
Vårt älskade bröd
– för den goda smaken, hälsan och miljön

Foto: Sven Persson/swelo.se
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1898 startade kvarnen Tre Kronor på 
Kvarnholmen vid Stockholms inlopp. 1922 
köpte Kooperativa Förbundet, KF, kvar-
nen och strax följde en mångårig intensiv 
utveckling av verksamheten. Ritningarna 
för all om- och nybyggnation gjordes av 
KFs eget arkitektkontor. Det byggdes nya 
siloanläggningar, en särskild byggnad för 
matsalar och omklädningsrum, en kon-
sumaffär och flera andra byggnader. En 
ny havrekvarn blev 1928 Sveriges första 
byggnad i funktionalistisk arkitektur. Se-
nare byggdes nya magasin, och en helt 
ny knäckebrödsfabrik. Ett av de sista stora 
nybyggena blev på 1960-talet en ny kon-
tors- och laboratoriebyggnad. 

På Havrekvarnen producerades ångpre-
parerade havregryn, havremjöl och hav-
remust. Just ångpreparerade havregryn 
blev en revolution i många hem, tiden 

att koka havregrynsgröt minskade från en 
timme till tre minuter, enligt KFs reklam.
 
Det var i denna miljö av ständig utveck-
ling på Kvarnholmen som Ulf Carlsson 
1963 började sin yrkeskarriär som 16-årigt 
laboratoriebiträde på Kvarn AB Juvel som 
kvarnen hette då. Tre år senare var det 
dags för Kvarnskolan i Mariestad där Ulf 
blev kurskamrat med Bengt Nybergh som 
senare kom att förvärva Limabacka Kvarn i 
Halland. Ulf och Bengt kom att stråla sam-
man igen 2016.

Kvarnmästare på Gissleberga Kvarn
1968 kom Ulf tillbaka till Juvel på Kvarn-
holmen, nu som biträdande verkmästare 
på Havrekvarnen. 1972 tog Ulf som kvarn-
mästare över ansvaret på Gissleberga 
Kvarn i Teckomatorp. KF hade köpt kvar-
nen redan 1939 från en privat ägare. 

Huvuduppgiften för Ulf och hans åtta 
medarbetare var att leverera mjöl till stora 
bagerier i Malmö, Helsingborg och Kris-
tianstad. Men snart nog blev det också 
export av stenmalet fullkornsmjöl av både 
vete och råg till Island och Färöarna. 

Det var i slutet av 1970-talet som Ulf bör-
jade bygga upp sin speciella kompetens 
att mala fullkornsmjöl med stenkvarn. Nu 
köptes också nya kvarnstenar som fortfa-
rande är i drift, 40 år senare. ”Vete och 
råg som vi maler mest av är snällt malgods 
som inte sliter så mycket på kvarnstenar-
na”, berättar Ulf. ”Under årens lopp har 
vi renoverat stenarna några gånger. Kon-
sten att knacka sten lärde jag mig av Göte 
Hansson, som anställdes på Gissleberga 
året efter mig. Göte och hans fru Ulla-Britt 
drev då samtidigt Rönnemölla”.  

I slutet av 1980-talet byggdes delar av 
Gissleberga Kvarn om. Bland annat instal-
lerades nya (begagnade) valskvarnstolar 
1988. KF hade nu börjat känna av lönsam-
hetsbekymmer och letade efter möjlig-
heter att stänga kvarnen i Stockholm. Att 
bygga ut kapaciteten på Gissleberga och 
Kvarnen Tre lejon i Göteborg, som KF ock-
så ägde, var en del av lösningen. 1992 var 
verksamheten på Kvarnholmen avvecklad. 
År 2000 lades Gissleberga i malpåse och 
2001 såldes Juvel och kvarnen i Göteborg 
till Lantmännens Cerealia. 
 
Utvecklande konsultuppdrag
För Ulf följde nu en intressant och utveck-
lande tid med konsultuppdrag för flera 
olika uppdragsgivare. Under en period 
arbetade Ulf som kvarnmästare och drift-
ledare på Saltå Kvarn och Bageri i Järna. 
Det var en tid då äkta surdegsbröd kom 
i ropet. En annan uppdragsgivare, Biove-
lop AB,  engagerade Ulf i ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt kring spann-

Ulf Carlsson, Gissleberga Kvarn

Från laboratoriebiträde till 
Kvarnmästare 
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målsbaserade produkter, främst havrens 
betaglukaner. Projektet hyrde kvarn och 
andra speciella maskiner på Bornholm och 
samarbetade med ett speciallaboratorium 
i Helsingborg. 

Men 2003 startade Gissleberga Kvarn på 
nytt, nu med en privat ägare. Ulf drev kvar-
nen på halvtid med hjälp av sina två söner 
fram till 2013 då kvarnmästartjänsten blev 
heltid igen. Och 2016 köpte Limabacka 
Kvarn, med kvarnmästarkollegan Bengt 
Nybergh i spetsen, Gissleberga Kvarn.

Danskt kvalitetsmjöl malt i Sverige
Redan 2005 fick Ulf kontakt med den eko-
logiske odlaren Per Grupe på Mördrup-
gård på norra Själland. Lite senare utöka-
des den danska kundgruppen med Claus 
Meyer, den kände danske kulinariske en-
treprenören och initiativtagaren till det 
nya nordiska köket. Grupe odlar bland an-
nat Hans Larssons Ölandsvete. Meyer och 
Grupe valde Ulf Carlssons särskilda kom-
petens och de tre stora stenkvarnarna på 
Gissleberga att förädla Grupes spannmål 
till Meyers och Mördrupgårds ekologis-
ka kvalitetsmjöl. Enligt Meyer och Grupe 
ställer konsumenterna allt högre krav på 
hälsosamma livsmedel med mycket smak 
och som odlats med stor miljöomsorg. 
Ekologisk odling av kultursorter är svaret, 
- och stenkvarnsmalda fullkornsprodukter, 
menar Meyer och Grupe. 

”En del av mjölkvalitén beror på att sten-
kvarnen mal långsamt, högst 150 varv i 
minuten”, förklarar Ulf, ”då ligger mjöl-
temperaturen under 40 grader, och då 
förblir mer av mjölets nytto- och smakäm-
nen intakta”. 

Foto: Sven Persson/swelo.se
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Beesham Soogrim föddes och växte upp 
på Mauritius. Han är vegetarisk kock och 
passionerad surdegsbagare. Arbetat i 
Sydafrika, Indien och Norge, drivit egen 
lunchrestaurang och etablerat vegetaris-
ka restauranger i Norge. Sedan början av 
2000-talet har Beesham varit verksam som 
köksmästare, kock och bagare på Holma 
Stiftelsen i Höör. Under en period i början 
av 2000-talet bakade han bröd till Holmas 
Ekobutik.

Stiftelsen levererade bröd och mat till 
både skola och förskola i Höör. Beesham 
berättar att barnen lärt sig tycka om nyt-
tiga surdegsbröd bakade på kultursorter 
med 30% fullkorn. 

”Ett avgörande möte i min utveckling som 
bagare hade jag 2005 med Mästerbagaren 
Manfred Enoksson från Saltå Kvarn. Han 
kommer ju ursprungligen från Tyskland 
som har en fantastisk brödkultur med lite 
grövre bröd. Det var genom Manfred som 
jag började förstå hur riktiga bröd skulle 
bakas med enbart surdeg som jäsmetod. 
Och att man kan använda surdeg även i 
bakverk av olika slag. Jag har bland annat 
utvecklat en slags croissant på spelt och en 

surdeg med vildjäst baserad på fermente-
rad frukt, till exempel äpple och russin. 

Efterhand har jag byggt upp ett biblio-
tek med svensk och engelsk facklitteratur 
kring surdegsbakning. Sébastien Boudets 
böcker är mycket inspirerande. Genom 
honom utvecklade jag mitt eget sätt att 
snitta bröden. Av en italiensk bagare lär-
de jag mig baka med en särskild form av 
surdeg som kallas lievito madre och som 
förvaras i vatten mellan bakningarna. 

Jag har också lärt känna Hans Larsson och 
av honom börjat lära mig om de unika mjöl 
som kultursorterna kan ge. I bakningskur-
ser för projektet Vårt älskade bröd har vi 
enbart använt oss av kultursorter, surdegs-
metod och mycket fullkorn.  

En viktig insikt för mig har varit; varför 
stressa med att baka med jäst och snab-
ba jästider när man kan ta det lugnt med 
surdeg och långa jästider oftast över nat-
ten och i kylen. När jag vilar arbetar mik-
roorganismerna åt mig. Jag behöver inte 
bearbeta degen, den är nästan helt färdig 
på morgonen. Dessutom ger det nyttigare 
och godare bröd”.  

En internationell surdegsvärld
Från 2008 började Beesham att på Face-
book bygga upp sin egen profil genom att 
lägga upp bilder på de bröd han bakade. 
Några år sedan gick han med i ett antal 
Facebook-grupper med fokus på surdegs-
bakning. ”Folk var nyfikna på mina bröd 
och hur jag bakade. Och vilka mjöl jag an-
vände. 2013 organiserade jag tillsammans 
med Manfred Enoksson den första inter-
nationella bakningskursen här på Holma. 
Det kom deltagare från 15 olika länder! 
Hitintills har jag ordnat sex internationella 
kurser. 

Jag får också inbjudningar att medverka 
i kurser i olika länder och jag har bland 
annat varit i Spanien, Holland, Bulgarien, 
Italien, Belgien, Serbien och Israel. Under 
2017 är det dags för Singapore, Malaysia 
och Taiwan. Jag lär mig själv hela tiden 
tillsammans med andra medverkande ba-
gare och deltagare. Bland annat har jag 
utvecklat flera sätt att göra bröden riktigt 
vackra”.

Projektet Vårt älskade bröd har organise-
rat bakningskurser och många andra kun-
skapsmöten på Holma gård. Genom dessa 
har Beesham lärt känna flera ekologiska 
odlare av kultursorter i Skåne. Nu har ock-
så odlingen av kultursorter kommit igång 
på Holma som ett led i förvaltningen av en 
stor bruksgenbank. 

”Jag har en egen kvarn och maler fullkorns-
mjölet färskt, berättar Beesham. ”Ölands-
vete, emmervete, speltvete, fulltoftaråg, 
naketkorn är helt fantastiska mjöler. Folk 
frågar efter sådana här sorter. Ölandsvete 
till exempel sprids över hela världen”. 

I mina kurser får deltagarna arbeta med 
färskmalet kultursortsmjöl av olika sädes-
slag, olika sätt att arbeta med surdeg och 
hur man bakar både hälsosamma, goda 
och vackra bröd. I kurserna ingår också 
bakning av söta bröd på surdeg, t.ex. wie-
nerbröd och kanelbullar. Kanske inte så 
nyttiga men vansinnigt goda!”
Foto: Sven Persson/swelo.se

Internationella bakningskurser på Holma

Hela världen vill lära av Beesham 

Foto: Sven Persson/swelo.se

Beeshams Korn-Vete bröd
Jag har nyligen utvecklat ett form-
bröd där jag använt 80% naketkorn 
och 20% Ölandsvete fullkorn i mjöl-
sammansättningen. Jag experimen-
terar också med att rosta helkärna av 
naketkorn en kort stund, 20—30 mi-
nuter, i 160 grader och därefter maler 
jag kärnorna. 5-10% av det här rosta-
de mjölet blandar jag med det övriga 
mjölet. Det är ett magiskt bröd, doft 
och smak av nötter, fin struktur, bra 
tuggmotstånd.

Foto: Beesham Soogrim
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Vårt älskade bröd
– för den goda smaken, hälsan 
och miljön
Människa och spannmål hör ihop, vi har ut-
vecklats tillsammans. Säd har i tusentals år 
varit det viktigaste vi fått från jorden. Men 
det har varit en kost där hela kärnan ingått, 
en fullkornskost. 

Spannmålens kultursorter fanns före kemi-
jordbruket och klarar sig bra utan konst-
gödning och bekämpningsmedel. De är 
också motståndskraftiga mot sjukdomar. 
Odling av resurssnåla kultursorter med 
höga näringsvärden är klimatsmart.

När bröd bakas med fullkorn av kultur-
sorter, surdeg och långa jästider får man 
hälsosamma bröd med mycket smak. Bröd 
som på ett naturligt sätt, utan tillsatser, 
håller länge och är gott till sista skivan.

Mångfald är livets strategi för utveckling. 
Kultursorter anpassar sig till odlingsplat-
sens jord och klimat. Varje gård kan ut-
veckla egna nya kultursorter. Sorter med 
mycket antioxidanter, vitaminer och mine-
raler är bra för vår hälsa. Med dessa sorter 
kan odlare och mathantverkare tillsam-
mans utveckla regionens kulinariska profil 
och den lokala ekonomin.

I boken berättar växtförädlare, odlare, 
mjölnare, bagare och kockar om varför de 
ägnar sig åt kultursorter och mathantverk. 
Tankar och idéer om vad som är viktigt i 
deras liv.

Lite ur innehållet

• Jord, förutsättning för liv och odling
• Människa och spannmål hör ihop
• Kultursorter för mångfald och hälsa 
• Från skörd till mjöl 
• Från egen kvarn till industri 
• Ett riktigt bröd 

JORD, FÖRUTSÄTTNING 

FÖR LIV OCH ODLING

En handfull jord, en handfull liv. Jorden  

innehåller tusentals arter av olika mikroorga-

nismer och kilometer av de tunnaste tunna 

svamphyfer. Osynliga för ögat men av avgö-

rande betydelse för odlingen av vår mat.

Foto: Sven Persson/swelo.se

Jorden skapas underifrån och ovanifrån. 

Underifrån bidrar vittrande bergarter till 

material där livets enklaste former först 

får fäste, binder luftens koldioxid, och 

påskyndar vittringen. Ovanifrån omvand-

las organiskt material till jord med hjälp 

av vatten och värme (klimat) och ett myll-

rande liv av svampar, bakterier och små 

djur som lever i jorden. Enkla växter växer 

upp och dör och bildar humus för an-

dra växter som binder ännu mer kol. De 

vissnar ner och blir till jord som gräs kan 

få fäste i. Efterhand växer jordlagren till 

och buskar och träd kan så småningom  

etablera sig. 

När växter dör och faller till marken om-

vandlas de till mull genom svampar och 

bakteriers arbete. Maskar och småkryp 

blandar sedan bergets mineral och or-

ganiskt material till fin näringsrik jord. 

Jorden kan innehålla tusentals arter av 

mikroorganismer. Ett enda gram kan 

innehålla flera hundra meter svamphyfer 

och över tio miljarder bakterier. Dess- 

utom finns där mikroskopiska maskar som 

nematoder och encelliga organismer som 

amöbor och protozoer.  Större djur som 

hoppstjärtar och kvalster, tillsammans 

med ännu större djur som skalbaggar, tu-

senfotingar och daggmaskar bygger på 

den biologiska mångfalden. Ett hektar 

frisk levande jord innehåller cirka 5 ton 

levande organismer, omkring fyra femte-

delar av den totala vikten är svampar och 

bakterier.

Jordens struktur

Det är viktigt att känna till jordens struk-

tur och hur den fungerar för att förstå hur 

man ska vårda jorden för bra odlingsresul-

tat. Jordens struktur beror av markpartik-

larna, deras ursprung, storlek och form, 

– och porerna eller hålrummen mellan 

partiklarna. Stora porer ger en luftig struk-

tur som det är lätt att odla i. Små porer 

håller vatten. Växtens rötter kan lätt tränga 

ner på djupet för att hämta syre, vatten 

och näring. En jord som är hårt packad 

av till exempel tunga jordbruksmaskiner 

och redskap är dåligt dränerad. Vatten, 

näring och luft har svårt för att nå längre 

ner i jorden. Växtens rötter har också svårt 

att tränga ner. När regnet faller mättas de 

översta jordlagren av vatten och rötterna 

får ingen luft, växten drunknar. Mikro- 

organismer och maskar trivs inte heller i 

en sådan miljö.  

Jordens livsprocesser håller oss vid liv

Det är i den mullrika jorden som land-

skapets verkliga biologiska mångfald 

finns, även om forskarna inte lyckats 

identifiera mer än ett fåtal av alla arter. 

Jordens livsprocesser är ett komplicerat 

samspel mellan olika arter av mikroorga-

nismer och andra djur där varje art har 

en bestämd roll och betydelse. Markens 

organismer bryter ner det döda orga-

niska materialet så att näringen frigörs 

och åter kan tas upp av växterna. Denna 

cirkulation av näring i levande och dött ma-

terial är jordens grundläggande livspro-

cesser som ger oss luft att andas, mat att 

äta, rent vatten, och landskapets skönhet.  

Jordens myller av levande varelser bidrar 

till att underhålla de ekosystem som vi 

grundar vår existens på.  Vi måste försöka 

förstå och respektera jorden som ett inte-

grerat ekosystem där allt hänger ihop med 

allt annat. Är vi oförsiktiga och manipule-

rar delar av systemet utan att egentligen 

veta vad vi gör förstör vi det. Det drabbar 

till sist oss själva. 

Processerna är viktiga för att kunna vid-

makthålla och utveckla jordens hälsa och 

producera vår mat. De har också avgöran-

de betydelse för jordens förmåga att lagra 

kol och metan som är viktigt för att mildra 

effekterna av klimatförändringar. 

” Jord är en förut-

sättning för allt liv. 

Utan jord, inget liv 

och utan liv blir det 

inte heller jord” 
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ETT RIKTIGT BRÖD

Det glömda kornetDet äldsta bröd man funnit i Sverige är från 
järnåldern. Det hade bakats på grovmalt 
kornmjöl. Korn, Hordeum vulgare, är ett 
mångsidigt och anspråkslöst sädesslag. Det 
kan odlas nästan var som helst. Odlades i 
Sverige redan under bronsåldern. Korn är 
mycket näringsrikt med höga halter av prote-
in och fiber, särskilt välgörande vattenlösliga 
betaglukaner. Det har lågt gluteninnehåll 
och lågt fettinnehåll. Rikt på vitaminerna E 
och B. Särskilt rikt på järn, zink, kalium, mag-
nesium och fosfor. Hela blötlagda eller skål-
lade korn höjer smak och hälsomervärden i 
degar av andra sädesslag. Korn är fantastiskt 
i bröd, men tyvärr mycket försummat och lite 
använt.
Foto: Sven Persson/swelo.se

Bröd har under alla tider varit basen i vår 
föda. Bröd är synonymt med mat. Bröd är 
vårt viktigaste vegetabiliska livsmedel. Det 
är framställt av tre enkla ingredienser; mjöl, 
vatten och salt. Bröd kan också smaksättas 
med kryddor, torkad frukt, nötter och frön. 
Degen kan ha jäst men ojäst deg förekom-
mer också. Ingredienserna knådas till en 
deg och bakas vanligtvis i ugn. Bröd kan 
bakas med vete, råg och korn. Dessa sä-
desslag innehåller gluten, men för de som 
lider av celiaki finns även glutenfria bröd 
bakade på mjöl av havre, ris, majs och hirs.Hälsosam mat, hälsosam livsstilRiktig mat är både hälsosam och smakar 

gott. En drivande kraft i dagens konsum-
tion av livsmedel är en önskan om att kun-
na äta hälsosam mat som en del av en mer 
hälsosam livsstil. Många vill veta, inte bara 
varifrån maten kommer, utan också hur 
den har producerats. Mat ska helst vara 
klimatsmart, närodlad, ekologisk och var-
samt tillagad. 

Fler och fler bagare och konsumenter vill 
använda mjöl med mycket smak och nä-
ring. Efterfrågan på ursprungsmjöl och 
mjöl med en historia stiger. Även när det 
gäller bröd vill konsumenterna veta mer. 
Vad heter mjölsorten och var kommer den 
ifrån? Var har säden odlats, och av vem? 
Vad heter kvarnen som har malt mjölet? 
Fullkornsmjöl av unika kultursorter och 
malt på stenkvarn ersätter alltmer det 
vita valskvarnsmalda anonyma industri-
mjölet. Konsumenterna vill ha mer smak, 
gärna i form av surdegsbröd. Bonus är att 
kunna gynna småskaligt, lokalproducerat 
mathantverk. 

Det som nu utvecklas på brödets områ-
de kan jämföras med hur intresset för vin 
har utvecklats. Konsumenter frågar efter 
vin från olika regioner och unika gårdar. 
Kunskaper om vinets terroir utvecklas och 
sprids. På samma sätt ökar intresset för re-
gional matkultur och brödets terroir, eller 
platsens smak som bagarna på bageriet 

Bagaren & Bonden uttrycker det. ”Single 
estate kan bli single mill!” 
Mångfalden i utbudet av bröd i butik har 
också ökat. Efter en lång period som do-
minerats av storskaliga nationella och 
internationella industribagerier har det 
vuxit fram många småbagerier med gamla 
och nya typer av hantverksbakade bröd. 
Många livsmedelsbutiker lockar med doft 
av nybakat i form av ”bake off” eller med 
egna butiksbagerier. 
Hembakningen av bröd ökar igen och 
gamla traditioner och seder återuppväcks. 
Detta på grund av ett breddat utbud av 
olika mjölsorter, ökat intresse för surdegs-
bakningens hälsofördelar och på grund av 
marknadsföringen av hushållsassistenter 
och andra köksredskap. De många TV-pro-
grammen med matlagning och brödbak-
ning tillsammans med en aldrig sinande 
flod av böcker och innehåll i sociala medi-
er kring dessa ämnen bidrar också till det 
ökande intresset. 

” Bröd är framställt av tre enkla ingredienser; mjöl, vatten och salt” 

Foto:Lovisa Olsson

Foto: Sven Persson/swelo.se
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