til kjøtt fra rein og 
elg. Det meste av viltkjøttet kommer fra 
Funäsdalen i Härjedalen, der hvor veien 
fortsetter over riksgrensen og til Røros. 
Den økende interessen for lokal mat-
kultur og tradisjonsmat har også ført til 
at omsetningen av innmat øker.

– Naturligvis har vi mange turister 
som handler hos oss, sier Hedda. Mange 
er interessert i å smake lokal mat, og vi 
kan godt merke at interessen for 
 bæredyktig og økologiske matvarer øker. 
Hele året har vi en fast kundebase som 
ser fordelene med å støtte lokale produ-
senter. 

I Lille Saluhallen lukter det mat, for i 
kjøkkenet tilberedes retter som kan nytes 
i den lille bistroen. Her serveres det både 
lunsj og mat etter arbeidstid, for eksem-
pel fisk eller skalldyr fra Trøndelag og 
musserende drikke fra en langt sydligere 
region. 

Fakta

Jazzköket Saluhall & Bistro
Prästgatan 44, 83 133 Östersund
Telefon: + 46 63 10 15 76
info@jazzkoket.se
jazzkoket.se >>

EKSKLUSIVT: Hvis vi skulle låses 
inne i et skap… Med en skarp kniv og 
en lommelykt gjør vi det frivillig, her 
som Undersåkers tørker sine mest 
edle produkter.

Dine kulinariske lesebriller skal ikke være særlig sterke før du reagerer 
på navnet Fäviken.

Fävikens fabrikk
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SMAKSPRØVER: Kaldrøkt 
salami av Jämtlandsfår, 
konjakkwurst av okse og 
gris, røkt, saltet sideflesk, 
varmrøkt ytterlår av ku, røkt 
skinke, gammeldags lever
postei, lufttørket grisenakke, 
spekeskinke à la culatello, 
lufttørket ister med ingefær 
og hvit pepper og salami 
med paprika.

TIL TJENESTE: Tomas Gustavsson er kokk 
og daglig leder for Undersåker Charkuterie
fabrik. Produksjonen her startet for å levere 
til gruppens egen restaurant, Fäviken. Siden 
er salget utvidet til både privatpersoner og 
restauranter over hele Sverige. 

RIKTIG, det er navnet på den verdens-
berømte svenske restauranten som 
kjøkken sjef Magnus Nilsson startet og 
drev lang til skogs. De sørget for at det 
nordiske kjøkkenet ble satt på verdens-
kartet. Fäviken stengte ved årsskiftet, 
men i bygdene ved Järpen ulmer det godt 
i den gløden som Nilsson tente. 

Arven fra Fäviken
Undersåkers Charkuteriefabrik ligger 20 
minutter fra den tidligere super- 
restauranten ved Kallsjøen. Opprinnelig 
startet av kjøkkensjefen for å levere til 
restauranten. Nå lever den sitt eget liv som 
kongen på haugen av spekematprodu-
senter til feinschmeckere i hele regionen. 

Undersåkers lever i dag av salg til både 
private og restauranter. 

Butikken minner om en urmaker eller 
eksklusiv gullsmed. I en rad av vakre 
 tredisker ligger utskjæringene under 
glass. I et modningsskap står cote de 

beufs oppstilt på rekke og rad, smurt inn 
i gult smør. Dette er kjøtt på sitt beste.

Her treffer du fagfolk og kan få en 
smakebit før du handler. Eller du kan 
sette deg ved et bord utenfor og nyte en 
tallerken med smakebiter.

Utgangspunkt i tradisjon
Jämtland og Härjedalen har lange 
 tradisjoner for foredling av kjøtt, akkurat 
som nabobygdene i Norge. Fabrikken i 
Undersåker lager egne versjoner av pro-
dukter vi kjenner fra supermarkedhylla, 
men slik de skal være. Leverpostei med 
svinelever og konjakk – uten fyll. Blod-
pølse, lufttørket kjøtt, hjemmelagede 
pølser, forsiktig saltet og røkt. 

– Dyr som har hatt et godt liv blir den 
beste maten, forsikrer daglig leder 
 Thomas Gustafsson. Han er kokk og har 
arbeidet på kjøkkenet i 20 år, og opplevde 
at både bønder, produsenter og folk flest 
folk i nærmiljøet her tok i mot han og 

familien med åpne armer. Og de trives i 
nærheten av vill og ren natur.

– Vi har ingen ting imot at folk vil 
spise kjøtt, men det behøver jo ikke å 
være 250 gram per person hver dag. Kjøp 
litt mindre men mye bedre, er vårt 
 budskap, sier Gustafsson.

Han bruker alt på dyret.
– Kom tilbake når vi lager «skalle-

sylte», smiler han. Alt fra grisehodet blir 
kokt i buljong med varme krydder. Det 
er så fantastisk godt!

Fakta
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