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KORVFESTIVALEN I STOCKHOLM TILLBAKA MED BESKED! 
 

I helgen som gick arrangerades den sjunde upplagan av Korvfestivalen i Stockholm. Totalt 
klickades det in 6 500 korvälskande besökare vilket var i linje med antalet besökare på den 
senaste upplagan av Korvfestivalen i Stockholm innan Covid-19.  
 

Under de tre festivaldagarna kunde besökarna ta del av ett unikt utbud av korv tillsammans med 
passande tillbehör och dryck. Ölpartner till Korvfestivalen var Nils Oscar som redan under andra 
dagen var tvungna att åka till bryggeriet för att hämta mer öl för att fylla på i barerna.  
 

Utöver utställarnas fantastiska utbud kunde besökarna även tal del och inspireras av ett gediget 
scenprogram som skapats tillsammans med festivalens andra partner Från Sverigemärkningen. 
Från Sverigemärkningen hade lagom till festivalen tagit fram en Korvrapport som visade på 
svenskarnas korvvanor och som frambringade många leenden bland åhörarna när delar av 
rapporten lästes upp på scenen. Moderator för scenprogrammet var den korvälskande Jan 
Scherman vars upplevelse av årets festival ni kan ta del av i bilaga 1. 
 

-Vi hade som målsättning att uppnå samma antal utställare och besökare som vi hade i mars 2020 
innan Covid-19 slog till och att nu konstatera att vi uppnådde det målet känns extra roligt givet att 
Korvfestivalen nu arrangerades under en juni-helg med extremt många andra välrenommerade 
arrangemang som konkurrerande om besökarnas uppmärksamhet. Det ger oss råg i ryggen och en 
starkt tilltro och energi för att skapa fler uppskattade upplagor av Korvfestivalen. säger Fredrik 
Rumenius, marknadschef, Korvfestivalen.  
 

PUBLIKENS VAL 
Under korvfestivalen kunde besökarna även rösta på sin favoritkorv respektive 
favoritkorvtillbehör. Flest röster fick Jalapeno Cheese från Specialchark och Korvsenap från 
Skeppsholms Senap. 
 

KORVFESTIVALEN I GÖTEBORG TILL HÖSTEN 
Korvfestivalen tar nu sikte på Västkusten och Eriksbergshallen i Göteborg där den andra upplagan 
på Sveriges framsida arrangeras den 4 – 6 november 2022. 
 

HEMSIDA 
www.korvfestivalen.se 
 

FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKT 
 

Christina Möller   Erik Ellström   
Preses, Korvakademien   Projektledare, Korvfestivalen 
0704 61 73 66  / christina@korvfestivalen.se 0733 34 98 62 / erik@korvfestivalen.se 
 
PARTNERS 
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BILAGA 1 
 
EN EFTERLÄNGTAD RESA TILL ETT HIMMELST RIKE 
 
Jag har varit bortrest i tre dagar. Långt borta. 
Men slapp kön på Arlanda. Min resa gick smidigt. Kön var förvisso stundtals lång, men det gick 
snabbt att komma till målet. 
Det handlar om ett mål som många av oss har längtat efter i mer än två år. Drömt om på 
nätterna. Fantiserat om på dagarna. 
Men nu hände det. Äntligen. 
Jag har varit i paradiset! 
Korvens Paradis. 
Korvfestivalen i Münchenbryggeriet med start den 4 juni och avslutning på själva Nationaldagen 
den 6 juni. Och så fint att detta ägde rum i hänryckningens tid. Solen sken, grönskan frodades 
och många kärlekspar slöt sig samman i giftermål. Vi som besökte Korvens Paradis var många 
tusenden korvälskare. 
Detta är inget skämt, utan stundens allvar.  
 
Det här var den sjunde Korvfestivalen i ordningen i Stockholm. Därtill ska lägga en festival i 
Göteborg. Det blir förresten Korvfestival i höst igen, just där. Alltså på Sveriges framsida. 
På Münchenbryggeriets korvfest fanns allt! Här osade det från stekpannorna. Sorunda visade 
upp sina bästa grejer. Inte minst veganskt och vegetariskt bland goa köttkorvar. Chefen Annette 
Lindqvist hade bästa leendet påkopplat non stop. Stensåkra från Vetlanda stod inte lång därifrån. 
Här var det Birgitta Starck som styrde, ställde och log. Så ser mer och mer av korvbranschen ut – 
kvinnorna har tagit plats på frontlinjen. 
Ja, ungefär som i Korvakademien där preses sedan lång tid tillbaka är Christina Möller, en av 
Sveriges mest framträdande matprofiler. Jag vill också nämna korvakademiledamoten Ella 
Nilsson, som med guldglänsande partyhatt guidade besökare på korvturné genom festivalens 
utställare. 
 
Häftigt och särskilt häftigt denna gång var mångfalden. Här fanns så klart Svenskmärkning och 
talade om vikten av att stödja den svenska livsmedelsproduktionen. På många sätt bäst i klassen! 
Men här fanns också ljuvliga franska korvar, tillverkade i Sverige. Och Argentina, där teamet från 
Abreu foods fick jobba dag och natt för att tillverka nytt. Smakproverna gick åt, fortare än kvickt. 
Samma gällde för grynkorvarna från Skara. Och Wermdö delikatessers prinskorvisterband tog 
slut redan första dagen. Här fick familjen Christer, Inger och Emma Israelsson Korvakademiens 
pris: Årets Korvprofil 
 
En annan pristagare blev Svartengrens kvarterskrog i Stockholm. 
Deras mångåriga tradition att göra entrecôte–korv tillhör en av de absoluta kulinariska 
höjdpunkterna bland korvrätterna. Göran Svartengren samlade större delen av sin personal för 
att ta emot det fina diplomet, som ska hängas upp på krogen så att alla besökare kan se vilken 
höjdarklass det är på korven. 
 
Det fanns många extra kuligheter på årets Korvfestival. Själv gillade jag blandningen. Här fanns 
korv från Sveriges alla hörn. Måste nämna KorvMoppen från Västervik med Hans–Åke Harrysson 
som mångårig mopedist. Fin falukorv och härlig senap. Men kanske framförallt en underbar 
östgötska dialekt. 
–Uschaen så görbra! 
 
Blandningen? Här fanns ett läckert utbud av surkål. Och för att inte tala om de nya korvkläderna 
från Sausage and Friends. Erkänner att det blev ett gäng nya t–tröjor. Gillar extra mycket den 
med blommig falukorv. Det nya badmodet var inte illa heller. 
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Trevligt med Sibylla, alltså Lithells numera ägt av Atria, som visade upp sig i hela sin korvprakt. 
Vet inte hur många korv med bröd jag smaskade i mig tack vara deras trevliga korvservitörer. 
Alltså – jag kan icke räkna dem alla.  I det sammanhanget måste ju så klart Wermdö Delikatessers 
Jubileumsvarmkorv nämnas. Oj oj oj så go. 
 
Mer mångfald. Fint utbud av grillar. Fastnade för Cook´n Bloom, en amerikansk klassiker från 50-
talet med bibehållen retro–design. Robust, snygg och enkel att hantera. Om jag köpte en? Ja, det 
gjorde jag. Den ska invigas på landet på midsommarafton. Tack till Åsa Iggström på detta 
grillföretag som med initierad kunskap övertygade mig. Nu har jag väl snart tvåsiffrigt antal grillar 
på landet…en för varje korvsort. 
 
Hmm, mångfalden. Får inte glömma Skeppsholms senap, som röstades fram till Korvfestivalens 
bästa tillbehör.  Maestro och grundare ,Magnus Johansson, blev överlycklig av ha vunnit detta 
folkets erkännande. Lika glad blev Bosse Lodin på specialchark, som segrade i korvklassen med 
en ostgrillare spetsad med jalapeño. Bosse hade lyckades tämja denna starka krydda så att 
stinget kom med lagom styrka. 
Värdiga vinnare! 
 
Öl och korv, ett vinnande team. Det märktes också i rundvandringen i korvparadiset. Extra bra att 
Nils Oscar var på plats med stort stånd för ölutskänkning och regelbundna ölprovningar. Vd:n 
Henrik Kihlberg stod för viktig folkbildning om öltillverkning. Och bjöd på suveränt god alkoholfri 
öl.  Därtill en rad mikrobryggerier. Mångfald igen. 
Glömde jag nämna Gustafskorven? Ja, den fanns där förstås. Liksom Bergslagsdelikatesser och 
många fler. Eller som man skulle kunna säga – några få nämnda men definitivt ingen glömd. 
Paradiset är en helhet där alla enskilda delar är avgörande för att nå paradisnivån. Anders 
Bergback från just Bergslagsdelikatesser styckade vildsvin på stora scenen. Också det 
folkbildning. Intresset megastort. 
 
Eftersom jag är part i målet, och detta är en oförblommerat personlig och subjektiv 
reseberättelse, så måste avslutningsvis nämna ett par saker till. 
 
Typ, min kära hustru Margareta som sålde 134 korvböcker ”Den Svenska Korvresan”, som jag 
författat och hon varit roadmanager för. Snart finns det inga korvböcker kvar. Även denna femte 
upplaga är snart slut. Får väl skriva en ny korvresa. 
 
En annan människa av märket ”kvinnan bakom allt ”är Eva Malmfors. Det var hon som stod i 
receptionen och såg till att alla problem löste sig. Eva är mamma till festivalgeneralen Erik 
Ellström, som i tre dagar flög omkring i lokalerna som ett höstlöv i ackordstempo. Samma sak 
gällde festivalkamraten Fredrik Rumenius.  
Och över alltihopa blev vi lycksaliggjorda korvfantaster ännu lyckligare tack vare 
korvakademiledamoten, Göteborgaren och operasångaren Hans Josefsson som sjöng med 
bravur så fort han fick tillfälle.  
 
Därtill korvören och ordföranden i föreningen K.O.R.V. Sören Lundström som tillsammans med 
sin hustru och allas vår preses Christina Möller värvade medlemmar till denna korvförening. 
Under Korvfestivalen strömmade medlemmarna till och en magisk drömgräns passerades – 1000 
medlemmar. Vi är alltså mer än Ett tusen medlemmar i föreningen. Och vi fortsätter växa. I all 
enkelhet tror jag att politiska partier och fackföreningar som i motsats till oss tappar medlemmar 
skulle ansluta sig till K.O.R.V. och därmed lära sig hur man driver föreningsverksamhet som 
uppskattas så till den milda grad att ryktet om vår verksamhet sprider sig och leder till att 
medlemmarna ständigt strömmar till. K.O.R.V. är därmed ett föredöme i vårt så kallade 
civilsamhälle. 
Förresten skulle kanske Swedavia ute på Arlanda snacka med Korvfestivalen om hur man ser till 
att köer kapas. 
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Självfallet blev det också en festkväll i Korvens Paradis med musik à la Oktoberfest – dragspel, 
orgel och historier på rätt nivå. Och på Nationaldagen sjöng den snabbt ihopsatta Korvkören, 
bestående av idel korvhantverkare och utställare, ”Du gamla Du fria” med bravur. Högtidligt 
värre.  
 
Väl hemma från denna resa är jag några kilo tyngre, vilket får sägas vara värt priset. Om ett par 
extra kilon kombineras med lycka och glädje så blir de inte bara lättare att bära – man upplever 
en känsla av att också må bättre. Hälsa är nämligen intimt förknippat med ett harmoniskt inre. 
Det är ju förresten bara att ligga lågt en dag eller två – innan inköpta korvar från Korvfestivalen 
ska förtäras. 
 
Jan Scherman 
Ledamot Korvakademien 
 
Ps/ 
Läsa gärna debattartikeln i Dagens Industri – Ät mer kött för miljöns skull! 
 
https://www.di.se/search/?query=Ät kött 
 

   
Det var festligt, folkligt och fullsatt –   Bullens pilsnerkorv tatuerade på båda 
tusentals besökare varje dag.   benen var Korvfestivalen fräckaste 
Totalt kom hela 6 000 korvälskare   utsmyckning!              
till Münchenbryggeriet 
 
Foto: Jan Scherman 


