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Klassiskt trancherbestick från Sheffield, England 

 
Nyhetsbrev XVIII 

Tranchering en ädel konst sedan antiken, värd en renässans Del 1. 
För en tid sedan fann jag i en gömma mina gamla trancheringsbestick, liggandes i sitt skrin. En 
gång i tiden present från min svärfar, besticken användes flitigt i yrket när jag var tranchör och 
hovmästare på 1950 och 1960-talen. 
   Strax före jul 2004 kom jag på att min äldste son Jonas skulle få besticken i julklapp. Eftersom 
han och familjen skulle fira jul i Thailand, blev det julklappsutdelning några dagar innan avresan. 
Jonas var hotellman, men hade tidigare arbetat i restaurangbranschen. Han var dessutom mycket 
händig i köket och allmänt matlagningsroad. (Som bekant omkom Jonas och hans familj i 
tsunamin den 26 december 2004).  
   Tillsammans med besticken fick han ett häfte/särtryck, ”Trancheringskonsten” av Tore Wretman, 
ur Gastronomisk kalender 1965. Jag ville också lära honom konsten att hantera verktygen och 
skrev därför på pärmens insida: ”Käre Jonas! Om du åtar dig att tillreda och ösa steken ska jag 
med glädje instruera dig till fulländighet i denna ädla konst.” Dessutom klistrade jag in 
nedanstående stycke ur min bok ”Bland matsedlar och menyer…”.  

TTrraanncchheerraa betyder egentligen att skära i skivor, av franskans tranche = skiva. Ordet 
används för att beteckna att något tillagat skärs upp. Frukt kan också trancheras. 
Konsten att tranchera kött och skära i skivor i gästens åsyn blev vanligt på 1500-talet, 
när allt större vikt fästes vid servering och i synnerhet 
tranchering. På den tiden ombesörjdes trancheringen ofta 
av unga adelsmän.  
   Efter franska revolutionen oroade sig den berömde 
finsmakaren Grimod de la Reynière över trancherings- 
konstens förfall. ”Denna konst, att väl skära för, be-
traktades av våra fäder som så väsentlig, att den utgjorde 
bland välborna herrar och rikt folk fullkom- nandet av en 
god uppfostran.” Han ansåg trancher-ingskonsten mer 
eller mindre som ”försvunnen till-sammans med den 
gamla goda tiden under Ludvig XIV:s århundrade” när 
hovförskärarmästarna, ett av de högsta ämbetena inom 
hovet försvann. Vidare ansåg Grimod de la Reynière att revolutionen ”så fullständigt stuvat 
om sammansättningen av överklassen att få av dagens (1808) amfitryon er har avslutat sin 
uppfostran med en kurs i kötträtternas rätta dissekering.”  

 
I dag, omkring tvåhundra år efter Grimod de la Reynières uttalande torde kunskapen i den ädla 
konsten inte ha lett till några framsteg. Nya tider med andra förebilder har knappast heller 
bidragit till ökad insikt i förskärandet. Visst finns det skickliga yrkesmän i vår gastronomiska 

Tallriksmotiv: ”Audiens hos finsmakaren  
Grimod de la Reynière” 
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värld, som behärskar tranchering av fågel eller stekar. Man kan beundra en kinesisk kock som 
fingerfärdigt och elegant skär upp en pekinganka i frasande, exakta bitar. Det har dock inte 
mycket gemensamt med 1600-talets écuyer tranchant – (hovtranchörmästare), till exempel konsten 
att tranchera en fågel fritt i luften.  
  Gode vännen och stjärnkocken Uno Hedman, en av Tore Wretmans lärjungar menar: ”Att förr 
var det främst hovmästaren eller tranchören som skötte hantverket i matsalen. Eftersom tiderna 
förändrats anser jag att detta borde ingå i serveringsmomentet så att yrkesstoltheten utvecklas. På 
kontinenten lär för övrigt tallriksserveringen vara på återtåg till förmån för traditionell servering 
(à la russe) som fått en renässans. Allt går i cykler. När kommer den traditionella serveringen och 
hantverket tillbaka?” 
 
TTrraanncchheerriinnggsskkoonnsstteenn är lika gammal som konsten att steka, vilket skildrats av Homerus i 
Odysséen och i Perikles skrifter. I Trimalchios gästabud av Petronius från romartiden ropar 
Trimalchios på sin tranchör med det slående namnet ’Dela’, som är både tilltal och befallning: 
”Strax framträdde en förskärare, som högg sönder köttet under dansrörelser i takt med musiken. 

Det var liksom då en gladiator fäktar under ackompanjemang av en 
vattenorgel.” Vidare skriver denne Petronius: ”Såsom förskärare av 
vildsvinet uppträdde inte den där ’Dela’, som hade skurit kapunerna, 
utan en skäggig jätte med benen lindade på jägarmaner och med en 
kort mantel över skuldrorna. Han höjde sin jaktkniv och stötte den 
med kraft i sidan av vildsvinet, och då flög trastar ut ur öppningen.”     
   Utbildningen i konsten att tranchera rönte förr samma dignitet 
som fäktning, dans, ridning och lustspel. Lektioner i fäktning och 
tranchering ombesörjdes av kringresande lärare, som färdades från 
det ena herresätet till det andra. En del skrev illustrerade 
handböcker i ämnet, som spriddes över Europa.  
 
 
 

 
Det äldsta kända manuskriptet skrevs av Don 
Henrique de Aragon 1425 (nio år före sin död), men 
kom inte på pränt i Madrid förrän 1766. Mest 
omtalad är ”Il trinciante” – ”Tranchören” av 
Wincenzo Cervio, tryckt i Venedig 1581. Boken 
innehåller förutom konsten att använda kniven även 
matsedlar från berömda banketter. Lite senare gav 
Mattio Molinari ut en bok i samma ämne och titel, 
enligt tidens sed tillägnad en nobel person; Hertigen 
av Lippa. Rikt illustrerad med vackra graverade 
planscher, som visar hur man trancherar spädgris (en 
favorit i Italien sedan antiken), stekar, fågel, fisk och 
frukt. Den mest berömda boken i trancheringskonst 
är nog ändå ”Manuel des amphitryons” (Manual i 
värdskap) av tidigare omnämnde Raymond de la 
Reynière, utgiven i Paris 1808.  

Andra titelsidan till En mycket nyttig och förbättrad 
Trenchier-book, tryckt i Västerrås 1766 

”Tranchör skär en kyckling”, 
teckning av Guyala Buvàrg 1644 
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TTrraanncchheerriinnggssvviirrttuuoosseenn Frédéric 
Delair blev världsberömd och synonym 
med La Tour d´Argent till sin död 1910, 
han blev 70 år. Restaurangen är inte bara 
en av Paris äldsta utan också en av 
världens mest celebra restauranger, 
grundad som ett ”Hôstellerie” 
(gästgivargård). Det be-rättas att ”La 
Tour” besöktes av Henri III:s hovherrar 
1582. Enligt restau-rangens legend var det 
ställets dåvarande värd Rourteau som 
introducerade gaffeln att äta med. 
Namnet ”silvertornet” har restaurangen 
fått efter tornets en gång 
champagneliknande stenar, glittrande likt silver. La Tour d´Argent är särskilt berömd och 
omtalad för sina numrerade pressade ankor serverade sedan 1890. En anrättning skapad av 
ägaren monsieur Frédéric Delair, Monsieur Frédéric måste ha varit en trancheringskonstens 
virtuos och prisad för sina ”les canards au sang”, som det sägs, trancher-ades i luften ovanför 
bordet. Alltsedan dess har anrättningen varit ett skådespel i sig och utförs numera av särskilt 
utbildad så kallad canardier (ankpressare/tranchör) på ett podium. För några år sedan 
celebrerades att den millionte ankan serverats. Sedan ”Frèdèrics” dagar driver familjen Terrail 
restaurangen, nu i fjärde generationen. 
 
Att det också fanns en svensk ankvirtous blev jag varse när jag läste Dani Liebenfelds bidrag 
”Engelska pannkakor” i Gastronomisk Kalender 1982/83. Han var välkänd inom branschen och 
i mitten på 1950-talet arvtagare till Standard Hôtel, Norrköping.  
   Själv minns jag hans spirituella spalt ”Danis hörna” i tidningen Restauratören. Om fadern Ivar 
Liebenfeld (1877-1952), som vid femton års ålder gick i lära hos självaste Regis Cadier på Grand 
Hôtel, Stockholm, skriver Dani: ”Han var en mästare i kulinarisk presentation och lika 
fascinerande att beskåda var gång han trancherade en gyllenstekt anka, uppträdd på stor gaffel. 
Med rak, utsträckt vänsterarm höll han i gaffeln med endast tre fingrar och rullade fågeln mot en 
rakbladsvass kniv som han med andra handen förde med ytterligt små rörelser. I lövtunna skivor 
föll köttet ned i vackra rosetter på heta tallrikar och han slutade inte förrän skrovet var fritt från 
de läckraste bitarna. Resterna krossades i silverskimrande ankpress.” 
   Käre läsare, jag hoppas innerligt att de här raderna gett en inblick i den ädla 
trancheringskonsten. Utöva den gärna då och då, övning ger färdighet! Fortsättning följer i 
kommande nyhetsbrev.  

Gösta Nordén 

 
Matsedel, Standard Hôtel, Norrköping måndagen den 1 juni 1953 

Mr. Frédérric trancherar ”Caneton Tour d́Argent” pressad anka


