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Hur Peter bakar surdegsbröd på Kvarnvikens mjöl
Vi får ofta frågor om surdegsbröd på Kvarndagarna. Hembygdsnytt har frågat 
Peter hur han gör ett riktigt gott surdegsbröd. 

Jag bakar surdegsbröd både för eget bruk och till kvarndagarna. Tillsam-
mans med Magnus som levererar Upplandskubb bakar jag bröd som vi 
säljer som smörgåsar i kaféet. Självklart använder vi mjöl från Kvarnvikens 
kvarn. Ni kanske har smakat våra smörgåsar och en del har frågat efter 
recept. Här kommer jag beskriva hur jag bakar vete/rågbrödet med surdeg.

Hur Upplandskubben bakas finns beskrivet på Upplandskubbens vänners 
hemsida https://www.upplandskubbensvanner.se/

Utrustning: En bunke (3-4 liter stor) att blanda degen i. Samma bunke 
kan användas till att jäsa brödet med en handduk över. 
För att grädda brödet i en vanlig ugn blir det bäst resultat om det görs i en 
gryta med lock som tål ugnsvärme. 
Slev, slickepott eller degskrapa och en våg att väga ingredienserna på.

Ingredienser: Jag brukar säga att surdegsbröd har tre ingredienser: mjöl, 
vatten och salt. En surdeg är mjöl och vatten som har kommit i jäsning 
så att det finns jäst och mjölksyrabakterier. Enklast är att be om surdeg på 
ett bageri eller på kvarndagarna. Du kan också köpa surdeg från Kronjäst i 
affären och starta en egen surdeg från denna.  
Det är bra att använda ekologiskt och stenmalet mjöl.

Starta: Mata surdegen kvällen innan du skall baka och låt den stå i köket 
under natten. Jag brukar ta både vete och rågmjöl hälften av varje och lika 
mycket vatten i vikt. Rör om ordentligt och ställ den på en varm plats i 
köket. Det går också att mata på morgonen och göra deg på kvällen.

Blanda: Blanda 500 gram vetemjöl, 250 gram rågmjöl, 150 gram surdeg, 
15 gram salt med 500 gram vatten till en deg. Viktigt att allt mjöl blan-
das in i degen, som kommer att vara ganska kladdig. Eventuellt kan det 
behövas lite mer vatten (1 matsked i taget) beroende på hur mycket mjölet 
suger.

Vila: Låt bunken stå en timme med plast eller handduk över.

Sträck: Fukta händerna och ta degen underifrån och sträck den uppåt och 
vik in mot mitten. Vrid bunken ett kvarts varv och gör om samma sak 
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tills du gått varvet runt. Låt vila 30 minuter och gör om samma sak, vila 
30 minuter och gör samma sak igen, vila 30 min och sedan vik igen. Låt 
sedan bunken stå 1 timme övertäckt.

Bänkvila: Tippa upp degen på mjölat bakbord och forma den till en run-
del. Låt vila 30 minuter. Tvätta ur och torka bunken, lägg i en handduk 
och mjöla den lite.

Forma: Forma degen till en fast rundel och lägg den i bunken med under-
sidan uppåt.

Vila i kyl: Låt degen vila i kylskåpet i bunken med plast över så att den 
inte torkar till nästa dag

Grädda: Värm ugnen och grytan till 240° C och vänta 30-40 minuter tills 
grytan och ugnen är ordentligt varma. Tippa ut degen ur bunken på ett 
ark bakplåtspapper direkt från kylen. Pudra lite mjöl över degen och skåra 
degen med en vass kniv. Ta ut den varma grytan och lyft locket åt sidan. 
Ta degen och släpp ner det försiktigt i grytan med hjälp av bakplåtspappret 
som hamnar underst. 
Lägg på locket och ställ in i mitten på ugnen och grädda 25 minuter. Ta 
sedan av locket och sänk värmen till 230° C och grädda 25 minuter till. Ta 
ut och låt brödet svalna på galler.

Förvara: Surdegsbröd håller sig färskt längre än annat mjukt bröd. Jag bru-
kar låta brödet stå i rumstemperatur med snittytan nedåt på en skärbräda. 
Om brödet börjar bli hårt så lägg det i en plastpåse för att det ska mjukna. 
Om man vill ha en mjuk skorpa så kan man lägga brödet i en plastpåse 
efter att det svalnat, det brukar ta minst en timme efter bakning.

Tips: Man kan också baka med bara vetemjöl för att få ett ljusare bröd 
eller ta ⅔ vetemjöl och ⅓ grahamsmjöl istället för råg.

När Ljunglöf köpte en kvarn 
I början på 1880-talet bestämde sig Knut Ljunglöf för att det var dags att 
modernisera kvarnen som tillhörde Råcksta gård. Den gamla kvarnen i 
Kvarnviken var visserligen relativt ny, men byggd med en ålderstigen tek-
nik och därmed ineffektiv. Så hur gjorde Ljunglöf för att få en toppmodern 
kvarn? Han köpte utrustningen på postorder.

3



Att köpa saker från rikt illustrerade kataloger hade blivit populärt under 
1800-talets andra hälft. Det Brittiska imperiets överhuvud köpte inredning 
till sina slott från kataloger. Ljunglöfs imperium var inte lika stort som 
drottning Victorias, men han lät byggde sig ett slott i Blackeberg och blev 
kallad snus-
kungen. Och så 
lät han bygga 
Kvarnvikens 
kvarn.

Sverige införde 
näringsfrihet 
1864. Därmed 
öppnade sig en 
stor marknad för 
de som ville vara 
återförsäljare för 
kvarnutrustning. Bland andra fanns Wilh. Harmsen, D. Hald & Co och 
Ferdinand Jensen. I några av deras kataloger har kunder listats som referen-
ser. Därigenom har vi kunnat spåra varifrån många av våra maskiner har 
kommit. 

I brandförsäkringen från 1883 listas utrustningen i kvarnen. Det fanns 
då fyra stenpar, fyra centrifugalsiktar, excelsiorkvarn, förkrossvals och 
sädesrensare. Flertalet maskiner finns beskrivna i katalogerna från Ferdi-
nand Jensen. Han gav också ut en detaljerad handbok för hur en kvarn 
ska byggas och underhållas. Här finns ritningar och tabeller som visar hur 
maskiner ska ordnas efter varandra i ett flöde baserat på olika produktions-
volymer. 

Begreppet postorder var kanske inte uppfunnet på 1880-talet. Tillväga-
gångssättet var att beställa via brev utifrån katalogen. Leveransen skedde 
sedan med järnväg till närmaste station. Leveranserna till Kvarnviken kan 
också ha skett med båt till Kvarnvikens station där båtklubben idag ligger.

Ett exempel på en maskin som köpts från Ferdinand Jensen är den rensma-
skin märkt Eureka som står på mellanvåningen. Den är tillverkad 1882 av 
S. Howes, som ligger i Silver Creek, New York. Företaget har överlevt in i 
vår tid. 
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Vävstolarna i magasinet 
I magasinet har vi nu tre vävstolar. Den äldsta av dem är åtminstone från 
mitten av 1800-talet, kanske ännu äldre. Den har tillhört den sista mjöl-
narhustrun i Kvarnviken och dessförinnan hennes mamma Ellen i Öster-
botten. Ellen blev tidigt änka och när alla barnen flyttat ut bodde hon kvar 
själv på det lilla hemmanet. ”Man känner 
sig nog inte ensam om man jobbar och har 
intresse”, sa Ellen som tyckte om att väva 
mattor. 

I Ellens vävstol har vi de senaste två åren 
haft en varp uppsatt, där besökare har fått 
prova på att väva. Det har varit mycket 
uppskattat, speciellt av barnen. Den väven 
har nu tagits ner. Av tyget sys väskor och 
grytlappar som kommer finnas att köpa på 
vårens kvarndagar. En ny väv ska sättas upp 
till våren så att barnen även i fortsättning-
en ska kunna känna glädjen i att väva.
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De två andra vävstolarna är nya 
för i år och också relativt nytill-
verkade. En är en gåva och den 
andra är till låns. Under de senas-
te två åren har vi även fått mäng-
der av klippta matt-trasor och tyg 
som kan klippas till remsor. Dess-
utom har flera besökare uttryckt 
intresse för att lära sig väva.

Allt detta gjorde att vi i våras 
bestämde att vi skulle starta en 
vävcirkel. På vårens sista kvarndag 
kom vi igång. Vi var sju vävintresserade personer som skulle hjälptes åt att 

sätta upp en väv till trasmattor. 
Under de följande 6 tillfällena 
gick vi praktiskt igenom de tio 
moment som krävs för att få 
varpen på plats i vävstolen. Sedan 
kunde de deltagare som ville väva 
var sitt stycke under sommaren 
och hösten.

I slutet av oktober samlades vi för 
att klippa ner sommarens arbeten. 
Det blev en färgsprakande syn när 
vi lade väven på ett bord för att 
klippa loss våra olika alster.

Vi har planer på att träffas nästa 
år igen med nya vävar.

Matvanor på en gård för 100 år sedan 
1907 arbetade och bodde nio statarfamiljer på Råcksta gård. En statarfa-
milj består av statardräng (mannen), mjölkerska (hustrun) och en kull barn 
i olika åldrar, varav en del tillräckligt gamla för att hjälpa till med arbetet. 
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Församlingsböckerna är svåra att följa. Statarna hade kontrakt på ett år 
med start i oktober. Många av dem flyttade redan nästa höst. Statare fick 
lön i natura, vilket betyder bostad för familjen, ved för uppvärmning och 
matlagning samt matvaror som gården producerade, t ex vete, råg, korn, 
havre, ärtor, potatis, fläsk och mjölk. Vid den här tiden hade statarna också 
börjat få viss ersättning i pengar för att kunna köpa t ex saltad fisk, kaffe 
samt garn och tyger till kläder. 

De flesta kök hade nu försetts med järnspisar, troligen också statarbostä-
derna på Råcksta gård. Järnspisen var mer energisnål än de tidigare öppna 
spishällarna och matlagningen förenklades. I statarbostaden fanns troligen 
en gemensam bakugn, så att kvinnorna kunde baka bröd. 

Hur såg mathållningen ut för de människor som arbetade på Råcksta gård 
efter sekelskiftet 1900? Genom att läsa Ester Blenda Nordström ”En piga 
bland pigor” och Lilian Ryd ”Kvinnor i väglöst land” får vi en ganska 
samstämmig bild av vad som åts. Kosten bestämdes av vilka råvaror som 
var tillgängliga, men maten skulle också gå snabbt att tillaga med ett mini-
mum av passning. Det gjorde att råvarorna vanligen kokades. Till kokning 
behövs heller inget fett och husmor slipper svårdiskade pannor. Viktigt var 
också att maten skulle mätta längre och ge energi till dagens tunga arbete. 
Potatis, gröt och välling går fort att laga, är lätt att äta och ger många kalo-
rier. Till detta serverades fisk eller fläsk, saltad eller rökt.

Husmor stod vid spisen medan familjen satt vid bordet och åt. Hon höll 
ordning, ställde fram, öste upp, höll maten varm och passade upp på de 
mindre barnen. Karlarna skulle ha mat först, för de skulle snabbt ut och 
arbeta igen. När alla hade ätit klart blev det lugnt och det var hennes tur 
att äta. 

Dagen började tidigt. För kvinnorna redan klockan fyra. Korna skulle 
mjölkas för att mjölken skulle kunna fraktas till Stockholm och säljas 
samma morgon. Det fanns inte tid till att laga mat eller äta först. De vuxna 
drack en slät kopp kaffe kokad på sump från igår. Vid åttatiden, efter flera 
timmars arbete med mjölken och fodring av djuren var det dags för fru-
kost. Den bestod av kokt potatis serverad med stekt eller kokt salt ström-
ming. Till det drack man skummjölk. Barnen gick sedan iväg till skolan, 
medan de vuxna tog sig an dagens arbete.
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Medlemsinformation 
Vill ni få information oftare från 
föreningen? Ange er e-postadress 
när ni betalar medlemsavgiften, så 
får ni information via e-post.

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg 
Postadress: c/o Mellström, Box 
3014, 161 03 Bromma

Hemsida: www.kvarnvikensmuseum.se  
E-post: info@kvarnvikensmuseum.se 

Sätt in medlemsavgiften på Plusgirokonto: 487 18 35-7 
Medlemsavgiften är 150:- för enskild medllem eller 200:- för en familj. 
Glöm inte att uppge namn, adress och e-postadress.  
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Middag serverades 
mitt på dagen. Åter-
igen åt man vanligen 
potatis, men nu med 
fläsk. Potatisen kunde 
varieras med kokta 
ärtor, blodpalt eller 
rotmos. Fanns det 
gott om mjölk dracks 
det till maten, annars 
dracks vatten. 

Kvällsmjölkningen började vid fem. Fanns det gott om mat åts rester eller 
dracks eftermiddagskaffe med bröd och smör klockan halv fyra. Men i 
många hem fick man vänta på kvällsmaten tills mjölkningen var klar två-
tre timmar senare. Då serverades ofta välling kokt med mjölk eller gröt 
med mjölk. Sedan gällde det för hustrun och hennes döttrar i skolåldern 
att snabbt få undan disken för att stupa i säng. Men var det slåtter- eller 
skördetid fortsatte arbetet ibland så länge det var ljust.

Statare, kvinna vid spis, Östra Lagnö 1937          CC BY-NC-ND


