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Hennes vision är fem gånger så 
många svenska mathantverkare som  
i dag – 10 000.
Eldsjälen Bodil Cornell personifierar 
mathantverket i Sverige. Hon jobbar 
i full fart som chef på Eldrimner i 
Östersund i minst tre år till.
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Brasan i entrén på hotellet Copperhill 
Mountain Lodge i Åre skänker julstäm-
ning. Bodil Cornell sätter sig framför 

elden och tar en kort paus. Annars är hon hela 
tiden lika entusiastisk och energisk.

Ena stunden invigningstalar hon på Særim-
ner, kunskapsforum för mathantverkare, till-
sammans med italienaren Carlo Petrini, grund-
are av Slow Foodrörelsen. Nästa stund är det 
telefonintervju med P4 Jämtland. Och så dis-
kuterar hon ivrigt med jurymedlemmarna i SM 
i mathantverk.

MATHANTVERKET HAR BLOMMAT upp i Sveri-
ge på relativt kort tid. För 20 år sedan var de 
bara ett fåtal. Nu finns 2 000 mathantverkare 
runt om i landet, flest i Jämtland, Skåne och 

Västra Götaland.
Men det är plats för 

betydligt fler, det är 
Bodil Cornell säker på. 
Fler och fler konsu-
menter är intresserade 
av att köpa mat av god 
kvalitet som är hant-

verksmässigt gjord.
– Det känns som 

en vettig siffra, 
10 000, säger hon ef-
tertänksamt.

– Jag tycker att det 
är fantastiskt att vi 
har gått från ingen-

ting till så här många. Men om man jämför med 
Frankrike, där det finns 20 000 gårdsmejerier, 
ser man att det finns utrymme för många fler.

DET HAR BLIVIT en boom av små mejerier. På 
drygt tio år har även de småskaliga slakterierna 
växt fram. Nu är de omkring 125 inklusive vilt-
hanteringsanläggningar.

Lägg till det surdegsbröd, knäckebröd, mar-
melader, charkuterier, grönsaksinläggningar 

och många andra hantverksmässiga produkter 
som säljs av småföretagare.

– När jag började var mathantverk något gul-
ligt och flummigt som man inte tog på allvar. 
Nu har folk förstått värdet, det här är spjutspet-
sen i svensk livsmedelsproduktion, säger Bodil 
Cornell.

Mathantverket är starkt förknippat med 
hennes namn. Hon var den enda som arbetade 
hårt med det i början. Flera personer i hennes 
närhet säger att utan Bodil Cornell skulle det 
inte finnas småskalig slakt i Sverige och knap-
past heller små mejerier.

För en månad sedan fyllde hon 67 år, men                    FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA 

håller fortfarande samma arbetstakt. Hon har 
successivt byggt upp en stab av medarbetare 
och nätverk av experter. Men vem ska kunna 
ersätta henne?

Bodil Cornell tonar ned sin egen person.
– Jag tänker jobba tre år till. Under den tiden 

är det klart att det går att hitta en lösning. Jag 

har många duktiga medarbetare, säger hon.
Eldrimners stora uppgift är att sprida kun-

skap och hjälpa till att undanröja hinder. Fler 
mathantverkare ger fler möjligheter på lands-
bygden. I år och nästa år gör Eldrimner extra 
satsningar i några län där det inte är så tätt med 
mathantverkare: Jönköping, Sörmland, Norr-

botten, Värmland, Örebro och Halland. Det blir 
också fokus på fiskförädling.

Mathantverket får stor uppmärksamhet av 
det öppna svenska mästerskap som i höst hölls 
för 21:a gången. I år tävlade nästan 200 produ-
center med 500 produkter. 46 guldmedaljer 
delades ut i olika klasser.

– Jag fick inspirationen från en osttävling i 
Frankrike. Det finns ingenting som folk tycker 
är så roligt som att tävla, säger Bodil Cornell.

– Syftet är att stimulera utveckling och pro-
duktutveckling och göra mathantverket känt. 
Den stora betydelsen av tävlingen är all den 
uppmärksamhet mathantverkarna får i medi-
erna runt om i landet.

Medaljer och priser till entusiastiska småfö-
retagare är tacksamma nyheter för lokala me-
dier.

VI BLIR AVBRUTNA mitt i intervjun av ett tele-
fonsamtal från regeringskansliet. Statssekrete-
raren Elisabeth Backteman är sjuk och kommer 
inte till paneldebatt dagen efter. Bodil Cornell 
vill gärna ha politiker på plats för att de ska för-
stå mathantverkets förutsättningar.

Visserligen finns fem riksdagsledamöter 
från miljö och jordbruksutskottet med i de oli-
ka jurygrupperna. Men det vore bra med en re-
presentant från regeringen också. En politiskt 
sakkunnig får rycka in med kort varsel.

Det har funnits många hinder som Bodil Cor-
nell har brottats med under åren, allt från lokal 
slakt och opastöriserad mjölk till byråkratihin-
der och Systembolagets sortiment. Hennes sto-
ra önskemål just nu är att trygga finansieringen 
och framtiden för Eldrimner.

Centret finanserias delvis av stöd från staten, 
men också av pengar från EU:s landsbygdspro-
gram. EU:s statsstödsregler gör att Eldrimner 
inte får använda statligt stöd till utbildningar, 

Bodil gör vågen      för hantverket
Jobb: Verksamhetschef för Eldrimner i Öster-
sund.
Bor: Ås utanför Östersund. 
Familj: Man, tre barn och tre barnbarn.
Utmärkelse 2017: Årets agronom.
På julbordet: ”Mathantverk förstås. Jag har 
gärna kallrökt fisk, lufttorkade och rökta chark-
produkter, lite souvas (saltat och rökt renkött, 
reds amn), fantastiskt bröd, gärna surdeg, och 
kanske spännande cider.”

FAKTA: BODIL CORNELL
 ”NÄR JAG BÖRJADE VAR MATHANTVERK 
   NÅGOT GULLIGT  OCH FLUMMIGT 
   SOM MAN INTE TOG PÅ ALLVAR”

Bodil Cornells entusiasm smittar av 
sig. När fem ledamöter i riksdagens 
miljö- och jordbruksutskott var på plats 
i Åre passade hon på att möta dem, 
bland andra Stina Bergström (MP) och 
Matilda Ernkrans (S).
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som är en stor del av verksamheten. Det går 
åt mycket tid och energi för att söka pengar 
till projekt.

– Den energin skulle vi kunna lägga på
mycket annat. Jag vill hitta en lösning som 
är långsiktig och mer permanent. Just nu 
saknar vi 10 miljoner kronor till 2020 för att 
upprätthålla vår nivå. Det vore jättedumt att 
behöva dra ned nu, säger Bodil Cornell.

HON ÄR ÖVERTYGAD om att mathantverket 
har stor betydelse för det växande intresset 
för lokalproducerat i Sverige. Mathantverk 
förknippas oftast med enpersonsföretag el-
ler i varje fall företag med få anställda.

I enda änden många småföretag – i 
den andra stora, industriella företag. 
Behöver inte de små företagen växa 
så att det också finns medelstora livs-
medelsproducenter?

– Det behövs människor för att göra mat
hantverksmässigt, så det finns ingen gräns 
där. Våra största mathantverksföretag har 
över 20 anställda.

– Fördelen med mathantverk är att det
blir unika produkter med unik smak och ka-
raktär. Man kan sätta in maskiner om man 
vill rationalisera, men då ändrar man pro-
dukten. ■
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■ Bodil Cornell startade 1995
Eldrimner i Östersund, regionalt för
Jämtland. 2005 blev det ett nationellt
resurscentrum för mathantverk. Nu
har Eldrimner 25 anställda.
En stor del av verksamheten är olika 
kurser och utbildningar. Eldrimner 
driver yrkeshögskoleutbildning för 
mathantverkare och kortare ny-
startsutbildning för mathantverkare. 
Dessutom finns kurser inom alla 
delbranscher som i mjölksyrning av 
grönsaker, hur man gör bärgodis, 
styckning och chark, hantverksbageri 
samt i ekonomi, marknadsföring och 
juridik.
Vartannat år ordnas idémötet Særim-
ner med seminarier. Varje år hålls SM 
i mathantverk med cirka 40 klasser 
och underklasser.

FAKTA: ELDRIMNER

         … det blir unika produkter
         med unik smak och karaktär.

Ilona Miglays berättar för Bodil Cornell om juryns 
syn på olika sorters gravad och kallrökt fisk.

Inte bara mat utan även 
olika drycker tävlar i SM i 

mathantverk. Jästa drycker 
var en ny klass för i år.

Bodil Cornell tittar på en del av de 
tävlande ostarna i mathantverks-SM 
tillsammans med Mattias Grapenfelt 
från Hushållningsällskapet.


