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Inledning

Roger Qvarsell

Kan en så alldaglig företeelse som mat ha någon relevans för den idéhis-
toriska och vetenskapshistoriska forskningen? Ja, självfallet. Den mat vi 
lägger på våra tallrikar och de sätt på vilka vi organiserar vårt ätande är 
i själva verket mycket komplexa företeelser. Vi äter för att bygga upp vår 
kropp och få den energi som behövs för alla mer eller mindre nödvändiga 
sysslor. De olika råvarorna tillreds med såväl enkel som avancerad teknik, 
genom inlärda handgrepp, utvecklade redskap och tekniska apparater av 
skilda slag. I likhet med många andra av vardagslivets områden har maten 
under en längre tid ingått i en process genom vilken vetenskaplig kunskap 
och tekniska innovationer påverkat produktionen av råvaror, skapat för-
utsättningar för långväga transporter och försenat de biologiska nedbryt-
ningsprocesser som tidigare förstört en stor del av de producerade livs-
medlen. Maten och kosthållningen har även uppfattats som möjliga 
medel för att förebygga eller behandla sjukdomstillstånd. Och området 
har engagerat ideologer och företrädare för sociala rörelser, som argumen-
terat för att ett visst kosthåll är bättre, nyttigare eller naturligare än andra. 
De sätt på vilka mat och livsmedel har hanterats har också blivit föremål 
för lagstiftning, regelsystem och myndighetskontroller, och i nära anslut-
ning till detta har en omfattande informationsverksamhet organiserats. 
Men maten och ätandet har även haft betydelse som identitetsskapande 
faktorer, använts för att skapa umgänge och sociala kontakter, markera 
status, rikedom och förmåga till social och kulturell förändringsbenägen-
het.

I likhet med det mesta som rör människans individuella, sociala och 
kulturella liv har vad och hur vi äter påverkats av kunskapstraditioner 
och blivit föremål för studier inom en rad ämnen, legat till grund för inrät-
tandet av subdiscipliner och skapat förutsättningar för särskilda expert-
gruppers yrkesutövning. Försörjningen med livsmedel har alltid varit en 
viktig del av arbetslivets och samhällets organisation, ekonomi och poli-
tiska liv. Att garantera medborgarnas livsmedelsförsörjning även i tider 
av krig eller missväxt, att säkerställa kvaliteten på den mat som distribu-
eras eller utbjuds till försäljning och se till så att alla har möjlighet att 
införskaffa åtminstone ett minimum av de nödvändiga livsmedlen, har 
kommit att uppfattas som en självklar del av det politiska uppdraget.

Att bedriva idéhistorisk, vetenskapshistorisk eller kulturhistorisk forsk-
ning om näringsfysiologi, mat och hälsa, kostråd och hushållskunskap, 
sociala rörelser och kostideologier är inte något nytt. Men det är uppen-
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bart att intresset för detta forskningsområde ökat påtagligt under de båda 
senaste decennierna och att forskningen förändrats under inflytande av 
utvecklingen inom det kulturhistoriska och kulturvetenskapliga området. 
Historisk och idéhistorisk forskning är vanligen på något sätt förbundna 
med samtida frågor och problem, och det är fullt möjligt att se ett samband 
mellan det förnyade forskningsintresset och de stora förändringar som ägt 
rum såväl när det gäller matvanor som den yrkesmässiga hanteringen av 
olika livsmedel.

En rad nya högteknologiska metoder – såsom genförändring av växter 
och djur, strålning som konserveringsmetod och nya förpackningsmate-
rial, som kan vara såväl osynliga som ätbara – har förändrat livsmedels-
branschen, men också lett till debatt, ifrågasättanden och proteströrelser. 
Globaliseringen av ekonomin, de stora migrationsrörelserna och det öka-
de utbytet mellan olika kulturtraditioner har också förändrat synen på 
och hanteringen av maten och ätandet. Det samhällsvetenskapliga intres-
set för hur människor, som individer eller i grupp, formar sina sociala och 
kulturella identiteter har på ett liknande sätt medfört att frågor om hur 
vi hanterar och förhåller oss till mat tillskrivits en allt större betydelse. De 
frekventa rapporterna om hälsorisker, miljökonsekvenser och etiskt ifrå-
gasatta produktionsmetoder har också medfört att maten och matförsörj-
ningen av allt fler uppfattas som problematiska, och att de val som görs 
varje dag framför affärernas dignande varudiskar ses som handlingar med 
svåröverblickbara konsekvenser. Maten har på grund av dessa och andra 
omständigheter blivit en komplex del av det moderna vardagslivet, som 
formats av vetenskapliga kunskaper och traditioner, myndigheters och 
politikers agerade och brist på agerande, en rad kommersiella aktörers 
intressen och strävanden samt den enskildes val och vanor, vilka tillsam-
mans format mönster som är allt annat än lättförklarade. Problemen kring 
maten har också föranlett inrättandet av särskilda myndigheter och skapat 
sociala rörelser, haft betydelse för samhällets infrastruktur och lett till 
svårhanterliga konflikter mellan intressegrupper och till och med nationer.

En samlad bild av forskningen kring mat skulle förutsätta en genomgång 
av nästintill alla kunskapsområden; från jordbruks- och miljöforskning, 
näringslära och medicin, förädlings- och distributionsteknik till ekonomi 
och marknadsföring, konsument- och vardagslivsforskning, för att bara 
nämna några exempel. Men även ett mer begränsat område som matens 
och kosthållningens vetenskapliga och kulturella komplexitet har på ett 
för matforskningen typiskt sätt befunnit sig i ett lite oklart gränsland 
 mellan historia, antropologi och kulturvetenskap å ena sedan och eko-
nomi, sociologi och pedagogik å den andra. Som en begränsad, men inte 
oväsentlig del, av detta komplexa forskningsfält kan man även urskilja 
traditioner och synsätt som direkt anknyter till idé- och vetenskapshisto-
rien.
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Mat och idéhistoria

Det finns självfallet inte något enkelt sätt att definiera eller avgränsa det 
forskningsområde som avses i det här sammanhanget, det vill säga ett 
idé- och vetenskapshistoriskt perspektiv på det sociala och kulturella 
ramverket kring den mat som människan behöver, önskar sig eller tvingas 
äta. Lantbrukets teknik- och vetenskapshistoria hör naturligtvis hit. Det-
samma gäller delar av medicinens, veterinärmedicinens och hälsoupplys-
ningens historia, samt självfallet näringsfysiologins och mer allmänt nä-
ringsvetenskapernas historia. I gränslandet mellan medicin- och teknik-
historia finns frågor om förvarings- och konserveringstekniker, smitto-
risker och hygieniska åtgärder, förgiftningsfall och livsmedelssäkerhet. 
Särskilda matideologier och koströrelser har under vissa perioder haft ett 
betydande inflytande, inte minst för att de aktualiserat principiella frågor 
om människans natur och hennes relation till djuren, naturen och skapel-
sen. Hushållsekonomi och hushållsundervisning var länge en viktig del av 
den praktiskt inriktade vetenskapen och blev senare ett specialiserat yrkes-
område. Såväl produktionen som distributionen av livsmedel har blivit 
föremål för rättslig reglering och politisk styrning, vilket aktualiserat 
frågor om ansvar och normer kring människors vardagsliv. Slutligen kan 
nämnas att matvanor, bantningsmetoder och liknade inom forskningen 
om konsumtionsmönster och medialt förmedlade ideal kring kropp, skön-
het och social framgång tillmätts en växande betydelse.

Sedan början av 1990-talet kallas den historiska, kulturvetenskapliga 
och socialvetenskapliga forskningen inom detta område i allmänhet för 
”Food Studies”, en benämning som skall ses som en parallell till ”Science 
Studies”, ”Child Studies” och liknande sätt att bestämma ett forsknings-
område med utgångspunkt i studieobjektet. Den mer naturvetenskapliga 
och tekniska forskningen om mat kallas på motsvarande sätt för ”Food 
Science”. Distinktionen mellan studies och science har inte någon direkt 
motsvarighet i svenskan, bland annat beroende på att det svenska ordet 
vetenskap har en vidare och mer allmän innebörd än engelskans science. 
Termen studies kan knappast ges en entydig definition, utan används som 
en allmän benämning på kultur- och socialvetenskapliga undersökningar. 
Ibland används ”Nutrition Science” som en motsvarande samlingsbenäm-
ning för den medicinska mat- och näringsforskningen, men då kost och 
kostvanor berör nästan hela det medicinska kunskaps- och verksamhets-
området har denna term en allt för begränsad konnotation. Fysiologi och 
näringslära, invärtesmedicin och psykiatri, socialmedicin och folkhälso-
vetenskap är bara några av alla de medicinska subdiscipliner inom vilka 
man har anledning att intressera sig för maten och kosthållningen.

Forskningen inom området ”Food Studies” expanderade kraftigt från 
slutet av 1980-talet. Som en följd av detta har ett antal specialiserade 
institutionsmiljöer etablerats, bland annat i USA, Australien och Frank-
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rike. Några specialtidskrifter har startats, klassiska mathistoriska verk har 
utkommit i nya upplagor och ett antal antologier med såväl klassiska som 
nyskrivna uppsatser avsedda för undervisningsbruk har publicerats.1  Att 
området lyckats erövra en position i den vetenskapliga världen visas än 
tydligare genom att en encyklopediskt utformad forskningsöversikt och 
ett stort lexikon publicerats.2 

Mera än mat löd titeln på en bok med ett program för en bredare kul-
turvetenskaplig forskning om mat som kom ut i slutet av 1980-talet.3  
Bokens ansats speglar en ambition att se bortom den mer traditionella 
kulturhistoriska forskningen om regionala och nationella seder och bruk 
kring livsmedelshantering och matvanor för att istället fokusera på det 
kulturella och sociala rum i vilket maten hanteras och ätandet äger rum. 
Man kan kanske säga att diskussionen inom ”Food Studies” sedan dess 
gått varvet runt och är tillbaka vid frågor om matens innehåll. Närings-
fysiologins historia, relationen mellan vetenskapen och kostråden, kom-
mersiella krafters inverkan på såväl ätandet som livsmedelsforskningen 
har fått en förnyad aktualitet. Inte minst beror detta på att frågor om 
kostvanornas betydelse för hälsosituationen rönt stor uppmärksamhet i 
både vetenskap och mediedebatt. Forskningen speglar i detta liksom i 
många andra sammanhang sin egen tid, och man kan slagordsmässigt tala 
om ett ”åter till maten” som en av tendenserna inom detta forskningsom-
råde. I det sammanhanget har inte minst den komplexa relationen mellan 
den medicinska och naturvetenskapliga forskningen, som rör näringslära 
och matproduktion å ena sidan och kostvanor, matpolitik och den kom-
mersiella marknadsföringen av livsmedel å den andra, rönt ett ökat in-
tresse. En redovisning av forskningsläget med utgångspunkt i resultaten 
är inte möjlig, eftersom skilda teoretiska utgångspunkter, olika frågor, 
material och metoder försvårar alla typer av jämförelser eller samman-
ställningar. Det är inte heller möjligt att på det här stadiet av utvecklings-
processen inom området tala om tydliga skolor eller forskningstraditioner. 
Däremot finns ett växande antal goda exempel och fallstudier, som kan 
tjäna som förebilder eller inspirationskällor för fortsatt forskning. Med 
tanke på den mediala och politiska uppmärksamheten kring en rad frågor 
som rör produktionsteknik, livsmedelssäkerhet, kostvanor och hälsa, finns 
det all anledning att tro att intresset kommer att öka även för idé-, veten-
skaps- och kulturhistoriska matstudier.

Några forskningsområden och perspektiv

Det kanske mest självklara forskningsområdet i det här sammanhanget 
rör medicin- och vetenskapshistoriska studier av näringsfysiologins eta-
blering och konsekvenser, den biokemiska förståelsen av metabolismen, 
analyserna av de livsnödvändiga födoämnenas beståndsdelar samt sprid-
ningen av dessa rön i form av kostrådgivning och anvisningar för kost-
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hållningen vid slutna institutioner. De viktigaste bidragen till denna forsk-
ning finns samlade i tre antologier, som utkom mellan 1995 och 2000.4  
Centralt i dessa studier är näringslärans tillämpning och konsekvenser för 
experters och myndigheters kostinformation och kostpropaganda, samt 
utarbetandet av rättsliga regler inom livsmedelsområdet. Men även nä-
ringsvetenskapens framväxt ur det komplexa samspelet mellan fysiologisk, 
kemisk och fysikalisk forskning, såväl vid mitten av 1800-talet som under 
mellankrigstiden, har studerats.5 

Under första halvan av 1900-talet förändrades förutsättningarna för 
näringsvetenskapen i grunden genom vitaminläran, och detta fick bety-
dande återverkningar på de sätt på vilka näringsläran spreds och tilläm-
pades. Den internvetenskapliga historien om upptäckten av de olika vita-
minerna har framförallt behandlats i den populärmedicinska litteraturen. 
I en något äldre socialhistorisk och socialmedicinsk tradition har dock 
sambanden mellan vissa sjukdomar och vitaminbrist studerats, och med 
ett mer kulturhistoriskt perspektiv har man senare uppmärksammat de 
omfattande offentliga och kommersiella kampanjerna för vitaminrika 
livsmedel och vitaminer som kosttillskott.6  Tre nordiska doktorsavhand-
lingar tangerar på skilda sätt frågor som rör vitaminlärans konsekvenser 
för kostrådgivning och organiserandet av gemensamma skolmåltider un-
der mellankrigstiden och tiden för andra världskriget.7 

I gränslandet mellan vetenskaplig kunskap och politisk kontroll finns 
en rad studier av hur man upptäckt och försökt hantera hälso- och för-
giftningsrisker som beror på produktions-, förvarings- och transporttek-
niker för livsmedel. Kampen för rena och oförfalskade livsmedel har 
studerats, liksom utvecklandet av nya konserveringstekniker som antagits 
kunna minska riskerna för smittospridning eller matförgiftningar, även 
om det också finns exempel på att val av förpackningsmaterial i sig kun-
nat orsaka sjukdomar.8  Den högteknologiska utvecklingen inom jordbru-
ket och det livsmedelstekniska området har aktualiserat nya typer av 
möjligheter och risker, som blivit föremål för en omfattande debatt och 
försök till reglering. I några fall rör dessa helt centrala frågor i nationella 
och internationella politiska sammanhang. Mat har kommit att användas 
som maktinstrument i olika typer av konflikter, och det förefaller finnas 
en påtaglig rädsla för att jordbruksproduktionen och livsmedelstillverk-
ningen kan komma att användas som instrument för terrorhandlingar.9 

Medicinhistoriker har uppmärksammat det komplex av frågor som rör 
sambanden mellan sjukdom och allmänna kostvanor. I äldre medicin och 
hälsoupplysning intog råd och rekommendationer när det gällde kost och 
kostvanor en självklar plats, såväl när det gällde sjukdomsbehandling som 
förebyggande åtgärder.10  I takt med att en växande andel av befolkningen 
drabbats av anorektiska och bulemiska sjukdomstillstånd har också den 
historiska forskningen om dessa problem utvecklats.11  Och litteraturen 
om synen på övervikt, fetma, bantning och kroppsideal har vuxit i det 
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närmaste lika explosionsartat som kroppsvikten i vissa delar av västvärl-
den.12  Ännu en gång bekräftas den gamla tesen att historiker är barn av 
sin tid och att valen av ämnen speglar samtidens problem lika mycket som, 
eller rentav mer än, historiens. Mer specifik är den intrikata och ännu inte 
helt genomlysta frågan om det vetenskapliga och politiska spelet kring 
hur man hanterade insikten om ett samband mellan den så kallade galna 
ko-sjukan och den mänskliga Creutzfeldt–Jakobs sjukdom.13  Även det 
växande antalet studier av vegetarianismens historia gränsar till den med-
icinhistoriska forskningen, inte minst för att denna rörelse fick en del av 
sin betydelse som en protest mot de tidiga näringsfysiologernas stora in-
tresse för kött och köttextrakt.14 

*

I denna temaavdelning av Lychnos har ett antal artiklar samlats, som 
speglar pågående forskning i landet som rör i vid mening idéhistoriska 
perspektiv på mat, vetenskap och idétraditioner. Ett gemensamt inslag i 
artiklarna är intresset för hur vetenskapligt eller principiellt grundande 
uppfattningar om vad som är bra, nyttig och näringsriktig mat har om-
formats till individuella kostråd och legat till grund för politiska beslut. 
1700-talets hälsoråd och hushållsläror och 1900-talets lagstiftning om 
hygieniska åtgärder kan ganska enkelt placeras in i den sociala och kul-
turella process, genom vilken vetenskapen och experternas kunskaper 
tillskrevs en allt viktigare roll i formandet av ett bättre och mer välplane-
rat sätt att leva. Men även motstånd, motrörelser och subkulturer har 
bidragit till formandet av föreställningar om vad som är ett bra och natur-
ligt kosthåll. Vetenskapen och dess tillämpningsområden har i detta liksom 
i många andra sammanhang visat sig vara en bland en rad skilda faktorer, 
som haft betydelse för de olika sätt på vilka maten kommit att ingå i män-
niskornas föreställningar om sig själva och de liv de vill leva.
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Mat och levnadskonst
Arkiater Linné ger goda råd

Gunnar Broberg

En bit mat är också en bit levnadskonst. Mat är något att filosofera om. 
Mathistoria är samhällshistoria och kroppshistoria, naturligtvis också 
ekonomisk och medicinsk historia. På tallriken möts jaget och världen. 
På gaffeln sitter tidens och personlighetens identitet. Bordsskicket har 
varit en mäktig fostrare och formare av befolkningen, framhållet av Nor-
bert Elias som den viktigaste delen av civilisationsprocessen. Maten har 
vidare fördelat könen, inte bara till vem som gör vad, utan också till vad 
man förväntas äta och var. Måltiden har skilt och förenat generationer 
och stånd. Det är alltså inte konstigt att den återkommer i litteraturen och 
filmen. Kosthållet är vidare en folkens, nationernas, rasernas markör. En 
komparativ mathistoria har hela tiden funnits med, norr och söder har 
jämförts, förr och nu, högt och lågt.

Barockmenyer

Vår bild av hur man åt och drack i det gamla Sverige är nog påverkad av 
bilderna i Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (1555), 
som ofta reproducerats, satts upp på väggen eller blivit tallriksunderlägg 
– stora stånkor och rustikt överdåd. Kanske ser vi Hilleströms köksinte-
riörer framför oss, eller Bellmans picknickkorgar. Naturligtvis är det inte 
hela sanningen. Det finns en hel del skrivet om mat i det gamla Sverige, 
men det är mest kosthållet hos den eller den utifrån olika räkenskaper, av 
naturliga skäl därmed högre stånd. Man har studerat utspisningsstater, 
alltså en form av lön för tjänstefolk. Man kan också följa enskilda livs-
medel, inte minst kryddorna, ”specerierna”, och uppskattningen av exo-
tiska smaker liksom behovet av salt. Kaloriintaget baserades på fisk, bröd 
och öl; senare har som basvaror tillkommit till exempel socker och pota-
tis.1  Olika hushållsböcker – Per Brahes och Schering Rosenhanes, Johan-
nes Colerus – säger också en hel del, liksom de fåtaliga kokböcker och 
receptsamlingar som finns publicerade eller arkivaliskt.2 

Mat och makt hänger förstås ihop, liksom mat och religion. I svenska 
hem under stormaktstiden hängde stilleben med tidens blandning av vrä-
kigt överdåd och vanitas. Kost och konst är i sin tur ett stort tema. Om 
man kontrasterar barocken och rokokon, så ställer man lätt yppighet och 
överflöd, ja vräkighet, mot en upplyst taffel. Drömmen under 1600-talet 
var överdåd, gourmandism, medan man på 1700-talet skulle vara gourmé. 
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Barockmannen framställs som fet, rokokogestalten som lätt och ledig. 
Rubens damer sväller över sina breddar, medan Bouchers är nättare. 
Stormaktstidens krigare dansade inte menuett, gustavianerna försökte i 
alla fall.

Med stormaktsväldet hade en världsbild, en livsform fallit. Inte helt och 
hållet förstås, men om det någonsin varit läge att ändra till kosthållet, så 
borde det ha varit vid frihetstidens inträde. Det tunga, barocka köket 
lättades upp av en mer varierad kost. Man åt flera gånger och, som det 
verkar, tungt. Kolgårdar och tobaksplantager gjorde städerna till lands-
bygd. I fina kretsar kunde man nå långt i överdåd. Tidskrönikan ger många 
exempel, amiralen Tersmedens skrytsamma memoarer är överfulla med 
matminnen om antalet rätter och assietter och mängden dryck. På besök 
på hemmagodset Larsbo tillfrågas han om Le Clou – den medföljande, 
private franske kocken – ville sköta matlagningen vid juletid 1740: ”Ja, 
om min moder befaller huru många rätter, som skall vara. Och hvilka. 
Men gröt, tårtor och bakelser torde vara bäst hushållerskan lagar. Lutfisk 
[…] känner han intet, och får antingen jag eller en af systrarna blifva hans 
tolk i köket.” Franskt och svenskt kök samsades inte så lätt. Vilket är 
egentligen förhållandet mellan mat och tankestilar som barock, göticism 
och upplysning?3 

Det är svårt att tala om en tidens gemensamma matfilosofi, lätt däremot 
att finna filosofiska frågor som knyter an till mat. En sådan måste också 
delas upp i stormännens och småfolkets, också kyrkans, värld. För hög-
adeln gällde väl i hög grad Torsten Veblens conspicuous consumption, för 
prästerskapet motsatsen, conspicuous desumption – om ordet nu finns. 
Åtminstone i teorin tävlade man i fattigdom, straffade sig och ämbetsbrö-
der för övertramp i yppighet och för fylleri. Att prästetiondet måste inne-
bära ett visst överflöd i förhållande till sockenbefolkningen säger sig självt, 
men standarden växlande onekligen. För den breda befolkningen gällde 
det att överleva, och att om möjligt ha några reserver. Vid högtidliga 
tillfällen, vid bröllop och gravöl, kunde man slå på stort, men annars var 
det enklare. Hela 1600-talet förföljdes befolkningen av nödår, som inföll 
nästan varje decennium. Kännetecknande för det äldre köket var att man 
sällan åt färskvaror, utan i stället saltad, torkad, rökt eller på annat sätt 
konserverad föda. Mjölkrätterna var basen tillsamman med gröten. Fisk 
var vardagsmat, spicken, gravad, torkad och rökt. Skogsbär åts av enkelt 
folk. Utlänningar klagade över detta, aldrig färskt, allra minst förstås 
vintertid. Vinet var förbehållet den högre klassen och brännvinet hade 
ännu inte satt klorna i folket, men ölet skvalade. Tobak och kaffe skulle 
på 1700-talet få ett allt fastare grepp om svensken.4 

Man kan urskilja en överdådig linje, med mönster från kontinenten och 
de klassiska gästabuden, och en kyrkans linje, som inte var slank i vår 
mening, snarare asketisk. För kraftkarlen Olof Rudbeck gällde den förra 
linjen. Han skriver i Atlantican (1679–1702):
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Ser man till människans uppehälle här på orten och friska maga det 
att förtära, så äta de här dubbelt och tredubbelt mot dem i söderlan-
den, och en stadigare mat. Ty där de äta allehanda slags frukt, såsom 
kastanjer, äpplen, valnötter, morötter, allehanda slags sallater och 
sällan kött och fisk. Här äter man allehanda slags villebråd, oxkött, 
fårkött, fläsk, skinkor och otalig fisk. Ja om alla svenska skulle vara 
en dag uti Italien, skulle den [dagsransonen] sannerligen allenast vara 
en frukost för dem.

Rudbeck går vidare om den svenska fruktsamheten; hos sydlänningarna 
hade man kanske bara ett halvdussin barn, medan hos oss modern födde 
uppemot trettio! Rudbecks brev om polska sändebuds besök i Uppsala 
1699 andas samma överdåd: ambassadören ”blev trakterad med 10 rätt-
ter förutan confecturer”, musik spelades, man skålade och hade trevligt. 
Trots sin ålder charmade han hela sällskapet; ambassadören kom rentav 
på besök hemma hos honom, precis vid sängdags, ”varföre han måste 
dröja 2 timmar innan man kunde laga maten tillreds till sådan månge 
rätter som för sådana personer fordrades.”5 

Den asketiska linjen, fast inte i någon extrem form, företräds av Skara-
biskopen Jesper Swedberg, oändligt skrivglad i sin väldiga självbiografi, 
med ett självförtroende som ändå inte förfaller till självbelåtenhet, patriot 
och lutheran in i hjärterötterna. En gång är han på besök i ett förnämt 
hus, vilket vill han tydligen inte säga, och finner där överallt fransyska 
spår: böcker, språk, tapeter, värst av allt barnuppfostran.

Det ringde nu i matklockan, och maten var framburen. Bordet var 
fullsatt med många rätter. En stor hop var buden. De rusade till bordet 
utan att bordläxorna [bordsbön] voro läsna en gång eller Fader vår. 
Barnen gjorde det samma. Över måltiden begynte herren och fruen 
ordkastas och försmäda varandra. Åtskilligt glam vankade, som oan-
ständigt, syndigt och förargeligt var. Och jag hade önskat mig långt 
där ifrå. Barnen hörde på med löje och nöje. Hundarna gåvo de både 
stek och vetebröd. Så gjorde barnen med. Fruen hade en liten hund, 
nu vid hennes talrik på bordet, där han ock med fruen åt utav. Nu 
barnen. Den klappade hon, den kysste hon. Hon laen sedan på ett 
grant hyende på stolen bredo vid sig. Så gjorde och döttrarna med sina 
små hundar. En fattig tiggare kom utan för dörrena och tiggde i Guds 
namn om ett stycke bröd. Herren och fruen ropa: dräng, kör bort den 
stygga tiggaren. Vi skall han stå här och gnälla efter? Drängen gjorde 
så strax. Det gick fort. Barnen hörde och sågo allt detta.

Swedberg konstruerar en scen med en rad för honom motbjudande drag, 
som dock förunderligt liknar hur det går till vid matbordet i dagens hem: 
överdåd, världslighet, bristen på allvar och socialt ansvar, keldjurens när-
varo, pratig barnpedagogik.6 

Svältens svångrem drogs obönhörligen åt. Ur Örlösa kyrkobok 1695, 
då missväxt rådde i Västergötland och man mindes hur det varit hundra 
år tidigare:



�54 �unnar Broberg

folcket mohl och hackade mycket, som war otienligt til bröd, nembl. 
mask, dråseagnar, knippel, bark, hassleknopp, nässlor, löf, hö, halm, 
hwitamoss, nöteskal, ärteris etc. Theraf blef menniskan så machtlös 
och kroppen swulnade up och stod skiär, at otalige monge blefwo döde, 
och thet fattige almoso-folket, som intet fick i sin munn, lette och sökte 
effter ben i benckarna til at koka och göra sig såd [kli] uppå. Funnos 
också många änckior döda på marckene ut med giärdes gårdarna på 
enebackarna hafwande rökulla gräs, frö som växte på åkrar, så ock 
annat slags gräs i munnen.

Skildringen fortsätter i alltmer skrämmande detalj.

Hema i husen under logar och i badstugu-ugnar och hwarest the kunde 
sig intränga funnos döda menniskor så at thet GUD bättre! ther med 
war nog at giöra them til kyrkiogården at förhielpa, ehuru wäl hun-
dar många af the dödas kroppar upäto. Barnen swulto ihiäl på sina 
modrars bröst, ty the hade intet at gifwa them til äta. […] Bygdes ock 
galgar i hwart härad och hängdes fulla. Af qwinfolken slogs huden, 
skars håret och öronen af wid galgen. Uti Söderby i Gilstads Sochn 
på Kållands Härad åth en widh namn Jon Börgesson i hungeren och 
döden fingrarna af sig.7 

Idéhistorien i sin upphöjdhet brukar inte citera texter som denna, men 
historien har varit och är sådan.

För Jesper Swedberg var det sociala ansvaret väsentligt.

Om de fattiga haver jag, Gudi ära! Alltid låtit mig hjärteligen vårda. 
För dem haver jag alltid talat och predikat. När den hårde tiden och 
hungren tryckte vårt fädernesland år 1697 och 1698 kommo ifrå 
landet till Uppsala stad en stor myckenhet fattige och usle, av hunger 
försmäktande. Var middag, orosat för min Gud och utan egen beröm 
sagt, sedan Gud hade mig mildeligen spisat, utdelte jag bröd till många 
fattiga, som på den tiden samlades på min gård. Och förr än jag flyt-
tade in i mitt nya stora stenhus, lät jag kalla alla fattiga i hospitalet och 
staden till gäst, och i min nya sal spisade dem rundeligen, uppvaktande 
jag, min k. hustru och barn dem, medan de undfägnades och plägades. 
Ah! Huru uppvakta oss Herrens Heliga Änglar vid vårt bord, när vi 
få oss mat, och göre oss lustiga!8 

Maten var ett lån som ytterst tillhandahölls av Gud. För den stränga re-
ligiositeten, av ortodox eller pietistisk karaktär, var maten ändå ett pro-
blem. Liksom sexualiteten innebar den en väg till köttet, från det andliga 
och till det materiella. Maten kunde också stå i strid med Guds bud, när-
mast Moseböckernas regler om ren och oren föda. Maten kunde också 
innebära övermod och världslighet i allmänhet. Sist också en social orätt-
visa: att äta gott när andra svalt. Sexualitetens uttryck under stormakts-
tiden har undersökts ifråga om bland annat tidelagsbrotten och våldtäkts-
målen och – indirekt – i demografiska och familjehistoriska studier. Den 
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nämns som en möjlig anledning till häxväsendet, men har som det verkar 
inte förbundits särskilt mycket med religionen och medicinen. Samma 
renhetskrav gällde såväl mat och dryck som sexualitet. Jakob Boethius, 
stridbar prost i Mora, dömd till döden för att ha utmanat enväldets makt 
över kyrkan men benådad till fästning, erbjuden fri lejd som han vägrade 
ta emot, en märklig och svårhanterlig man.

Han skrev 1707 i sina Syndabekännelser om hur han tvingat sin hustru 
till sexuellt umgänge på söndagsmorgonen och hur han inte var säker på 
att hon inte någon gång inte helt genomgått sin rening, allra värst att de 
genomfört samlag med henne överst och att säden runnit ner på honom. 
Detta straffade den rättvise Guden genom att hämta hem deras lille son. 
”Den döden hade jag genom mina synder tusen gånger förtjänat.” Han 
hade betungat sin kropp, som borde ha varit den Helige Andes tempel, 
med överflöd i mat och dryck, särskilt öl och vin, i synnerhet under de 
akademiska åren. Trots sin fattigdom hade han också velat bjuda vänner 
och bekanta, en följd av ”kärleken till världen”. Det nykterhetslöfte han 
avgett när två elever dött hade han snart brutit flera gånger. Boethius hade 
också visat vårdslöshet vid blodätande. Våra teologer och förmän förstår 
inte detta förbud, och han hade tidigare ofta själv ätit blodmat, ett tema 
som Boethius skrev en längre skrift om.9 

Maten har ofta varit ångestskapande. Barn har säkert alltid matkrång-
lat, helgonen har vägrat kräslig mat, suputen förbannat sin törst. Sven 
Rosén, samtida med Linné och bror till kollegan Nils Rosén von Rosen-
stein, den ledande svenske radikalpietisten och herrnhutaren, landsflyktig 
några år innan han dör ännu inte femtio, noterar i detalj i sin dagbok från 
1730–31 sitt och omgivningens liv på en pietistisk herrgård nära Stock-
holm. Där arbetade han som informator, förhörde de unga eleverna, till-
handahöll dem läsning och bön, led själv av dålig hälsa och ägnade sig åt 
introspektion.

Hans bekymmer gäller återkommande nattliga pollutioner, i dagboken 
markerade med hebreiska tecken, men också hur han ska äta och vad: 
”Vid frukost och middag åt jag synnerligen måttligt. Jag gav akt på min 
lystenhet eller den altför stora omsorg om buken, som sitter i mig.” ”Fick 
intet äta all frukåsten, och som hon sedan togs bort och iag war nögd, 
kände kraft af det iag redan ätit.” ”Under måltiden åt portlaka, fastän 
deri fans pepparkorn iblan corinther, hwarigenom iag föranläts at dricka 
derpå, hwilket giorde mig ängslig tå iag skulle göra bön.” ”Under afton-
måltiden: kötslig matgirighet.” ”För aftonmåltiden: i min ovisshet kas-
tade [jag] lott om iag skulle äta eller intet, men som intet wist beslut utföll, 
så bad iag allwarligen om wisshet, och när iag kastade, fick iag wiss frihet 
på én rätt. Strax derpå kom Gustaf med de ord från fru Gen., at jag 
borde nu alléna njuta en ölsoppa, i thy iag i morgon bittida wäntar fråssan. 
Nu gudi ware tack, som så hielper min swaghet!”.10  Pigan Ester Jönsdot-
ters berömda fasta – som utvecklades till en skandal, när hon under sitt 
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långvariga sängliggande blev med barn med den som vaktade hennes 
göranden – är ett annat exempel på fascinationen inför köttets flerfaldiga 
frestelser.11 

En diskussion rörde rätten till och nyttan av köttätande. Rötterna går 
djupare än vad som kanske förväntas: till det klassiska arvet, till pytha-
goreerna och Plutarchos och Porphyrios, liksom till berättelserna om 
lotofagerna, gymnosofisterna och brahmanerna, också till bibeln och frå-
gan om vad de första människorna åt, och om rovdjuren redan i paradiset 
törstade efter blod. Mindre känd är Anna Ovena Hoyers, inflyttad från 
Nordtyskland och av Gustav II Adolfs änka förlänad en gård, där hon 
skrev dikter och levde vegetariskt utifrån pythagoreisk lära.12  En kokbok 
knuten till hennes son och skriven av mystikern Fredrik Menius bror 
Ditlev, som var kökschef hos drottning Kristina, innehåller en lång diskus-
sion om blodmat mellan den kloka och lärda Martha och den slarviga 
Magdalena. På ett dussintal sidor öser Martha argument ur bibeln mot 
kött och blodmat, alltifrån vad som åts i paradiset till vad som gäller för 
oss som lever efter syndafallet. Att hon dessutom ger 69 recept på tillag-
ning av gädda måste vara ett rekord i genren.13 

Både av medicinska och religiösa skäl kunde köttätandet ifrågasättas. 
Med fötterna i både den politiska stormakten och den uppåtsträvande 
vetenskapliga nationen Sverige stod Christopher Polhem, självlärd och 
idérik, besserwisser om någon, djärv och kompromisslös när han satte 
pennan till pappret – vilket skedde dagligen och stundligen. Som mekanist 
blev för honom blodomloppet, och därmed blodet som föda, en viktig 
fråga. För honom var hetsig mat och blodrom (blodkroppar), kryddor, 
hårdstekt, sprit skadligt för kroppens vällevnad. Polhem återkommer ofta 
till att kött inte är naturligt för människan. Ett exempel: ”Men at men-
niskor komit der til at äta kiött, det synes någon nödtvungen händelse 
bracht henne till. Så som uti någon belägring eller anan svår hungersnöd; 
och såsom vanan såckrar och förliufvar allting, så har en omsider påstått 
en nödvändighet som meniskorna sedermera intet kunat vara förutan, 
nemligen äta kiött hvilket barnen snart lärt att göra efter.”14  Polhem ar-
gumenterar utifrån naturvetenskapen snarare än utifrån bibelordet, och 
företräder närmast en ”medicinsk” vegetarianism.

En sorts ”humanistisk” hållning mot köttätande kan man finna i ett 
litet manus av den unge Carl Fredrik Mennander, senare ärkebiskop: 
”Pythagoras bär allmänt namn därföre, at han infört den läran, at men-
niskian icke borde dräpa eller slachta, [än] mindre äta något diur.” Skälet 
är själavandringen, men Mennander – om han är den egentlige författaren 
– säger: ”Jag understår mig at tro, at Pythagoras mening haft sin förnäm-
sta grund i den sky och styggelse naturen sielf inplantat i oss för diurs 
aflifvande, den vi […] ifrån barndomen […] wäl kunnat någorlunda däm-
pa men icke aldeles förqwäfwa. Huru mången finner icke det oachat, som 
hiertat wille brista och ögonen få öfwer på, om han blefwe twungen at se 
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något diurs afdaga tagande.” Mennander försvarar tanken om en anima 
mundi, en panpsykism, och vederlägger det ena efter det andra av skälen 
varför vi skulle ha rätt att döda andra varelser. Han avslutar: ”Miölck och 
fruckter bli alltså icke allenast de äldsta naturligaste och sundaste men-
niskians rätter utan ock de endaste låfgifna.”

Urmakaren Christian Backman kan kanske betecknas som laktovege-
tarian. Linné beskriver honom: ”Backman, upplänning, student, mörk-
blont hår, normal längd, från unga år van att enbart äta mjölk, om han 
inte under någon tid varit i militärläger.” Men sedan fyra år har han helt 
livnärt sig på mjölk. Om denna diet noteras tjugo delvis oklara punkter:

1. mjölk från modern ett stop var dag särskilt på morgonen 2. Han 
äter detta med bröd 3. Kokar inte mjölken, syra passar inte 4. Dricker 
sällan och då blott vatten 5. Om det inte finns mjölk, vilket sällan sker, 
nöjer hans sig med bröd i 3–4 dagar. 6. Kött vill han mycket sällan 
ha. 7. Men uppskattar insaltad lax. 8. Är aldrig sjuk. 9. Har aldrig 
förstoppning, fast han ofta inte har avföring på tre dagar 10. Mager 
i ansikte och kropp, har inte mycket kött att släpa på. 11. Arbetar 
mycket, svettas därefter. 12. Tröttnar snarare av ängslan än arbete. 
13. Om han är borta och inte kan följa sin diet blir han hypokondrisk. 
14. Stark karl, kan lyfta 1 skedpund. 15. Fast lätt tröttas han inte av 
bördor på fotvandring. 16. Uppskattar värme. 17. blir lätt arg men 
försonas snabbt. 18. I kärlek lik andra, ja berörs kraftigt. 19 Har inga 
hörntänder utan alla är kindtänder [till skillnad från köttätare] och i 
tänderna är ’tartarus’ [väl röta?] 20. Kan tillverka alla metaller, trots 
att han inte är upplärd av någon. Uppfinner klockor och annat.15 

Man ser hur Linné försöker ringa in vad som han uppfattar som en ”na-
turlig” livsföring och vad den leder till.

Mat som skämt – och skämd mat – erbjuder Mats Westerberg i sin 
levnadsbeskrivning. Han befinner sig med svenska hären på väg mot 
Skåne och slaget vid Hälsingborg 1709:

Under marschen feck mit urgrafna skråf icke det ringesta fnask, at 
wederqweckia sig med, förrän wi kommo neder i Östergötland, då 
deltes ut åt oss agnbullar med långa sådor uti som trålsländor, så at de 
räckte up ifrån strupen ner igenom bakstammen, hwaraf förorsakades 
ey allenast et idkeligit hickande utan ock förstoppelse, at bakpluggen 
med stor möda och arbete kunde öpnas och hållas richtig. […] Igenom 
hela Småland fingo wi intet som dogde at äta, ja icke en gång en sur 
palt; ty cronones tiyfwar ländz- och fjärdingsmän bortsnillade altsam-
mans; men löss och spö tröt intet.

Westerberg fortsätter sin sorglustiga berättelse om hur man när han var 
djäkne skämtade med honom, saltade på hans gröt med krut, strödde 
tobaksaska i stället för peppar på hans lutfisk. Han hamnade i dödsnöd 
när han en gång skulle köpa ”en simla” åt en djäkne med det förbehållet 
att han skulle få första tuggan. Men när han stoppade in semlan, slog 
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djäknen till honom över munnen så att den helt och hållen for in, så att 
Westerberg inte kunde andas utan ”bortblånade”; man såg föga liv i ho-
nom och måste ”med penknifwar stycketals utskära simlan”. ”Så kan 
hända, at mången glufi mister lifwet för matens skull.” Men han klarade 
sig, och vi återkommer strax till hans märkvärdiga person.16 

De här ganska slumpvis valda exemplen visar hur periodens kosthåll är 
sprängfullt med ideologiska spänningar: stormaktens anspråk på lyx, 
verklighetens vardagsvara, svältens förtvivlade villkor, de teologiska reg-
lerna – ja, hur kunde man bortse från vad Moses stadgat ifråga om mat 
när hans lagar annars fick gälla? Det är inte svårt att visa att matfrågan 
är mångsidig; fler teman kunde också uppmärksammas, till exempel över-
flödet av överflödsförordningar, de fåtaliga kokböckerna, hur kunskap 
om kosten förmedlades.17 

Det linneanska landet

I det fattiga land Linné föddes togs det mesta till vara. De år då skörden 
slog fel drog skaror av utsvultna och hemlösa genom riket. Efter den 
stora ofreden förblev många i sin fattigdom. Linné berättar om att sextio 
människor omkom av en osund ärtsoppa, som Fru Rudbeck säkert i all 
välmening bjöd dessa fattiga: år ”1726 i stora hungern gaf Olof Rudbeck 
alla fattiga i Uppsala kokta ärter at äta sig mätta, då dagen äffter wähl 
60 dogo där af; a subita nimia repletione flatulentorum”.18  Händelsen är 
kanske bekant bara genom denna notis – fattigdomen dokumenterar sig 
sämre än rikedomen. Bilden som möter är inte behaglig och ligger fjärran 
från Gustav III:s glans. Behoven var stora, men bondekonservatismen satt 
djupt, statsambitionerna var ljusblå och expertkunskapen begränsad. Före-
ställningen att man inte utnyttjade Guds alla gåvor låg bakom många 
upplysningskampanjer.

Tidens utilistiska texter kan få oss att dra på munnen, t. ex. Lorenz 
Rothoffs Hushålls-Magasin (1762), där allt kan användas hos människan: 
hår, ben, naglar, urin och mycket mer. Men vem kunde göra något åt 
vädret och det eviga regnandet? Linné skrev sent i livet till bäste vännen 
Bäck: ”Hwar af skall lantmannen nu hela lifwet lefwa? Hwar skall han 
köpa [ut-]sädesrog? Hwad skall han taga till utlagor och skatt? Hwar 
skola wij få wåra löner? Ännu aldrig en dag utan regn.” Det följande året 
rådde hungersnöd, värre än på flera decennier, vilket mycket väl kunde 
leda till uppror.19  Landet Linné, en uppodlad och välorganiserad nation, 
ville trots anmärkningsvärda framsteg helt enkelt inte förverkligas.

Som alla andra mötte Linné matfrågor från vaggan till graven. Han fick 
pröva många olika kök: barndomshemmets enkla spis, samernas natur-
nära kost, brakmåltider hos Moraeus och landshövding Reuterholm i 
Falun, vällevnaden i Holland hos bankiren Clifford, värdshusmat och 
prästakällens bjudmat på resorna i provinserna, den kungliga taffeln i 
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Stockholm. Linné upplevde goda tider, men också nödår. Linné beskriver 
sina matvanor: ”Jag sielf, uppfödd i fattigdom, kunne äta mig förnögd af 
simplaste spis; hoos Clifford lefde splendid; hinc redux in Patriam in 
Stockholm alltid inviterad till magnates. Kom til Upsala, [blef] Professor, 
åt af ett par rätter något litet, kunne ej äta mycket, men då många rätter, 
åht då långt mehr än annars, torkades och blef exsucus.” Tiden hos Clif-
ford gav en fadd eftersmak. Linné åt pastej på tuppkammar, ”hwar kamb 
kostade så mycket som tuppen”. Han minns också hur betjänter kom med 
läckerheter, men ingen kunde han tala med. Om aftnarna var han ensam, 
spankulerade i den splendida trädgården, men blev melancholicus och 
ville byta till lapparnas eländiga liv. Sent i livet, i februari 1775, rapporte-
rade Jakob Jonas Björnståhl, som besökt Cliffords gods, en tidig linneansk 
vallfart. Där rådde annat klimat och där fanns sköna orangerier, där hade 
han och hans sällskap spisat smultron, sparris och ananas mitt i vintern 
”som mitt i sommaren”.20  Smultronen, de livgivande pillren, sommaren 
den ljuva, ungdomens äventyr – mumlade den gamle, som mindes lyckli-
gare dagar.

Linné skulle ju bli läkare. Om hans lärare Johan Rothman gav några 
tips om mat och hälsa så tycks de inte vara bevarade. I Lund kan han ha 
lyssnat till Kilian Stobaeus, som föreläste över ämnet. Linné har i sin 
medicinska anteckningsbok nummer tre skrivit av sådana föreläsningar 
hållna av Stobaeus 1723, alltså före Linnés ankomst till staden.21  Troligen 
diskuterade Linné med sina kamrater Petrus Artedi och Johan Browallius 
om en samhällstillvänd och reformivrig medicin. En liknande hållning 
intog också Polhem, och parallelliteten med Linné är slående: samma 
självklara självsäkerhet, samma tilltro till snabba lösningar, samma be-
redvillighet att reformera nationen. Av Uppsalaprofessorerna har uppen-
barligen Lars Roberg betytt en hel del, med sin cyniska och samtidigt 
människovänliga hållning till världen. Linné var en uppkomling inom den 
akademiska världen, självsäker men naturligtvis inte helt självgående.

De linneanska resorna i all korthet. Ingen var mer kunnig om Sverige 
än Linné. Lapplandsresan (1732) avviker från de övriga genom att den 
markerar en egen ideologi. Redan Dalaresan (1734) är mer officiell. Den 
förra genomförde han ensam och under stora umbäranden, som för all 
del förstorades av honom själv. Dalaresan, som inte heller gavs ut under 
hans livstid, beställdes av landshövdingen Reuterholm i Falun och liknar 
mer de senare landskapsresornas betoning av mellan- och sydsvensk nyt-
tighet. Resorna på 1740-talet, först till Öland och Gotland (1741), sedan 
till Västergötland (1746) och sist – med häst och vagn, i regn och rusk – till 
Skåne (1749), resulterade alla i innehållsrika reserapporter. Frågan är ändå 
om inte den ganska oredigerade Lapplandsresan slår dem alla genom 
mötet med ett annat folk, som sätter Linnés fantasi i rörelse.

På resa mötte Linné ett land med växlande välstånd, från de allra uslas-
te tillstånd till relativt goda villkor. I Ångermanland åt han segmjölken, 
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som man kunde ”draga från ena väggen till den andra”, och i Västerbot-
ten smakade han bäver. Av Lulelapparna fick han mesen, som han upp-
skattade, ”men appetiten förtogs nog af skeens tvättning, ty husbonden 
tog vatnet i mund och sprutade på, skurade och torkade med fingret.” 
Från Dalaresan: ”Inuti regerar paupertas, alla husgerådssakerna gå föga 
öfwer Democriti, warandes en kättil och ett trog”, vilket nog också var 
ett ideal. ”Dalkarlen äter mycket bröd, ganska litet sogel [sic!], att jag tror 
ingen i werlden lefver minagieuxare än han” (ingen lever sparsammare än 
han).

Ständigt syns Linnés reformiver; han irriteras av att förordningar, folk-
tro och gammal hallstarrighet hejdar framsteget. Från Dalaresan: ”Swanor 
ligga hela wintren i Orsa siön i elfstrecken, der intet fryser, hwarest de 
swåre är at skiuta eller fånga, hälst af böndren, som tro Gud och naturen 
priviligierat”. Han återkommer till frågan varför dessa gödkalvar ska 
klara sig. Han hade frågat om man inte kunde använda rävsaxar, men fått 
svaret att det ”ej gå här an.” Linné tycker att det borde finnas ”något 
compedieuxt swanfänge”, med tanke på att ofta mer än trehundra svanar 
syntes. I samband med sin öländska resa ondgör han sig över den mur 
som kung Fredrik låtit sätta upp över ön för att beskydda sina hjortar och 
rådjur, trots att de äter av böndernas säd. Åkermannen tvingades var 
sommar hålla vaktare för att fösa undan dem, men de ”aktar dem dock 
föga, knappt stiger ur vägen.” Linné var upprörd över bondens betryck, 
men strök själv passagen ur den tryckta versionen.22 

Resorna radar upp nyttiga rapporter och reformer. I Rättvik är mat-
hållningen ”ordinair, förutan ärtbröd, bröd med mäsk och kornmiöl blan-
dat, agnebröd, alt tunt bakat, hwilket de sättia in i ungnen och så vidare.” 
Linné berättar till exempel om hur man tuggar kåda – vilket sägs fördriva 
skörbjugg – hur man bakar barkbröd och hur man kan spä ut messmör 
till dryck. Oändligt mycket ekonomisk botanik skulle han och hans tide-
varv på det här sättet samla.23  Importerat gods var däremot en styggelse; 
bara om samma vara producerades hemma var den välkommen. Framför 
allt irriterade den fransyska livsstilen; à la mode-klädseln, kavaljerernas 
dagdrivartillvaro, den onyttiga och dyra maten. Man märker kvardrö-
jande polemik mot det påviska och mot Paris, storstaden. Eftersom modet 
också kopplades samman med kvinnorna blev diskussionen också riktad 
mot kvinnorna. Kvinnan var ett osäkerhetsmoment i denna manligt do-
minerade värld. Hennes last var Luxuria, välsk vällust och vällevnad. 
Uppräkningarna över Luxus blir långa på Linnés många manusark. Det 
finns ett götiskt–maskulint drag i dessa texter.

Idealet var inhemsk odling. Tebusken var första önskemålet för den 
förste linneanen på väg till Kina, Christopher Tärnström. Om inte inhemsk 
odling fungerade behövdes ett surrougat, för té till exempel linnean. Det-
ta var i linje med den officiella förbudspolitiken. Om en utländsk vara 
smakade för gott, tillgreps ransonering och reglering hellre än ökad import 
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– så kaffeförbuden. Acklimatiseringsförsök utfördes liksom i andra länder; 
den grundläggande ideologin bakom de botaniska resorna var att förbe-
reda för kolonisering, eller åtminstone för handel.24  Dessa uppodlings-
projekt är särskilt typiska för Linnés första decennier som professor. År 
1744 frestar han Carl Hårleman med möjligheterna att odla fikon hos oss. 
”Tänck om wåra trädgårdsmästare frestade denna processen, eller Herr-
skaperne, som boo på landet, hur mycket nöje och lika nytta man deraf 
kunde hafwa.” Särskilt ställdes förhoppningarna till Pehr Kalms resa, först 
genom Sibirien mot Kina, där han skulle samla frön som torde ”tåhla wåra 
wintrar”, sedan och än mera till Nordamerika, där örterna ”wäxa under 
lika latitud med oss”.

Ett par år senare avgav Linné ett memorial till Vetenskapsakademien 
över vad han ville att en resenär till Nordamerika skulle hämta hem för 
växter. Breven från Kalm till Linné är fulla av optimistiska iakttagelser. 
Tärnström skriver i sin journal på väg till Kina om de spanska svinen, som 
”woro ganska feta” och ”alltför kosteliga”, och som han blir sjuk av, men 
som inte desto mindre för sin storleks och fetmas skull borde förskrivas 
till Sverige. Det vore ”en härlig sak.” Linné kunde 1751 glädja sig åt 
valnötsträd och sockerlönn i trädgården. Förväntningarna ökade och 
andra hakade på. Hur långt denna optimism kunde drivas visar silkes-
maskodlingen i Lund, som pågick under ett fyrtiotal år, med Erik Gustaf 
Lidbeck som ansvarig. År 1763 frågar Augustin Ehrensvärd om möjlig-
heterna att plantera ris i Finland, eftersom det haft framgång i Nordame-
rika. Linné har tydligen svarat tillstyrkande och att Ehrensvärd ska skaf-
fa sig frön. Tanken på en tébuske fortsätter att ansätta Linné, som utgju-
ter sig för Anders Johan von Höpken. Höpken, å sin sida, kommentar att 
detta kan vara till nytta för att avskaffa ”det öfwerflödiga bruk, ty elliest 
förställer iag mig at théet, som kommer från China, blir alltid det begiär-
ligaste, emedan det kommer långwäga hit.” Höpken hade blick för det 
exotiskas lockelse.

Vad blev resultatet? En banan i Botan, en förfrusen tébuske, några plät-
tar silke, en efter långvarigt stöd till sist nedlagd rabarberodling i Lillhär-
dal.25  Som referensperson för Vetenskapsakademin, Uppsala universitet 
och Collegium medicum, hade Linné stor betydelse för frågor som rörde 
ekonomi, hushållning och kost. Han skrev flera folkupplysande skrifter 
och han föreläste inför stor publik om den rätta levnadskonsten. Men det 
är förstås osäkert om denna propaganda ändrade smaken för det utländ-
ska, som Höpken hoppades.

Dietetiken: ett rikt forskningsmaterial

Här följer en liten materialöversikt över dietetikern Linné, som i den rollen 
särskilt visar sin medicinska mångsidighet. I hälsofrågor anknyter han till 
den klassiska traditionen. Dietetiken och hygienen var länge utbytbara 
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begrepp. I de hippokratiska lärorna hade hygienen en mycket framträ-
dande plats. Plutarchos skrev en dialog om hälsoregler som ingår i hans 
Moralia, där han särskilt varnar för överdåd i mat och dryck. Den store 
Galenos skriver om läkekonsten att den består av två huvuddelar, den ena 
om hälsans bevarande, den andra om hälsans återställande. Han delar 
upp ett antal res necessariae: den omgivande luften, rörelse och vila, sömn 
och vaka, osv. Detta kan återgå på Aristoteles, som delar in i res neces-
sariae och non necessariae.26 

Dietetiken har få klassiska texter. Den främsta är Regimen sanitatis på 
vers av Arnoldus från Villanova, som blev en utomordentligt spridd po-
pularisering av detta stoff, med mer än ett tjog utgåvor bara under 1400-
talet. Runt 1500 börjar uttrycket sex res non naturales användas parallellt 
med sex res necessariae, och den galenska uppdelningen får så småningom 
ge vika. Ibland talar man om septem res naturales. Dietetiken är viktig 
både för en iatrokemist som Friedrich Hoffman (Fundamenta medicinae, 
1703) och iatromekanisten, tidens store lärare, Herman Boerhaave. Någ-
ra svenskar kan sägas ha verkat i traditionen: Benedictus Olai, Johannes 
Cesnecopherus (Regimen, 1613) och framför allt Anders Sparrman-Palm-
cron, vars Sundhetsspegel (1642) liksom Regimen är på vers, därtill kun-
nig och påläst. I dissertationer dyker synsättet upp, samtidigt som littera-
turen inte kan sägas vara särskilt stor.27  Regimen gav ett ramverk, som 
kunde fyllas ut med olika tillägg.

Det källmaterial som rör Linné och dietetiken är svåröverskådligt ge-
nom sin blotta storlek. Privat läste Linné i ämnet för Mennander redan 
1733, det år då han också påbörjade sin första skrift i ämnet, Diaeta 
naturalis. Som professor och arkiater föreläste han 1742–43, 1748–49, 
1752–53, 1755–56, 1759–60, 1763–64, 1767–68, 1771–72, alltså åtta 
gånger och med det manus som kallas Lachesis naturalis som grund. Han 
gav också senare privata kollegier och 1759 en kurs om tolv föreläs-
ningar för unga prästämnen. Enligt universitetsprogrammet skulle den då 
slagrörde Linné också föreläsa 1775–76 över temat, men därav blev väl 
intet.

Eftersom dietetiken var Linnés mest populära ämne får man räkna med 
att långt fler än ettusen elever bör ha hört honom. ”Talade han om Dia-
etens föreskrifter, lät han ofta sina lärjungar skratta öfwerljudt vid mål-
ningen av landets dåraktiga nycker och under ett lätt och behageligt skämt 
bibringade han de nyttigaste lärdomar rörande hälsans skötsel och bibe-
hållande”, minns Sven Anders Hedin, som disputerade 1772 på smultron-
kuren.28  I sina föreläsningar utgick Linné från en svällande mängd kon-
cept, som skickligt, men bara delvis, givits ut av medicinaren A. O. Lind-
fors 1907. Vad gäller cibus och potus återstår mycket att plocka fram i 
ljuset. Grunden i anteckningarna från 1748–49, med ”tillägg af ett och 
annat från övriga”, i samma ämne upptar inte mindre än 135 sidor, så här 
är det bara att vraka och välja. Manussidorna i Linnean Society of London 
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är långt fler. Inte bara att handstilen kan ställa till svårigheter, språkbland-
ningen latin–svenska–franska och en ofta egensinnig vokabulär, liksom 
frågor som rör disposition, utgör ytterligare problem. Dessutom finns 
kollegieanteckningar bevarade från hela denna tid, oklart hur många. Vid 
utgivningen 1907 räknades ett femtiotal in, och idag kunde siffran höjas 
rejält.

Därtill presiderade Linné vid en uppsjö dissertationer, flertalet rätt 
tunna, visserligen, som han normalt själv författat. Antalet inom dietikens 
svåravgränsade ämnessfär är osäkert, men det bör röra sig om mer än ett 
tjog, kanske uppemot en tredjedel, av 186 eller det totala antalet linnean-
ska dissertationer. Deras frekvens ökade längre fram i livet, när han med 
tilltagande skröplighet mer kom att reflektera över kroppens förvand-
lingar. Linné skrev också i almanackan och för Collegium medicum om 
födoämnen och livsföring. Man kan också nämna Linnés sent utgivna, till 
sin datering svårbestämda, föreläsningar i sexus, Om sättet att tillhopa 
gå, vidare det mer än tusensidiga manus som Carl von Linné d. y. lämnat 
efter sig. En mycket preliminär översyn pekar på att sonens är mindre själv-
ständigt än faderns, men för den skull inte ointressant.29 

Detta rika material kan alltså indelas i två till tre huvudgrupper: den 
tidiga samlingen Diaeta naturalis, det stora föreläsningskonceptet från 
professorstiden som Linné kallade Lachesis naturalis, till vilket hör mer 
eller mindre fullständiga elevanteckningar, dessutom en med tiden väx-
ande mängd dissertationer av dietetiskt innehåll, som till stora delar åter-
går på föreläsningarna och som i de allra flesta fall också skrivits av 
Linné. I allt detta ingår i varierande grad mat och dryck.

Diaeta naturalis 1733 har en något oegentlig benämning; årtalet har 
utgivaren plockat in i titeln, fast Linné fortsatte på sitt manus långt se-
nare. Elis Malmeström försöker energiskt i en uppsats från 1965 datera 
skriftens olika stadier. Man har förstås gärna påpekat det starka inslaget 
av primitivism, inflytandet från livet bland samerna, och en stark reform-
iver. Men om man tar Linné på orden vill han komma längre. Den långa 
titeln lyder i översättning:

Carl Linnaeus Diaeta naturalis i sammandrag korteligen framställd i 
70 regler med utläggningar och på egna iakttagelser grundade bevis, 
hämtade ur zoologiens principer, vari visas och erkännes, att människan 
är ett djur och bör leva som ett djur. Härefter framställes möjligheten 
att en återstod av den naturenliga kroppsformen finnes och ett nästan 
oförstört tillstånd, med stöd av principer hämtade från zoologerna i 
fråga om olika djur, från Santorios och Keills Statica, från olika folks 
hushållning, från erfarenheter om hög ålder, från naturvetenskaps-
männens upptäckter, från läkarnas mekanik, från Nya och Gamla 
testamentets teologi.30 

Det är en titel som onekligen täcker åtskilligt. De olika grundsatserna ska 
tas på allvar, kanske också deras turordning: först zoologin, sedan stati-
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ken, därefter ekonomin och så vidare, bibeln kommer sist. Linné förtyd-
ligar längre fram: ”Jag går ej utsletna diaeticorum wäg att upprächna alt 
hwad någonsin ätits och des kraft af några gamble luntor, utan en ny 
banad wäg genom kär och moras, den Hermannus, Petiver och Blair litet 
broat på.” ”Förn L. B. [den benägne läsaren] detta förstår måste han 
känna min Diaet, på en dag lärd. Desse regler har jag satt generelle, ty bör 
tu altid collationera och conferera med sapor och olfactus.”31  I botaniken 
litar Linné på sin syn, i medicinen alltså på smak och lukt. Som ett djur 
rotar Linné runt i köket, luktande och smakande sig fram.

Förordet framhåller också satsen ”Hwad är kiärare än lifwet, liufware 
än hälsan.” Så länge Linné stod i katedern skulle han inleda sina föreläs-
ningar så. Men kunskapen om hälsan är av olika skäl bristfällig, eftersom 
läkarna inte förstått vad som behövs. ”Will du lefwa länge, lef som ett 
diur af din slächt; ingen är så när i cuisinage som apan, lär af willa apan 
lefwa och du skall lefwa få.” Det kan förefalla som att Linné placerade 
människan bland djuren bara för att kunna ge medicinska råd hämtade 
ur djurriket. Linné ger en snabbexposé över hälsans historia. I sin barndom 
beundrade han hur de första föräldrarna blev så gamla, men sedan han 
läst Swedenborgs arbete om att året då var kortare, förstod han saken 
annorlunda. Så kom han till Lappland och fann där ett folk, som sällan 
eller aldrig var sjukt, trots klimatet. Linné vet att man kommer att upp-
fatta hans regler som alltför radikala. Man ska säga att ”de unga medici 
förbiuda alt. Det är just hvad jag will.” Hans bok är skriven för gemene 
man och på svenska, för att få de lärdes beröm måste den översättas till 
latin. För den delen är Linnés avsikt inte ”att skrifwa en Pharmaciam 
Culinariam äller kokbok, ty den konstn går långt över mitt förstånd, och 
är långt swinkare [knepigare] än medicinska Pharmacien. […] Utan jag 
will allenast examinera något litet simplicia och säga hur de simpelt bru-
kas skola.” Kokboken hör till kulturen, medicinen som han uppfattar den 
till naturen, som är hans område.

”Denna boken tillstår jag för alla praejudicieuxa ej bör läsas, utan är 
allenast ett gäckerij. För olärt folk har jag skrefwet.” Det är ett slängigt 
och ofärdigt förord. Trots det folkliga syftet preciserar sig Linné ofta på 
latin. Som vi idag vänder oss mot en överdriven specialisering, förklarar 
han att medicinen nått dithän att den inte behandlas som en växande 
vetenskap, utan som ett ämne uppdelat i sina delar. Allt har nu matematisk 
klarhet, allt kan nu behandlas matematiskt. Linnés ståndpunkt är att 
vända tillbaka till den enkla, hederliga hälsan och de gamles medicin. En 
övermodig ungdom skriver; man märker ett utopiskt drag och ambitionen 
att återföda människan och att rädda nationen – men med hjälp av tradi-
tion, med enkla vanor, en fördomsfri förståelse av djurens kosthåll – och 
föreställningen att hälsan ligger runt hörnet.

Linné har satt upp först femtio, men sedan ändrat till sjuttio regler. 
Antalet är inte slumpartat, eftersom han uppfattar människolivet som 
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indelat i tio sjuårsperioder. På liknande sätt låter han Fundamenta bota-
nica (1736) ha 365 regler, en för varje dag på året. Efter titelns sjuttio 
regler följer ett antal tillägg, som kompletterar de tidigare numren. Die-
tetikens traditionella sex delar känns igen: 1. aer, 2. somnus et vigiliae, 
3. motus et quies, 4. Ingesta (potus et cibus), 5. Excreta et retenta, 6. Sen-
sus externi et animi pathemata. Han inleder med några fundamentalsatser: 
”Consuetudo est altera naturae, Omne subito mutata nocet och Omne 
nimium nocet” (”Vanan är oss en andra natur, All plötslig förändring är 
skadlig, Allt överflöd skadar”). Linné börjar framställningen i moderlivet, 
följer barnet under de första åren och förordar, modernt uttryckt, ”fri 
uppfostran”. ”Lätt gossen hafwa paradis så länge han kan, han blifwer 
snart nog utdrifwen af omtanken”.32  Det låter som Rousseau, men är det 
inte.

Även Lachesis naturalis har en utarbetad titel. Arbetet ”behandlar den 
naturliga dieten utifrån iakttagelser och erfarenheter tagna från berättelser, 
fall, iakttagelser, folkslag, resor, fysiologi, terapi, fysik och zoologi där 
seder demonstrationer förenas med iakttagelser. En philosophia humana 
är att Känna sig själv”.33  Man slås av att observationes nämns tre gånger 
i titeln, men till exempel Bibeln inte alls. Lachesis, en av de klassiska 
ödesgudinnorna, anger det naturbundna och obönhörliga i människolivet, 
vad också Nemesis skulle stå för i den besläktade samlingen Nemesis di-
vina. Tidpunkten för denna titel är rimligen 1740-tal. Devisen ”Nosce te 
ipsum” var människans kännetecken i Systema naturae (1735) fram till 
upplagan 1748. Vår uppgift som människor är att förstå vår position i 
skapelsen och lära oss leva därefter. Det sigill som använts brukade Linné 
från 1742 till 1756.34  Hälsans lovprisning följer, i de senare föreläsning-
arna i allt mörkare färger. Att äga världslig lycka är ett intet mot att äga 
hälsa. ”En Salomon watusotig wille byta bort all sin wishet för hälsan. En 
stensjuk Alexander bytte alla sine äröfringar för hälsan. En rik men lung-
sigtig Croesus gofwo alt sitt guld för hälsan. Ach, hur mången kong wille 
byta med en torpare.”35  Sedan föranleder satsen ”vanan är en andra na-
tur” och alltmer omfattande betraktelser över kampen mellan natur och 
kultur i våra liv.

Vad menar Linné med dietetik? Begreppet är mycket vitt och gäller inte 
bara människan, utan allt liv. Linné talar ibland också om växternas diet 
eller levnadsordning utifrån samma sexdelning. Till exempel innebär för 
växterna Excreta et retenta ”Schweis, Hartz, Honig”. Växter och djur 
överensstämmer i allt detta, med undantaget att växterna saknar affekter.36  
I ”Tal om nödvändigheten av resor i fäderneslandet” (1741) anges ett 
program för den nordiska läkekonsten: ”Diaetetikern, vilken gjort till 
uppgift att undersöka olikheter i levnadssätten kan näppeligen finna ett 
land där dessa äro sins emellan så skiljaktiga som i vårt; han skall nämli-
gen här finna, att folk av olika förmögenhet, stånd och villkor, begagna 
helt olika slags födoämnen, samt framförallt att vårt lands hyperboreiska 
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inbyggare i vissa landskap och trakter i detta avseende följer egendomliga 
skick och bruk.” Linné syftar på lapparnas kök, på hur skämd mat ätes 
(lunsfisk) och nya rätter som bovetegröt. I den inflytelserika avhandlingen 
”Vägledning för en resande naturforskare” (1759) preciseras också vad 
resenären ska observera inom dieten.37 

Vad han menar framgår också av hur han beskriver sin egen insats i 
självbiografierna. Deras starkt självberömmande uppräkningar brukar 
framhållas som uttryck för en mindre vanlig egocentricitet, men är kanske 
inte så skilda från de CV och självdeklarationer som skickas in vid olika 
ansökningar idag. De är mindre självbiografier och mer meritförteck-
ningar, avsedda för parentationer och nekrologer. I Vita 2 skriver han så 
här: ”Diaeten proponerade han med egen metod, stödd på obeservationer 
och casus, och gaf honom form af experimentel physique.” I Vita 3: 
 ”Diaeten har aldrig någon tracterat artigare och solidare sätt, fast han det 
ej utgifwit. Han förestälde aldeles en diaetam experimentalem grundad på 
rön och exempel, aldeles som nyare Physici avhandla sin wettenskap och 
gjort henne experimentalem. Här förekom all ting, som sker uti vita com-
muni, andragit på sina ställen till bewis, hwarföre aldrig någons auditoria 
warit fullare af discentes än under denna.” I Vita 4: ”Diaetam elaboravit 
experimentalem more Physicorum.” ”Han utarbetade en dietetik grundad 
på försök på fysikernas sätt”, översätter utgivarna – fast betydelsen av 
”experiment”, experimentum, inte är försök, utan ”erfarenhet” och (upp-
nådda) rön. När en ung medicinare 1764 gav ut en hälsolära trodde 
Linné först att den var ett plagiat, men förklarade att ”Den dietetiska 
boken är ingalunda mitt collegium; mitt collegium är intet annat än ex-
perimentale äller byggt på observationes”. Han tillägger att en bok som 
denna borde ha censurerats – och väl förbjudits – av Collegium medicum 
eller fakulteten.38  Linné anställer lika litet här som i Nemesis divina ”för-
sök” som ska kunna upprepas och kontrolleras. Nemesis bär den förkla-
rande undertiteln Theologia experimentalis, och handlar bland annat om 
hans bittra erfarenheter av avundsjuka kollegor vid akademin.39 

Grundläggande för Linnés behandling av dietetiken är betoningen på 
sinnena. Med detta följer en stark tro på vad vi numera, med Michael 
Polyanis beteckning, kallar ”tacit knowledge”, vilket också kan översättas 
med ”erfarenhetskunskap” eller ”förfarenhetskunskap”. Linnés pedago-
giska gärning – exkursioner, examinationer, demonstrationer – utvecklades 
längs liknande vägar. Det gäller botaniken, men också i hög grad diete-
tikföreläsningarnas många spontana utflykter i kulturhistorien och det 
egna minnesmaterialet. Från första stund i Diaeta naturalis framhåller han 
smak och lukt som avgörande för vad vi ska äta. Vi ska göra som ”willa 
apinian”, lukta på frukten innan vi äter den. Djuren styrs av sina sinnen, 
sin natur. Ett udda exempel om den motbjudande lukten vid ”slachtare-
husen”: ”Holmiae, då oxarna drifwas, gå de lätt tills de komma till Nor-
re slus, då luchten slås dem i näsan, de för ingen dehl willia fram utan 
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länge stå och sträfwa emot.” Genom att odla sinnena ska vi återfinna den 
förmåga som primae parentes, Adam och Eva, besatt innan diset sänkte 
sig över skapelsen. Man kan inte nog betona paradisskildringens intryck 
på den unge Linné i Diaeta naturalis.

Hans sena medicinska författarskap utgår också från dikotomin sapida 
och olida, som utgör en organiserande princip i Clavis medicinae duplex 
(1766). Där försöker emellertid Linné uppnå vad han kallar ”reell kun-
skap”, dvs. han vill generalisera och formalisera snarare än exemplifiera 
– vilket inte utesluter att utgångspunkten fortfarande är den egna, kän-
nande kroppen. Utifrån ett sådant här summariskt resonemang kan man 
i korthet indela hans dietetik i tre stadier: 1) det primitivistiska, med män-
niskan som ett djur, på 1730-talet, 2) det kulturinriktade, där människan 
anpassar naturen till sig, synligt i acklimatiseringsprojekt under 1740- och 
50-talen, 3) det fysiologiskt-teoretiska, som med hjälp av smak och lukt 
vill skapa system för vår livsföring.

Med den mängd exempel Linné bullar upp i sina föreläsningar uppstår 
risk för att linjerna försvinner.40  Ofta anför han ett extremt fall, som det 
om Backman, som bara åt mjölkvaror, eller Mats Westerberg, som sä-
songsvis växlade mellan ytterligheterna. Om den senare kompletterande 
upplysningar: ”Ännu har man inte glömt en enkel och mindre begåvad 
överliggare i Uppsala vid namn Westerberg, som får några år sedan höll 
samma ensidiga diet. Under hela första terminen levde han på sill, under 
den andra på lax, under den tredje på kött samt under den fjärde märkligt 
nog på ost och smör, och så höll han på genom åren. Likväl är det alldeles 
säkert att han icke åtnjöt den bästa hälsa.” Tydligen var ”Westerberg” 
närmast ett talesätt. Några år tidigare skrev Linné om hur han i en annan 
tid, utan ett gynnande kungapar, skulle ha haft det mycket svårare: ”då 
jag blifwit Westerberg och Westerberg jag”. Kanske var det också så; i 
ungdomen stod Linné rätt nära Westerbergs radikala ideal, men skulle 
senare, med en annan social position, acceptera mer mondäna ideal.41  
Måttan förblir ändå hans linje. Med ytterligare en Uppsalahistoria, denna 
gång ur Potus coffeae (1761): ”Herr Praeses kände en man, som den 
4 oktober 1742 av sina kamrater övertalades att tömma åtta koppar av 
denna dryck; därefter led han svårt av väderspänningar, kurrande i magen, 
illaluktande rapningar, matleda, en egendomlig känsla liksom av hjärts-
vaghet, sura svettningar och en sömnlös natt.”42  Det svarta giftet var på 
väg att ta makten över våra liv.

Några linjer

Diaeta naturalis och Lachesis naturalis har funnits tillgängliga för forsk-
ningen i femtio respektive hundra år eller mer (dissertationerna), utan att 
de har analyserats. Hur det ska ske är – frestas man säga – i hög grad en 
smakfråga. Referat rätt och slätt är meningslösa, eftersom värdet ligger i 
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de otaliga enskildheterna, i formuleringar eller speciella faktaupplysning-
ar. En del av problematiken är att Linné aldrig skrev något stort och sam-
manfattande arbete. Men en analys kunde ringa in Linnés olika kunskaps-
kretsar, förslagsvis: 1) Den klassiska, till vilken hör det primitivistiska 
budskapet i Diaeta, men också alla avsnitt om luxuria i Lachesis. Rom 
stod för överdåd. Klassikerna var ju också den litteratur som han bäst 
kände. 2) Den kristna: paradistillståndet, frågan om den ursprungliga 
födan, tabuisering, blodmat, den fallna människan. Man frågade efter 
vilket språk som talades i paradiset, men också efter vad man åt. 3) Den 
götisk–nationella tanken: Nordens storhet, märkvärdighet och styrka, 
klimatets friskhet, samen som ideal, tron på att vi kan återinsättas i vår 
forna hälsa. 4) Den medicinska och naturalhistoriska traditionen: Linné 
utgår från kroppen och resonerar utifrån observationer, som underordnar 
oss dietetikens regler. I detta var Linné eklektiker med förankring både i 
klassisk humoralpatologi och modern, mekanistisk medicin modell San-
torio, ”vars bok jag kysser”, och lärjunge till Boerhaave. Därtill också 
5) Den personliga erfarenheten: Linnés profil framträder med ganska 
varierande drag – språkglädje, melankoli, systematik och fullständighets-
mani, som en person som odlar sina sinnen.

Om man som här fokuserar Linnés syften och hans person i samtiden, 
så är frågan om förändring över de fyrtio år som hans föreläsningar 
täcker rimlig. Ett mer övergripande tema är Linnés syn på födans varia-
tion, ett framträdande tema i Diaeta naturalis, som han till exempel be-
handlar i avhandlingen De varietate ciborum från 1767. Att ändra kosten 
och blanda den är helt förkastligt, skriver läkarstudenten Linné. ”En 
förbannad och fördömlig thesis hafwa medicophysici [dvs. iatrofysiker?] 
att e diversitate ciborum oritur concoctio”. Man menar att maten löses 
alldeles som om man slog ihop beskt och alkaliskt. Nej, kemisterna har 
en mycket bättre uppfattning: ”Similia similibus solvuntur” Oräkneliga 
exempel demonstrerar detta. ”Djuren äta enahanda, där af äro de så 
friska”. Linné ”admirerar Lappens oeconomie”, när han ser hur han ”hela 
wåren äter färsk fisk, somaren pura renmiölken hösten fogel, tiedrar etc 
med fälla tagne, wintren slachtar, äter kiöt, men aldrig til et måhl mehr 
än en rätt”. Den rätten ändras heller aldrig. Lappen dricker spadet som 
köttet eller fisken kokats i – därför, menar en entusiastisk Linné, är lappen 
heller aldrig sjuk. Det är ett ”större secretum”. Han ondgör sig över våra 
vanor: ”Wåra rätter lagas till på skryt och skräpp, äfter maneret”, ingen 
tänker på om de är nyttiga eller ej. Enligt naturen är det ”oanständigt” 
att blanda maten, ”fast talriken bytes, ombytes eij magan. O största 
skrymtan!”

Ur den sena avhandlingen några citat: ”Åt alla levande varelser har den 
allvise Skaparen tillhandahållit lämpliga födoämnen, allt efter vars och 
ens natur […] åt kålmasken kålblad etc. Men åt djur, som är större och 
mera utvecklade, skänkte samma Försyn flera olika slags föda, såsom gräs 
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åt boskapsdjuren men kött åt rovdjuren; åt människan åter, framför alla 
andra, upplät Försynen med största frikostighet den rikaste visthusbod 
och ett förunderligt välutrustat kök.” Linné räknar upp något av mång-
falden: vi äter kräftor och araberna gräshoppor. Han exemplifierar hur 
romarna excellerade i överdåd och kräsligheter. Sumen, en läckerhet, 
ansåg man, var svinets könsdelar. ”Detta och liknande förtjänar otvivel-
aktigt namnet av ett avskyvärt överdåd.” Vad som är överdåd bestäms av 
hur varan tillagats, om den är inhemsk och till vilket pris den inköpts, inte 
av varornas mångfald. Linné anbefaller många slags föda, men absolut 
inte frosseri.43  I det senare fallet alltså inte någon princip, bara måtta. 
Linné är primitivist i de tidiga texterna, pragmatiker i de senare.

Man kan också säga att Diaeta naturalis hör hemma i en götisk och 
karolinsk värld. Linnés bidrag är att utgå från zoologi, vilket leder till 
primitivism, denna i sin tur till götiska idéer, till patriotism och utilism. 
Men också till en vidare uppfattning om vad Sverige behöver och därmed, 
i strid mot tidigare hållning, ett bejakande av mångfald och en viss kräs-
lighet. Frihetstiden är ny 1730, men förbrukad 1760. Det finns ett utopiskt 
drag 1733, som successivt bleknar. Linné vill omskapa människan, medan 
han senare snarare vill omskapa samhället. De olika förslagen till nyodling 
och försöken till acklimatisering passar in i 1750-talets reformpolitik. Man 
kan tala om den radikale och utopiske unge Linné och den gamle, mer 
anpassade professorn Linné.

I Diaeta kan man sålunda finna direkt adelsfientliga tonfall. Apropå 
djurens omsorg om ungarnas föda och skydd: ”Här på går hwar och en 
hushållares förnämste finis löst, att försörja sig och barnen, med att sam-
bla träffeliga rikedomar till dem äfter sin död, sedan de äro stora, wet den 
enfaldiga naturen ej om. Här af drags all rikedom under wissa familier, 
hwilka änteligen få namn af adel; äro eljest mycket lika wattu bij i en 
bistock, emädan de suga bort uhr riket hwad bonden och borgaren såsom 
honungs bij sambla; woro ett rike utan adel, äller ädelhet woro en dygd 
som acqvirerades och ej föddes, torde landet se bättre uht.” Anknyt-
ningen till bisamhället låg i tiden; Mandeville hade nyligen publicerat sin 
berömda traktat, som surrade runt i kafédiskussionerna.44 

Som föreläsare i till exempel botanik hade Linné stor erfarenhet, men 
vad visste han egentligen om köket? I dessa texter knappast mer än skym-
tar några kvinnor. I hela dietetiken förekommer inget som direkt refererar 
till hustrun Sara Lisa. I en självbiografi skriver ändå Linné ”Curas domes-
ticas committebat uxori”.45 Man kan dröja vid det faktum att Linné år ut 
och år in föreläser utan att kunna koka potatis – eller kål eller gröt. Vad 
ska vi göra av att Linné föreläste för unga män, skrev sina dissertationer 
på latin om teman som egentligen främst borde rikta sig till en kvinnlig 
publik? Om nu dessa män skulle lära sig allt om hushållet, men ändå inte 
sätta sin fot i köket, så blir det en inomakademisk kunskap. Man kan 
förstås säga att det ingick i spelet, men så var det inte nödvändigtvis. I 
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botaniken kunde Linné uttryckligen adressera sig till kvinnorna. Chris-
topher Polhem skrev om hushållning för en kvinnlig läsekrets. Kanske 
Linnés föreläsningar ska inordnas i Hausvater-traditionen, dvs. den kloke 
lanthushållarens råd om hur man ska styra sitt gods med faderligt klok 
hand. Eller församling, eftersom Linné ibland vände sig till unga prästäm-
nen, som skulle uppfostra socknens innevånare i rätt hushållning. Dess-
utom omfattade dietetiken mer än mat och andra frågor, där mannen hade 
den avgörande rösten.

Resultatet var ändå en hybrid, bland annat genom användningen av 
svenska som föreläsningsspråk. Det, i sin tur, passade med det nya, utilis-
tiska Sverige som regisserades från Stockholm. Ändå möter vi inte någon 
storskalig, föregripande hälsovård i socialpolitisk mening, utan snarare 
humanismens och den äldre dietetikens inriktning på individens välbefin-
nande. Linnés syn på hälsan liknar till exempel Stiernhielms, som skriver 
i Musae Suethiantes (1668): ”Hälsan är alt, alt alt är als intet, där intet är 
hälsan”. Linnés dietundervisning syftar till den enskildes balans och har-
moni, till privatmannens goda liv ungefär som Cicero ville leva på sin 
lantvilla. Någon gång anas alkemistens drömmar om att förlänga livet 
med den vises sten eller livets vatten. Man kan lägga märke till att Linné 
aldrig – ett ord som man ska akta sig för vid denna osorterade textmassa 
– tar hjälp av eller hänvisar till Tabellverkets uppdrag. Den betoning av 
samhällsekonomi och kameralism (eller merkantilism) som på senare tid 
så starkt framhållits som hans signum, saknas nästan helt i dietetiken. I 
andra sammanhang styr nationell nytta, nu är det det privata som står i 
fokus.

Samtidigt behöver man inte finna någon absolut motsättning; den per-
sonliga dieten och hygienen var givetvis en förutsättning för helhetens väl 
och ve. Men det är vidare när det gamla humanistidealet tonar bort som 
dietetiken förändras till hygien, som får sin mäktiga impuls genom bak-
teriologins skapande mot slutet av 1800-talet, och som senare leder till 
samhällsmedicin, preventiv medicin, statistik med mera. Det enskilda 
knyts till ”diet”, till stilla liv med silverté och skorpor. Idag blommar 
fortfarande individualismens medicin och levnadskonst i form av body-
building, kosmetisk kirurgi och olika försök att förlänga livet.

På detta sätt kan långt fler teman följas. Ett sådant med stor räckvidd 
– fast oftast bara behandlat som något smålustigt – är bruket av kaffe, té 
och choklad. Linnés hållning måste i princip vara negativ. Dels fanns 
dessa droger inte under antiken, och kunde alltså inte rekommenderas av 
de klassiska läkarna. Dels var de varma, vilket skadade. Dels var de na-
tionalekonomiskt förkastliga. De hörde till en tärande överklass och inte 
till t. ex. samens kosthåll. Å andra sidan användes de av alla möjliga. 
Kaffets förmåga att hålla kroppen vaken hade också påpekats i medicin-
ska sammanhang, och att det hade den goda effekten att man orkade läsa 
Skriften. En god lutheran bejakade kaffedrycken.46  Och vad innebar fläsk-
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tabut i Bibeln i det gristäta och protestantiska Sverige? Hur såg Linné på 
köttätandet och vegetarianismen? Carl Tersmeden, som besökte Harte-
camp 1735, bjöds på en ”4 rätter utan kött, men annars god mat, af en 
watersauce, kronärtskockor och blomkål, godt, smör, ost och bröd samt 
rödt vin” – alltså vegetarisk kost.47  Detta tema är aktuellt idag, men har 
en historia lika lång som mänskligheten. En fråga som väl också är evig, 
men som också framhållits som typisk för 1700-talets medicin, gäller 
förstoppningen och tidens alla laxativ och purgeringsmetoder. Här är 
Linné mångordig; det jordiska var honom inte främmande.

Vi tillbringar en mycket stor del av våra liv vid matbordet. Mat ger liv 
åt kroppen, och kroppen bär person och individ. Vår mathistoria är i hög 
grad vår biografi. De olika personer som nämns inledningsvis ger matfrå-
gan mänsklig gestalt. Den leder oss också närmare gestalter som Hoyers, 
Backman och Westerberg. Matfrågan kan sägas porträttera Linné själv, 
den är en del av hans livserfarenhet och visar både hur han levde och hur 
han ville leva. Han tar exempel från sig själv; hans livshållning avspeglas 
särskilt i de allt dystrare inledningarna till föreläsningarna i dietetik. Hans 
tandvärk, podagern från 1750 och framåt, den åldrade kroppen, besvären 
med stolgången mer än skymtar. Han röker, dricker kaffe och vanan blir 
honom en andra natur. Kulturen besegrar naturen. Det är ett stort tema i 
hans och alla våras liv, med många frågor att undersöka.

Summary

The art of living and the art of eating: Professor Linnaeus recommends. 
By Gunnar Broberg. As professor of medicine, Linnaeus taught dietetics. 
He followed the pattern outlined by Galen and Regimen salernitatis, ad-
ding an extensive material originating from general cultural history and 
his own experience.

Early in his life he wrote Diaeta naturalis, a collection of rules focusing 
the blessings of natural life along the lines he himself had experienced 
during his journey into Lapland. His very popular lectures for the students 
of Uppsala – ongoing during more than three decades and collected in his 
to a large extent unpublished manuscript Lachesis naturalis and a great 
number of student notebooks – developed his primitivistic ideas, but also 
show a growing, pragmatic attitude towards different tendencies in Swe-
dish society. Still, in his dietetics Linnaeus expresses an individualistic 
perspective rather than a collectivistic and national, in so doing following 
the classical tradition rather than getting close to the hygienistic movement 
coming a century later.

The character of this essay is mainly inventory, emphasizing the pos-
sibilities of this rather unknown material when it comes to analysing an 
important Enlightenment discussion as well as Linnaeus as a person.
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Pastöriseringens 
försenade triumf

Jenny Lee

Mjölk är ett ytterst problematiskt livsmedel, som förfars snabbt, samtidigt 
som det är enkelt att förfalska genom olika tillsatser. Dessutom finns 
hälsoaspekten med: mjölk kan vara både livgivande och dödsbringande. 
Att obehandlad mjölk kunde vara en smittokälla var känt sedan slutet av 
1800-talet, och diskussionen kring mjölk som möjlig smittbärare och om 
pastörisering som möjlig lösning på problemet pågick från 1880-talet fram 
till mitten av 1930-talet. Lagen om obligatorisk pastörisering för mjölk 
trädde dock i kraft först 1939. Pastöriseringen skulle ge svenskarna god, 
ren mjölk fri från skadliga bakterier, som kunde orsaka livshotande sjuk-
domar.

Alternativa lösningar för att skapa ren och smittfri mjölk undersöktes 
parallellt med pastöriseringen. Huvudsakligen riktades intresset antingen 
mot produktionsförhållanden och kornas hälsa eller mot konsumtionen 
och mjölken i sig. Bättre produktionsförhållanden kunde till exempel 
skapas genom inrättandet av mönsterladugårdar, där både djur och per-
sonal var friska och mjölken behandlades med särskild varsamhet för att 
undvika smitta. När det gällde konsumtionen kom förslagen mest att 
gälla olika restriktioner vid försäljningen av mjölk, men både mjölkhand-
lare och konsumenter borde lära sig att hantera varan mer aktsamt, ansåg 
många bedömare. Bland de förslag som riktades mot själva mjölken fanns 
flera metoder. Vissa involverade kemikalier, som vätesuperoxid, andra 
använde bestrålning med elström. Olika typer av filtrering förekom också. 
Numera är det standard att mjölk och mjölkprodukter är pastöriserade, 
men vad var det som gjorde att pastörisering till slut blev den givna lös-
ningen för mjölken?

Genom exemplet med mjölken och pastöriseringen syftar denna artikel 
till att undersöka hur vetenskapliga upptäckter tar sig in i politiska och 
samhälleliga debatter och vinner giltighet, och hur de i detta fall till sist 
triumferar genom statliga regleringar. Huvudfrågan är hur idén om pas-
törisering blir den självklara lösningen på problemet med mjölken som 
smittbärare. Vilka aktörer kommer till tals? Vilka nätverk växer fram? 
Vem knyter de till sig? Hur ser deras argument ut? Vems intressen säger 
de sig företräda? Eller, för att använda Bruno Latour: hur växer aktörer 
och nätverk fram, och hur vinner de tolkningsföreträde för att till sist 
skapa etablerade sanningar, svarta lådor?1 
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Det fanns ingen enhetlig linje i frågan om mjölkens pastörisering, vare 
sig bland branschfolk och politiker eller inom läkar- eller veterinärkårerna. 
Frågan var från början mera av en icke-fråga. Det givna var den opastö-
riserade, obehandlade mjölken. De som motsatte sig förslagen om pastö-
risering gjorde det av flera olika skäl och kan inte ses som en sammanhål-
len grupp. Inte heller de som förespråkade pastörisering gjorde det alltid 
utifrån samma utgångspunkter, men de kunde slutligen ändå enas kring 
pastörisering som en nödvändighet och på så vis skapa starka allianser. 
En av de viktigaste aspekterna av debatten var hur olika debattörer förhöll 
sig till frågan om tuberkulossmitta via mjölk. Detta var tidigt en angelägen 
fråga, i synnerhet för pastöriseringsförespråkarna, men den hade även 
betydelse för hur de olika pastöriseringsmotståndarna byggde upp sina 
argument.2 

*

Bruno Latour erbjuder tankemodeller för hur vetenskapliga fakta och 
kunskaper etableras och sprids, där aktörs-nätverks-metaforen används 
för att visa hur kunskapsproduktionen går till. När vi tittar på hur pastö-
riseringsförespråkarna gick till väga i Sverige för att vinna anhängare och 
sprida sina idéer, är denna tankemodell mycket användbar. Latour menar 
att det är viktigt att studera vetenskap innan den blir en etablerad sanning 
för att se hur påståenden transformeras till vetenskap. Avgörande för vad 
som händer med det vi säger är vad andra senare gör av våra påståenden. 
Ett uttalande, en tanke, en idé eller en uppfinning är beroende av hur 
andra uppfattar den och tar den till sig. Hur briljant något än är, så är det 
först när andra intresserar sig för det, som det får tyngd. Idéer bär sig inte 
själva – de sprids av människor som tror på dem.3  Latour talar om att vi 
ska se vilka förändringar, vilka översättningar, ett påstående genomgår då 
andra tar upp det. Viktigast av allt är hur starka allianser en aktör eller 
en grupp av aktörer lyckas skapa, och hur väl översättningarna stämmer 
överens med det ursprungliga påståendet. Det gäller alltså att snabbt 
skaffa sig allierade. Genom att analysera dessa översättningar får vi en 
aning om hur nätverk skapas genom olika allianser.4 

Ett exempel på detta alliansbyggande är hur forskare, för att vinna le-
gitimitet åt sin fråga, försöker få naturen att bete sig på ett visst sätt. 
Forskarna gör experiment i laboratorier för att bevisa förekomsten av 
tuberkelbaciller i exempelvis mjölk. De ympar marsvin med tuberkulös 
mjölk och ändrar förutsättningar här och där för att kunna återupprepa 
sina försök och bevisa dessas allmängiltighet. Hela tiden försöker fors-
karna bevisa att det de gör är att representera naturen så nära som möjligt 
och att det är naturen som avgör forskningsresultatens utgång. Men na-
turen kan aldrig användas som förklaring till varför en fråga löses på ett 
visst sätt, menar Latour.5 
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Den obligatoriska pastöriseringen kan alltså inte förklaras med att det 
enda sättet att bli av med tuberkelbaciller var att pastörisera. Den kan 
heller inte förklaras med att det ”bara tog lite tid” innan forskarna med 
hjälp av naturvetenskapen bevisade sambanden mellan tuberkelbaciller, 
mjölk och pastörisering. Inte heller går det att använda sig av det omgi-
vande samhället som förklaringsmodell; det är inte för att samhället såg 
ut på ett visst sätt som just pastöriseringen blev obligatorisk, men däremot 
var effekterna på samhället en konsekvens av de nätverk som samverkade 
för att driva igenom den obligatoriska pastöriseringen.6  Varken naturen, 
samhället eller teknologin kan användas som en enkel förklaring till ett 
visst skeende. Förklaringen ska istället sökas i de allianser som skapats av 
olika aktörer för att forma nätverk, som sedan etablerar vetenskapliga 
sanningar.

Latour har tillämpat dessa idéer i sin studie över pastöriseringens eta-
blering i Frankrike, Les microbes: Guerre et paix (1984). Bakgrunden var 
konflikten mellan ”health and wealth”, mellan hälsa och välstånd, ett 
allvarligt problem från mitten av 1800-talet i hela den industrialiserade 
västvärlden. Den dåliga folkhälsan hotade kapitalet; folk orkade inte ar-
beta och drogs med sjukdomar, och epidemier grasserade. Latour beskri-
ver hur denna konflikt, mellan folkhälsan och kapitalet, togs upp av dem 
som intresserade sig för detta nya – hygien. Ivriga hygienister propage-
rade för att bekämpa sjukdomarna med alla medel, eftersom de ansåg att 
de var allestädes närvarande. I hygienisterna fann Pasteur varma anhäng-
are. För hygienisterna var bakterier nämligen en utmärkt förklaringsmo-
dell, som väl passade deras syften att rädda mänskligheten från sjukdom 
och död.

Pasteur och hans anhängare lyckades alltså alliera sig med hygienis-
terna och få dem att propagera för dennes lära. Hygienism och bakterio-
logi blev därmed intimt förknippade. Pasteurs resultat och spektakulära 
demonstrationer i sitt laboratorium passade hygienisterna som hand i 
handske. I honom fann de en forskare som lyckades demonstrera ett 
fungerande vaccin, som kunde rädda får från mjältbrand. Vaccin mot 
rabies, ja, mot alla sjukdomar, verkade därmed möjliga – om vaccinen 
kom från Pasteur, hygienismens förkämpe. Hygienisterna översatte alltså 
konflikten mellan hälsa och välstånd till hygieniska strävanden, Pasteur 
översatte hygienisternas dröm om att lösa den konflikten, och slutresul-
tatet blev hjältekulten kring en man. Han blev därmed ett redskap för 
hygienisterna och vice versa.7 

Men aktörer kan också försvinna och bli obsoleta. Hygienismens före-
trädare var sådana aktörer. När läkarna tog över hygienfrågan, behövdes 
inte längre hygienismen som rörelse. Den hade blivit en självklarhet.8  På 
samma vis kan en aktör förändras. Pasteurinstitutet fokuserade inte enbart 
på bakterier, och efter 1914 gav institutet sig även på parasiter. Här re-
kommenderade forskarna andra sätt att skydda sig mot sjukdomar: bygg 
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husen annorlunda, dika ut träsken och så vidare. Administrativa rekom-
mendationer blev ett nytt sätt att bekämpa sjukdomar, även om under-
sökningarna fortfarande förlitade sig på laboratoriernas makt.9 

Den svenska pastöriseringens historia följer delvis den franska, delvis 
följer den sin egen väg. Det finns förhållandevis lite skrivet om pastörise-
ring ur ett historiskt perspektiv. Den brittiska geografen Peter Atkins har 
kartlagt den engelska pastöriseringshistorien.10  Även andra forskare har 
berört frågan, men för det mesta är pastörisering ett sidospår, som i den 
franske historikern François Vatins genomgång av den franska mejeriin-
dustrin eller i ekonomhistorikern Jan-Åke Staffanssons avhandling om 
svenskt smör.11  Klassiska studier som sociologen Melanie DuPuis Nature’s 
perfect food: How milk became America’s drink är förstås givna för att 
förstå mejeribranschen. En ny svensk avhandling, Mjölk: En kulturanalys 
av mejeridiskens nya ekonomi, är ett välkommet bidrag till den svenska 
mejerihistorien.12 

Institutionella nätverk

För att förstå förutsättningarna för olika aktörer att agera och bygga 
nätverk är det viktigt att knyta an till den större kontexten. När statens 
roll förändrades under 1800-talet och förväntningarna på vad statsap-
paraten kunde och borde göra ökade, fick både olika privata aktörer och 
aktörer inom stat och kommun nya roller. Stat och kommun gick alltmer 
in för att främja ett modernt lantbruk som en del i en aktiv industrialise-
rings- och moderniseringssträvan. Denna utveckling skedde i en ständig 
växelverkan, i ständiga förhandlingar, mellan de olika aktörerna inom 
jordbrukssektorn och den statliga och kommunala sektorn. Utvecklingen 
kan ses som en del av det nätverksbyggande som senare skulle komma att 
utgöra grunden för pastöriseringsnätverket.

När industrialiseringen i Sverige medförde förändrade villkor också för 
jordbruket, uppstod nya produktions-, distributions- och konsumtions-
mönster i samspelet mellan ekonomi, politik och vetenskap. Den ameri-
kanska spannmålskonkurrensen drev från 1870 in det svenska jordbruket 
i en kris. Jordbrukskrisen fick många att övergå från spannmålsodling till 
kreatursskötsel och förädlade produkter, varvid bland annat mejerinä-
ringen framstod som ett framtidsalternativ. Mejeribranschens utveckling 
kom också att bli betydande. Konsumtionsvanorna ändrade sig parallellt 
med och i växelverkan med mejeribranschens expansion. Mjölk kom att 
konsumeras färsk på ett helt annat sätt än tidigare, då ost och smörpro-
duktion dominerat, med olika syrade mjölkprodukter som komplement. 
En annan konsumtionsförändring kom vid slutet av 1800-talet, då kon-
sumenter över hela Europa började efterfråga ett smör med mildare, mer 
homogen smak. En rad svenska uppfinningar, som separatorn, extraktorn 
och radiatorn, hade möjliggjort det mer homogena smöret.13 
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På produktions- och marknadssidan samarbetade branschföreningen 
De svenska smörprovningarna och statsanställda smörkommissionärer 
för att marknadsföra det nya smöret i utlandet. Här kunde pastörisering 
ha blivit en konkurrensfördel, om tillräckligt många aktörer hade enrol-
lerats till det ännu så länge svaga pastöriseringsnätverket och kunnat ut-
nyttja det för att vinna marknadsfördelar. Så skedde nu bara till viss del. 
Vad vi ser är ändå begynnande nätverk, som sedan skulle komma att 
stärkas. Produktion och konsumtion samspelade, och omställningen drevs 
fram av innovationer inom mejerinäringen, ny lagstiftning och föränd-
rade ekonomiska strukturer.

Något som underlättade innovationsspridningen inom mejerinäringen 
var de institutioner som började växa fram. Genom dessa institutioner 
bildades även grogrund för nätverks- och alliansbyggande. Ett exempel 
var Lantbruksakademien, som fungerade som statens förvaltningsorgan 
för jordbruk från 1849. Akademien bestod av lantbrukare, vetenskapsmän 
och myndighetspersoner. Uppdraget var att ”tända och sprida upplysning, 
för att befrämja undervisningen, uppmuntra idogheten, stadga erfarenhe-
ten, lätta utöfvningen och avhjälpa hindren i alla delar af Landthushåll-
ning”. Lantbruksakademien publicerade handlingar och skrifter om lant-
hushållning och samarbetade även med hushållningssällskapen, som var 
ett slags halvprivata föreningar, vilka från 1855 fick statligt stöd. Hushåll-
ningssällskapen engagerade främst den lantliga eliten, vilket gjorde dem 
till inflytelserika och betydelsefulla aktörer. För att sprida kunskap om 
lantbruk, anställde hushållningssällskapen konsulenter av olika slag, hus-
djurs- och mejerikonsulenter för att bara nämna några.

Från 1880-talet var det även vanligt att sällskapen anställde länsmejer-
skor och länsmejerister, som arbetade med att främja mejerinäringen i 
länet genom att praktiskt visa och undervisa i moderna tekniker inom 
mejeribranschen. Hushållningssällskapen stödde också etableringen av 
by- och andelsmejerier för att visa på mejerihanteringens möjligheter. Från 
1890 etablerade staten lantbruksstyrelsen, som tog över det officiella 
uppdraget från Lantbruksakademien. Hushållningssällskapen fungerade 
efter det som lantbruksstyrelsens förlängda arm.14  Här ser vi hur Lant-
bruksakademien och hushållningssällskapen, och senare lantbruksstyrel-
sen, med sina inflytelserika medlemmar, kunde fungera som ett nätverk 
för kunskapsspridning tillsammans med de konsulenter, mejerskor och 
mejerister som hushållningssällskap och Lantbruksakademien hade an-
ställda.

Andra informationskanaler var de allmänna svenska lantbruksmötena 
som kom igång under 1850-talet, och som blev mycket populära och 
välbesökta.15  Den här tiden var även de stora världsutställningarnas tid. 
Den första nordiska lantbrukskongressen hölls till exempel 1888 i Köpen-
hamn. Svenska företag hade redan tidigare medverkat på internationella 
utställningar, bland annat på mejeriutställningarna i Hamburg 1877 och 
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i London 1879.16  Både de allmänna svenska lantbruksmötena och utställ-
ningarna fungerade som arenor för allianser och kunskapsspridning. Det 
fanns alltså möjligheter att bygga nätverk som spände från det lokala till 
det nationella, till det globala.

Ytterligare en viktig aspekt av att bygga upp fungerande institutionella 
nätverk var utbildning. Lantbruksinstituten Ultuna och Alnarp, som er-
bjöd högre lantbruksutbildning, öppnades runt mitten av 1800-talet. Vid 
samma tid startades mejeriskolor för blivande mejerskor. Högre meje-
riskolor öppnade vid både Ultuna och Alnarp 1882, och i Alnarp inrät-
tades tio år senare ett statsunderstött mejeriinstitut.17  Staten tog alltså en 
aktiv del i uppbyggnaden av lantbrukets utbildningsväsende, även om 
omfattningen från början var blygsam.

Moderniseringen av jordbruket, med större inflytande från marknads- 
och penningekonomin, krävde mer specialisering och teoretiskt grundad 
expertkunskap. 1800-talets senare del var en tid då forskningen formali-
serades och professionaliserades. Teknologi och naturvetenskap framstod 
som redskap för att vinna ekonomisk framgång och flera forskningsmil-
jöer växte fram, precis som nya discipliner; den teoretiska kemin styrdes 
till exempel mot praktiska tillämpningar inom jordbruket och blev till en 
egen disciplin – agrikulturkemi. På Experimentalfältet på norra Djurgår-
den, som i Lantbruksakademiens regi skulle fungera som en mönstergård 
och en utbildningsinstitution, bedrevs även forskning, en inriktning som 
blev alltmer framträdande. Forskning bedrevs också vid laboratorier och 
kemiska stationer runtom i landet.18  Dessutom bedrevs forskning kring 
mjölk och mejerihantering vid AB Separators eget forskningslaboratorium 
i Tullinge. Här tog hushållningssällskapen aktiv del, men även staten hade 
stora intressen i forskningen och beviljade anslag till forskningsinstitut 
och laboratorier.19  Men det var fortfarande en liten värld, där samma 
personer ofta satt på flera positioner samtidigt och utbytet var stort mel-
lan föreningar, det statliga och det privata.

Det var inte bara forsknings- och utbildningssystem som förändrades. 
År 1874 kom hälsovårdsstadgan, som gällde för hela Sverige, och året 
därefter kom epidemistadgan. I Stockholm började hälsovårdsstadgan inte 
gälla förrän 1878, och det första hälsovårdsnämnden gjorde var att in-
rätta hälsopolisen, som hade till uppgift att se till att hälsovårdsstadgan 
efterlevdes. Från 1882 hade hälsopolisen ett eget kemiskt laboratorium 
för att bland annat underlätta kontrollen av livsmedel, däribland mjölk, 
men det var först vid införandet av Stockholms matvarustadga 1905, som 
en effektivare kontroll kunde utövas. Andra faktorer som bidrog till bätt-
re mjölkhygien var speciella järnvägsvagnar för transporter av mjölk, 
särskilda bestämmelser för hur mjölk skulle transporteras och lastas på 
båt samt större kontroll av mejerier och ladugårdar.20  Samtidigt innebar 
dessa förändringar mot ökad kontroll att möjligheterna att skapa olika 
typer av allianser också stärktes.
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Det vi ser här är alltså förutsättningarna, de institutionella ramarna, för 
att pastöriseringsförespråkare överhuvudtaget skulle kunna träda fram 
som aktörer, komma till tals, värva allierade och bygga nätverk. Att pas-
törisering kom att bli en så viktig fråga är delvis kopplat till mjölken och 
riskerna med en av de stora sjukdomarna på 1800-talet, tuberkulosen.

Tuberkulosen

Under hela 1880- och 1890-talen debatterades frågan om hur smittsprid-
ning gick till och huruvida det överhuvudtaget behövdes bakterier för att 
en sjukdom skulle bryta ut. De nya teorierna om bakterier som smitt-
källa blandades med de äldre teorierna om miasma, där hälsofarliga ut-
dunstningar från träskmarker eller förruttnelseprocesser ansågs vara det 
som satte igång sjukdomar. Ljusa, välventilerade lokaler och god hygien 
sågs som ett sätt att hindra sjukdomar, vilket gick att förklara både i en-
lighet med miasma- och bakterieteorier.21  Dessa frågor diskuterades ofta 
i samband med tuberkulosen, som var en både kostsam och fruktad sjuk-
dom vid den här tiden. Över 12 000 dödsfall årligen i tuberkulos kunde 
konstateras i Sverige runt 1896. En av debattörerna, författaren och riks-
dagsmannen Claes Adolf Adelsköld, ansåg att dessa siffror var för lågt 
räknade jämfört med utländsk statistik. Framför allt var Adelsköld oroad 
över de nationalekonomiska konsekvenserna av tuberkulosen, som drab-
bade så många i arbetsför ålder, gjorde dem arbetsoförmögna eller dödade 
dem, vilket uppfattades som ett hot mot nationens överlevnad.22  Här ser 
vi tydligt hur sambandet mellan hälsa och välstånd kunde artikuleras.

Tuberkulos smittar såväl från människa till människa som via baciller 
i damm eller i livsmedel som mjölk. Upphostningar utgör dock den störs-
ta smittkällan. Tuberkulos är egentligen inte så smittsam, det krävs läng-
re kontakt för att insjukna. Trånga bostäder, dålig kost och tungt arbete 
sätter ned motståndskraften. Spädbarn och de som redan är sjuka har inte 
heller ett fullgott immunförsvar och faller därmed lättare offer.23  Även 
djur kan drabbas av tuberkulos, och från 1800-talets senare hälft fick 
sjukdomen allt större spridning bland svensk boskap. Husdjurstuberku-
losen innebar stora kostnader för stat och lantbrukare. Det fanns också 
en oro kring huruvida denna kunde smitta människor, men den centrala 
frågan var att få högmjölkande, friska kreatursuppsättningar. Tuberkulos 
var vanlig vid stallning och förekom därmed ofta i mejeriintensiva delar 
av landet. I regel var det så att ju mindre besättningarna var, desto troli-
gare var det att de skulle vara fria från tuberkulossmitta, så storstäderna 
var, med sin intensiva mjölkproduktion och sina ohygieniska stadsmeje-
rier, överrepresenterade bland de tuberkulosdrabbade.24 

Veterinärer, lantbruksinstitut, lantbruksstyrelsen och hushållnings-
sällskap följde alla ivrigt med i den internationella forskningen kring tu-
berkulos hos nötkreatur.25  Ett flertal veterinärer över hela landet gjorde 
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mätningar och experiment som pekade i samma riktning, att tuberkulos 
var mycket smittsam och att mjölk till kalvar måste pastöriseras. Dess-
utom borde friska och sjuka djur hållas skilda åt. En rationell kreaturs-
skötsel sågs som ett effektivt sätt att hindra tuberkulosen.26  År 1898 
lämnade lantbruksstyrelsen ett förslag angående förbud av försäljning av 
mjölk eller kärnmjölk som inte värmts upp till en viss temperatur. En ökad 
smittspridning hade nämligen kunnat konstateras i områden där andels-
mejerier var vanliga, eftersom dessa skickade tillbaka kärnmjölk och 
skummjölk till bönderna. Det räckte med att en medlem hade tuberku-
lösa kor för att smittan skulle sprida sig till alla andra med den blandade 
mjölken. Även för andra sjukdomar, som mul- och klövsjuka, kunde 
denna metod ha gynnsamma effekter, menade lantbruksstyrelsen.

Vid den här tiden fanns pastöriseringsapparater ute på marknaden, och 
även mindre mejerier kunde finna lösningar för att pastörisera mjölken 
om de ville det, menade de som önskade införa obligatorisk pastörisering. 
De som inte ville införa pastörisering menade å sin sida att de tekniska 
problemen med pastöriseringsapparaterna och den förändrade smaken, 
som inte passade kundernas smakpreferenser, tillsammans med vetenska-
pens oklara ståndpunkt i pastöriseringsfrågan var skäl nog att inte inves-
tera i dyrbar utrustning.27 

År 1882 hade den välkände tyske medicinaren och bakteriologen Robert 
Koch förklarat att nötkreaturstuberkulos och människotuberkulos var 
samma sak. Många läkare och vetenskapsmän anslöt sig till Kochs syn på 
tuberkulosen, som därmed blev den rådande uppfattningen. Men på tuber-
kuloskongressen i London i juli 1901 lade Koch fram nya fynd, som visade 
att människotuberkulos inte var särskilt smittsam för djur. Utifrån ett 
flertal experiment, där bovina och humana tuberkelbaciller hade överförts 
på kor, grisar, åsnor, får och getter, fick Koch liknande resultat; de bovina 
var ytterst smittsamma för djur, de humana gav knappast något utslag 
alls. Experiment åt andra hållet gick naturligtvis inte att utföra, men för 
Koch talade resultaten sitt tydliga språk. Visserligen var frågan inte av-
gjord, men enligt den färgstarke medicinaren och professorn vid Karolin-
ska Institutet, Salomon Eberhard Henschen, hade Koch sagt att han inte 
skulle ”vilja uppskatta betydelsen af infektion med mjölk, smör eller kött 
af tuberkulösa nötkreatur högre än betydelsen af ärftlig infektion, och jag 
anser det ej nödvändigt att vidtaga några åtgärder mot denna infektion.”28  
Om Kochs slutsatser var riktiga skulle det förstås få enorma konsekvenser, 
särskilt i storstäderna, där människor konsumerade kött och i synnerhet 
mjölk från tuberkulösa kor.29 

Efter Kochs uttalande tillsattes kommittéer och utredningar över hela 
världen för att utvärdera de nya rönen. I Sverige ställde sig utredningskom-
mittén 1903 på Kochs sida. Deras försök visade i princip samma resultat 
som Kochs. Därför drog de slutsatsen att ”åtminstone de ojämförligt 
flesta fall af de vanliga tuberkulosformerna hos människa uppkomma 



�8� Pastöriseringens försenade triumf

genom smitta med tuberkelbaciller, som härstamma från andra människor 
och icke från nötkreatur.”30  Kommittén reserverade sig dock genom att 
säga att smitta eventuellt, i sällsynta fall, kunde förekomma från djur till 
människa, då vissa iakttagelser pekat i den riktningen. Själva hade de dock 
inte, trots ”ihärdiga försök”, stött på ett enda fall där en människa hade 
smittats av ett djur.31 

Resultaten från undersökningarna bidrog till att göra pastörisering till 
en mindre viktig fråga, till och med helt onödig, enligt vissa bedömare. 
Vid sjätte internationella tuberkuloskongressen i Wien 1907 fanns det två 
läger: de som var övertygade om att det var ofarligt att konsumera mjölk 
och kött från tuberkulösa djur, och de som tvärtom trodde på ett starkt 
samband. Särskilt mjölken ansågs vara mycket känslig och hamnade där-
för i centrum för diskussionen. Senare skulle det visa sig att djuren även 
kunde föra vidare människotuberkulos, utan att själva ha djurtuberku-
los.32  Tuberkulos i handelsmjölken förekom. Vanligast förekommande var 
den i sötmjölk och grädde, mindre vanlig i skummjölk. Dessutom över-
levde gärna tuberkelbacillerna i ost och smör. I margarintillverkningen 
användes ister eller talg, vilket gjorde margarinet ännu mer utsatt för 
smittorisk, då talg och ister tillverkades av fett från slaktade djur, som 
mycket väl kunde vara smittade av tuberkulos.

Även många olika människosjukdomar kunde spridas via mjölken. 
Mjölkerskor och mejeripersonal med tuberkulos var ett faromoment, och 
från 1914 fick de som hade tuberkulos inte längre arbeta inom mejerinä-
ringen. Straffpåföljden för den som anställde en sådan person gick från 
böter till näringsförbud.33  Debatterna kring mjölkhygien kopplades ofta 
till kampen mot tuberkulosen. I dessa debatter hölls utlandet gång på gång 
som föredöme för kontroll av ladugårdar och mjölkförsäljning i kampen 
mot tuberkulosen.34  Här hade pastöriseringsförespråkarna möjligheter att 
översätta oron för tuberkulosfaran och mjölken som smittbärare till att 
mjölk borde pastöriseras för att vara god och ofarlig. Detta leder oss till 
diskussionen kring vad som egentligen var god och ofarlig mjölk.

Den goda mjölken

Det var alltså en angelägen fråga att få fram säker mjölk. Många olika 
tester utfördes, bland annat med vätesuperoxid och andra kemikalier i 
mjölken för att konservera och eliminera bakterier. Dessa tester föll inte 
så väl ut. Det var svårt att finna rätt dos och rätt kemikalie utan att för-
störa mjölken. Mejeriforskaren Christian Barthel, en av de främsta och 
mest aktiva forskarna inom mejeribakteriologin, utförde flera experiment 
med avseende på kemikalier och mjölk och effekten på tuberkelbaciller. 
Andra forskare utförde experiment med vätesuperoxid, som dock inte 
dödade tuberkelbacillerna. Den kände tyske läkaren och bakteriologen 
Emil von Behring försökte med formaldehyd i barnmjölk, men den mängd 
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som behövdes för att oskadliggöra tuberkelbacillerna skulle även göra 
mjölken odrickbar. Vissa forskare gjorde också försök att begränsa bak-
teriehalten och förlänga hållbarheten på mjölken med elström, men det 
var svårt att tillämpa i praktiken.35 

I sin klassiska studie över Stockholms livsmedelsförsörjning beskriver 
Yvonne Hirdman hur Stockholms hälsovårdsnämnd år 1879 utförde en 
undersökning av mjölken i stadens 700 mjölkmagasin. Inspektörerna på-
talade flera exempel på dålig mjölk. Dålig mjölk var för inspektörerna 
vattenblandad mjölk eller mjölk med låg fetthalt; varken hygien eller 
bakteriehalt omfattades av undersökningen. År 1883 lät stadens sund-
hetsinspektör Richard Wawrinsky göra en mer ambitiös undersökning där 
en målsättning var att skapa kvalitetsnormer för mjölk. Även denna mjölk-
undersökning fokuserade främst på fetthalten i mjölken. De stora proble-
men låg dock i det hygieniska, hur mjölken hanterades. Bristerna var 
stora inom både produktion, distribution och försäljning.

Sundhetsinspektör Wawrinsky, som ansvarade för mjölkens kvalitet i 
Stockholm, ville inte driva igenom någon övergripande kontroll. Han 
hoppades på att allt skulle lösas på frivillig väg, genom privata initiativ 
från dem som ägnade sig åt mjölkhandel. Sådana initiativ förekom också. 
År 1880 vände sig Mjölkbolaget Audumbla till hälsovårdsnämnden och 
bad dem att kontrollera den så kallade barnmjölk som bolaget produce-
rade för att på så vis kunna visa för sina kunder att barnmjölken verkligen 
var värd sitt högre pris. Varje månad publicerades för övrigt hälsopolisens 
mjölkundersökningar i Stockholmspressen för att informera om vilka 
handlare som sålt dålig mjölk.

År 1886 bildades Stockholms Mjölkkommission, som bestod av en 
läkare, en kemist, en veterinär och representanter för mjölkdistributörer 
och mjölkleverantörer. Det här var en frivillig, privat och ideell organisa-
tion, som ville övervaka handeln och verka för att utbudet av bra mjölk 
i staden ökade. Sundhetsinspektör Wawrinsky och Hildemar Albin Lid-
holm – ägaren till Stockholms vid den tiden största mejeri, Mjölkbolaget, 
som senare skulle bli Mjölkcentralen – låg bakom Stockholms Mjölkkom-
mission. Stockholms Mjölkkommission satte upp vissa kriterier för vad 
som var god mjölk och hur den skulle produceras. Mjölken såldes sedan 
som ”kontrollmjölk”. En lite fetare kontrollmjölk salufördes som ”barn-
mjölk”, men båda sorterna marknadsfördes som särskilt rena, goda och 
hygieniska. Kontrollmjölken kom från utvalda ladugårdar där korna över-
vakades och mjölkades under vad som framställdes som ideala hygieniska 
förhållanden. Det gick dock inflation i barn- och kontrollmjölken; alla 
sade sig sälja den, men det var osäkert vilket ursprung den hade. Därför 
införde hälsovårdsnämnden nya, striktare regler för försäljning av kontroll-
mjölk i samband med att matvarustadgan infördes i Stockholm 1905.36 

Pastörisering började som bekant inom bryggeribranschen och var där 
ett etablerat förfarande då läkaren Edvard Selander 1898 började propa-
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gera för steriliserade mjölkprodukter. Pastörisering vid höga temperaturer, 
85–95˚C, skulle ge sunda och hållbara produkter.37  Denna metod fram-
hölls också som en möjlig konkurrensfördel för att ge kunderna trygghet 
på en osäker marknad full av smutsig mjölk. Det fanns i samtiden före-
ställningar om att mjölkfusket var mycket utbrett. Anmälningar visar att 
mjölken blandades ut med vatten, eller ny med äldre för att dölja dålig 
lukt och smak, stärkelse blandades i grädden för att få den tjockare. 
Många fall drogs också inför rådhusrätten, men få blev dömda. Det var 
nämligen inte i sig hälsovådligt att blanda ut mjölk, och bara den som 
hade köpt mjölken kunde åtala, vilket medförde att försäljarna såg till att 
hälsopolisen fick mjölken gratis. Dessutom kunde alltid försäljarna hän-
visa till att de själva köpt mjölken i god tro.38 

Gatuhandeln med mjölk var också en källa till dålig mjölk.39  Särskilt 
vid torrt och blåsigt väder var mjölken smutsig, eftersom den ofta förva-
rades i öppna kärl där små smutspartiklar – av bland annat hästbajs, som 
låg och skräpade på gatorna – lätt kunde blåsa ner. De som sålde mjölken 
stoppade också ner hela armarna i mjölkkärlen, så att smuts från kläder 
och händer föll ner i mjölken. Kundernas egna kärl var en annan källa till 
nedsmutsning, då dessa ofta var slarvigt diskade och fulla av gamla mjölk-
rester. På restauranter och caféer förvarades mjölken på sådant sätt att 
den lätt surnade.40 

Vid mejerikongressen i Budapest 1909 beslöts att en internationell kom-
mission bestående av framstående experter skulle utarbeta föreskrifter för 
produktion och handel med mjölk. I den första rapporten kom vissa gene-
rella riktlinjer fram om att mjölk skulle komma från friska djur, som fick 
gott foder och vård. Mjölk från djur som fick medicin skulle inte användas. 
Mjölken skulle filtreras och avkylas direkt efter mjölkning. Fetthalt och 
andra kvaliteter skulle fastställas av de lokala myndigheterna. Bakterie-
halten skulle kontrolleras och lukt, smak, färg och konsistens måste vara 
normala. Endast kunniga, renliga och fullt friska personer skulle få sys-
selsätta sig med mjölkens behandling.41  Alla dessa åtgärder var ett steg på 
vägen både mot en säkrare mjölk och mot att definitivt definiera okontrol-
lerad mjölk som en hälsorisk.

Kvalitetsnormer hade betydelse för de kommersiella aktörerna. När 
vissa konsumenter tvekade att köpa mjölk svarade producenter och dist-
ributörer med just etablerandet av kvalitetsnormer för att skapa förtro-
ende. Hur dessa normer skulle se ut rådde det delade meningar om. Det 
var även svårt att tala om någon enhetlig marknad; varken konsumenter, 
producenter eller distributörer hade någon egentlig gemensam linje, vilket 
gjorde det svårt för pastöriseringsförespråkarna att värva några inflytel-
serika allierade till sitt pastöriseringsnätverk.
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Kampen om mjölkhandeln

Yvonne Hirdmans undersökning av Stockholms livsmedelsmarknad visar 
hur kaotisk den var, med sina många livsmedelsförfalskningar och sin 
dåliga hygien. Stockholms stadsfullmäktige tillsatte en livsmedelskom-
mitté för att utreda frågan om stadens livsmedelsförsörjning. Ett problem 
med mjölkhandeln var att den med sin mångfald av aktörer var svår att 
överblicka.42 

År 1910 kom livsmedelskommittén med ett förslag om inrättandet av 
kommunala mejerier och en kommunalt kontrollerad mjölkhandel, lik-
nande den som fanns för kött vid samma tid. Här fanns olika förslag om 
hur mejerierna skulle drivas. Antingen helt av kommunen, eller genom att 
andelsmejerier eller föreningar av mjölkhandlare skulle få driva mejerierna 
under stadens överinseende. Livsmedelskommittén föredrog en helt kom-
munaliserad lösning, då staden skulle kunna bestämma mjölkpriserna och 
på så vis få ner dessa. I samband med denna diskussion togs även frågan 
om pastöriseringens vara eller icke vara upp. Här fanns två huvudinvänd-
ningar: dels att den skulle fördyra mjölken, dels att pastöriseringen skul-
le döda även goda bakterier och att den därmed var en dålig lösning. 
Pastörisering fungerade bara med bra mjölk från början, hävdade stads-
veterinär Sven Nystedt. Han ville därför se en kommunal lösning på 
mjölkfrågan, så att staden kunde inspektera hela processen. Gustaf d’Ailly, 
medlem av livsmedelskommittén och suppleant i slakthusstyrelsen, var 
helt emot frivillighet. Det hade inte blivit någon som helst effektiv kontroll 
med hjälp av frivillighet ifråga om köttet, så varför skulle mjölkhandeln 
vara bättre? Varken kommunaliserad mjölkhandel eller pastörisering blev 
dock av, då den nyligen inrättade slakthus- och saluhallsstyrelsen av-
styrkte. Den viktigaste frågan bland de samtida debattörerna i stadsfull-
mäktige och i pressen ansågs ändå vara att säkra tillgången på mjölk; pris 
och hygien var sekundära frågor.43 

Under tiden fram till 1915 skedde mycket som påverkade mjölkhandeln. 
Flera lagar instiftades, som hade till syfte att skydda konsumenterna: 
Stockholms matvarustadga från 1905, giftstadgan från 1906 samt Lung-
sotslagen av 1914, som förbjöd tuberkulossjuka att arbeta med mejeriva-
ror i någon form. Möjligheterna till kontroll och ingripande från myndig-
heternas sida ökade alltså markant. Fortfarande rådde osäkerhet om hur 
långt staden borde driva igenom kontrollen rent praktiskt och hur myck-
et den skulle få kosta. De flesta debattörer var ändå överens om att mark-
naden måste regleras. Frågan var bara hur. Kommunala, producentägda 
eller privata stadsmejerier var de mest omdiskuterade lösningarna. Läkare, 
veterinärer, lantbrukare och intresserade samhällsförbättrare gav sig in i 
debatten. Staden inrättade flera mjölkkommittéer med uppdrag att utreda 
frågan om stadens mjölkhandel. Men frågan fick sin lösning genom att 
Mjölkcentralen bildades utan stadens vetskap och utan stadens inbland-
ning. Mjölkcentralen var en sammanslagning mellan det största privata 
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mejeriet, Mjölkbolaget, och flera andelsmejerier och lantbrukare. Till 
formen blev den en ekonomisk förening, ett producentkooperativ. Direk-
tör Fredrik Benzinger från Mjölkbolaget drog upp riktlinjer för den nya 
Mjölkcentralen. Den skulle undvika ”skadlig konkurrens” och få ner 
kostnaderna till minsta möjliga genom koncentration. Den skulle satsa på 
kvalitetsbetalning för att höja den inkommande mjölkens kvalitet, men 
även dess kvantitet. Kvaliteten skulle också höjas genom en allians av 
vetenskap, industri och affärsmässighet ”till båtnad för vårt folks hälsa”, 
så där fanns en social dimension också. Men viktigast av allt var mins-
kade omkostnader och en rättvis prispolitik för att höja betalningen för 
mjölken till lantbrukarna.44 

Genom Mjölkcentralen fick Stockholms mjölkhandel en central aktör 
med mycket makt. Tiden fram till Mjölkcentralens bildande kan ses som 
en kamp mellan olika nätverk när det gällde att etablera både kvalitets-
normer och marknadspositioner.

Nya aktörer, nya allianser

Livsmedelstillgången upphörde att vara ett problem när kriget var över, 
men 1920-talet var en mörk period för bönderna. Priserna på jordbruks-
produkter, i synnerhet spannmål, sjönk. Gamla och nya exportörer slogs 
på samma marknader. Under 20-talet började också mejerihanteringens 
nödläge diskuteras. Debattinlägg talade om fallande mjölkpriser och före-
språkade smörtullar.45 

För att få ordning på den dåliga mjölkförsäljningen startade svenska 
mjölkproducenter, mejerimän, läkare och veterinärer en intresseorganisa-
tion, Mjölkpropagandan. Den dominerande marknadsaktören, Mjölkcen-
tralen, ställde sig i spetsen för Mjölkpropagandan. De båda organisatio-
nerna kom därmed att bli nära förbundna med varandra; personer på 
ledande poster i den ena organisationen återfanns även i den andra, och 
de samordnade till exempel reklamkampanjer. Mjölkcentralen ville föra 
ett ”allmänt upplysningsarbete” för att få folk att spendera mera på mat. 
Framförallt ville Mjölkcentralen förhindra att mjölk, grädde och smör 
ersattes av de billigare varorna vatten, konstgrädde och margarin. Försåt-
lig reklam från andra varusegment lockade folk att köpa silkestrumpor 
istället för mjölk, beklagade sig Mjölkcentralen, och de hade anledning 
att oroa sig.46 

En studie av hushållsbudgetar och hur de förändrades under 1910-, 
20- och 30-talen visade att den vara som minskade mest var skummjölken, 
som såg en konsumtionsnedgång med 70–80 procent. Efter 1923 sjönk 
även konsumtionen av oskummad mjölk.47  Mjölkpropagandan arbetade 
medvetet med att knyta kontakter med myndigheter, föreningar och yrkes-
grupper som hade något med mejerinäringen att göra. Husmodersfören-
ingarna och Mjölkpropagandan samarbetade till exempel regelbundet 
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beträffande kampanjerna för att höja konsumtionen av mejeriprodukter. 
Mjölkpropagandan propagerade också för att mejerierna skulle betala 
mjölken efter kvalitet, som både innefattade den redan etablerade fetthal-
ten och det nyare kriteriet bakteriehalt.48  Att Mjölkpropagandan nu ville 
se bakteriehalt som ett etablerat kvalitetskriterium bör onekligen tolkas 
som en öppning för pastöriseringsförespråkarna att enrollera Mjölkpro-
pagandan i pastöriseringsnätverket.

Företrädare för mejeribranschen propagerade i Landtmannen för ökad 
centralisering för att få ner kostnaderna och höja kvaliteten i mejeribran-
schen i stort.49  Driftsstatistik och hur denna skulle kunna förbättras för 
att höja effektiviteten i mejerierna började bli en viktig fråga från 1927. 
SCB:s mejeristatistik tog till exempel upp antalet mejerier i landet, mäng-
den invägd mjölk, mjölkens användning och de framställda kvantiteterna 
av olika mejeriprodukter.50  Professor Lars Fredrik Rosengren vid Alnarp 
beklagade sig över lantmännens ovilja och oförståelse inför kraven att 
höja mjölkkvaliteten för att få avsättning för det överskott av mejeriproduk-
ter som Sverige producerade. Ett annat sorgebarn var transporterna, under 
vilka mejeriprodukterna inte kyldes tillräckligt, vilket gav det svenska 
smöret dåligt rykte.51  Andra debattörer instämde: ”något allvarligt måste 
göras för att rycka upp våra mejeriprodukters anseende på den engelska 
marknaden” (kursivering i originaltexten).52  Här öppnades möjligheten 
att få pastörisering att bli något lika självklart associerat med kvalitet, lika 
oundvikligt som ordentlig kylning.

Pastörisering användes ofta i samband med och som ett tecken på moder-
nisering. År 1929 invigdes de nya mejerilokalerna i Linköping, som be-
skrevs som landets modernaste och förnämsta landsortsmejeri. Här fanns 
apparater ”som arbetade självständigt” med bland annat långtidspastö-
risering av konsumtionsmjölken. Även den nya, moderna sektionspastören 
”avsedd för konsumtionsmjölkens behandling i samband med en modern 
långtidspastör” nämndes.53  Pastöriseringen var dock fortfarande proble-
matisk och trots allt inte så allmänt spridd som dess förespråkare kunde 
önska. Mjölken kunde få en ”kokt” smak, som var svår att få bukt med. 
Det var också fråga om smakpreferenser: konsumenterna föredrog smaken 
av opastöriserad mjölk. Den pastörisering som förekom var främst avsedd 
att förlänga mjölkens hållbarhet. En sådan pastörisering erbjöd ingen 
absolut garanti för skydd mot tuberkelbaciller och kunde inte anses som 
”tillräckligt verksam ur hygienisk synpunkt.”54 

Långtidspastörisering, däremot, kunde räknas som en säker metod, men 
fortfarande 1927 diskuterade fackmän om det var nödvändigt att införa 
denna typ av pastörisering för att skydda från smitta.55  Pastöriserings-
förespråkarna hade alltså fått de flesta att hålla med dem om att pastöri-
sering var oskadligt, men de hade ännu inte fått fram sitt budskap att det 
var absolut nödvändigt att pastörisera för att uppnå en säker och god 
mjölk. Pastörisering och nötkreaturstuberkulos började däremot allt 
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 oftare nämnas tillsammans, och staten deltog alltmer aktivt i bekämpan-
det av tuberkulos hos nötkreatur. Den betalade till exempel allt fler under-
sökningar av djur för att kontrollera smitta, då nötkreaturstuberkulos 
sågs som ett allvarligt hot mot det svenska jordbruket.56 

Den kommunala mjölkkontrollen i Stockholm baserades 1928 på mat-
varustadgan från 1905, hälsovårdsstadgan från 1919 samt Kungliga kun-
görelsen angående åtgärder mot tuberkulos i juvret hos nötkreatur av den 
1 maj 1903 (mjölk från djur med juvertuberkulos fick inte säljas). Dess-
utom krävdes i Stockholm hälsovårdsnämndens tillstånd för att få öppna 
mjölkbutik eller mejeri. Försäljning av barn- och kontrollmjölk fordrade 
också tillstånd från hälsovårdsnämnden. Mjölk från sjuka djur, utspädd, 
illaluktande, illasmakande mjölk eller mjölk med bottensats fick inte 
 säljas.57 

Det var fortfarande en kontroll baserad på lagar och förordningar som 
hade författats nästan trettio år tidigare. Mycket hade hänt under tiden. 
Pastöriseringsförespråkarna hade samlat argument och styrka. Nya krav 
fanns och en ny livsmedelsstadga efterfrågades. Förslagen till den nya 
livsmedelsstadgan redovisade som mål att ”skydda konsumenterna mot 
bedrägerier samt mot att erhålla hälsofarliga eller eljest mindervärdiga 
livsmedel.” Förslagen till livsmedelsstadga bestod dels av allmänna rikt-
linjer, dels av olika förordningar för vissa livsmedel, bland annat mjölk. 
Pastöriserad och långtidspastöriserad mjölk samt kontrollmjölk skulle 
redovisa ursprungsort. Mjölk från djur som var eller ens misstänktes vara 
sjuka skulle inte få säljas. Både öppen och klinisk tuberkulos hörde till de 
sjukdomar som borde medföra försäljningsförbud. Men tidningen Landt-
mannen oroade sig, då dessa åtgärder kunde ”föranleda stora svårigheter 
och förluster för djurägarna”.58  Idén om att konsumenten borde skyddas 
hade alltså inte slagit igenom överallt.

Under 20-talet skapades nya allianser mellan lagstiftare och aktörer på 
en allt trängre jordbruksmarknad. Kvalitetsnormer användes för att stär-
ka de svenska mejeriprodukternas ställning både på exportmarknaden 
och hemmamarknaden. Kvalitetsnormer användes även för att definiera 
bort vissa aktörer och på så vis minska konkurrensen. På så sätt samspe-
lade återigen flera olika nätverk, som på olika vis hade nytta av pastöri-
seringsnätverket och därmed kunde enrolleras i detta.

Pastöriseringens triumf

Börskraschen 1929 fick ingen omedelbar betydelse för jordbruket, men 
allteftersom depressionens grepp över världen hårdnade stängdes export-
marknaderna, och i Sverige blev man alltmer intresserad av att skydda 
jordbruket. Priserna föll och exporten till England stoppades samtidigt 
som de arbetslösa svenskarnas köpkraft minskade.59  Under 20-talet hade 
Sveriges handelsförbindelser med Tyskland fått allt större betydelse, och 
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en stor del av exporten gick just till Tyskland, men från 1930 avstannade 
även den handeln, då Tyskland införde importtullar.60  När exportmark-
naderna försvann blev det ännu viktigare att få avsättning för sina pro-
dukter. En väg att gå för att klara sig var centralisering och pastörisering. 
År 1932 kom nämligen utspelet som vände hela debatten till förespråkan-
det av ett pastöriseringsobligatorium. Sveriges Allmänna Lantbrukssäll-
skap, SAL, lämnade en skrivelse till kungen:61 

Det är icke att vänta, att konsumenterna skola livligt efterfråga en 
vara, synnerligen så viktig som mjölk, så länge denna saluhålles i ur 
hygienisk och hushållssynpunkt ogynnsam beskaffenhet. Utan trygghet 
mot smittas överförande och hållbarhet, så att intet behöver förfaras, 
kan mjölken aldrig få den plats bland livsmedel, som den annars vore 
värd.
 Tyvärr salubjudes ännu överallt mjölk, som brister häri och på 
många ställen ej ens fyller de enklaste fordringar. Vid många tillfällen 
ligger detta starkt hindrande i vägen både för organisationsarbetet i 
mejerihanteringen och vid arbetet för ökad användning av mjölk i 
hushållen.62 

Långtidspastörisering framställdes som ett billigare, men fullgott, alter-
nativ till kontrollmjölken. Utvecklingen kunde dock inte lämnas åt sig 
själv, argumenterade SAL, då ”Både konsumenter och producenter hava 
mångenstädes ringa intresse härför; fördomar och privatintressen lägga 
hinder i vägen.” SAL argumenterade här för ett pastöriseringstvång, där 
ingen mjölk utom kontrollmjölk fick lämnas utanför. Att låta producen-
terna sälja direkt till konsumenterna ansåg SAL inte gynnade någon.63 

Regeringen beställde en mjölkutredning med anledning av SAL:s utspel. 
Mjölkutredningen av år 1933 lämnade ett betänkande med förslag om att 
konsumtionsmjölken skulle pastöriseras. Anledningen som angavs var att 
mjölken borde göras smittofri för att så kunna öka konsumtionen. Att få 
fram smittofri mjölk kunde ske antingen genom att kontrollera produk-
tionsplatsen eller genom att pastörisera mjölken. Det senare var betydligt 
enklare och billigare. Försäljningen av kontrollmjölk och mjölk från be-
sättningar som var anslutna till den statliga tuberkuloskampen borde dock 
undantas, ansåg mjölkutredningen. Pastöriseringstvånget framställdes 
generellt som en säkerhetsåtgärd mot smittsamma sjukdomar. Invändning-
arna mot pastörisering avfärdades av utredningen. Då hållbarheten för 
pastöriserad mjölk är längre, kunde den även ses som en konkurrens-
fördel.

Svenska Mejeriernas Riksförbund, SMR, gjorde en sammanställning 
över Sveriges anslutna mejerier, och de 730 undersökta mejerierna uppgav 
att 76,6 procent av mjölken de sålde var pastöriserad.64  SMR gav 1939 
ut en broschyr, ”Varför pastöriserad mjölk?”, för att få konsumenterna 
att acceptera den nya mjölken. Upplysningen gick ut på att berätta om 
mjölkens betydelse som viktigt livsmedel och om att fastän infektioner var 
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sällsynta, så ville mejeribranschen absolut inte riskera konsumenternas 
hälsa. Hygien var numera ett honnörsord inom all mejerihantering. Veten-
skapsmännen hade under årtionden arbetat för att finna tillförlitliga sätt 
att göra mjölken fullkomligt säker, utan att dess naturliga egenskaper 
förstördes.65  Vetenskapen legitimerade här den pastöriserade mjölken. 
Broschyren använde sig även av andra signalord för att visa hur väl den 
följde med sin tid; ”modern” och ”hygienisk” är typiska sådana ord. Det 
vi ur ett Latourskt perspektiv kan se här är hur varken samhälle eller 
vetenskap kan användas som enda förklaringsmodell till pastöriseringens 
genomslag. Istället är detta resultatet av en samverkan som bättre förstås 
ur ett aktörs–nätverks-perpektiv.

1930-talet var pastöriseringens årtionde. Flera stora organisationer 
ställde sig bakom kravet på obligatorisk pastörisering. Regeringar lyss-
nade, och till sist kom den mejeristadga som förde med sig pastörise-
ringsobligatoriet. Låt oss titta på en av de aktörer som pastöriserings-
förespråkarna definitivt kom att alliera sig med under 30-talet: den stat-
liga kampen mot nötkreaturstuberkulosen. År 1936 gav Isak Jundell ut 
en debattskrift för att öka stödet för den statliga tuberkuloskampen, 
Nötkreaturstuberkulosens betydelse för människotuberkulosen. Jundell 
åtnjöt vetenskapligt anseende och hade tidigare varit en av de tre veten-
skapliga experter som ingick i den kommitté som undersökte Kochs kon-
troversiella uttalande om att människo- och nötkreaturstuberkulos var så 
väsensskilda att det inte kunde förekomma smitta. Det intressanta med 
denna skrift är hur den lyfte fram vissa siffror och tidiga undersökningar 
som tydligt pekade på hur farlig och smittsam tuberkulosen var, och på 
hur opastöriserad mjölk här spelade en central roll. Samma skrift hänvi-
sade även till prov tagna på handelsmjölk i olika storstäder i Europa 1932, 
som visade halter av tuberkulös mjölk på mellan två (Milano) och trettio 
procent (Berlin).66 

Jundell var på intet sätt ensam. Flera veterinärer oroade sig över nöt-
kreaturstuberkulosens utbredning. Statistik hämtad från slakthusen i 
Stockholm, Eskilstuna, Malmö, Linköping och Göteborg 1934 visade 
skrämmande resultat. I både Stockholm och Eskilstuna var över fyrtio 
procent av djuren tuberkulösa. Malmö och Linköping låg båda runt tret-
tio procent, medan siffrorna i Göteborg låg runt tjugo procent. Dessa 
siffror visade ändå på att tuberkulosen var på väg att sjunka jämfört med 
tidigare år. Oroande var dock att ingen av de tuberkulösa korna hade 
diagnostiserats under sin livstid. Det var först vid slaktbesiktningen som 
det uppdagades.

”Infektionsmöjlighet för människor speciellt för barn betvivlas numera 
av ingen. Den smittfara, som uppkommer genom att dylik mjölk utan 
föregående behandling direkt tillhandahålles konsumenten – vilket bevis-
ligen förekommit t. o. m. inom vissa städer – torde föranleda vederbö-
rande myndigheters ingripande inom snar framtid.”67  Detta uttalande 
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kom 1935, då de flesta debattörer ansåg att pastörisering var en nödvän-
dighet; det uttrycktes i tidningen Landtmannen, där många storjordbru-
kare och inflytelserika debattörer redan gett pastöriseringen sitt stöd. De 
som sökte vinna anhängare för ett starkare stöd till tuberkuloskampen 
hade dessutom all anledning att visa hur farlig, smittsam och dyr tuber-
kulosen var för hela samhället. De som ville få igenom obligatorisk pas-
törisering hade även intresse av att framhålla den bovina tuberkulosens 
faror. Dessa två intressen kunde här gå samman och dra åt samma håll 
– obligatorisk pastörisering.

Mellan marknad och lagstiftning

Hur kunde det komma sig att det tog så lång tid innan staten införde 
pastöriseringstvång, när det var så allmänt känt att mjölkkvaliteten var 
urusel och att opastöriserad mjölk kunde vara en smittkälla? Det fanns 
förslag på alternativa sätt att producera smittfri mjölk. Vissa metoder, som 
buddiseringen – där vätesuperoxid tillsattes mjölken – visade sig rentav 
vara farliga, medan andra – som att behandla mjölken med elström – kan-
ske hade kunnat utvecklas till något. Att just pastöriseringen skulle bli det 
självklara valet var inte alls självklart. Från det att Koch identifierade 
tuberkelbacillen 1882 till dess att pastöriseringstvånget trädde i kraft 1939 
skedde en stor förändring. Till att börja med tog det lång tid innan alla 
var övertygade om att tuberkulos verkligen orsakades av smittsamma 
tuberkelbaciller. Flera stora vetenskapliga strider utspelade sig, i synnerhet 
åren närmast efter sekelskiftet 1900. Startskottet var Robert Kochs ut-
talande om att bovin tuberkulos inte kunde smitta människor.

I kölvattnet av dessa diskussioner uppstod konflikter kring mjölkhygien 
och det bästa sättet att producera frisk mjölk. Pastöriseringsförespråkare 
och pastöriseringsmotståndare argumenterade utifrån fundamentalt olika 
världsbilder. De förra argumenterade utifrån ett moderniserings- och ratio-
naliseringsperspektiv, där den nya tiden, vetenskapen, representerade 
 något positivt. För dem var mjölk ett näringsämne. De senare såg mjölken 
som levande materia som skulle skyddas från moderniseringens häxkittel. 
Gränserna mellan förespråkare och motståndare var ändå flytande; det 
fanns de som la sig mitt emellan de två lägren, som pendlade mellan de 
två.

Men det var även en tid då flera aktörer kämpade om hur samhället 
skulle se ut. Det skedde dessutom en hel del attitydförändringar till vad 
medborgarna kunde och borde förvänta sig av det allmänna. Hur mycket 
skulle staden eller staten gripa in i mjölkhandeln? Här fanns två paral-
lella tendenser. Dels den frivilliga vägen, där allt skulle ske på privata, 
frivilliga initiativ. Dels den kommunala vägen, där staden – och senare 
staten – skulle ta huvudansvaret. Intressant är hur kommunala gas- och 
vattenverk användes som förebilder av dem som ville se en kommunal 
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mjölkhandel. Kommunen eller staden ansågs vara den aktör som bäst 
kunde garantera säkerhet och kontroll utan att missbruka sin monopol-
ställning, menade de debattörer som helst ville se en kommunal lösning. 
De som talade om frivillighet gjorde det främst utifrån argument som att 
låta marknaden styra sig själv, med minimal inblandning från stat och 
myndigheter.

Mjölktillgången var en annan fråga som påverkade pastöriseringsdebat-
ten. Före, och ännu mer under, första världskriget var bristen på mjölk 
och frågan hur staden och mejeribranschen skulle lösa mjölktillförseln det 
centrala. På 20-talet var mjölkbrist inte längre ett problem i och med att 
delar av jordbruket hade moderniserats och det överskott som produce-
rades kunde exporteras. Men orosmolnen började torna upp sig och cen-
traliseringsivern trädde in. Med börskraschen 1929 och den allmänna 
depressionen på 30-talet stängdes exportmöjligheterna samtidigt som 
hemmamarknaden minskade till följd av arbetslöshet. Det gjorde att de 
stora jordägarna slog sig samman och sökte driva fram mer centralisering 
och högre moderniseringskrav för att på så vis sanera mjölkhandeln från 
små, ”illojala” konkurrenter. Det är i detta ljus som jag har tolkat SAL:s 
utspel 1932 om pastöriseringsobligatorium. Den statliga tuberkuloskam-
pen, som intensifierades under 20- och 30-talen, hade också sin betydelse 
för att medvetandegöra och sätta nötkreaturstuberkulosen på dagordning-
en, och därmed för att aktualisera frågan om mjölk som smittbärare.68 

Flera olika faktorer samspelade för att driva igenom pastöriseringsobli-
gatoriet. Om vi ser på det ur Latours aktörs–nätverks-perspektiv, så var 
det först under 30-talet som pastöriseringsförespråkarna hade lyckats 
samla tillräckligt många aktörer som ansåg sig ha nytta av att driva pas-
töriseringsfrågan. De gjorde det sällan utifrån några alltigenom altruis-
tiska motiv; snarare använde de sig av pastöriseringsfrågan för att driva 
sina egna agendor. Ur det perspektivet var pastöriseringsförespråkarna 
inte de som dominerade debatten eller vann några strider. Vad de däremot 
gjorde, var att de lyckades driva igenom ett pastöriseringsobligatorium. 
Stora, tunga organisationer som SAL och SMR såg pastöriseringsfrågan 
som ett sätt att slå ut mindre aktörer från en marknad som de ansåg vara 
för liten för alla mjölkproducenter. De ville se en centraliserad marknad, 
som först och främst tog tillvara på producenternas intressen. Mjölkcen-
tralen, som redan i praktiken hade en monopolställning, såg denna stärkt 
av pastöriseringsobligatoriet i tider av hårdnande konkurrens. Producen-
ternas oro var betingad av händelser utanför landets gränser: depressionen 
och jordbrukskrisen, som stängde exportmarknaderna med fallande jord-
brukspriser som följd. Den dominerande ställning som de stora bondeko-
operationerna fick, hade de dock inte kunnat få utan stöd från staten, 
bland annat genom mjölkregleringen.

Här ser vi definitivt styrkan i de nätverk som agerade för att driva 
 igenom mjölkregleringen och den nya mejeristadgan med det tillhörande 
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pastöriseringsobligatoriet. Många av aktörerna innehade politiska posi-
tioner eller utnämndes till sakkunniga eller utredningsmän, så att de hade 
möjlighet att driva igenom mjölkregleringen och den nya mejeristadgan. 
De hämtade tyngd från andra aktörer i nätverket, vilka fanns vid lant-
bruksinstituten eller forskningslaboratorierna. Dessa skrev i tidskrifter, 
satt med i utredningar eller fungerade som sakkunniga.

Den statliga tuberkuloskampen kunde också använda sig av pastörise-
ringsförespråkarna och anslöt sig därmed till deras nätverk. Om den 
statliga tuberkuloskampen skulle få fortsatt starkt stöd, så var det en 
fördel om den även kunde visa hur farlig husdjurstuberkulosen var för 
människor. Om andra absolut krävde pastörisering för att eliminera möj-
liga tuberkelbaciller, så måste ju dessa vara ett reellt hot. Naturligtvis var 
det inte bara cynism och egen vinning som drev aktörerna i nätverket att 
agera för obligatorisk pastörisering. Många var verkligen övertygade om 
att det var det bästa sättet att skydda människor och djur och komma 
tillrätta med problemen med tuberkulos och dålig mjölkkvalitet. De ville 
se god mjölk, friska människor och friska djur. Men det är intressant att 
det krävdes så många samverkande faktorer, så många samverkande ak-
törer, innan den obligatoriska pastöriseringen var ett faktum.

*

Om vi istället vänder blicken mot idag och våra problem, så kan de nog 
tyckas minst lika skrämmande, och dagens aktörer på livsmedelsmark-
naderna minst lika cyniska som dem som ansåg, att lite tuberkelbaciller i 
mjölken måste man väl ändå tåla. Debatten kring galna kosjukan och 
oviljan att ta tag i problemen med jordbruk och livsmedelsindustri är 
talande. Grisar som göds med antibiotika. Kycklingar som får foder med 
dioxin. Kalvar som inte kan gå. Frågan är om inte vår djurhållning brot-
tas med minst lika allvarliga problem som djurhållningen vid förra sekel-
skiftet. Då som nu tvekar politiker och beslutsfattare inför tvingande 
lagstiftning och försöker jämka mellan producent- och konsumentintres-
sen. Då som nu agerar lobbygrupper för att driva igenom sina agendor. 
Då som nu finns forskare som inte är överens om vad som är farligt res-
pektive ofarligt för människor och djur. Då valde man centralisering och 
rationalisering som utvägar. Idag har överrationaliseringen gett oss nya 
problem. Gårdagens lösningar är ibland morgondagens problem.

Summary

The delayed triumph of pasteurization. By Jenny Lee. This article discus-
ses the public debate about pasteurization in Sweden from the 1880s to 
the 1940s. It attempts to discern the intricate interaction between scien-
tific knowledge, commercial interests, and political agendas in policy-
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making and legislation from an actor–network perspective. The article 
discusses how the different alliances were formed, that finally ensured the 
success of compulsory pasteurization. These alliances were in part depen-
dent on an institutional framework that evolved over time. The threat of 
tuberculosis remained important throughout the whole period and helps 
us understand why pasteurization became such an issue. Notions of qua-
lity also play a part in understanding the history of pasteurization and the 
history of the urban milk supply, with its commercial and municipal ac-
tors.

From the 1880s to the 1920s, a semi-consensus is established within 
the scientific community. There is agreement that bacteria do exist, that 
milk may indeed transmit infections – in particular tuberculosis – and that 
pasteurization is a practical and comparatively cheap way of making milk 
safe. The technical difficulties in the pasteurization process are also over-
come during this period. But the commercial interest in pasteurization is 
weak. The political initiative is also lacking. Not until the 1930s does a 
strong pasteurization lobby appear, that joins commercial, political, and 
scientific interests. The downturn of the world economy helps bring about 
this change of attitude, but it is the conjuncture of commercial, political, 
and medical aspects that tips the scales in favour of pasteurization.
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Vetenskap och livsmedelsindustri
Svenska institutet för konserveringsforskning1

Gustav Holmberg

Det finns en mångfald av aktörer i det livsmedelstekniska systemet.2  Svens-
ka institutet för konserveringsforskning, SIK, existerade i ett heterogent 
sammanhang, och därför är det relevant att inledningsvis i en uppsats om 
SIK:s tidiga historia relatera till några begrepp och angreppssätt inom 
vetenskapshistoria och angränsande delar av science and technology stu-
dies, som utvecklats för att beskriva heterogena vetenskapliga samman-
hang.

Till att börja med kan konstateras att vetenskapliga discipliner sällan 
är homogena. De består ofta av subdisciplinära grupperingar som utmärks 
av olika slags vetenskapliga ideal, olika slags metoder, olika instrument-
typer och arbetssätt. Dessa subkulturer kan, som Peter Galison argumen-
terat för, innehålla mycket av det som utmärker en forskares identitet. 
Forskare från olika områden möts emellertid i det Galison kallat utbytes-
zoner (trading zones) för att lokalt koordinera vetenskapliga praktiker. 
Men det är inte enbart inom en disciplin som det finns heterogenitet, ut-
byteszoner och möten mellan skilda vetenskapliga kulturer; de kan även 
uppstå mellan olika discipliner eller mellan vetenskapliga grupperingar 
och aktörer som normalt sett inte räknas till vetenskapen. I ett fall som 
detta är det snarare sådant extradisciplinärt utbyte som är det relevanta. 
Dessa möten underlättas av framväxten av gränsorganisationer (boun-
dary organizations), mäklande organisationer som knyter samman olika 
delar av ett heterogent forskningsorganisatoriskt landskap. Gränsorgani-
sationerna bidrar till samproduktionen av vetenskaplig och samhällelig 
ordning; i praktiken utgör de en organisatorisk hemvist för de utbyteszo-
ner som finns mellan olika slags aktörer i ett heterogent vetenskapligt 
system.3 

I Sverige skapades Svenska institutet för konserveringsforskning, SIK, 
och ett flertal andra industriforskningsinstitut vid mitten av 1940-talet. 
Förutom SIK grundades bland annat institut för forskning inom massa 
och papper, träteknik, metallteknik, jordbruksteknik, cement och betong, 
textil och grafisk teknik. Instituten kan beskrivas som gränsorganisationer 
med en uppsättning kontaktytor åt olika håll, som samtidigt kunde stöd-
ja olika aktörers dagordningar. Institutens uppgift var att bedriva sam-
hällsrelevant forskning genom att forskare från det akademiska systemet 
tog sig an frågeställningar som ansågs önskvärda ur industrins och sam-
hällsekonomins synvinklar. De samfinansierades av stat och industri. Den 
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här uppsatsen tar upp de forskningspolitiska överväganden som var rele-
vanta när SIK grundades, något av den tidiga verksamheten vid SIK samt 
institutets funktion som en plattform, där livsmedelsteknologerna kunde 
argumentera för sitt områdes relevans. En större undersökning av verk-
samheten vid flera av dessa institut är önskvärd, och skulle ge ytterligare 
insikter i hur relationerna mellan stat, industri och forskning formades i 
efterkrigstidens Sverige.

SIK:s tillkomst: argument för konserveringsteknisk forskning

Mitten av 1900-talet var en tid av förvandling av forskningssystemet. 
Inspiration hämtades från bernalismen, idén om forskningen som sam-
hällsomdanande kraft, torgförd av brittiska mellankrigsmarxister men 
sedan omfattad över större delen av det politiska spektrat. Ytterligare 
påverkan i denna riktning kom från världskriget, då det blivit uppenbart 
för politiker i många länder att naturvetenskap i allmänhet och veten-
skapsbaserade teknologier som radar och atomteknologi i synnerhet spe-
lade stor roll för krigets utgång. Det kalla krigets hotbilder bidrog sedan 
till ökat resurstillflöde till naturvetenskap och teknik. De industrialiserade 
länderna, såväl i Väst som Öst, antog under den tidiga efterkrigsperioden 
en forskningspolitisk doktrin som såg naturvetenskap och vetenskapsnä-
ra teknikutveckling som centrala drivkrafter i samhället och ekonomin. 
Det etablerades en konsensus kring att staten skulle involveras i den veten-
skapliga processen genom att i större utsträckning finansiera naturveten-
skaplig, teknisk och medicinsk forskning, ofta med grundforskningsin-
riktning.4 

Även i Sverige skapades nya organ för att hantera och finansiera forsk-
ningen sedan Utredningen rörande den tekniskt–vetenskapliga forskning-
ens ordnande – ”den malmska utredningen” – lämnat sina förslag. I ut-
redningen samlades ledamöter från näringsliv, byråkrati, ingenjörskårens 
organisationer, universitet, riksdag. Den leddes av Gösta Malm och invol-
verade bland andra The Svedberg och Edy Velander. Utredningen pekade 
på betydelsen dels av övergripande samordning av den tekniska och veten-
skapliga forskningen, dels av att statsmakterna satsade på den långsiktiga 
finansieringen av forskningen.

Forskningsråden inrättades. Först tillkom TFR, sedan MFR, JFR, NFR, 
SFR och sist Humanistiska forskningsrådet.5  Forskningsråden kom att 
innebära en expansion av resurserna till forskning i Sverige. Även om det 
fanns åsikter om vetenskapens samhällsnytta i botten, så handlade rådens 
verksamhet ofta om en fördelning av forskningsmedel enligt en veten-
skapsintern peer review.6  Utredningen menade att det behövdes en annan 
typ av organisation vid sidan av råden, vars syfte skulle vara att stödja 
och utföra forskning som var mer inriktad på de önskemål som fanns i 
olika industriella sektorer. Efter utredningens noggranna genomgångar av 
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förutsättningarna för forskning och forskningsresultatens implementering 
i de industriella sektorernas verksamhet, ansågs sådana satsningar ge god 
avkastning på satsade offentliga medel. Ett flertal sådana institut skapa-
des.

De forskningsorganisatoriska nydaningarna under 40-talet behöver inte 
tolkas som ett radikalt brott. Det går att argumentera för en viss konti-
nuitet i den svenska forskningsorganisatoriska utvecklingen. Stat, närings-
liv och vetenskap hade länge samarbetat. Bilden av vetenskapen som in-
stängd i ett elfenbenstorn tycks knappast ha gällt för naturvetenskap och 
angränsande områden i den svenska forskningen före 40-talet. Det kunde 
gälla institutionella skapelser som växtförädlingen i Svalöv eller andra 
branschnära institutioner som bedrev forskning. Det kunde gälla fors-
kare som deltog i utredningsväsendet eller bedrev forskningsverksamhet 
i de laboratorier som drevs av företag och myndigheter.7  Det var kanske 
inte på tvärs mot den närliggande historien som en fördjupad samverkan 
mellan stat, industri och akademi växte fram under 40-talet. Snarare var 
det en utvidgning i mer organiserade former, en utökad fortsättning på 
samarbeten som existerat i årtionden, förstärkt av det andra världskriget, 
bernalismen och saltsjöbadsandan.

Verksamheten vid dessa svenska industri- och branschforskningsinstitut 
har i liten utsträckning diskuterats i den vetenskapshistoriska och forsk-
ningspolitiska litteraturen. I den mån de förekommer är det som en kom-
ponent i en övergripande diskussion av sektorsforskningens utveckling. 
Tonvikten har inte sällan legat på den sektoriella forskningen under 1970- 
och 80-talen, snarare än på den tidiga fasen, som utgör fokus här.8  Kan-
ske skyms de av de grundforskningsinriktade forskningsrådens födelse 
eller av atomåldern: Vad är väl forskning om jordgubbar jämfört med 
atomfysik, studiet av härsken fisk jämfört med astrofysik? Det går ändå 
att argumentera för att dessa mer tillämpade – och kanske mindre glamo-
rösa – delar av den naturvetenskapliga och tekniska forskningen förtjänar 
uppmärksamhet. De innebar en inte oväsentlig del av samhällets satsning 
på naturvetenskaplig och teknisk forskning och erbjöd, som Hans Wein-
berger påpekat, forskningsresurser och yrkesmässiga plattformar för 
yngre forskare och ingenjörer.9 

Utredningen rörande den tekniskt–vetenskapliga forskningens ordnan-
de avgav 1945 ett betänkande med förslag till åtgärder inom livsmedels-
forskningen. Betänkandet – och den malmska utredningen som helhet – ut-
gör den omedelbara förutsättningen för och orsaken till grundandet av 
SIK. För sitt betänkande inom livsmedelindustrins område knöt utred-
ningen till sig överingenjör Henry Brahmer som expert. Han var verksam 
vid Svenska jästfabriks AB och deltog som sakkunnig i flera offentliga 
utredningar rörande kemiskt–industriella frågor samt innehade förtroen-
deuppdrag i Svenska teknologföreningen. Mycket av betänkandets över-
sikt över rådande forskningsförhållanden skrevs av Brahmer. En viktig del 
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av arbetet utfördes även av Edy Velander, professor, vd på IVA och en av 
utredningens ledamöter. Han hade 1943–44 vistats ett halvår vid svenska 
legationen i Washington och där kunnat studera livsmedelsforskningen i 
USA. För att etablera kontakt med livsmedelsindustrin ordnade utred-
ningen ett antal konferenser med företrädare för näringslivet och berörda 
vetenskapliga organisationer. Näringslivet formerade en delegation som 
fick i uppgift att förhandla med utredningen. Institutet för konserverings-
forskning tillkom i ett sammanhang där visionen om ett långtgående och 
för alla inblandade fruktbart samarbete mellan stat, industri och forskning 
hägrade.

Betänkandet beskrev en livsmedelssektor som befann sig i en industria-
liseringsprocess som med all sannolikhet skulle fortsätta. Man ville jäm-
föra branschen med andra därför

att det ansetts önskvärt att ge en föreställning om i vilken grad utgifter 
för teknisk forskning kunna motiveras och avvägas med hänsyn till 
industrigruppernas inbördes storlek och betydelse för vårt land. Av-
sikten är i trängre mening, den att söka ge en antydan om, huruvida 
livsmedelsindustrien med hänsyn till storleken av de värden den ska-
par för vårt land bör vara mer eller mindre än andra industrigrupper 
förtjänt av uppmärksamhet och stöd, då det gäller att förse den med 
medel att genom teknisk forskning främja dess utveckling.10 

Avgörande för tillkomsten av ett industriforskningsinstitut var den eko-
nomiska utväxling samhället skulle få på insatta medel. Kostnader för 
forskning sågs som investeringar som man hade att ställa mot ekono-
miska utfall. Frågan var om livsmedelssektorn var ”förtjänt av uppmärk-
samhet och stöd” från samhället, i form av statliga medel till teknisk 
forskning.11  Utredningens analys av personella och ekonomiska förhål-
landen såg en bransch med avsevärd ekonomisk tyngd – på en topplista 
över branschernas förädlingsvärde hamnade den på en hedersam tredje-
plats – men den hade knappast utnyttjat sin potential tillräckligt. Bespa-
ringar och rationaliseringar skulle kunna åstadkommas med hjälp av 
teknisk forskning.12  Branschen fick fram ett gott ekonomiskt resultat, men 
den kunde göra mer för samhället.

Till dessa ekonomiska argument fogades sådana som byggde på ett 
säkerhetstänkande präglat av upplevelserna under kriget. Närmare en 
tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket 
inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för 
varje folk, och för känslan av trygghet och oberoende viktigt, att framför 
allt livsmedel kunna produceras med egna medel i tillräckliga mängder 
och av tillfredsställande beskaffenhet.”13  En förbättrad teknisk nivå inom 
livsmedelsindustrin skulle kunna ge ett bättre hushållande med de råvaror 
som det inhemska jordbruket producerade; livsmedelsteknik var således 
av strategisk betydelse för landet.
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Betänkandet pekade på strukturella problem inom livsmedelsindustrin: 
det fanns en betydande uppsplittring på många små företag. Dessutom 
led de brist på tekniskt kvalificerad personal i ledande ställning. Det fanns 
alltså ingen motpart av det slag som var aktuell inom exempelvis indu-
strisektorn, ingen kultur av storföretag som staten kunde förhandla med. 
Branschen kännetecknades av många små företag med låg teknisk stan-
dard, där tillverkningen ofta bedrevs under hantverksmässiga former. Det 
skulle, menade utredningen, krävas ett betydande upplysningsarbete för 
att skapa förutsättningar för den industriella motfinansiering som var 
inbyggd i förslaget till forskningssamarbete mellan stat och industri på 
livsmedelsområdet.14 

Teknisk forskning inom den svenska livsmedelsindustrin sågs som något 
mycket sällsynt. Patent inom livsmedelsområdet beviljade till svenska 
uppfinnare utgjorde en procent av alla svenska patent som beviljats de 
senaste 57 åren. I den mån det förekom livsmedelsteknisk utveckling, 
byggde denna på kunskapsuppbyggnad i utlandet. Det fanns risker med 
ett sådant beroende av utländsk kunskap. Betänkandet ville till och med 
ifrågasätta om livsmedelsindustrin förtjänade epitetet industri. Den ”ger 
sålunda icke, generellt sett, det intryck, som man förbinder med begreppet 
industri i modern mening, en form för näringsutövning i större skala, vari 
skolade tekniska krafter leda framstegsarbete på vetenskaplig grund och 
vari råda en viss frihet och objektivitet i tankeutbytet utövarna emellan 
såsom livgivande kraft.”15  Texten frammanade ett krismedvetande för en 
samhällsrelevant del av den svenska ekonomin och bäddade därmed för 
statliga stödåtgärder.

Efter att ha pekat på viss verksamhet av livsmedelsteknisk betydelse vid 
KTH, Uppsala universitet, Biokemiska institutet vid Stockholms hög-
skola, Ultuna, Alnarp och Havsfiskelaboratoriets fiskeritekniska avdel-
ning, kom så betänkandet till den stora framgången i livsmedelssamman-
hang: Sveriges utsädesförening och dess forskningsinstitut i Svalöv. Den 
vetenskapsbaserade förädlingen av lantbruksväxter hade, menade utred-
ningen, gett en årlig avkastningsökning i det svenska jordbruket på minst 
hundra miljoner kronor, medan den sammanlagda kostnaden för femtio 
års drift av institutet var tio miljoner kronor. Det fanns anledning att tro 
att liknande ekonomiska framsteg även skulle kunna ske inom andra 
delar av livsmedelsområdet. Trots att arbetet hade som mål att nå resultat 
som var nyttiga för industrin, var forskningsarbetet på institutet i Svalöv 
långsiktigt. Det kunde mycket väl tas som en förebild för arbetsformerna 
vid ett centralt forskningsinstitut inom livsmedelsindustrin. Dessutom 
modellerades det tänkta institutet på de branschforskningsorgan som 
redan var på väg att inrättas, som Svenska träforskningsinstitutet och 
Svenska textilforskningsinstitutet.16 
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Utredningen, forskningen och konsumenterna

Även om betänkandet mest behandlade makrofenomen, fördes också en 
diskussion om mathanteringen i hemmen. I svenska kök utfördes årligen 
100–200 miljoner dagsverken, tyvärr präglade av matlagning med föråld-
rade och opraktiska metoder. Husmödrarnas slit behövde lättas upp. Inte 
heller gick det, menade utredningen, att anställa fler hembiträden för att 
göra arbetet; det rådde brist på sådan arbetskraft, varför det var ”av stor 
betydelse att genom längre driven industriell förädling förenkla arbets-
proceduren i hemmen. Ju mer man genom stordrift kan rationalisera 
livsmedelsråvarornas förädling, desto mer kan man avlasta köken från 
manuellt arbete.”17  Utredningen ville få industrin att utveckla konserverad 
mat, som var såväl bekvämare som bättre och billigare ”än den hantverks-
mässigt och ofta amatörmässigt tillagade föda, som nu dominerar i kost-
hållet. En sådan utveckling kan förverkligas endast på basis av tekniskt–
 vetenskapligt forskningsarbete, centralt bedrivet och frikostigt understött 
av staten såsom talesman för den breda konsumentkretsen, husmödrar-
na.”18 

Till de ekonomiska argumenten för en statlig och industriell satsning 
på livsmedels- och konserveringsteknisk forskning fogades ett folkhälso-
argument. Hälsotillstånd, arbetsförmåga och arbetsglädje sågs som sprung-
na ur bland annat födans kvalitet. Pengar stod att spara inom sjukvården, 
där stora summor lades ner på att reparera skador som annars ”skulle ha 
kunnat undvikas, om mathållningen organiserats efter moderna närings-
fysiologiska principer.”19  Det gällde alltså att få konsumenterna att äta 
bättre. Utredningen förhöll sig något skeptisk till försöken att åstad-

Fig.1. Annons ur Livsmedelsteknik nr 6 årg 3 
(1955)

Fig. 2. Annons ur Livsmedelsteknik nr 2 årg 
3 (1955)
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komma en nyttigare mathållning genom att propagera för en sådan bland 
landets husmödrar. Utvecklingen mot målet – en frisk och sund svensk 
befolkning, som via maten fick i sig nödvändiga näringsämnen – skulle 
påskyndas, om det förutom undervisning i hur hemmets arbete borde 
organiseras även skapades en inhemsk, högkvalificerad livsmedelsindustri, 
vars produkter baserades på vetenskapliga rön. Därmed kan SIK sägas 
komplettera den folkbildnings- och uppfostringsideologi som präglade 
bland annat Hemmens Forskningsinstitut.20 

Den användare som ansträngningarna projicerades på var således någon 
som experterna i utredningen inte litade på fullt ut vad gällde mottaglighet 
för näringsfysiologiska, pedagogiska ansträngningar. I begreppet halv-
fabrikat låg alltså inte enbart en vision om tidsbesparingar och rationali-
sering av matlagningen, utan även en idé om att maten på det viset skulle 
levereras förpackad med kunskap, med en sammansättning som såg till 
näringsfysiologins senaste rön. Svenskarna skulle tvångsmatas med hälso-
sam kost. För att detta skulle lyckas måste nutritionsvetenskapliga rön in 
i produktionsfasen, maten marineras med näringsrelevant innehåll. Forsk-
ningsrönen skulle snabbare tas upp i livsmedelsproduktionen, menade 
utredningen, om forskningen organiserades centralt som ett samarbete 
mellan staten och livsmedelsföretagen. En förbättrad diet skulle leda till 

Fig. 3. Annons ur Livsmedelsteknik nr 4 årg 3 (1955)
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att hälsotillståndet hos befolkningen förbättrades och därmed till att ar-
betsinsatsen höjdes, vilket skulle ge en samhällsekonomisk vinst av stora 
mått.21 

Utredningen såg explicit det föreslagna institutet och dess forskning 
som ”ett slags mellanled mellan producenten av råvaror för matlagningen 
och konsumenten av livsmedel.” Till konsumentledet fördes här även 
specialister, som svarade för mathållningen inom försvaret och diverse 
anstalter; konsumenternas önskemål sågs som något som borde komma 
fram via ytterligare mellanhänder, detaljhandlare och grossister. Konsu-
menten i konkret mening var en person som hölls på avstånd – kommu-
nikationen sköttes via mellanliggande organisationer.22  Till institutets 
karaktär av gränsorganisation bidrog även att utredningen föreslog ett 
institut som samverkade med en lång rad specialister, forskningsaktörer, 
forskningsfinansiärer inom näringsfysiologi, genetik, jordbruk, teknik, 
medicin, Statens institut för folkhälsa, Fackskolan för huslig ekonomi samt 
Hemmens Forskningsinstitut.23 

SIK:s verksamhet

Utredningens idé om ett branschinstitut för konserveringsforskning gil-
lades. Till chef för institutet utsågs Georg Borgström. Denne är och var 
mest känd som utvecklingskritisk debattör i frågor som överbefolkning 
och teknikens negativa sidor. Här möter vi honom i delvis andra roller.24  
Borgström hade disputerat i botanik för Harald Kylin i Lund 1938, men 
han blev inte kvar länge vid Lunds universitet. Det skulle dröja flera år 
innan det blev något docentstipendium ledigt, och Borgström fick därför 
försöka finna andra möjligheter än en karriär vid Lunds universitet. Flera 
brev pekar på vantrivsel med verksamheten i Lund i allmänhet och profes-
sor Kylin i synnerhet. Borgström arbetade med olika utredningsuppdrag 
åt försvarsmakten samt undervisade i gaskemi på officerskurser. Bland 
framtidsplanerna fanns anställning vid Statens växtskyddsanstalt eller 
Ultuna samt en Rockefellerstiftelsefinansierad vistelse i USA för att sätta 
sig in i moderna vetenskapliga metoder och problem.25 

Istället för dessa botaniska planer blev det en industriinstitutsvistelse 
för Borgström. Han anställdes vid IVK, Institutet för växtforskning och 
kyllagring, ett jordbruksvetenskapligt forskningsinstitut som inrättats 
1941 av Rederi AB Nordstjernan. Johnsonsfären premierade produktut-
veckling. Axel Ax:son Johnson menade att man borde anlägga forsknings-
laboratorier så att man kunde ligga steget före konkurrenterna; om det 
uppkom priskonkurrens på något område, skulle koncernen ha forskat 
fram mer avancerade produkter i andra sektorer som kunde säljas till höga 
priser.26  Ax:son Johnson gjorde flera ansatser att hålla igång en vetenskaps-
nära innovationsverksamhet, bland annat inom metallurgi i anknytning 
till Avesta, som involverade bergsingenjören och metallurgen Bo Kalling, 
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sedermera professor vid KTH.27  Institutet för växtforskning och kyllagring 
hade till uppgift att genom vetenskaplig forskning främja exporten till 
Sydamerika av svenska jordbruks- och trädgårdsprodukter, speciellt po-
tatis och frukt. Det var beläget i Nynäshamn och sysselsatte ett antal 
lundautbildade biologer: Borgström, Börje Emilsson, Carl-Gustaf Lillie-
roth och Carl Castberg.28  Därför hade Borgström praktisk erfarenhet av 
industrinära forskning i ett tillämpat sammanhang när SIK väl startade.

Verksamheten vid SIK var efter några år förhållandevis storskalig.29  
Förutom föreståndaren Borgström anställdes biokemist, mikrobiolog, 
kemist, fysikalisk kemist, driftsingenjör, dokumentationsingenjör, embal-
lageingenjör, matlagningskonsulent samt ett dussintal laboratoriebiträden 
och andra assistenter. Institutet finansierades med såväl statliga anslag 
som medel från den stiftelse som ett antal företag i livsmedelsbranschen 
bildat. Till detta kom tillfälliga anslag från NFR, TFR och JFR.

Institutet arbetade med tekniska frågor kring analys och tillredning av 
mat. SIK införskaffade elektroforesutrustning, och avdelningen för fysi-
kalisk kemi påbörjade i mitten av 1950-talet studier av högfrekvensupp-
värmning – en tidig användning av samma princip som ligger bakom 
mikrovågsugnar – för upptining och tillagning. Fryskonservering var ett 
viktigt område för institutets verksamhet. Institutets placering i Göteborg 
var delvis betingad av närheten till fiskindustrin, varför det inte förvånar 
att just frågor knutna till fiskkonservering var centrala problemkomplex 
vid institutet. Seglakebildningen i sockerhaltiga sillinläggningar, en 
slemsubstans som vållade konservfabriker stora problem, undersöktes vid 
den mikrobiologiska avdelningen; härskningen av salt sill var en av den 
kemiska avdelningens huvudinriktningar. Arbetet bedrevs även ute till 
havs, då personal medföljde fiskebåtar och påbörjade mätningar direkt i 
samband med fångst.

I samband med att SIK invigde nya lokaler i november 1953 hölls ett 
internationellt symposium om fiskrelaterad livsmedelsteknologi. Frågor 
kring proteinkemi togs upp av biokemisten Arne Tiselius, varpå följde 
bidrag kring fiskkonserveringarnas mikrobiologi, vetenskapliga och tek-
niska problem vid fryskonservering av fisk, rigor mortis hos fisk, fetthal-
ten hos sill och fiskkonservering genom bestrålning.30  I pressen framställ-
des konferensens forskare som laboratoriets hjältar, vilkas vetenskapliga 
resultat var snabbt tillämpbara och snart skulle nå ut till alla svenska hem: 
”de resultat vilka de så småningom hoppas komma fram till har sin bety-
delse för varje husmor. Deras blir förtjänsten om vi kan gå in i en affär 
och köpa en kvalitativt ännu mera högvärdig salt sill eller om gaffelbiten 
till frukostägget blir skönare för ögat, godare i smaken.”31 

De olika konserveringsmetoderna – konservburkar, torkning, frysning, 
framtida metoder som strålkonservering – representerade olika industri-
ella intressen. Vilka av dessa områden SIK valde att undersöka kunde 
uppfattas som ett stöd som enbart gynnade delar av livsmedelsbranschen. 
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Innehållet i den dagliga verksamheten vid SIK:s laboratorier kunde därmed 
kopplas samman med industriella intressen. När det i mitten av 50-talet 
utbröt en strid kring Borgström aktualiserades skiljelinjerna mellan dessa 
olika konserveringsmetoder. Eftersom företag i livsmedelsbranschen både 
samfinansierade institutet med staten och hade representanter i institutets 
styrelse, kunde deras missnöje med institutsledningen spela stor roll. Ett 
moment i striden gällde Borgströms verksamhet som offentlig debattör. 
Företag i livsmedelsindustrin menade att Borgströms många offentliga 
framträdanden, inte minst i sammanhang med att Jorden – vårt öde: Kan 
en permanent världshunger avvärjas? publicerats 1953, låg i vägen för 
den verksamhet som företagen menade att de betalade SIK och Borgström 
för att utföra. En sådan åsikt framfördes av PLM:s Knut Laurin, som satt 
i SIK:s styrelse, hösten 1953. Striden tilltog i intensitet, med många uttryck 
både för kritik mot och sympati för Borgström. Inte minst backades Borg-
ström upp av många akademiker och forskningspolitiska tungviktare som 
Velander. Till slut lämnade Borgström i augusti 1956 SIK för att tillträda 
en professur i livsmedelsteknologi vid Michigan State University. Björn-
Ola Linnér har i detalj diskuterat denna strid.32 

Vad som är relevant i detta sammanhang är att striden kring Borgström 
visar att det täta samarbete mellan industri och akademisk forskning som 
försiggick i industriforskningsinstituten inte alltid erbjöd den harmoniska 
samexistens mellan industri och forskning för samhällets bästa, som var 
andemeningen i den ideologi som låg bakom instituten. Den pekar på att 
gränsorganisationer inte alltid fungerar som mäklande organ och ytor för 
fruktbara utbyten, utan snarare kan vara konfliktfyllda områden. Det är 
även värt att notera att striden ledde till debatt om inskränkningar i forsk-
ningens frihet som det utökade industriella samarbetet vid instituten 
kunde leda till. Mer konkret handlade kritiken, menade Borgström själv, 
inte om hans offentliga framträdanden och debattartiklar, utan om att den 
ledande konservburkstillverkaren PLM opponerat sig mot att Borgström 
verkat för att utveckla användningen av djupfrystteknologier.33  Därmed 
var PLM med om att finansiera sina konkurrenter. Konservburkar stod 
mot fryskonservering. Disharmoni när forskare lämnar elfenbenstornet 
behöver inte bero på en konflikt mellan vetenskap och industri i stort. Kon-
flikter kan även uppstå när vissa industriella intressen upplever sig förför-
delade när staten, genom sitt forskningsstöd, intervenerar på marknaden.

Ett problem för konserveringsforskningen vid SIK handlade om matens 
smak. Hur förändras smaken av olika processer i livsmedlet, olika kon-
serveringsmetoder? Här möttes två metoder, två traditioner. Ett förveten-
skapligat provsmakande användes, den organoleptiska metoden. Den 
ställdes, naturligt nog i en så teknik- och vetenskapspositiv anda som 
rådde vid SIK, mot det som forskarna benämnde kemikaliska och fysika-
liska metoder. Den organoleptiska metoden hade dock sina anhängare och 
utvecklades med tillämpning av moderna statistiska principer.34 
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År 1954 hölls en tvådagarskonferens i ämnet på SIK, som knöt samman 
såväl sinnesfysiologisk expertis som konsumenternas önskemål – repre-
senterade av en annan gränsorganisation, Hemmens Forskningsinstitut 
– och livsmedelsindustrin. Man diskuterade sätt att samordna arbetet mot 
gemensamma och så långt möjligt objektiva bedömningsgrunder.35  De 
mätmetoder som var alternativet sågs av vissa SIK-medarbetare som mer 
objektiva än de organoleptiska; de togs fram ”som en ersättning för eller 
komplettering av de subjektiva bedömningsmetoderna.” Här användes 
bland annat kromatografi; de resulterande kromatogrammen ”är i viss 
mån en objektiv bild av aromblandningen.”36  I den ena forskningsmeto-
diken hölls konsumenterna på armlängds avstånd, de representerades av 
organoleptikernas testpaneler. I den andra skulle konsumenternas sinnen 
representeras av kromatografens inskriptioner.

En gren av verksamheten vid SIK handlade om att bevaka den interna-
tionella forskningsfronten för såväl de svenska forskarna som livsmedels-
företagen. Inte minst var USA en inspirationskälla för mycket av den 
livsmedelstekniska utvecklingen vid SIK. Redan betänkandet som låg till 
grund för SIK:s bildande såg USA som ett ”föregångsland” inom livsmed-
els- och konserveringsforskningen. Den hade insamlat kunskap om förhål-
landena i USA i och med att kommitténs sekretare, Velander, vistades vid 
svenska legationen i Washington första halvåret 1944 för att studera den 
amerikanska livsmedelsforskningen. Velander hade amerikanska kontak-
ter sedan en fyraårig vistelse vid Harvard och MIT.37 

I en bilaga till utredningens betänkande presenterades Velanders analys 
av den livsmedelstekniska forskningen i USA. Forskningsverksamheten 
hade där stimulerats, menade Velander, av krigsförhållandena ”och icke 
minst av Amerikas ambition att efter kriget taga hand om en svältande 
värld.”38  Velander kunde rapportera om en bransch som slutit sig samman 
i en stiftelse, där många ledande industrikoncerner ingick och gemensamt 
finansierade akademisk forskning på området. Hans analys av den ameri-
kanska livsmedelsforskningen följdes upp av SIK. Bland det första Borg-
ström tog sig för när institutet startade var att ge sig ut på en lång studie-
resa i USA. Med stor noggrannhet kartlade Borgström hur den amerikanska 
industrin och staten organiserat teknisk forskning och utvecklingsarbete.39 

”Atomära potatiscentraler”

Omslaget till juninumret av Livsmedelsteknik pryddes 1956 av det karak-
täristiska svampmolnet från en kärnvapenexplosion. Även livsmedelsin-
dustrin ingick i atomåldern. Skulle konservering genom bestrålning bli 
nästa stora teknik? Borgström och SIK såg här en teknik som i mitten av 
50-talet ännu inte lett till någon industriell tillämpning, men en teknik 
med potential. Det ingick i SIK:s uppdrag att spana mot framtiden, att 
undersöka kommande livsmedelsteknologier. Här var strålbehandling av 
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livsmedel ett typiskt område. Redan vid SIK:s konferens om fiskrelaterade 
teknologier 1953 hade ett av föredragen handlat om amerikanska erfaren-
heter sedan 1942.40 

Tanken var att röntgen- och gammastrålning kunde användas för att 
döda mikroorganismer som finns i ett livsmedel och därmed hejda ned-
brytningsprocesserna. I mitten av 50-talet hade forskningen kommit så 
långt att det fanns studier över hur stora stråldoser som behövdes för att 
döda olika slags bakterier och virus. Det fanns även studier där forsk-
ningen hade uppmätt vilka strålningsenergier som behövdes för att effek-
ten skulle nå in på vissa djup i livsmedlen.

En besvärande bismak hade noterats i försök; mjölk får en otrevlig bi-
smak efter en stråldos på en miljon rad, medan torkade plommon kan 
utsättas för tre gånger så stor stråldos utan att smaken påverkas. Vitamin-
halterna påverkades också hos vissa livsmedel. Bestrålning av potatis 
hindrar dess groning, och på detta område fanns det viss optimism om 
industriella tillämpningar i form av ”atomära potatiscentraler”, portabla 
kärnaggregat för behandling av potatis. I en litteraturöversikt uttryckte 
Borgström 1956 avslutningsvis viss skepsis ifråga om metodens påstådda 
fördelar. Han pekade på att ingen konserveringsmetod hade universell 
karaktär och att inga tekniska framsteg hittills bidragit till att traditio-
nella metoder helt slagits ut. Frys-, burk- och torrkonserveringen skulle 
knappast försvinna, möjligtvis kompletteras, var Borgströms slutsats. Här 
intog Borgström en position som var betydligt mer skeptisk inför strål-
konservering än de amerikanska livsmedelsteknologernas, som gärna 
överdrev problemen med de klassiska konserveringsmetoderna i propa-
gerandet för det nya. Det är värt att notera att denna ståndpunkt, om man 
ska tro Borgström, intogs i samband med att han kritiserats av PLM för 
att ägna för mycket energi åt konkurrenter till burkkonserveringen. En 
alltför entusiastisk framställning av ännu en (framtida) konkurrent till 
konservburken var kanske därför något han aktade sig för. Borgströms 
åsikt var dock inte grundad på brister i strålkonserveringen; varken i 
djurförsök eller frivilliga prov på människor, som förtärt föda som strål-
behandlats med mycket höga doser, hade någon ogynnsam eller onormal 
effekt kunnat påvisas, varför forskningen i mitten av 50-talet ansåg sig 
kunna utesluta negativa hälsoeffekter.41 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att Borgströms genomgång av strål-
konserveringen inte diskuterar frågan om konsumenternas preferenser 
kring en radikalt ny konserveringsteknologi. Den relation till konsumen-
terna som visionen här gällde tycks ha handlat om en stark tilltro till 
experterna och industrins förmåga att övertyga konsumenterna om en 
framtida konserveringsteknisk innovation. Sällan eller aldrig möter man 
i de här texterna resonemang kring ett eventuellt motstånd hos konsu-
menterna. I det tidiga skede som den här uppsatsen omfattar var SIK 
försiktigt positivt till strålpastörisering, inte minst efter det att Borgström 
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slutat som chef. På SIK följde man en internationell utveckling, där vissa 
forskare ansåg att strålkonservering av vissa livsmedel relativt snart skul-
le kunna bli användbar i praktiken.42  Strålbehandling av livsmedel betrak-
tades av andra forskare som en metod som ännu var på experimentstadiet, 
och som förmodligen skulle förbli där under en ansenlig tid. De medicin-
ska aspekterna skulle vara av avgörande betydelse, varför omfattande 
djurförsök utfördes i USA och England.43 

SIK utförde även egna experiment, finansierade av TFR. Institutet in-
förskaffade en gammastrålningskälla och annan utrustning för att expe-
rimentellt studera hur smak och hållbarhet påverkades av bestrålning.44  
En studie av fisk i början av 1960-talet visade att sill, ansjovis och lax inte 
var lämpliga för strålbehandling. Smaken försämrades för mycket. Rökta 
fiskprodukter – böckling, makrill, ål och lax – visade sig tåla högre strål-
doser och ansågs ha potential för en kommande kommersialisering av 
strålmetoderna. Stråldoser på 0.1–0.5 megarad sågs som lovande som en 
behandling för att skydda färska jordgubbar från att angripas av mögel.45  
Frågan om de medicinska effekterna bidrog dock, tillsammans med ett 
begynnande motstånd från konsumenterna, till att strålpastöriserade livs-
medel senare inte fick godkännande i USA.46 

SIK och samhället

En del av verksamheten vid SIK handlade om kommunikation. Främst 
verkade SIK och Borgström som en kommunikativ gränsorganisation 
mellan den internationella vetenskapliga världen och den svenska livsmed-
elsindustrin. Medias beskrivning av livsmedelsteknologi kommenterades. 
Böcker med ett förhållandevis avancerat innehåll skrevs för en läsekrets 
bestående av ingenjörer och andra i livsmedelsindustrin. Borgström pu-
blicerade ett flertal texter som riktade sig till fackfolk som i sitt yrke 
hanterade livsmedel, till exempel Hantering av färskfisk (1953). Boken 
Fryskonservering (1950) presenterades av förlaget Wezäta som en ”prak-
tisk handledning i fryskonservering av alla slags livsmedel för hem, skolor 
och frysfackslager. I boken redogöres dessutom för fryskonserveringens 
principer och den vetenskaplig utveckling, som ligger bakom.” För Wezä-
ta redigerade Borgström även Hantering av livsmedel, en skriftserie som 
riktade sig till fackfolk i livsmedelsbranschen. Förlaget var en icke obe-
tydlig beståndsdel i det livsmedelstekniska systemet. Det publicerade Livs-
medelsteknik och hade ett provkök, där experter utarbetade recept för 
livsmedelsindustrins reklam samt var specialiserade på att arrangera foton 
av maträtter och dukningar i annonssyfte.47 

Livsmedelsteknik: Tidskrift för livsmedelsförädling och näringsfrågor 
lanserades 1953 med Velander som ansvarig utgivare och med en redak-
tionell kommitté med stark övervikt av akademiker. Tidskriften var knuten 
till SIK och IVA, och ingick därmed i samma forskningspolitiska sammanhang 
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som låg bakom SIK. Tidskriften ville se till att ”de många tusen personer, 
som i sina yrken sysslar med livsmedel, deras produktion, bearbetning, 
distribution och försäljning, kan hålla sig underrättade om det aktuella 
läget inom vetenskap och teknik på detta område.” Tidskriften ville ”vara 
en tidskrift för industriell livsmedelsförädling och näringsfrågor och där-
med utgöra ett forum för hela det livsmedelstekniska facket. Den vänder 
sig i främsta rummet till yrkesmännen på området och till undervisningens 
målsmän.” Den granskades av en särskild kommitté inom IVA.48 

Redaktionens arbete leddes av Borgström, och tidskriften sammanföll 
med dennes tid som chef för SIK; när Borgström flyttade till USA upp-
hörde tidskriften, eftersom man knappast kunde finna någon ”som med 
lika stor entusiasm och sakkunskap velat fortsätta och utveckla tidskriften 
enligt de riktlinjer, efter vilka den hittills arbetat.”49  Man kan se på Livs-
medelsteknik som ett publicistiskt förkroppsligande av den identitet av 
gränsorganisation som var den livsmedelstekniska forskningens. Tidskrif-
ten blev den plattform från vilken livsmedelsteknologerna kunde driva 
forskningspolitiska dagordningar.

Tidskriftens annonser för utrustning utlovar en modernare tillvaro inom 
livsmedelsbranschen. De handlar förstås sällan eller aldrig om livsmedel 
som något njutningsfullt, om mat som en kulturyttring, utan snarare om 
att producera mycket mat på ett industriellt sätt. Några ord och begrepp 
hämtade ur de första årgångarnas annonser ger en antydan: ”För rationell 
produktion”; ”Helautomatiska maskiner skalar och urkärnar äpplena”; 
”ökar kapaciteten och trivseln i storköken”; ”Distributionens rationali-
sering måste fortgå”: ”Rationell drift”; ”En stor modern fabrik”; ”Är-
terna rensas, tvättas och sorteras helautomatiskt innan de läggas på burk 
med saltlag”; ”Konsumenterna vill alltmera ha ’färdig mat’ – det ligger i 
tiden!”; ”Vetenskapen visar: Endast plåtburken håller måttet. Ingående 
vetenskapliga försök i USA har fastställt att endast en hermetiskt sluten 
förpackning ur vilken luften avlägsnats till minst 27 tums, helst 29 tums 
vakuum kan bevara det rostade kaffets smakämnen”; ”Automatisk sardin-
kokare: Automatiskt kontrollerad arbetsgång och behandling av produk-
ten under idealiska sanitära förhållanden från det burken fyllts och till 
den automatiska falsningen.”

Tidskriften innehöll notiser om ny forskning och redogörelser för kon-
ferenser. Här fanns såväl nyktra bidrag om relevanta resultat i den inter-
nationella vetenskapliga litteraturen som mer fantasieggande notiser om 
framtidens kaffe (i tablettform!) eller skallerorm på burk. Två notiser från 
nummer tre 1954 sätter in livsmedelstekniken i det globala kalla krigssam-
manhanget. Först får man reda på att konservburkar av plåt och glas”an-
gripes inte av den genom atombombsexplosioner utlösta radioaktiviteten 
och är därför den enda form av livsmedel, som efter en sådan explosion 
kan förtäras utan någon fara.” Detta hade fastslagits av den amerikanska 
atomenergikommissionens radiologiska avdelning. Bredvid rapporterades 
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om livsmedelsindustrin i Sovjet och fördelningen av livsmedel i landet: 
”ett kvarts kilo kött och ett kvarts kilo matfett per vecka, en ranson som 
synes ganska knappt tillmätt efter vårt sätt att se på saken.”50 

Från tidskriftens ledarplats kunde SIK och andra aktörer i det livsmed-
elsforskningsindustriella komplexet kommentera och kritisera tendenser 
i tiden. Om pressen ”översvämmats” av larmrapporter om kemiska till-
satser i livsmedlen, påpekades att få sådana tillsatser fanns i svensk mat.51  
Pressens bevakning av naturvetenskap och teknik var överlag undermå-
lig.52  Tidskriften protesterade när medias vetenskapsbevakning riskerade 
att få negativa utbildningspolitiska konsekvenser, som när pressen rap-
porterat om atomenergin och dess framtida konsekvenser i sådan utsträck-
ning att framsteg inom andra områden riskerade att få för lite uppmärk-
samhet. Under rubriken ”Atomer, föda och folkupplysning” hävdades att 
ungdomen ”genom påverkan av all atompublicitet i sitt yrkesval förbiser 
att kemister, fysiker och tekniker ej bara behövs i atomlaboratorierna – de 
behövs kanske ännu bättre i livsmedelslaboratorierna”.53 

Medias roll som sagoberättare och framtidsinriktad inspirationskälla 
var stark. Tyvärr var den felbalanserad: ”Raketforskning och rymdsatel-
liter får tidningsrubrikerna. Under mer än tre årtionden har Nobelpris och 
populärvetenskap givit de atomära processerna företrädesrätt.” Risken 
fanns att livsmedelsteknik och liknande traditionella kunskapsområden 
hamnade i bakvattnet när västerlandets ”intellektuella potential mobili-

Fig. 4. Ur R. Bosvik & E. Von Sydow, ”En gaskromatografisk jämförelse av aromen hos några 
bärsafter och bäsorter”, SIK-rapport nr 111 (1962) 
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seras för atomtekniken”.54  När dagspressrapporteringen om ett aktuellt 
förgiftningsfall rapporterade att djupfryst mat var inblandad ”på sådant 
sätt att dessa industrivaror starkt komprometterades i allmänhetens 
ögon”, skrev tidskriften en ledarartikel till djupfrysningens försvar. Press-
sens rapportering ansågs vara felaktig och förhandsgranskning av någon 
livsmedelstekniskt skolad person efterfrågades. Livsmedelsteknik radade 
upp ett flertal fall då rapporteringen om livsmedelstekniska frågor varit 
felaktig; pressen anklagades för att skrämma upp allmänheten om att ”den 
är offer för industrins allt hänsynslösare massförgiftning.” Industrin skul-
le behöva ett forum för saklig upplysning åt allmänheten.55  Folkbild-
ningen ansågs uppvisa brister när det gällde att skjuta i sank förutsätt-
ningarna för näringsmässiga modeteser.56 

I en ledare i Livsmedelsteknik 1956 beskrivs livsmedelstekniken som 
en aktiv kraft i omdaningen av samhället i demokratisk riktning. ”En stor-
stilad utjämning har genomförts i både tid och rum samt också socialt. 
Skillnaden mellan olika socialgruppers näringsstandard har därmed av-
sevärt minskats.” Utjämningen inbegrep även livsstilsförändringar; mer 
komplicerade maträtter, som tidigare förutsatte komplicerad kunskap och 
speciella råvaror, blev nu tillgängliga för alla. I ledarartikeln formulerades 
det som att ”en skicklig kock ej längre behöver tjäna en eller de få utan 
alla. Ravioli, specialsoppor, crèpes suzettes är några få exempel på den 
rikare sortering, som nu står till allas förfogande.” Men – och som vanligt 
försökte man här göra forskningspolitik av insikten – politikerna, myn-
digheterna och allmänheten förstod knappast det revolutionära i den 
livsmedelsteknologiska omdaningen. Teknikutvecklingen blev till en nöd-
vändig förutsättning för flera av de samhälleliga omdaningarna. ”Utan 
modern konservering hade urbaniseringen ej kunnat förverkligas utan en 
näringsmässig standardsänkning och ökade hungerrisker.” I själva verket 
hängde den framtida samhällsutvecklingen till icke ringa del på hur pass 
väl samhället förstod att ta tillvara den livsmedelsteknologiska utveck-
lingen. Att införskaffa och tillreda mat är en så pass tidsödande del av det 
moderna hemarbetet, att en rationalisering av denna får kraftiga socioeko-
nomiska effekter.57 

Georg Borgström och kretsen kring honom försökte positionera livs-
medelsteknisk forskning och livsmedelsindustrin på en plats i det svenska 
samhället, som var förhållandevis central. Livsmedelstekniken och dess 
talesmän presenterade sig som en social aktör, som deltagare i en sam-
hällsomvandling varigenom Sverige färdades i riktning mot ett mer ratio-
nellt samhälle. Genom industrins fokus på storskalig produktion av hög-
teknologiska och vetenskapligt baserade hel- och halvfabrikat, kunde 
landets husmödrar friställas från slitet i köken. Köket moderniserades och 
blev en plats för uppvärmning snarare än tillagning, matlagning blev 
mindre av hantverk och lite mer av småskalig högteknologi. Mängder med 
dagsverken kunde sparas in och istället användas till annat. Den nya 
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maten ledde till bättre folkhälsa, menade livsmedelsteknologerna. Livs-
medelsindustrin kunde därmed få ett slags social acceptans för sig och sina 
produkter. Staten samverkade genom att formulera arbetsuppgifter för 
forskare och finansiera institut, där forskning och teknisk utveckling av 
för livsmedelsindustrin mer eller mindre nyttigt slag försiggick.

I en artikel 1953 pekade Borgström på genomgripande samhällsföränd-
ringar som gjorde att den industriella livsmedelsförädlingen placerades i 
centrum för samhällsutvecklingen. Samhället urbaniserades. Hemarbetet 
rationaliserades, en strävan som oavsett om den handlade om att samhäl-
let ville ta ”den kvinnliga arbetskraften i anspråk i industri och handel” 
eller om att ”minska slaveriet i köken” ledde till samma sak: en naturlig 
överflyttning av matlagningsarbete från hem till ”stora centrala bered-
ningsanstalter”. Antalet kollektivt organiserade kök ökade tillika, till följd 
av militärtjänstgöring, skolluncher, företags lunchserveringar och diverse 
platser att äta ute, inte minst ”de stora folkrestaurangerna”. Samhället 
omgestaltades i takt med att medborgarna övergav naturahushållning och 
hantverksmässigt köksarbete. ”Konservburken är därför en symbol för 
civilisationen, ja, en av dess grundläggande förutsättningar.”58 

Åsikterna om livsmedelsteknikens och livsmedelsindustrins deltagande 
i samhällsomdaningen genom rationaliseringen av livsmedelsproduktio-
nen fördes även fram av företrädare för livsmedelsindustrin i offentliga 
sammanhang. Lars Anderfelt, direktör vid Marabou och Findus, hävdade 
till exempel i en understreckare 1954 att stat och industri arbetade till-
sammans för att rationalisera produktionen av livsmedel, vilket ledde till 
bättre folkhälsa och till att den mer industriella matlagningen som blev 
följden gjorde det lättare för landets husmödrar att integreras i samhället 
utanför köken.59 

Den här beskrivningen återkom ofta i texter av Borgström och andra 
på det livsmedelstekniska området; genom att etablera en bild av sam-
hällsutvecklingen kunde de även argumentera för det egna ämnets rele-
vans. Det låg en forskningspolitisk dagordning bakom beskrivningen av 
samhället. Genom att inskärpa den samhälleliga förändringens obönhör-
lighet och genomgripande karaktär, berättades samtidigt berättelsen om 
hur det egna ämnet blivit allt viktigare. Och det var en rejäl förändring 
som inträffat: ”Vårt samhälles hela struktur har omgestaltats.”60 

Ädla motiv som kvinnors frigörelse kan knappast vara de enda driv-
krafterna i en sådan här historia om en industrialisering av livsmedelspro-
duktionen. Det fanns även mycket att vinna för de industriella aktörerna. 
Befolkningen flyttade in till städerna, och i denna demografiska process 
förändrades förutsättningarna för produktion och distribution av livs-
medel. Genom denna omvandling öppnades nya marknadsmöjligheter, 
nya produkter såg dagens ljus. Mat blev något som man kunde proppa i 
sig utanför en korvkiosk, köpa i en automat eller snabbt tillreda i hemmet 
genom att värma upp en djupfryst, färdig maträtt som tillagats i en hög-
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teknologisk fabrik. I en debatt som sedan åtminstone 1930-talet förts om 
samhällets struktur, som behandlade hemarbetets organisationsformer och 
kvinnans möjligheter i det framväxande välfärdssamhället, argumenterade 
debattörer knutna till det ledande politiska skiktet för samhällets moder-
nisering och en rationalisering av det arbete som utfördes i hemmen. 
Livsmedelsindustrins anknytning till dessa tendenser kan ses i ljuset av 
den folkhemska konsensus som växte fram. Det fanns möjligheter för 
såväl livsmedelsindustrin som den livsmedelstekniska forskningen att 
 positionera sig fördelaktigt gentemot en politik i samhällets centrum. I en 
bransch där staten genom såväl lagar och förordningar som finansiella 
insatser – subventioner, skattesatser, finansiering av utbildning och forsk-
ning – spelade stor roll, kan detta, ur industrins synvinkel, knappast ha 
varit något som enbart gjordes av altruistiska skäl. På liknande sätt kan 
den livsmedelstekniska forskningen sägas ha ”tjänat” på utvecklingen. 
För USA:s del har Nicholas Buchanan hävdat att en viktig faktor bakom 
utvecklandet av nya konserveringsteknologier inte nödvändigtvis var att 
de gav bättre mat, utan att de snarare gjorde det möjligt för de livsmed-
elstekniska forskarna att utvidga sin forskningspolitiska domän. Den nya, 
teknikintensiva livsmedelsteknologin gav nya möjligheter för konsumen-
terna, men den gav även nya resurser, forskningsmaterial och positiv 
publicitet till de livsmedelsteknologiska forskarna. Liknande faktorer 
torde ha gällt även i Sverige.61 

Den här uppsatsen har kartlagt de forskningsorganisatoriska och forsk-
ningspolitiska sammanhangen kring en av det livsmedelstekniska kom-
plexets aktörer under dess första tid. SIK höll ofta konsumenterna på 
avstånd; interaktionen med dem skedde snarast genom olika slags gräns-
organisationer och genom idealtyper av konsumenter, som man projice-
rade tekniken på. Det fanns säkert ett motstånd mot vissa typer av ny 
livsmedelsteknik bland konsumenterna. Eventuella konservativa drag hos 
konsumenterna spelade in, vid sidan av deras vilja att tillförskansa sig det 
som var nytt och smidigt. I den period som kom efter den här studerade, 
aktualiserades teknikkritik i samband med bland annat debatten om 
 Rachel Carson och ett allmänt ökande miljömedvetande, vilket säkerligen 
betydde något för den verksamhet som SIK bedrev.

Här har fokus snarare legat på en tid av optimism och tilltro till veten-
skapens och teknikens förmåga att omgestalta livsmedelsproduktionen 
och därmed samhället. Det är, avslutningsvis, värt att ifrågasätta hur 
mycket av konsumenternas motstånd mot det livsmedelsteknoindustriella 
komplexets nya produkter som faktiskt betydde något, och istället fråga 
om inte SIK och de forskningspolitiska idéerna kring institutet har satt sin 
prägel på livsmedelssystemet under den svenska efterkrigstiden.
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Maten och vetenskapen
Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik, 

ca 1880–1960

Roger Qvarsell

Det har ofta sagts att den medicinska utvecklingen under andra hälften 
av 1800-talet följde två huvudlinjer, som båda fick stor betydelse för att i 
grunden förändra medicinens ställning under det kommande seklet. Den 
ena linjen gällde en förändring från erfarenhetsbaserad kunskap om sjuk-
domar och deras behandling till en naturvetenskapligt orienterad forsk-
ning om de enskilda organens funktioner och de olika sjukdomarnas or-
saker. Även om denna kausalt inriktade kunskap först efter en förhållan-
devis lång tid kunde omsättas i fungerade behandlingsmetoder, var den 
en oundgänglig komponent i det som skulle bli basen för den moderna 
medicinen. Den andra linjen handlade om förebyggande åtgärder, påver-
kan på samhällsorganisationen för att minska riskerna för smittospridning 
och olika typer av ingripanden i människors livsföring i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för bibehållen hälsa och arbetsförmåga. Att det var 
den förbättrade hygienen när det gällde dricksvatten och avfallshantering, 
bostäder och arbetslokaler som var det viktigaste bidraget från medicinens 
sida till en förbättrad folkhälsa är oomstritt, även om flera av dessa åt-
gärder introducerades innan den vetenskapliga kunskapen om orsakssam-
manhangen var etablerad.1 

Men det har hävdats att den förbättrade kontrollen av livsmedlen, 
propagandan för ett mer genomtänkt kosthåll och undervisningen i hus-
hållskunskap hade en likartad effekt. Hela detta vetenskapsområde ut-
märktes också av ett nära samspel mellan de vetenskapliga studierna, 
olika förslag till upplysningskampanjer och socialpolitiska reformer. Stats-
bidrag till skolbespisningsverksamheten är kanske den mest kända av 
dessa reformer, men även statsbidragen till byggandet av bättre skogs-
arbetarbaracker och anställandet av hushållerskor är värda att nämna. 
Flera vetenskapliga studier påverkade också ransoneringssystemet under 
andra världskriget, och med början under 1930-talet utvecklades en myn-
dighets- och informationsverksamhet inom området. Den näringsfysiolo-
giska vetenskapen, kostpropagandan, de socialvetenskapliga undersök-
ningarna och de socialpolitiska förändringarna var nära förbundna med 
varandra och drevs fram av samma grupper av aktörer. Från omkring 
1930 blev även jordbrukspolitiken och livsmedelsindustrin delar av denna 
symbios. I likhet med en rad andra av vardagslivets områden hade maten 
under en knapp hundraårsperiod blivit en vetenskaplig, en social och en 



��0 Roger Qvarsell

politisk angelägenhet.2  Men detta innebär inte att man kan tala om ett 
entydigt förhållande mellan vetenskapen och olika tillämpningsområden.

I inledningen till antologin The science and culture of nutrition 1840–
1940 (1995) skriver Harmke Kamminga och Andrew Cunningham att 
etableringen av och utvecklingen inom näringsvetenskapen haft en myck-
et stor betydelse för en rad olika medicinska praktiker, sociala frågor, 
politiska ställningstaganden och allmänna föreställningar om mat och 
kosthåll, samt att alla dessa i sin tur påverkat den vetenskapliga verksam-
heten: ”In the process, Western society has become a nutrition culture.”3  
Även om en sådan slutsats kan ses som överdriven, så är det rimligt att 
påstå att alla frågor om vad som är ett näringsriktigt kosthåll och hur 
människors kostvanor formats har varit ett av de områden där vetenska-
pen och det moderna samhällslivet mötts på ett sätt som illustrerar vik-
tiga drag i hur vetenskapens roll i samhället förändrats.

Den grundläggande frågan i uppsatsen rör därför hur sann och trovär-
dig en berättelse är om hur vetenskapen – främst näringsfysiologin och de 
sociala kostvanestudierna – påverkade människors kosthållning och gav 
grund för sociala reformer som underlättade den materiella matförsörj-
ningen. Förmodligen finns det inte något entydigt svar på denna fråga, 
eftersom vi i detta som i liknande fall inte i efterhand kan bedöma vad 
som orsakat vad i det intrikata samspelet mellan vetenskaplig kunskap, 
politiska beslut och ekonomiska och sociala förändringar. Kanske är de 
delar i en och samma moderniseringsprocess, där vetenskapen kan vara 
en drivkraft bakom en förändring, men samtidigt fungera som en legiti-
mering av politiska ställningstaganden eller i efterhand användas för att 
förklara ett förändrat beteende eller en ekonomisk–teknisk utveckling.4 

Näringsfysiologi och näringslära

Under decennierna kring 1800-talets mitt förändrades kunskaperna om 
människans och djurens ämnesomsättning och näringsbehov på ett sådant 
sätt att man kan tala om etablerandet av en näringsvetenskap. Dessa nya 
kunskaper kom också att mycket snabbt få betydelse för näringsläran, det 
vill säga konkreta tillämpningar när det gällde att ge anvisningar och re-
kommendationer om hur en ur näringsfysiologisk synvinkel väl samman-
satt kost borde se ut och vilka beståndsdelar olika typer av livsmedel 
innehöll. Även om det under de senaste decennierna publicerats ett antal 
studier om näringsfysiologins tidiga historia är bilden av denna långt ifrån 
tydlig. En rad samverkande faktorer inom både det vetenskapliga och det 
samhälleliga livet förefaller ha haft betydelse.

I gränslandet mellan den organiska kemin och den experimentella fy-
siologin genomfördes med början under 1820-talet djurexperiment som 
syftade till att avgöra vilka komponenter i kosten som var nödvändiga 
eller betydelsefulla för djurens överlevnad och utveckling. Resultaten, att 
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de grundläggande beståndsdelarna i djurs och människors näringsbehov 
var kolhydrater, fett och äggviteämne, var ett decennium före seklets mitt 
en allmänt omfattad sanning. Men den vetenskapliga utvecklingen inom 
näringsfysiologin under 1840-talet kan inte förstås om man inte också 
uppmärksammar inflytandet från den politiska radikala diskussionen vid 
denna tid. Det var den undernäring, som man såg bland såväl lantarbe-
tare som städernas arbetare, som var ett av motiven bakom flera närings-
fysiologers strävan att kartlägga näringsbehov och undersöka olika livs-
medels näringsvärde.5 

Mest tydlig i sin politiska och sociala ambition var Jakob von Moles-
chott (1822–93), en fysiolog och kemist med förankring i såväl den filo-
sofiska materialismen som de radikala politiska ideal som brukar förbin-
das med revolutionsåret 1848. Han såg lika mycket näringsläran som ett 
politiskt som ett vetenskapligt område och argumenterade för att alla 
arbetare hade rätt till en inkomst som tillät dem att inhandla den närings-
riktiga kost som han och andra rekommenderade. Genom Moleschotts 
bok Lehre der Nahrungsmittel für das Volk från 1850 fick denna kombi-
nation av näringslära och politik en viktig plats i den tidiga näringsfysio-
logiska litteraturen.6 

Frederic L. Holmes har beskrivit den nya kunskapen om ämnesomsätt-
ningen eller metabolismen i människo- och djurkroppar vid 1800-talets 
mitt som ett ”major discovery”. Detta inte minst för att den var beroende 
av kunskaper från en rad vetenskapsområden i samtiden: anatomi, histo-
logi, fysiologi, organisk kemi och den fysikaliska läran om energins kon-
stans. Kunskapen om metabolismen fick sedan återverkningar på andra 
delar av den organiska kemin.7  Men kanske förståelsen av metabolismen 
inte blivit ett ”major discovery” om inte näringsfysiologin varit så nära 
förbunden med näringsläran. Eller annorlunda uttryckt: möjligheterna att 
snabbt och med stor tydlighet översätta de näringsfysiologiska upptäck-
terna till handfasta rekommendationer om näringsintag och kostvanor 
påverkade även områdets inomvetenskapliga position. Kamminga och 
Cunningham talar om att näringsfysiologin på en och samma gång var 
objektiv och retorisk.8  Med den svenska distinktionen mellan vetenskap 
och lära kan detta möjligen uttryckas något annorlunda och med en 
 mindre skarp åtskillnad. På samma sätt som ärftlighetslära och utveck-
lingslära innefattar näringslära såväl en kunskapstradition som dess sam-
hälleliga konsekvenser eller tillämpningar. Näringsvetenskapen formades 
som egen disciplin först i mitten av 1900-talet, men då med en sekellång 
historia som en gren inom den allmänna fysiologin och som en del av den 
allmänna näringsläran.

Terminologin för hur man beskrev den nödvändiga födans bestånds-
delar varierade något, men man var helt överens om grundprinciperna. 
För sin överlevnad behövde människan protein eller äggviteämne, fett, 
stärkelse eller kolhydrater, samt vissa mineralämnen varibland salt var det 
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mest kända. Det gjordes flera beräkningar av vilka proportioner som 
borde gälla för dessa tre huvudingredienser för att kosten skulle vara 
optimalt sammansatt; därmed angav man även de normer mot vilka det 
faktiska kosthållet värderades och bedömdes.

Mest använda var de rekommendationer som Carl von Voit (1831–
1908) hade utarbetat, även om han reviderade dem vid flera tillfällen. 
Voits normalkost var beräknad för män med normalt kroppsarbete, och 
den omfattade 118 gram protein, 56 gram fett och 500 gram kolhydrater 
per dag. Andra tog fram tabeller över vad som borde gälla för män med 
stillasittande uppgifter respektive mycket tungt kroppsarbete. Tendensen 
i dessa var tydlig, nämligen att man som regel rekommenderade att tungt 
kroppsarbete, särskilt sådant som ägde rum utomhus, skulle kompenseras 
med mer fett, medan de som hade stillasittande arbete i första hand skul-
le minska intagningen av kolhydrater. Proteinets betydelse föreföll något 
mera oklar, och man antog att detta behov var oberoende av arbetsupp-
gifter och att det fanns en nivå under vilken människan inte kunde över-
leva.9  Ett genomgående drag i de konkreta kostrekommendationerna vid 
denna tid var att man värderade kött mycket högt på grund av dess inne-
håll av protein och fett. Flera försök gjordes också att hitta metoder för 
att tillgodose den fattiga befolkningens behov av kött genom olika former 
av extrakt. Mest välkänt i samtiden var kemisten Justus von Liebigs 
(1803–73) köttextrakt, som närmast kan liknas vid buljongtärningar. 
Detta blev en stor kommersiell framgång och användes inte minst för att 
ge soldater i fält ett lätthanterligt näringstillskott.10 

Men den betydelse de flesta näringsfysiologer tillskrev konsumtionen 
av kött och deras experiment med olika typer av köttextrakt var inte 
okontroversiella. Det är av allt att döma inte någon slump att den vege-
tariska rörelsen uppstod och växte samtidigt som den nya näringsläran 
spreds. Diskussionen om människan borde leva av djur- eller växtdelar 
går tillbaka till såväl Första Mosebok som antika författare, men det var 
på 1840-talet som de första föreningarna för vegetarianer bildades i Eng-
land. På 1890-talet publicerades de första svenska översättningarna av 
propagandaskrifter om det vegetariska kosthållets välsignelser och även 
kokböcker för det vegetariska köket. Intresset för vegetarisk kost var i 
allmänhet vid denna tid nära förbundet med en mer allmän strävan efter 
vad man kallade ett naturenligt levnadssätt och ett intresse för djurs rät-
tigheter och människans moraliska ansvar för allt skapat eller naturligt. 
Vegetarianismen var också en del av en bredare vetenskaps- och civilisa-
tionskritisk strömning under decennierna kring det förra sekelskiftet.11 

Robert Tigerstedt och den svenska näringsfysiologin

Även i Sverige utvecklades under andra halvan av 1800-talet fysiologin 
till en av de mer betydelsefulla medicinska grundvetenskaperna. Genom 
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den experimentella inriktningen inom det nya ämnet och genom att man 
konstruerade en rad nya olika tekniska instrument, fick det stor betydelse 
för omvandlingen av medicinen till ett mer naturvetenskapligt forsknings-
område. De båda första generationerna av fysiologer rönte också interna-
tionell uppmärksamhet, framförallt inom områden som sinnesfysiologi 
och neurofysiologi.12 

Näringsfysiologin eller näringsläran intog inte någon central plats i den 
tidiga svenska fysiologin. August Almén (1833–1903), professor i medi-
cinsk och fysiologisk kemi i Uppsala från 1860, presenterade dock de nya 
näringsfysiologiska lärorna i sina föreläsningar 1879. Och i sin roll som 
generaldirektör för Medicinalstyrelsen mellan åren 1883 och 1898 under-
sökte han och gav anvisningar för kosthållningen vid landets sjukhus och 
andra vårdinrättningar. I likhet med sina kollegor rekommenderade han 
en diet med betydande mängder kött, något som kraftigt avvek från den 
mjöl-, gryn- och mjölkdiet som tidigare varit utmärkande för institutions-
kosten.13 

Vid Karolinska institutet var Christian Lovén (1835–1904) professor i 
fysiologi mellan åren 1874 och 1886. Lovéns intresse för den närings-
fysiologiska delen av ämnet var begränsad och manifesterades framförallt 
genom att han översatte samtida läroböcker i fysiologi som även innefat-
tade näringslära. Den viktigaste av dessa var Thomas H. Huxleys (1825–
95) Menniskokroppens byggnad och förrättningar, som kom ut på svens-
ka 1871. Om man jämför Huxleys bok med den knappt tio år äldre 
Menniskokroppens byggnad och vigtigaste förrättningar av Norrköpings-
läkaren och publicisten Johan Gabriel Collin (1794–1879) är föränd-
ringen mycket märkbar. Collin står i en äldre tradition, där de medicinska 
kostråden är allmänt hållna och utgår från traditioner, klimatförutsätt-
ningar m. m. För Huxley var det ambitionen att beskriva matens olika 
beståndsdelar som stod i centrum.

Men den av fysiologiprofessorerna som hade störst betydelse för nä-
ringslärans utveckling och etablering var den i samtiden mycket välkände 
Robert Tigerstedt (1853–1922), som 1886 efterträdde Lovén vid Karo-
linska institutet och upprätthöll denna befattning fram till 1900, då han 
återvände till sitt hemland och tillträdde en professur i Helsingfors. Tiger-
stedt inledde sin verksamhet som professor med en serie föreläsningar, 
som även gavs ut i bokform under titeln Fysiologiska principer för krop-
pens näring (1887), som formade sig till något av ett program för de fysio-
logiska studier han ville initiera. Att näringsfysiologin var en central medi-
cinsk vetenskap kunde det inte råda något tvivel om, eftersom den hand-
lade om livets upprätthållande och förnyelse genom intagandet av föda.

För att lifvet skall kunna ega bestånd, är det således nödvändigt att 
de förluster, kroppen genom den ständiga ämnesförbrukningen lider, 
allt efter hand åter ersättas. Detta sker genom upptagandet af föda; 
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med födan tillföres kroppen det förbränningsmaterial man behöfver 
för att underhålla de mångfaldiga rörelser, som vi sammanfatta med 
namnet lif.14 

Tillsammans med en grupp yngre medicinstudenter utvecklade Tigerstedt 
experimentella metoder för att undersöka hur näringsomsättningen funge-
rade i kroppen. Grundtanken var ganska enkel; man undersökte vilka 
näringsämnen som fanns i den mat som försökspersonen fick och mätte 
sedan samma ämnen i kroppens utsöndringar och fick på det sättet en bild 
av näringsomsättningen eller näringsbalansen hos människan. I praktiken 
var det dock svårt att göra tillräckligt exakta bestämningar av såväl intag 
som utsöndring av de olika ämnena. Detsamma gällde uppenbarligen de 
experiment som utfördes med hjälp av en utrustning som mätte det respi-
ratoriska gasutbytet, det vill säga förhållandet mellan syre och koldioxid 
i in- respektive utandningsluften. En metod som under lång tid kom att 
användas för att få en ungefärlig bestämning av ämnesomsättningen i 
kroppen.15 

Men Tigerstedts program för den näringsfysiologiska forskningen inne-
fattade inte enbart experimentella studier, utan lade minst lika stor vikt 
vid socialvetenskapliga studier av befolkningens faktiska kostvanor. Tan-
ken bakom dessa var att man genom att kombinera kunskaperna inom 
den moderna näringsfysiologin med uppgifter om vad och hur människor 
i praktiken åt skulle kunna ge tydligare och mer exakta rekommendatio-
ner om lämpligt kosthåll, och måhända även förändra förutsättningarna 
för hanteringen av mat och livsmedel.

Framförallt var det angeläget med konkreta råd till, eller rentav utspis-
ningsstater för, de arbetare som hade svårt att få lönen att räcka till för 
en tillräcklig och väl sammansatt kost. Att två av hans elever fick ansvaret 
för en mycket stor undersökning om arbetares fria val av kost, som finan-
sierades av Lorénska stiftelsen, var helt i linje med de ambitioner Tigerstedt 
hade med näringsfysiologin. I en kommentar till denna undersökning skrev 
Tigerstedt:

Det är naturligt, att undersökningar åt detta håll måste ske i mycket 
stor skala för att leda till fullt tillfredsställande resultat. Staten bör 
hafva lika stort intresse för sådana frågor, som för utvecklingen af en 
rationell kreatursutfordring. Till vidare har ingenstädes, mig veterligen, 
något gjorts för realiserandet av detta önskemål.16 

Att jämföra utarbetandet av kostrekommendationer för arbetare med en 
rationell kreatursutfordring kan måhända uppfattas som stötande för en 
sentida betraktare, men är i det här sammanhanget ett tidstypiskt uttryck 
för tanken att den näringsfysiologiska och socialvetenskapliga forskning-
en om mat och kostvanor skulle kunna få en omedelbar betydelse för 
människors arbetsförmåga och därmed för landets välstånd.
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Den socialvetenskapliga studie av kostvanorna som de båda medicin-
studenterna Ernst Hultgren och Ernst Landergren genomförde, och som 
publicerades i Lorénska stiftelsens skriftserie, kan i efterhand betraktas 
som något av en metodstudie eller rentav som en övningsuppgift. De tolv 
kartlagda arbetarnas kostvanor analyserades med avseende på fördel-
ningen av näringsvärdet på fett, kolhydrater och äggviteämne, samt för-
delningen mellan olika måltider och skillnaden mellan vad man åt på 
vardagar respektive söndagar. De studerade även hur prisvärda olika 
livsmedel var i relation till deras näringsvärde och hur tillagningsmeto-
derna påverkade kostens näringsinnehåll. Några egentliga slutsatser 
presenterades dock inte, och bokens betydelse låg framförallt i att den 
pekade ut ett nytt forskningsområde i gränslandet mellan medicin och 
socialvetenskap.17 

Tigerstedts eget bidrag till de sociala kostvanestudierna var en uppsats 
om ångermanländska skogsarbetare, som skall behandlas senare. När 
Tigerstedt lämnade Stockholm för Helsingfors år 1900 försvann den social-
vetenskapliga forskningsinriktningen helt och hållet, och intresset flyttades 
mot andra delar av fysiologin, framförallt arbetsfysiologin och neuro-
fysiologin. Mot slutet av 1930-talet ökade dock intresset för näringsfrågor 
på nytt, inte minst genom forskare som Ernst Abramsson (1896–i. u.) och 
Yngve Zotterman (1898–i. u.). Andra världskrigets ransoneringssystem 
gav också anledning till flera studier av vilka sociala och hälsomässiga 
konsekvenser som den begränsade tillgången på livsmedel förde med 
sig.18 

När Tigerstedt hade tillträtt professuren i fysiologi i Helsingfors fann 
han att man i hans gamla hemland hade gjort ännu mindre för att stu-
dera befolkningens kostvanor än i Sverige. I ett programmatiskt föredrag 
i ämnet framhöll han den nytta för hela samhället som sådana studier 
skulle kunna föra med sig. Kunskapen om vilken kost människor i olika 
samhällsgrupper själva valde var av betydelse för fastställandet av mat-
ordningen vid offentliga anstalter, eftersom denna borde ligga i linje med 
det fritt valda kosthållet ute i samhället. Under de båda första decen-
nierna av det nya seklet genomfördes också flera kostvanestudier i Finland. 
Erfarenheterna av de studier som genomfördes i Sverige förefaller dock 
ha lett till att Tigerstedt vid detta senare tillfälle tydligare betonade vikten 
av att man med än större noggrannhet studerade vilka livsmedel som 
faktiskt konsumerades i en familj. Det var nödvändigt att väga de livs-
medel som en familj inhandlade, liksom allt de av någon anledning släng-
de eller inte förbrukade. En sådan undersökning måste dock utsträckas 
över så lång tid att variationerna i kosten mellan olika dagar inte påver-
kade resultatet.

Tigerstedt tänkte även försöka tillämpa den experimentella metodiken 
och studera familjemedlemmarnas kroppsutsöndringar och värmeförlus-
ten genom utandningsluften och svettningen. Han var även uppmärksam 
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på en fråga som senare kom att bli betydelsefull, nämligen skillnaderna 
mellan familjemedlemmarnas kostvanor beroende på kön och ålder, men 
betraktade tills vidare detta som en felkälla. Bättre kunskaper om famil-
jernas kostvanor skulle kunna få stor nationalekonomisk betydelse, efter-
som arbetsförmågan var direkt förbunden med tillgången på mat. Genom 
specificerade skattesatser på olika livsmedel skulle det i ett senare skede 
vara möjligt för statsmakten att förbättra näringstillgången och därmed 
arbetsförmågan i befolkningen.19 

Sociala undersökningar och kostvanestudier

Vid samma tidpunkt som näringsvetenskapen etablerades som ett eget 
kunskapsområde, utvecklades ett socialvetenskapligt kunskaps- eller 
forskningsområde som brukar kallas sociala undersökningar eller ”social 
surveys”. Grundtanken var att med hjälp av arbetsmetoder som påminde 
om den beskrivande naturvetenskapen – eller naturalhistorien, för att 
använda en något äldre term – beskriva svårigheter och missförhållanden 
i människors liv. Ofta var dessa undersökningar även relaterade till någon 
form av reformatoriskt program, genom vilket man ville komma till rätta 
med problemen och skapa bättre levnadsförhållanden. I samspelet mellan 
denna beskrivande och reformerande verksamhet fick det för den social-
politiska utvecklingen centrala begreppet ”sociala problem” sin, visserli-
gen något oklara men ändå, innebörd. Med sociala problem menade man 
alla de svårigheter med försörjning, arbete, bostad och levnadssätt som 
kunde drabba människor, och som var av sådan omfattning att de fick 
eller kunde få konsekvenser för hela samhället.

Om problemen inte hanterades eller åtgärdades fanns risken att de 
skulle leda till försämrad moral, asocialitet, kriminalitet och allmän misär. 
I allmänhet brukar dessa sociala problem i 1800-talets samhälle förbindas 
med urbanisering och industrialisering, men man glömmer då ofta bort 
att en stor del av den svenska industrialiseringen under 1800-talet ägde 
rum på små orter som bruk och sågverkssamhällen.20 

I de sociala undersökningar som genomfördes kring mitten av 1800-
talet, till exempel den franske bergsmannen Frédéric Le Plays (1806–82) 
omfattande studier av gruvindustrins arbetare, visade man ett mycket 
begränsat intresse för frågor som rörde kost- och matvanor. Lite större 
intresse för kostfrågor fanns hos de läkare som verkade i traditionen som 
utgick från Johan Peter Franks tankar om en medicinsk polis. Med detta 
menades en medicinsk och politisk styrning av människors levnadsvanor 
i syfte att förebygga olika typer av sjukdomar och förbättra arbets- och 
försörjningsförmågan.

Ett tidigt svenskt exempel på en sådan medicinsk och social undersök-
ning med en socialreformatorisk inriktning var en skrift, eller snarare 
skrivelse, från 1829 av obstetrikprofessorn Pehr Gustaf Cederschiöld 
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(1782–1848) om hur levnadsvillkoren för de arbetare som bodde på 
 Söders malmar skulle kunna förbättras. Bland de problem han såg fanns 
bristen på matlagningsmöjligheter i de enkla rum som arbetarfamiljerna 
bodde i samt att de krogar som låg nära de stora arbetsplatserna serve-
rade mer brännvin än mat. Han föreslog att arbetarna skulle få sin lön i 
form av polletter, som bara kunde användas i godkända livsmedelsbutiker 
och på vissa restauranger för att på det sättet garantera att åtminstone 
delar av avlöningen användes till mat.21 

När anatomen och patologen Axel Key (1802–1901) mer än femtio år 
senare genomförde sin stora undersökning av läroverkspojkarnas hälso-
villkor på uppdrag av Läroverkskommittén spelade kostfrågorna dock en 
mycket underordnad roll. Trots att många av dessa elever bodde innebo-
ende och levde långa perioder på den torrskaffning som de kunde få med 
sig hemifrån samt något glas mjölk om dagen, som tillhandahölls av vär-
dinnan, sågs inte matordningen som någon större hälsorisk. Det var istäl-
let bristen på raster och fysisk aktivitet, de långa arbetsdagarna, de brist-
fälliga anordningarna för uppvärmning och vädring av lokalerna som 
bedömdes vara de stora problemen.22  Denna undersökning av skolelever-
nas hälsa genomfördes dock några år innan Tigerstedt hade påbörjat sina 
studier av kostvanornas betydelse, samtidigt som de allmänna hygieniska 
problemen i skolorna hade diskuterats i ett par decennier, så att Key inte 
ägnar kosthållningen något större intresse är inte alls förvånande.

Tanken att kosten och kostens sammansättning skulle kunna ha bety-
delse för hälsotillstånd och arbetsförmåga var således inte på något sätt 
självklar före mitten av 1880-talet. De läkare och andra som intresserade 
sig för tidens sociala frågor förefaller ha ansett att kostproblemen enbart 
handlade om hur alla skulle kunna få råd att köpa tillräckligt av de för-
nödenheter som behövdes. Med stigande löner och minskad alkoholkon-
sumtion skulle arbetarnas kosthåll enkelt kunna förbättras. Maten och 
kosthållningen var därmed en ekonomisk och moralisk fråga, men blev 
mot seklets slut alltmer en vetenskaplig eller näringsfysiologisk sådan. 
Men det är möjligt att identifiera ytterligare en orsak till att frågan om 
mathållningen inte fick särskilt stor uppmärksamhet i den sociala debatten 
under 1800-talet, och det rör svårigheterna att undersöka människornas 
kostvanor.

Den mat som människor åt var av naturliga skäl en mycket flyktig 
materia, och detta gällde särskilt för den fattigare delen av befolkningen. 
I arbetarehushållen i städerna eller på industriorterna var det vanligt att 
man handlade mat varje dag, och då i mycket begränsade kvantiteter. 
Detta berodde på att man inte hade råd med större eller samlade inköp 
och på att förvaringsmöjligheterna i de små lägenheterna var begränsade. 
Men förmodligen var det också ett sätt att hushålla med de mycket be-
gränsade resurser man förfogade över. Med en hungrig familj kring mat-
bordet var risken stor att allt som fanns att tillgå åts upp; de dagliga in-
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köpen var ett sätt att ransonera maten så att man inte skulle bli helt utan 
vid ett senare tillfälle.

Den vanligaste metoden när man började undersöka matvanorna var 
att man bad familjerna, eller i praktiken husmödrarna, att föra hushålls-
böcker där varje inköp skulle noteras. För att utjämna skillnaderna i 
kosthållning mellan olika veckodagar utsträcktes som regel undersök-
ningsperioden till minst två veckor, eller så kunde varor som köptes mer 
sällan delas upp på det antal dagar som hade förflutit mellan respektive 
inköpstillfällen. Men en lång rad problem kvarstod: det var svårt att be-
räkna den del av kosthållet som baserades på naturahushållning, gåvor 
från anhöriga, måltider som förtärdes på publika näringsställen etc. Lika-
så var fördelningen av maten mellan familjernas olika medlemmar en 
fråga som man inte förrän under mellankrigstiden lyckades finna metoder 
för att studera.

Syftet med kostvanestudierna var således att identifiera grupper i sam-
hället som hade ett särskilt otillfredsställande näringsintag. Samtidigt 
ansågs det nödvändigt att i detalj kunna mäta eller väga den mat som 
faktiskt konsumerades för att undersökningarna skulle tillgodose de meto-
dologiska kraven. Mathållningen på de slutna institutionerna var alltför 
reglerad och styrd av kostanvisningar för att kunna tjäna som källa till 
kunskap om människors eget val av mat.

Det fanns dock en yrkesgrupp vars medlemmar själva bestämde över 
vad de skulle äta, samtidigt som de levde under sådana omständigheter 
att man i detalj kunde veta vilka livsmedel de hade tillgång till. Det var 
alla de skogsarbetare som särskilt i mellersta och norra Sverige tillbringa-
de en stor del av vintersäsongen i små kojor eller baracker. Vägen hem var 
lång och de korta vinterdagarna tvingade dem att vara borta från såväl 
hemmen som handelsbodarna under veckor, eller rentav månader, i sträck. 
Arbetet i skogen var dessutom fysiskt mycket krävande och tillgången på 
mat avgörande för vilka prestationer som kunde utföras. Dessutom var 
arbetet av stor betydelse för den expansiva sågverksindustrin, för bräns-
leförsörjningen och för byggnadsverksamheten. Sammantaget medförde 
allt detta att skogens arbetare fram till mekaniseringen av skogsarbetet 
under 1950-talet blev föremål för fler och mer ingående kostvanestudier 
än någon annan grupp i samhället. Genom de särskilda förutsättningar 
som fanns för deras kosthållning kan man kanske likna dessa studier vid 
fullskaleexperiment av ett slag som är ovanliga inom det socialvetenskap-
liga området. En motsvarighet fanns dock i den stora studien av samban-
den mellan sockerkonsumtion och karies som genomfördes på Vipeholms 
sjukhus för utvecklingsstörda utanför Lund åren kring 1950, där isolering-
en på vårdavdelningarna gav en liknande kontroll över näringsintaget.23 
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Skogens arbetare och deras mathållning

Från 1890-talet till 1940-talet genomfördes flera omfattande studier, som 
kan användas för att belysa förändringar i kostvanor och levnadsförhål-
landen, men också för att beskriva hur undersökningsmetodiken utveck-
lades. Den första undersökningen av skogsarbetarnas kostvanor, arbets- 
och bostadsförhållanden genomfördes av Nils Englund (1856–1924), som 
mellan åren 1893 och 1899 var provinsialläkare i Fjällsjö distrikt i den 
nordvästra delen av Ångermanland, en mycket glesfolkad men skogrik del 
av landet. Då Englund året före sekelskiftet flyttade till Vänersborg kunde 
han inte själv fullfölja sin undersökning, utan lämnade materialet till 
Robert Tigerstedt, som bearbetade det till en artikel i Hygiea år 1900, för 
övrigt samma år som han själv lämnade Stockholm för Helsingsfors.

Även om Englund var läkare så gick han till väga på samma sätt som 
samtidens etnografer och folklivsforskare. Han gjorde egna iakttagelser 
och ställde frågor om hur arbetet i skogen gick till och hur det var organi-
serat. Han noterade särskilt hur det begränsade dagsljuset påverkade såväl 
arbetet som kosthållet. Männen gick från sovbaracken medan det fortfa-
rande var mörkt och arbetade intensivt under dagen, med en mycket kort 
matrast. Sedan återvände de till bostaden, tog hand om hästarna och 
redskapen, varefter de åt dagens huvudmål förhållandevis sent, innan det 
var dags att gå till sängs. Englund besökte flera olika grupper av skogsarbe-
tare och återvände flera gånger till samma ställe. Han beskrev hur baracker-
na såg ut, med deras vanligen mycket tätt placerade sovbritsar och öppna 
eldstäder avsedda för såväl matlagning som uppvärmning. Han noterade 
var man förvarade de medförda livsmedlen, i näverkontar eller upphängda 
på krokar på väggarna. I allmänhet skötte var och en av arbetarna sin egen 
matlagning och de hade i allmänhet även sina egna matlagningsredskap. 
Även om var och en som regel bara hade en kaffepanna och en stekpanna 
kunde det bli ganska trångt kring eldstaden. Man fick därför äta i tur och 
ordning, och matlagningsbestyren kunde därför dra ut på tiden.24 

För att mer i detalj kunna kartlägga skogsarbetarnas kostvanor ville 
Englund även få fram uppgifter om vad var och en av dem faktiskt för-
tärde. Detta var förhållandevis enkelt att dokumentera, eftersom de flesta 
hämtade ut livsmedel från handlare eller direkt från arbetsgivarens förråd 
när de skulle ge sig iväg på en huggning. Eftersom de nästan alltid hand-
lade på kredit och matkostnaden drogs från den intjänade lönen vid av-
verkningssäsongens slut, fördes detaljerade anteckningar om vilka livs-
medel som var och en förde med sig till skogen. Till dessa kreditlistor 
kunde Englund lägga vissa uppgifter från de skogvaktare som fungerade 
som arbetsledare samt från de timmerkörare, som vid långa arbetsvistelser 
i skogen hjälpte till med att fylla på förråden. Inte särskilt förvånande 
visade det sig att skogsarbetarna hade mycket ensidiga kostvanor. Huvud-
komponenterna i frukosten, middagen och kvällsmålet var stora mängder 
kaffe. Man åt kolbullar, som var ett slags platta vetebullar gjorda på vat-
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ten och mjöl och stekta på båda sidor istället för gräddade i ugn. Det hårt 
saltade och mycket hållbara amerikanska fläsket var en annan huvudrätt, 
liksom sluring, ett slags välling gjord på vetemjöl, vatten och fläskflott. 
Gröt förekom ibland men potatis ganska sällan, eftersom den var känslig 
för frost och svår att förvara någon längre tid i de kalla kojorna. Smör, 
ost och mjölk, som spelade en viktig roll i kosthållet på landsbygden, var 
i skogsbarackerna så ovanliga att man snarast uppfattade dessa varor som 
fest- eller njutningsmedel. Däremot var den dagliga förbrukningen av 
socker mycket stor. Den helt övervägande delen av kosten kom således 
från några få varor, och förutom priset förefaller det ha varit transport- 
och förvaringsmöjligheterna i kombination med begränsade matlagnings-
möjligheter som styrde valen av livsmedel.

Men läkaren Englund undersökte även arbetarnas längd och kroppsvikt, 
vilka han sedan jämförde med motsvarande uppgifter från bevärings-
mönstringarna. Syftet med detta var att se om det tunga arbetet och 
enkla kosthållet påverkade arbetarnas kroppsvikt. Så var dock inte fallet, 
och Englund och Tigerstedts slutsats var att energiinnehåll, eller ”kostsat-
sernas kaloriska värde”, trots allt motsvarade arbetsprestationerna. Den 
viktigaste energin kom från fettet, vilket överensstämde med andra studier 
av kostvanor bland dem med tungt kroppsarbete. Däremot kunde denna 
studie inte ge någon kunskap om den i samtiden omdiskuterade frågan 
om kroppens behov av äggvita eller protein.25 

Nils Englunds och Robert Tigerstedts undersökning är intressant, men 
inte för sina slutsatser, som var ganska enkla och förutsägbara. Skogsar-
betarnas kostvanor styrdes av de förutsättningar som fanns när det gällde 
inköp, förvaring och tillagning i de enkla skogsbarackerna, men trots att 
mathållningen var mycket ensidig var energimängden någorlunda tillfreds-
ställande. Men undersökningen är anmärkningsvärd på grund av sin me-
todologiska komplexitet. Englund använde sig av deltagandeobservation 
och intervjuer för att få fram information om vad, hur och när man åt, 
han studerade skogsarbetarnas inköps- och kreditlistor, han komplette-
rade arbetarnas egna uppgifter med sådana han fick från skogvaktare och 
timmerkörare, han hämtade viktuppgifter ur beväringsregistren och jäm-
förde dessa med vad han själv fann när han mätte och vägde skogsarbe-
tarna. Tigerstedt bearbetade sedan materialet med hänsyn till den samtida 
näringsfysiologins uppfattning om kostens beståndsdelar och dess anta-
ganden om näringsbehov. Men någon egentlig metoddiskussion förekom 
inte, och inte heller någon argumentering för varför man skulle ägna en 
så betydande möda åt skogsarbetarnas kostvanor och näringsintag.

En möjlig tolkning av bakgrunden till denna till synes enkla, men i 
själva verket mycket avancerade undersökning är att det dels handlade 
om att man sökte en möjlighet att genomföra en kostundersökning på en 
grupp, där man kunde vara säker på att man hade fullständiga och rimligt 
korrekta uppgifter om vad de enskilda individerna åt. Dels handlade det 
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om att man av social- och hälsopolitiska skäl ville uppmärksamma en 
grupp som levde under extrema förhållanden, samtidigt som deras arbete 
var av stor nationalekonomisk betydelse. Skogsbruket och skogsindustrin 
var kring sekelskiftet 1900 något av en ekonomisk motor i den pågående 
industrialiseringsprocessen. Den moderna näringsfysiologin och den sam-
tida socialvetenskapen skulle på ett självklart sätt kunna träda i samhällets 
tjänst och göras nyttiga i medicinskt, socialt och ekonomiskt hänseende. 
Man anslöt därmed till rådande föreställningar om den moderna veten-
skapens roll i samhället, men man nöjde sig inte med allmänna utfästelser, 
utan genomförde en omfattande och arbetskrävande studie. Beklagligtvis 
gav den dock ett magert resultat, och den har så vitt bekant inte haft 
någon egentlig betydelse för näringsvetenskapens eller skogsarbetets ut-
veckling eller förändring.

Men frågan om skogsarbetarna och deras kostvanor fortsatte att oroa, 
och på initiativ från Socialstyrelsen genomfördes 1913 en ny men ganska 
begränsad undersökning i olika delar av landet. I de södra och mellersta 
delarna av landet fann man ett mer varierat kosthåll med en högre andel 
traditionella livsmedel, som korv, sill, smör, ost och bönor. De norrländska 
arbetarnas kostvanor var dock även fortsättningsvis starkt beroende av 
några få basråvaror. De regionala skillnaderna antogs dels bero på en 
något högre ökad levnadsstandard i den södra delen av landet, dels på 
kortare avstånd mellan hemmen och skogshyggena, vilket medförde att 
man åt ungefär samma mat i skogen som hemma.26  Under de kommande 
krigsåren och tiden närmast därefter var problemen när det gällde livs-
medelsförsörjningen av mer allmän karaktär, och några särskilda studier 
genomfördes inte.

Mot slutet av 1920-talet restes dock på nytt flera frågor om sambanden 
mellan kost, hälsa och arbetsprestationer. Den så kallade Norrlandsun-
dersökningen, som Medicinalstyrelsen genomförde med början 1929 och 
några år in på 30-talet, hade sin utgångspunkt i övertygelsen att det ensi-
diga kosthåll som föranleddes av de svåra levnadsomständigheterna i 
Norrlands inland, hade stora återverkningar på hälsotillståndet. Samma 
år aktualiserades frågan om skogsarbetarnas provianterings- och matlag-
ningsförhållanden på nytt genom en motion i Riksdagens Andra kam-
mare, där man påpekade att det fanns både dietiska och hygieniska miss-
förhållanden som borde åtgärdas. Särskilt framhöll man omständigheten 
att arbetarna skötte sin egen mathållning som orsak till problemet, och 
man förordade en gemensam eller kollektiv hushållning med hjälp av 
anställda kokerskor. I debatten i Riksdagen ifrågasattes det om detta 
verkligen var en angelägenhet för statsmakten, eller om det inte snarare 
var något som arbetarna eller arbetsgivarna borde ta hand om själva. Men 
trots dessa invändningar beslutade man att frågan skulle utredas.27  Tanken 
att man skulle kunna organisera en kollektiv hushållning och anställa 
kokerskor till skogarnas baracker var dock inte ny. Det fanns till och med 
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en liten broschyr om hur detta skulle kunna gå till; ”Kooperativ mathåll-
ning vid skogsarbete”. Utredningen, som presenterades 1933, var inriktad 
på att argumentera och ge konkreta anvisningar för hur en sådan kol-
lektiv matordning skulle kunna organiseras.

Man ansåg sig i denna studie kunna konstatera att mycket lite hade 
förändrats när det gällde skogsarbetarnas kosthållning. De långa avstån-
den till butiker eller provianteringsställen, den bristfälliga matlagningsut-
rustningen och skogsarbetarnas bristfälliga kunskaper i ”fruntimmersar-
bete” ansågs vara de främsta orsakerna till detta. Några sjukdomar eller 
allmänna hälsoproblem som kunde kopplas till matvanorna fanns dock 
inte. Hälsotillståndet bland skogsarbetarna var i allmänhet mycket gott, 
kanske som en följd av att endast friska och starka män kunde komma 
ifråga för det tunga skogsarbetet. Den höga kaffekonsumtionen ansågs 
dock kunna leda till att hjärtverksamheten stimulerades mer än vad som 
var nyttigt i kombination med tungt kroppsarbete. Kostens sammansätt-
ning borde också förändras, men nu till förmån för mer kolhydrater, 
medan man vid seklets början hade framhållit fettets betydelse för alla 
med tungt kroppsarbete.28 

I likhet med den tidigare nämnda stora Norrlandsundersökningen, som 
hade genomförts några år tidigare, men ännu inte var publicerad, var-
nade man också för riskerna med bristen på ”färskmatsvitaminet” eller 
”antiskörbjuggsvitaminet”, som var några av de samtida benämningarna 
på Vitamin C. Läran om vitaminerna var vid denna tid i snabb utveckling, 
och många näringsfysiologer såg i denna ett nytt och viktigt redskap för 
att förstå sambanden mellan kostinnehåll och en rad sjukdomar. Det är 
därför inte förvånande att denna fråga diskuteras ingående, trots att man 
egentligen inte kunde påvisa några konkreta sjukdomstillstånd som skul-
le kunna vara orsakade av vitaminbrist.29 

Men för de skogsarbetare som hade bildat ett gemensamt hushåll med 
en anställd kokerska var kosthållningen helt annorlunda. Man åt då som 
regel tre mål med lagad mat, varje mål bestående av två rätter, och dess-
utom ett särskilt kvällsmål. Bland de vanligaste inslagen på matborden 
märktes kött och potatis, fläsk och bruna bönor, köttsoppa med klimp, 
korv och makaroner och andra rätter typiska för ett lantligt hushåll vid 
den här tiden. Till efterrätt serverades fruktsoppa, saftsoppa, fruktkräm, 
pannkakor eller pudding, och de senare, lite tyngre rätterna kunde även 
återkomma som kvällsmat. Men det var inte bara kosthållet som kunde 
förbättras på detta sätt, utan kostnaderna blev lägre genom att man köp-
te upp större kvantiteter och dessutom kunde kokerskorna utnyttja råva-
rorna på ett bättre sätt. Arbetarna fick sedan även mer tid för förströelse 
och rekreation under kvällarna när de inte själva behövde laga sin mat, 
utan kunde sätta sig vid ett färdigt middagsbord.30 

Jämförelsen mellan den äldre, individuella kosthållningen och den or-
ganiserade, kollektiva motsvarigheten slutade således i en entydig rekom-



��� Maten och vetenskapen

mendation av den senare. Utredningsgruppen föreslog därför att man 
skulle underlätta övergången till en gemensam hushållning genom infor-
mationsfilmer i ämnet. Man ansåg också att det behövdes särskild utbild-
ning för de kvinnor som kunde tänka sig att arbeta som kokerskor i en 
skogbarack, samt en handbok med anvisningar för hur denna speciella 
form av hushållning kunde organiseras. Slutligen presenterade man skisser 
och enkla ritningar över hur bostadsbarackerna skulle kunna utformas 
med utrymmen för matlagning och förvaring, samt inte minst viktigt en 
avbalkad eller avskärmad sovplats för de kvinnliga kokerskorna. Att allt 
detta var en angelägenhet för såväl arbetarna och arbetsgivarna som 
statsmakten förefaller ha varit en självklarhet för utredarna i en tid när 
tanken på statens övergripande ansvar för människors levnadsförhållan-
den var grunden för den sociala och socialpolitiska reformverksamhe-
ten.31 

Men intresset för skogsarbetarnas kostvanor och kosthållning tog inte 
slut med detta, utan under andra världskrigets ransoneringar aktualisera-
des frågan om hur de med fysiskt krävande arbetsuppgifter skulle kunna 
få tillräckligt med mat. Industrins utredningsinstitut genomförde en bred 
studie av skogsarbetets villkor, där teknik, redskap, transportmöjligheter 
och kosthållning ingick som brickor i ett större spel. Delstudien om arbe-
tarnas kost- och näringstillgångar genomfördes av de vid denna tid väl-
kända kostundersökarna Carin Boalt och Yngve Zotterman, som skall 
behandlas utförligare i ett senare avsnitt av denna uppsats. Studien utför-
des i Värmland och visade att skogsarbetet fortfarande var fysiskt myck-
et krävande och att skogens arbetare behövde tillgång till dubbelt så 
mycket näring jämfört med andra arbetare. Mekaniseringen av skogsbru-
ket hade ännu inte börjat på allvar och arbetsuppgifterna var jämförbara 
med vad som varit fallet tidigare under seklet.

En viktig skillnad var dock att 40-talets värmländska skogsarbetare i 
regel bodde hemma och medförde matsäck för de måltider som de intog 
under arbetsdagarna i skogen. Eftersom det var ransoneringstider styrdes 
deras val av kost i stor utsträckning av vad som fanns tillgängligt, inte av 
vad de själva ville äta. Särskilt tydligt var att de åt mindre fett, vilket 
förmodligen berodde på ransoneringarna. Men den mest anmärknings-
värda slutsatsen av studien var att skogsarbetarnas stora näringsbehov 
inte rymdes i de ransoner som deras familjer hade tilldelats. Förmodligen 
fick detta till följd att männen förbrukade en alltför stor del av familjens 
ranson, vilket troligen innebar att kvinnorna åt mindre och kanske till och 
med riskerade att bli undernärda. En annan slutsats var att man i utred-
ningen rekommenderade att skogsarbetarna skulle öka förbrukningen av 
socker för att på det sättet får tillräcklig energi och undvika en sänkning 
av blodsockerhalten under arbetsdagen.32 
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Kost, klass och socialpolitik

Under mellankrigstiden och framförallt på 1930-talet, formulerades det 
som skulle bli den dominerande socialpolitiska uppfattningen under de 
kommande decennierna. Något förenklat kan man tala om en förskjutning 
från ett socialliberalt till ett socialdemokratiskt synsätt. Medan den soci-
alliberala politiken i första hand hade syftat till att hjälpa dem som led 
direkt nöd, och då främst genom att försöka erbjuda bättre förutsätt-
ningar för egenförsörjning, hade den socialdemokratiska motsvarigheten 
siktet inställt på att generellt höja levnadsstandarden för de arbetare och 
lägre tjänstemän som hade alltför låga löner för att klara en rimlig lev-
nadsnivå. Även om frågor som rörde kosten och näringstillgången inte 
intog någon central plats i denna nya socialpolitik, fanns de med som ett 
av många inslag i välfärdspolitiken. Tanken att man inte bara skulle 
lindra nöd, utan skapa förutsättningar för välstånd fick även konsekven-
ser för hur man såg på människans näringsbehov och hur kostvaneunder-
sökningarna skulle genomföras.

Vid denna tid förändrades också bilden av människans näringsbehov, 
framförallt genom inflytandet från och tilltron till vitaminforskningen. I 
en snabb process från början av 1910-talet och några decennier framöver 
identifierades en rad vitaminer; inte minst beskrev man vilka sjukdomar 
som kunde orsakas av brist på ett enskilt vitamin. Om man jämför popu-
lära framställningar av vitaminläran från skilda decennier kan man tydligt 
se hur snabb kunskapsutvecklingen, och inte minst kunskapsspridningen, 
var.33 

Vad gäller de avsikter som låg bakom intresset för att studera människors 
kostvanor kan man också märka betydande förändringar jämfört med de 
studier av skogarbetare och andra, där man befarade att bristen i kosthåll-
ningen kunde påverka arbetsförmågan. Under 1930-talet vidgades intres-
set till att gälla alla befolkningsgrupper, och kostvanorna framstod allt 
tydligare som en del av den stora folkhälsofrågan. I det delbetänkande om 
näringsfrågan som Befolkningskommissionen publicerade skrev man:

Tillräckligt stöd har likväl framkommit för den uppfattningen, att den 
faktiska näringsstandarden i rätt breda folklager och särskilt allmänt i 
familjer med barn icke fyller de krav, som den moderna näringsfysio-
logiska forskningen ställer på en i högsta grad hälso- och utvecklings-
befrämjande kost. De skador, som därigenom tillfogas befolkningens 
kvalitet, är mycket avsevärda, även om en närmare uppskattning av 
deras storleksordning icke är möjlig. Den uppfattningen torde dock 
numera vara allmän bland näringsfysiologerna, att ett förbättrat kost-
håll sannolikt skulle stegra befolkningens hälsa och livsduglighet mer 
än någon annan särskild reform.34 

Helt i linje med samtidens socialpolitiska diskussion gavs en särskild 
uppmärksamhet åt skillnader i kosthållningen, som kunde antas bero på 



��5 Maten och vetenskapen

familjens inkomst, vilka skillnader som fanns mellan män och kvinnor 
samt vilka särskilda problem som kunde drabba familjer med många barn. 
Denna diskussion var inte unik för Sverige utan hade sin motsvarighet i 
flera andra länder. I den politiska diskussionen talades det till och med om 
att vissa arbetargrupper i några länder levde på gränsen till svält på grund 
av alltför låga löner och högt uppdrivna matpriser. En i samtiden mycket 
uppmärksammad undersökning från Skottland av biologen och jordbruks-
experten John Boyd Orr – senare generaldirektör för FN:s livsmedels-
organisation FAO och känd för sina böcker om världens livsmedelsför-
sörjning – gjorde gällande att kostvanorna, och därmed hälsotillståndet, 
varierade kraftigt beroende på vilken inkomst ett familjehushåll kunde 
disponera. Till skillnad från många i sin samtid var dock Orr inte primärt 
intresserad av eventuella bristsjukdomar som orsakades av dåligt kosthåll, 
utan anknöt till den äldre traditionen inom näringsläran och formulerade 
en norm för vad som kunde kallas en normalkost. Han definierade denna 
norm som ett tillstånd av välbefinnande som inte kunde ökas genom en 
högre konsumtion, eller med hans egna ord: ”a state of well-being such 
that no improvement can be effected by a change in the diet”.35 

En konsumtion över denna nivå skulle inte ha någon positiv effekt på 
välbefinnandet och hälsan. Om en ökad konsumtion kunde ha en negativ 
effekt berördes inte, och denna fråga var förmodligen något främmande 
i det socialpolitiska sammanhang som studien ingick i. Endast hälften av 
den skotska befolkningen hade nått denna kost- och välfärdsnivå. Kon-
sumtionen av billiga basvaror som bröd och potatis var oberoende av 
inkomst, medan inköpen av frukt, grönsaker, mjölk, kött och fisk var 
direkt beroende av familjens inkomst. Familjer med högre inkomst hade 
bättre kosthållning och därmed också ett bättre hälsoläge. Särskilt drab-
bade var barnen i familjer med låg inkomst, och för dessa behövdes en 
påtagligt förbättrad kosthållning.36 

Klasskillnader när det gällde kosthållningen belystes också i den under-
sökning som Socialstyrelsen genomförde av levnadsförhållandena i landet 
omkring 1933. Här fann man att det inte var inkomstnivån, utan familjens 
storlek som avgjorde mat- och kosthållningen. Familjer utan barn förbru-
kade ungefär lika mycket pengar på mat oberoende av inkomst. Däremot 
hade familjer med många barn ett sämre kosthåll, med en betydligt högre 
andel baslivsmedel som mjölk- och sädesprodukter samt potatis. Samma 
tendens till en mer ensidig kosthållning fanns i familjer som drabbats av 
långvarig arbetslöshet. Någon egentlig undernäring kunde man inte finna 
exempel på, och det totala intaget av kalorier var i stort sett oberoende 
av inkomst. Men med stigande inkomster förändrades kostens samman-
sättning och variationsrikedom. Den i samtiden omdiskuterade så kallade 
Engels lag, som innebar att den relativa kostnaden för mathållningen 
skulle sjunka vid högre inkomster, kunde inte beläggas i de svenska under-
sökningarna, eftersom ökade inkomster ledde till ett mer varierat kosthåll 
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som baserades på dyrare råvaror.37  Men det som oroade utredarna var att 
den dyrare och mer varierade kosten var den som innehöll de så kallade 
skyddsnäringsämnena, framförallt vitaminer. Detta underströk att de so-
ciala skillnaderna i kosthållning framförallt gällde kvalitet och inte kvan-
titet. Den mycket omfattande socialmedicinska studien av kostvanorna i 
övre Norrland hade också ett tydligt fokus på vitamininnehållet i den 
ganska ensidiga mjölk- och mjölkost som dominerade på landsbygden i 
de nordliga länen. Vitaminbrist uppfattades i det sammanhanget som ett 
grundläggande folkhälsoproblem.38 

Mot slutet av 1930-talet fick dessa studier av familjernas kosthållning 
en mer genomarbetad metodik genom ett samarbete mellan Kooperativa 
förbundet och det 1937 inrättade Statens institut för folkhälsa. Födoäm-
neshygien och livsmedelskontroll hörde till institutets ansvarsområden; 
för att kunna hantera detta ansåg man att det även behövdes studier av 
befolkningens faktiska kostvanor.

Vad återigen beträffa institutets verksamhet på det näringsfysiologiska 
området bör denna bl. a. omfatta frågor om kostens lämpliga sam-
mansättning. Undersökningar böra således utföras för ett utrönande av 
folkkostens beskaffenhet och samband med hälsotillståndet, framförallt 
inom befolkningsskikt med låg levnadsstandard.39 

Nyckelpersonen i samarbetet mellan dessa båda organisationer och an-
svarig för flera av de kommande årens kostvanestudier var Carin Boalt 
(1912–99). Hon studerade zoologi, botanik och kemi vid Stockholms 
högskola och avlade filosofie magisterexamen 1935. Samma år gifte hon 
sig med Gunnar Boalt, en studiekamrat från den zoologiska institutionen, 
som efter tjänstgöring som gymnasielärare och studier i praktisk filosofi 
år 1954 erhöll den nyinrättade professuren i sociologi vid högskolan. 
Paret Boalt ingick i den radikala grupp unga stockholmsakademiker som 
formade en betydande del av den socialdemokratiska politiken när det 
gällde sociala frågor och samhällsplanering. Makarna Myrdal var själv-
klara i den gruppen, liksom Carin Boalts syster Britta Åkerman och svå-
gern Alf Johansson. Intresset för kost- och näringsfrågor väcktes genom 
att hon kom i kontakt med professorn och näringsforskaren Ernst Abrams-
son vid Statens institut för folkhälsa.

Mellan 1937 och 1939 var Carin Boalt anställd av Kooperativa förbun-
det och skrev då boken 27 000 måltider, som kom ut 1939. Därefter var 
hon under fyra år knuten till folkhälsoinstitutet med uppdrag att studera 
konsekvenserna av krigsårens krishushållning och ransoneringssystem. 
Åren 1943 och 1944 var hon anställd som kostkonsult inom Stockholms 
stads sjukdirektion och blev sedan chef för Hemmens forskningsinstitut. 
Därmed försköts hennes intressen mot studier av hushållsarbete i allmän-
het och hur detta skulle kunna underlättas genom byggnadstekniska åt-
gärder, en mer genomtänkt planering av köken och bättre konstruerade 
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köksredskap. Under senare delen av 1950-talet studerade hon sociologi, 
men då i Lund för att undvika en jävsituation i relation till sin då från-
skilde man vid stockholmsinstitutionen. Några år senare utnämndes hon 
till professor i byggnadsfunktionslära vid Lunds tekniska högskola, för 
övrigt den första kvinnliga professorn vid högskolan.40 

Den studie som redovisades under titeln 27 000 måltider genomfördes 
i samarbete med Kooperativa förbundets studieverksamhet. Genom stu-
diegrupperna kom man i kontakt med familjer som man bad medverka 
genom att lämna detaljerade uppgifter om sina inköps- och kostvanor i 
särskilda hushållsböcker. Intresset var ganska måttligt, men trots detta 
lyckades man samla in uppgifter från omkring trehundra familjer, som 
tillsammans dokumenterade det antal måltider som gav boken dess namn. 
Det utmärkande för denna studie var att den tydligare än vad som tidi-
gare hade kunnat påvisas dokumenterade skillnaderna i kostvanor mellan 
olika familjemedlemmar. Genomgående åt kvinnorna sämre och mer en-
sidig mat än männen, och detta gällde framförallt i fattiga familjer. Ofta 
valde kvinnorna att ge den bättre och lagade maten till männen, och 
nöjde sig själva med en diet som framförallt bestod av kaffe och smörgå-
sar. Även barnen fick relativt sett mer mat än kvinnorna, men deras kost 
var ensidig, med gröt och välling till de minsta och smörgåsar för de något 
äldre barnen. Framförallt saknade undersökaren ägg, frukt och grönsaker 
i barnens kost.41 

Med utgångspunkt i de tidigare behandlade skogsarbetarstudierna ge-
nomförde Boalt och Zotterman en bredare undersökning, där de jäm-
förde familjer med olika ekonomiska förhållanden samt särskilt uppmärk-
sammade de enskilda familjemedlemmarnas skilda kostvanor. Studien, 
som publicerades 1943 under titeln Kost och ransoner, syftade även till 
att belysa konsekvenserna av krigsårens ransoneringssystem. Den metod 
som användes utmärktes av en stor noggrannhet genom att familjerna, 
eller vanligen husmodern, vägde och dokumenterade allt som köptes, all 
mat som serverades och allt som producerades i hushållet. Man jämförde 
familjer där fadern var skogsarbetare, valsverksarbetare respektive lägre 
tjänsteman. Undersökningen gjordes på flera platser i Värmland och Da-
larna samt – när det gällde tjänstemännen – även i Stockholm. Någon 
bedömning av eventuella regionala skillnader när det gällde kostvanorna 
gjordes dock inte, och – mer förvånande – inte heller av skillnader i livs-
medelstillgång mellan stad och landsbygd. Beräkningarna av näringsin-
nehållet genomfördes med hjälp av Statens institut för folkhälsa, och man 
tog stor hänsyn till barnens ålder samt till könsfördelningen.

En viktig slutsats, som också var undersökningens största metodolo-
giska problem, var att de individuella skillnaderna inom varje grupp var 
mycket stora, vilket försvårade alla beräkningar av medelvärden. Slutsat-
serna var ändå intressanta, inte minst med tanke på krishushållningen. 
Samtliga som ingick i undersökningen bedömdes ha ett i stort sett tillfreds-
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ställande kosthåll. Däremot visade genomgående kvinnorna prov på ett 
mindre varierat kosthåll, även om mängden kalorier var tillräcklig. Mest 
varierad kost hade inte förvånande tjänstemännen, men ur näringssyn-
punkt var den likvärdig med vad arbetarfamiljerna förtärde. Den högre 
levnadsstandarden togs således inte ut i att man åt mer, utan i att man 
hade mindre ensidiga matvanor. Mängden mat var istället relaterad till 
hur krävande arbetsuppgifter man hade.42 

Att välja det goda eller det nyttiga

Under det följande decenniet genomfördes ett antal mindre studier kring 
samma typ av problematik. Hur såg kostvanorna ut och vilka var hälso-
konsekvenserna? Men resultaten var allt annat än entydiga och i några 
fall rentav förbluffande. Så rapporterade till exempel överläkaren Folke 
Möller (1900–i. u.) i Sollefteå, efter att ha genomfört en studie i de ång-
ermanländska skogsbygderna, att det inte fanns något som helst samband 
mellan kostvanor och hälsa: ”En närmare jämförelse mellan näringsvär-
dena i den konsumerade födan och hälsotillståndet i varje enskild familj 
uppvisar nämligen inga som helst paralleller mellan dålig kost och dåligt 
hälsotillstånd eller fullvärdig kost och hälsa.”43 

Även om inte alla var fullt så kategoriska, så var det tydligt att man i 
1940- och 50-talens kostvanestudier tonade ned sambanden mellan låg 
inkomst, dålig kosthållning och hälsoproblem, vilket hade varit utgångs-
punkten för många av de föregående studierna på området. En rimlig 
tolkning av detta förhållande är att man trots 30-talets arbetslöshet och 
40-talets krishushållning kan tala om en i viss mån förbättrad situation 
när det gällde tillgången på livsmedel. Efter andra världskrigets slut, och 
särskilt sedan ransoneringarna upphört, ökade både reallönerna och varu-
tillgången snabbt. I flera kostvanestudier började man tala om att det fanns 
olika typer av motiv bakom valen av kost och matvanor. Tanken att man 
även behövde undersöka varför människor valde ett visst kosthåll, eller 
motiven bakom matordningen, var inspirerad av den tysk–amerikanske 
psykologen Kurt Lewin (1890–1947), som vid mitten av 30-talet hade 
arbetat vid School of Home Economics vid Cornelluniversitetet i USA. 
Lewin intresserade sig bland annat för frågor som hade med personliga 
motiv bakom valen av kosthållning att göra, vid sidan av behovet av att 
äta sig mätt för en rimligt billig penning.

Ett intressant exempel på vilka konsekvenser detta kunde få för kost-
vanestudierna är att en grupp i Lund under ledning av hjärtspecialisten 
Gunnar Biörck (1916–96) samarbetade med den sociologiska institutionen 
i staden för att få hjälp med att intervjua människor om deras kostvanor. 
Sociologen Rune Persson (1927–99), som genomförde sådana intervjuer 
i Trelleborg och Lidköping, fann att de som tillhörde socialgrupp ett ofta-
re än andra anförde hälsoargument, medan intervjuade från socialgrupp 
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tre framhöll betydelsen av priset och vanorna. Men mer intressant var att 
han också fann att helt nya motiv hade börjat göra sig gällande; under 
50-talet ansåg allt fler att det var viktigt med en smakmässigt varierad 
kosthållning och att maten dessutom skulle vara lättlagad.44  En av de 
slutsatser man drog av dessa resultat var att de ofta motstridiga råden i 
näringsfrågor hade skapat förvirring bland människorna, som därför 
valde mat utifrån helt andra kriterier än vad de medicinska experterna 
ansåg lämpligt: ”Vi är väl medvetna om, att olika, ofta varandra motsä-
gande, råd under årens lopp utdelats till allmänheten i näringsfrågorna, 
och att detta stundom lett till förvirring.”45  

En annan slutsats var att det snarare var individuella vanor och påver-
kan från kamratgrupper som styrde kostvanorna, inte familjetraditioner 
eller matpriser, och definitivt inte några kostrekommendationer.46  Med 
stigande välstånd, en mer urban livsstil och ett ökat utbud av livsmedels-
butiker och restauranger, var maten på väg att bli en fråga om individu-
ella val och skilda livsstilar. Men det betydde inte att den medicinska och 
socialpolitiska diskussionen om kostvanorna och deras konsekvenser upp-
hörde. Att en hög fettkonsumtion kunde leda till hjärtproblem framstod 
efter den amerikanske läkaren Ancel Keys studier i början av 50-talet som 
en mer eller mindre etablerad sanning, och detsamma gällde sambandet 
mellan sockerkonsumtion och karies efter den svenska Vipeholmsunder-
sökningen. Den engelske näringsfysiologen John Yudkin hade dock svå-
rare att få gehör för sin tes att sockret var viktigare än fettet som orsak 
till ökningen av hjärt- och kärlsjukdomarna.47  Dessutom inriktades de 
mer tydliga sociala ambitionerna inom området på vad man uppfattade 
som nya riskgrupper. En sådan var det ökande antalet äldre som med hjälp 
av högre pensioner skötte sitt eget hushåll, vilket ansågs leda till att man 
levde på kaffe och smörgås och avstod från den mer arbetskrävande mid-
dagsmaten.48 

Kosten, vetenskapen och socialpolitiken

Tanken bakom att följa de svenska kostvanestudierna från senare delen 
av 1800-talet till 1950-talet har varit att påvisa, eller åtminstone illus-
trera, hur även detta område av människors liv blev föremål för ett omfat-
tande intresse från vetenskapliga experters och sociala reformatorers sida. 
Genom att kombinera den moderna näringsläran med en dokumentation 
av människors faktiska matvanor, skulle det vara möjligt att få den kun-
skap som behövdes för att styra och förändra förutsättningarna för de 
stora befolkningsgruppernas kosthållning. Men såväl de materiella förut-
sättningarna för livsmedelskonsumtionen som de sätt på vilka de sociala 
problemen beskrevs, förändrades under denna tidsperiod på ett sådant 
sätt att det är en ganska grannlaga uppgift att bedöma frågan om hur 
diskussionen om kostvanornas sociala och hälsomässiga betydelse skall 
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beskrivas. När det gäller maten som socialt problem kan man något för-
enklat tala om fyra faser i denna process.

Före 1880-talet uppfattades matfrågan i huvudsak vara av ekonomisk 
natur. Många av industrins arbetare och städernas invånare hade inte råd 
att köpa tillräckliga mängder tjänliga livsmedel. Med stigande arbetslöner 
skulle kosthållningen bli bättre. I de undersökningar som genomfördes 
med utgångspunkt i den näringslära som förmedlades under decennierna 
kring det förra sekelskiftet var intresset särskilt inriktat mot arbetare med 
tunga arbetsuppgifter, som riskerade att inte få i sig all den näring de 
behövde. Flertalet tidiga näringsforskare betonade köttets och proteinets 
betydelse, något som ännu tydligare ställde arbetarnas kostvanor i fokus 
för intresset. Då det manuella arbetet var av stor betydelse för hela sam-
hällsekonomin, var detta en angelägenhet för såväl arbetsgivarna som 
statsmakten. Skogsarbetarna var den grupp som blev föremål för de flesta 
och mest ingående studierna, men de åtgärder som vidtogs under mellan-
krigstiden, med byggandet av bättre baracker och anställda kokerskor för 
en bättre kosthållning, blev snabbt föråldrade när allt fler kunde bo hem-
ma under arbetssäsongen.

Under mellankrigstiden förändrade vitaminläran de grundläggande för-
utsättningarna för såväl kostvanestudierna som kostrekommendationerna. 
Matens näringsmässiga sammansättning tillskrevs allt större betydelse och 
nya riskgrupper identifierades, till exempel de som bodde i Norrlands 
inland, med begränsad tillgång till färsk och vitaminrik föda. En annan 
förändring var direkt kopplad till de socialpolitiska strävandena att ut-
jämna skillnaderna i levnadsförhållanden mellan olika grupper i samhäl-
let; därmed hamnade bland annat skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
matkonsumtion i fokus, liksom de problem som drabbade familjer med 
många barn.

Slutligen har det kunnat konstateras att den begynnande välståndsut-
vecklingen efter andra världskriget ledde till en individualisering i synen 
på kosthållningen, och att mer personliga motiv lyftes fram som grund 
för valen av kost- och matordning. Sedan slutet av 1800-talet fanns en 
betydande kunskap om hur brist på specifika näringsämnen kunde leda 
till att sjukdomar utvecklades, och i början av 1950-talet fick man kon-
kreta bevis för att även överkonsumtion av enskilda näringsämnen kunde 
vara skadlig. Därmed hade grunden lagts för en diskussion om det som 
senare skulle komma att kallas vällevnads- eller välfärdssjukdomar. Vis-
serligen hade man sedan länge varnat för att ett överdrivet ätande kunde 
leda till fetma, slaganfall och magproblem, men att kostens mängd och 
sammansättning hade ett direkt samband med specifika sjukdomar var i 
huvudsak något nytt. Näringsvetenskapen och kostinformationen fick 
därmed även delvis en ny roll, genom att de kom att knytas närmare till 
den kliniska medicinen. I kombination med att den högre levnadsstandar-
den minskade riskerna för näringsbrist innebar detta att befolkningens 
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mat- och kostvanor mer blev en medicinsk än en socialpolitisk angelägen-
het.

En fråga som måste ställas i det här sammanhanget är vilken roll den 
näringsfysiologiska vetenskapen egentligen har haft för kostvanorna och 
för betydelsen av olika näringsrekommendationer utfärdade av myndig-
heter eller medicinska experter. Det finns skäl att tro att förändrade eko-
nomiska omständigheter och en gradvis spridning av kulturella ideal om 
variation och omväxling i kosthållningen spelat en minst lika, och kanske 
större, roll än dessa försök till social styrning av kostvanorna. Därmed 
liknar hanteringen av maten som social fråga flera andra områden inom 
den moderna samhällsplaneringen och välfärdspolitiken. Ambitionen att 
påverka och styra människors levnadsvanor med utgångspunkt i vad man 
uppfattade som vetenskapens rön, samspelade med ekonomiska och kul-
turella förändringar i samtiden på ett sätt som gör att man förmodligen 
inte kan göra en riktig bedömning av vilka av dessa faktorer som hade 
störst betydelse för att förändra människors vanor och värderingar. Där-
emot är det rimligt att påstå att den omfattande informations- och kun-
skapsförmedlingen kring kostfrågor gav en legitimitet åt forskningsområ-
det och gav näringsexperterna en starkare ställning. Näringsfysiologin 
blev därmed ett inslag i det sätt på vilket man beskrev och hanterade so-
ciala frågor i det vetenskapliga, politiska och administrativa organisations-
arbete som präglade det som brukar kallas det moderna samhället i dess 
formerande fas från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Summary

The science of nutrition, social surveys and social policy in Sweden, 
c. 1880–1960. By Roger Qvarsell. In the late 1880s, the new nutritional 
science was introduced in Sweden, foremost at the Karolinska institute in 
Stockholm and with the physiologist Robert Tigerstedt as the driving 
force. He organized both experimental studies on human metabolism and 
social research concerning the eating habits among members of the wor-
king class. During the following decades, several studies concerning food 
supply and eating habits among the woodmen, living in cabins or shacks 
a long way from home during the winter season, was carried out. As it 
was very difficult to get new supplies, their eating habits were totally 
under control, and the scientific conditions for the studies closely resem-
bled experimental research.

In the 1930s these studies ended in governmental support for the buil-
ding of better lodgings and the employment of female housekeepers. But 
at the same time new problems with the eating habits among the popula-
tion were identified, most of these concerning the families with low in-
come and many children. And after the Second World War, the new know-
ledge about the relationship between consumption of fat and heart diseases 
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once again changed the role of medicine in the discussion of eating habits. 
It is almost impossible to evaluate the role of the nutritional science for 
the food and social policy during this period of modernization of Swedish 
society. But this story of the close relationship between science and politics 
should be seen as just one example of the role of scientific ideals and 
methods in the ambitious striving for a more rational and modern social 
policy during this period.
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Vegetarisk (rå)kost och det 
 reformerade livet

Maximilian Bircher-Benner och de svenska 
 hälsokoströrelserna1 

Motzi Eklöf

Den schweiziske läkaren Maximilian Bircher-Benner (1867–1939), verk-
sam från 1890-talet och ett halvsekel framöver, har varit en auktoritet 
inom svenska hälsokoströrelser under så gott som hela 1900-talet. Hans 
idéer om råkostens betydelse för en fungerande mag-tarmkanal och god 
hälsa har varit kända sedan seklets början; de vann viss spridning på 
1930-talet, och framför allt under 1970- och 80-talen fördes han fram 
som en stor auktoritet på näringsreformens område.2  I sitt hemland är 
han kanske mer känd som upphovsman till ”Bircher-Müsli”.

Mer eller mindre organiserade reformkoströrelser har varit verksamma 
från 1800-talet fram till idag. De skapades som en motvikt till en samtida 
matkultur som i allt större utsträckning bestod av socker, kaffe, vitt bröd, 
öl och sprit och inte minst kött. De rörelser för naturlig hälsa och vegeta-
rianism som formades i Europa kring 1800-talets mitt – närmare sekelskif-
tet 1900 i Sverige – har mött starkare folkligt gensvar under vissa tidspe-
rioder, men i många fall fortsatt att existera; påfallande ofta med samma 
hjärtefrågor i fokus då som nu. Nära förknippade med hälsokoströrelser 
har rörelser för naturläkekonst varit. En alternativ hälso- respektive sjuk-
vård, baserad på icke-invasiva och icke-medikamentella behandlingsfor-
mer, har förespråkats i förhållande till den framväxande, naturvetenskap-
ligt dominerade medicinen, som rönt framgångar inom kirurgi och när 
det gäller industriellt framställda läkemedel. De i huvudsak lekmannado-
minerade rörelserna har haft betydelse inte bara för enskilda individers 
livsföring och som medel att skapa en social och kulturell identitet. De 
kan inte generellt sägas ha varit mindre hälsomässigt motiverade än sam-
tida vedertagna kostvanor. I flera fall har de varit experimentella föregång-
are till senare, vetenskapligt sanktionerade och etablerade, kostråd. I 
andra fall har de med tiden övergetts, i likhet med många andra råd och 
verksamheter på hälso- och sjukvårdens område.

De spörsmål rörande kost och hälsa som de väckt, har emellertid bidra-
git till att tydliggöra och lyfta frågor av betydligt större politisk räckvidd 
och betydelse. Inom hälsokoströrelserna har en i huvudsak vegetarisk 
kosthållning förts fram inte bara som nyttigare i en individuell friskvård 
och sjukdomsprevention. Särskilda matideologier och koströrelser har 
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aktualiserat principiella frågor om människans natur och hennes relation 
till djuren, naturen och skapelsen. Etiska aspekter i förhållande till djur-
hållning och globalpolitiska skäl för en fredlig och hållbar utveckling, har 
motiverat matvanor utan slakt och köttätande. Moraliska, politiska och 
hälsorelaterade frågor kring maten aktualiseras hela tiden på nytt.

Det har under seklens gång ägt rum ett internationellt utbyte av tanke 
och handling på levnads- och näringsreformens område. Fysikalisk-die-
tiska metoder från de tyskspråkiga länderna, från Nordamerika, England 
och Sverige har ömsesidigt befruktat varandra.3  Några mer kända före-
språkare på området i Sverige har varit författaren och förläggaren Johan 
Lindström Saxon under 1900-talets första decennier och frisksportaren 
Are Waerland, som även var verksam utomlands, kring 1900-talets mitt. 
Ingen av de nämnda var läkare. Med början på 1970-talet har emellertid 
den svenska hälsokoströrelsen även präglats av läkare, verksamma bland 
annat på adventisters hälsohem och antroposofiska vårdinrättningar eller 
som representanter för en ”biologisk medicin”. Ett mer känt namn är 
Karl-Otto Aly, bördig från Tyskland, som uttryckligen angett bland andra 
Bircher-Benner som en viktig inspirationskälla vid uppbyggnaden av de 
moderna hälsohemmen, med Tallmogården i spetsen. Att Bircher-Benner 
anges vara en viktig auktoritet för svenska hälsokoströrelser är ett av 
flera goda skäl att granska hans lära och receptionen av den närmare.

Men Bircher-Benners namn har inte bara varit känt bland organiserade 
vegetarianer i Sverige och ”lantliga pekoralister” som Waerland, som skött 
sin kosthållning på egen hand.4  Personer ur de övre samhällsklasserna har 
rest från Sverige till Bircher-Benners klinik i Zürich för att få vård och 
behandling under läkaransvar. Från 1904 fram till Bircher-Benners från-
fälle 1939 och krigsutbrottet samma år, utgjorde svenskar den tredje 
största nationaliteten bland hans patienter, 16 procent, efter schweizare 
(32 %) och tyskar (30 %).5  De flesta var dagpatienter, men det fanns 
under denna period åtminstone 69 inneliggande patienter från Sverige, att 
jämföra med endast ett fåtal från Finland, Norge respektive Danmark.6  
Av de inneliggande patienterna kom hälften från Stockholmsområdet och 
55 % var kvinnor. Yrken, namn och titlar från samhällets övre skikt domi-
nerade och de bostadsadresser som angavs var i regel från ”finare” områ-
den. Vistelsetiden på kliniken varierade från en knapp vecka till flera 
månader, och i vissa fall förekom upprepade vistelser. Några patienter var 
uppenbarligen flitiga besökare vid Europas kurorter, som Karlsbad, Bad 
Gastein och Vichy, eller valde att mellanlanda i Zürich på sin väg till 
 Rivieran. Andra reste specifikt och enbart till Bircher-Bennerkliniken för 
att de redan i Sverige kommit i kontakt med hans behandlingsfilosofi och 
ville pröva den under hans och läkarsönernas personliga vingar. Även 
under senare hälften av 1900-talet reste svenskar till kliniken för behand-
ling. Läkare från Sverige har rest som patienter, på studiebesök eller för 
att arbeta en tid vid kliniken.
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Det nämnda patientmaterialet kommer inte att behandlas närmare här, 
men dess existens lämnar ytterligare en anledning till att studera hur 
 Bircher-Benners tankar togs emot i Sverige.7  En given fråga är vilket in-
flytande hans idéer kan tänkas ha haft på kosthållningen inom friskvård 
respektive hälso- och sjukvård. Det faller sig naturligt att i första hand 
granska de organiserade reform- och hälsokoströrelser som funnits i Sve-
rige och deras influenser från när och fjärran, men även att skaffa sig en 
uppfattning om samtidens näringsfysiologiska ståndpunkt. Bircher-Benner 
stod inte bara för kostrekommendationer, utan utvecklade även en bredare 
behandlingsfilosofi. Denna spelade emellertid en större roll för de patien-
ter som sökte hans behandling i Schweiz än för de svenska hälsokoströrel-
ser som främst attraherades av kostråden, och som står i fokus här.

Att studera den svenska receptionen av Bircher-Benners tankar kring 
kost och hälsa innebär att man bör diskutera faktorer som kan antas ha 
befrämjat respektive försvårat ett accepterande och anammande av idé-
erna. Exemplet Bircher-Benner tydliggör en rad konfliktpunkter på hälso- 

Fig. 1. Den schweiziske läkaren Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) äter sin Birchermüsli 
ute i friska luften. Bircher-Bennerarkivet, universitetet i Zürich.
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och sjukvårdens område, som inte enbart har att göra med rena kostfrågor, 
till exempel huruvida kött eller vegetabilier, råa eller kokta grönsaker, 
müsli eller gröt är att föredra av hälsoskäl, även om det är centrala frågor 
inom hälsokoströrelserna. Några av de aspekter som kommer att behand-
las utförligare avslutningsvis, ska här introduceras.

De svenska hälsokoströrelserna representerades under större delen av 
1900-talet främst av icke-läkare, vilket ledde till friktion med represen-
tanter för läkarkåren. Att Bircher-Benner var läkare innebar inte nödvän-
digtvis ökad pondus i näringsfrågor i Sverige, då hans förespråkare – eller 
konkurrerande hälsokostare – här var så kallade lekmän. Vissa mer ut-
talat religiösa och politiska associationer knutna till olika grenar av häl-
sokoströrelserna har påverkat förhållningssättet till vegetarianism och 
naturläkekonst. Det finns även olika genusaspekter att beakta i samman-
hanget. Grönfoder har gärna kodats som möjligen passande kvinnor, 
medan kött varit det rätta för riktiga män. Kvinnor har, som ansvariga 
för näringsfrågorna i hemmen, attraherats inte bara av Bircher-Benners 
kostrekommendationer, utan även av hans behandlingsfilosofi, som beak-
tat psykologiska aspekter på hälsan. Kvinnor – såväl läkare som lekmän 
– har spelat en aktiv roll i försöken att lansera hans tankar i Sverige. Av 
gammalt datum är den moraliska och professionella frågan om huruvida 
tonvikten ska ligga på livsstilsförändring som preventiv frisk- och hälso-
vård, eller läkarledd sjukdomsbehandling. Inställningen till Bircher-Ben-
ners kostrekommendationer blottlägger vidare olika riktningar inom häl-
sokoströrelserna. Här ska några av de svenska rörelsernas inriktningar 
och portalfigurer behandlas, främst likheter och skillnader mellan Bircher-
Benners respektive Waerlands kostprogram. Även andra hälsokostlinjer, 
som förespråkats av adventister, antroposofer och företrädare för den 
läkarledda biologiska medicinen, kommer att beröras.

Såväl äldre som nyare levnads- och kostreformrörelser i Sverige behöver 
studeras närmare i sin samtida kontext och över längre tidsperioder, för 
att deras betydelse ska kunna analyseras närmare. Bircher-Bennerrecep-
tionen i Sverige utgör här den röda tråd som används för att beskriva 
svenska hälsorörelsers verksamhet och ideologiska innehåll under 1900-
talet. Den får tjäna som exempel på hur enskilda personer och sociala 
rörelser verkat på hälsopolitikens område, även tvärs över sociokultu-
rella och nationella gränser.

Bircher-Benners kost- och behandlingsprogram

Vad var det då som attraherade i Bircher-Benners kostråd och kliniska 
behandling? På vilka sätt avvek hans tankar från dåtida näringsfysiolo-
giska normer och medicinska vård?

Maximilian Bircher-Benner (1867–1939), född Bircher, började prak-
tisera som läkare i Zürichs arbetarkvarter år 1891.8  I början av sin läkar-
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verksamhet var han fortfarande ointresserad av näringsfrågor. När han 
år 1894 själv insjuknade i gulsot, återhämtade han sig efter att hans hus-
tru, Elisabeth Benner, matat honom med tunna skivor äpple. Året därpå 
lyckades han behandla en kroniskt magsjuk kvinna först efter att ha prö-
vat goda råd från en tysk naturläkare och vegetarian, som rådde honom 
att pröva okokta grönsaker och frukt i stället för sedvanlig kokt diet. 
Efter dessa erfarenheter började Bircher-Benner att undersöka råkostens 
verkningar närmare. Med tiden formulerade han en lära om att den mest 
värdefulla energin, solljusenergin, främst fanns i okokt växtnäring, som 
därmed intog högsta rang på näringsskalan. År 1900 lade Bircher-Benner 
fram sin teori inför det lokala läkarsällskapet i Zürich. Kollegerna ansåg 
emellertid att han nu hade lämnat vetenskapens domäner. Sonen Ralph 
Bircher beskrev det senare som en ”exkommunikation” från vetenskaps-
männens sida.9 

Under flera decennier verkade Bircher-Benner som en outsider inom 
dåtida medicin och borgerliga kultur, som använde köttkonsumtionen 
som ett mått på ett folks kulturnivå. År 1903 publicerade Bircher-Benner 
den första boken om sina näringsteorier, Grundzüge der Ernährungsthera-
pie, snart även översatt till andra språk. Efter att under några år ha drivit 
en liten privatklinik med plats för ett fåtal patienter, öppnade han år 1904 
en större klinik på berget ovanför Zürich, som tio år senare hade plats för 
åttio inneliggande patienter. Kliniken fick namnet ”Lebendige Kraft” (le-
vande kraft) och marknadsfördes som en läkeanstalt för energetisk och 
psykisk behandling av interna sjukdomar och psykoneuroser. Klientelet 
kom snart, utöver från det egna landet, resande från hela världen: Tysk-
land, Frankrike, Nordamerika, Ryssland, Sverige, Storbritannien, Syd-
afrika, Filippinerna och Italien med flera länder.10  Tillsammans med sin 
hustru fick Bircher-Benner sju barn, varav flera blev läkare eller på annat 
sätt med sina familjer fortsatte arbetet med kliniken fram till 1994, då 
byggnaderna såldes till hotell- och konferensverksamhet. Flera Bircherätt-
lingar är fortfarande verksamma som läkare, med eller utan egna klini-
ker.

Maximilian Bircher-Benners kostrekommendationer gick alltså på tvärs 
mot dåtidens starka tonvikt på proteinrik föda. Han ansåg att kött var 
den mest energifattiga födan, som vid förbränning i kroppen orsakade 
energiförlust och förgiftning av vävnaderna med för mycket syror. Även 
andra animaliska näringsämnen, som ägg och ost, alstrade ett överskott 
av syror, som i sin tur ansågs orsaka många kroniska lidanden. I och med 
vitaminernas upptäckt på 1920-talet kunde Bircher-Benner med ny termi-
nologi förklara den okokta växtnäringens energirikedom. Sammanfatt-
ningsvis ansåg han att vitaminbrist, brist på basiska ämnen och överskott 
på syror samt brist på solljusnäring – här lika med ”naturlig föda” – var 
de främsta orsakerna till många sjukdomar, som följaktligen kunde före-
byggas genom att dessa brister respektive överskott åtgärdades.11  Det 
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dröjde dock till 1927 innan Bircher-Benner, vid närmare sextio års ålder, 
offentliggjorde sin egen vegetarianism och då angav etiska skäl för sitt 
beslut. När nu även vitaminer och mineraler hade blivit kända, fick Bir-
cher-Benner visst erkännande bland sina kolleger, och fler läkare började 
använda råkost. Den forskning som baserades på kemisk analys gick vis-
serligen ibland emot Bircher-Benners slutsatser, men han valde att fästa 
störst vikt vid den kliniska erfarenheten.12  År 1923 grundade han tidskrif-
ten Der Wendepunkt im Leben und im Leiden, som också bidrog till att 
sprida hans tankar till en bredare krets av både läkare och lekmän.

Bircher-Benner studerade olika grenar av naturläkekonst och fysiote-
rapi, och lät sig på det sistnämnda området inspireras av bland andra Pehr 
Henrik Ling och Thure Brandt. Bircher-Benner ansåg att psykoterapeu-
ternas negligerande av kroppen var lika ensidigt som läkarnas icke-beak-
tande av själen. I stället utvecklade han en behandlingsplan som omfat-
tade kropp, själ och ande, och som syftade till att stimulera de självlä-
kande krafterna hos människan, för vilka det inte fanns någon plats i den 
naturvetenskapliga världsbilden.13  Han läste själv, och rekommenderade 
andra att söka stöd för en medveten livshållning hos såväl österländska 
som västerländska tänkare som Lao-Tse, Gandhi, Dante och Nietzsche. 
Patienterna på hans klinik behandlades med sol-, ljus-, luft- och vattenbad 
av olika slag. De fick vanligtvis råkost inledningsvis, men senare ibland 
även ”normalkost”, de ordinerades promenader, vissa fick massage, och 
alla avkrävdes försök till avspänning, regelbundna sömnvanor och en 
ordnad dagsrytm och livsföring. Patienternas munhålor undersöktes noga 
och sanerades vid behov, eftersom ”oralsepsis” ansågs vara roten till 

Fig. 2. Matsalen på Bircher-Bennerkliniken Lebendige Kraft i Zürich omkring år 1909. Patienterna 
från världens alla hörn åt enligt individuellt fastställd kostplan, med råkost som huvudsaklig föda. 
Bircher-Bennerarkivet, universitetet i Zürich.
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mycken ohälsa. På kliniken lades stor vikt vid patient–läkarkontakten, 
med läkaren som en auktoritativ och uppfostrande vägledare och patien-
ten som en aktiv part i strävandena efter ett hälsosammare liv.14 

Reformrörelser kring sekelskiftet �900

Decennierna kring sekelskiftet 1900 var det i Schweiz och Tyskland van-
ligt med dietisk-fysikaliska behandlingsformer av olika slag, inte sällan 
koncentrerade kring brunnar, kurorter och specialiserade kliniker upp-
byggda kring namnkunniga företrädare för varierande behandlingsinrikt-
ningar. Även i Sverige fanns kur- och badorter av olika slag, men härutö-
ver började även lekmannarörelser för naturläkekonst och vegetarianism 
att bildas vid sidan av den etablerade medicinen.15 

Den vegetariska rörelsen har varit något av levnadsreformrörelsens 
huvudgren, i Sverige liksom i många andra länder. Svenska vegetariska 
föreningen bildades år 1903 och firade hundraårsjubileum för några år 
sedan. Vid sidan av den svenska vegetariska rörelsen fanns även en myck-
et livskraftig naturläkekonströrelse, som i vissa avseenden också hade 
föregått vegetarianismens breda genombrott. Naturläkekonströrelsen 
växte fram under 1800-talets avslutande decennier, och leddes vid denna 
tid av såväl läkare som lekmän.16 

Flera organisationer som förespråkade ett naturenligt levnadssätt i 
olika avseenden bildades. År 1882 grundades Nordiska samfundet för 
bekämpandet av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens rätt, 
som angrep behandlingen av djur inom den medicinska vetenskapen, 
främst vivisektionen, dvs. dissektionen av levande djur.17  Sju år senare 
bildades Svänska reformgillet med brett program, och år 1894 Samfundet 
för befrämjande av ett naturenligt levnadssätt. Svenska förbundet mot 
vaccination (1911) arbetade politiskt för att upphäva eller modifiera den 
lagstiftning som krävde obligatorisk vaccinering mot smittkoppor, med 
andra ord tvångsvaccination.18  Svenska freds- och skiljedomsföreningen 
(1883) hörde också till tidens reformrörelser, liksom Föreningen för reli-
gionsfrihet (1884). Nykterhetsrörelsen har betecknats som en av de tre 
stora folkrörelserna vid sidan av arbetarrörelsen och frikyrkorna. Den 
internationella godtemplarrörelsen IOGT, en frivilligbaserad massorgani-
sation, introducerades i Sverige 1879, varefter följde ytterligare nykter-
hetsföreningar, bland andra Verdandi (1896). Ett decennium in på 1900-
talet hade IOGT nästan 160 000 medlemmar i Sverige.19 

Många framträdande representanter för vegetarianismen var aktiva i 
flera av de nämnda organisationerna, och vissa engagerade sig också för 
alternativa behandlingsmetoder som örtmedicin och homeopati. Valet av 
den egna födan knöts till frågor av större politisk räckvidd, som den eta-
blerade medicinens anspråk och metoder i såväl forskning som praktik, 
samt individens rätt att bestämma över sin egen kropp, själ och hälsa. 
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Detta sågs inte minst som en demokratisk fråga; man hävdade individens 
rätt till självbestämmande gentemot statens krav på generella lösningar. 
Det gjordes också starka etiska kopplingar mellan köttätande och, som 
man menade, förråande praktiker som vivisektion och krigföring.

De svenska hälsoreformrörelserna var under 1900-talets första decen-
nier i de flesta fall mer lantligt färgade än de betydligt mer omfattande 
tyska motsvarigheterna.20  De vegetariska rörelserna fick emellertid i båda 
länderna mest gensvar i städerna.21  Politiskt präglades de svenska rörel-
serna av liberaler och socialdemokrater, och tidvis av vänstersocialister.22  
Rörelserna har av idéhistorikern Bosse Sundin betecknats som uttryck för 
en ”röd–grön” civilisationskritik, som förespråkade en alternativ moder-
nisering.23  Till skillnad från arbetarrörelsen, som förde fram kollektiva 
politiska strävanden som grund för samhällsförändring, betonade levnads-
reformrörelserna med vegetarianerna i spetsen självreform som en nöd-
vändig början och förutsättning för förändring. Detta grundläggande 
förhållningssätt till förändringsarbetet var en av flera meningsskiljaktig-
heter mellan företrädare för arbetarrörelsen respektive levnadsreformrö-
relserna.

Svenska vegetariska föreningen

Författaren och förläggaren Johan Lindström Saxon (1859–1935) var den 
stora centralgestalten inom de svenska reformkoströrelserna. Han kom 
från en frikyrklig bondemiljö och var aktiv inom de flesta reformrörel-
serna i Sverige under decennierna kring sekelskiftet: mot vivisektion och 
tvångsvaccination, för hembygdsforskning, fred, djurskydd, demokrati, 
frisinne, nykterhet och ett naturenligt levnadssätt. Han var hängiven 
 vegetarian och Svenska vegetariska föreningens ordförande från år 1903 
fram till sin död. Råkost hade han förespråkat sedan 1920-talet. År 1922 
valdes han till ordförande i Internationella vegetariska unionen. Sedan 
han året därefter organiserat den vegetariska världskongressen i Stock-
holm, blev han även ständig hedersmedlem i unionen.24 

Även om Saxon bokstavligen var en liten person på jorden – skämtsamt 
sades att han behövde träda in i ett rum två gånger för att man skulle 
lägga märke till honom – var han desto större i orden. Han ägde också 
medlen att kunna torgföra sina idéer. Sedan år 1880 var han journalist på 
heltid. Under sin levnadstid var han huvudredaktör för elva dagstidning-
ar, han ägde flera och startade även egna, som Såningsmannen.25  Han 
redigerade den vegetariska föreningens tidskrift Vegetarianen, som under 
några år även var organ för Nordens vegetariska föreningar. Han ägde 
Saxon & Lindströms förlag, som lade grunden till flera av dagens stora 
tidskrifter i landet. Saxon skrev själv 143 böcker i olika ämnen, som 
levnadsreform, umgängeskonst, hembygdshistoria med mera. Boken 
 Umgängeskonst – levnadskonst: Råd och betraktelser utkom första gång-
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en 1911 och blev en bestseller. Saxon var ett kärt föremål för karikatyrer, 
men i vissa samhällslager omåttligt populär. År 1920 röstades han i Dagens 
Nyheter fram som den efter statsminister Hjalmar Branting mest popu-
läre personen i Sverige – intressant nog, eftersom Branting hörde till hans 
skarpaste kritiker.26  Efter sin död 1935 hyllades han i landets dagstid-
ningar och betecknades som ”landets populäraste gräsätare”.27 

Den vegetariska rörelsen i Sverige hämtade inspiration utomlands. 
Bland auktoriteterna kring sekelskiftet 1900 nämns prästen Sebastian 
Kneipp (1821–97) i Bad Wörishofen, läkaren Heinrich Lahmann (1860–
1905), verksam vid kurorten Weisser Hirsch i Dresden, Louis Kuhne 
(1835–1901) och Wilhelm Winternitz (1835–1917) från den tyskspråkiga 
sfären. Med varierande tonvikt lanserade de fysikalisk-dietiska metoder 
för hälso- och sjukvård, inklusive olika former av vattenbehandlingar, 
reformerad klädedräkt och kostomläggning. Även de amerikanska vegeta-
rianerna Sylvester Graham (1797–1851) – namnet bakom det sammalda 
vetemjölet – och John Harvey Kellogg (1852–1943), upphovsmannen till 
cornflakes, nämns tidigt som auktoriteter på området. Kellogg omtalas i 
Vegetarianen redan under första utgivningsåret, och året därefter under 
rubriken ”Vegetarianernas främsta vetenskapliga namn”.28  Grahamsmjöl, 
omnämnt 1903, och cornflakes, omnämnda 1920, var kända begrepp 
långt före müslin. Mer närliggande och bland vegetarianerna oftare nämn-
da auktoriteter på området var läkaren Mikkel Hindhede (1862–1945) 
från Danmark och den svenske kemisten och näringsfysiologen Ragnar 
Berg (1873–1956), huvudsakligen verksam i Dresden. Vegetarianerna 
understöddes också av några svenska läkare, som Henrik Berg (1858–
1936) och Israel Holmgren (1871–1961); den senare var en namnkunnig 

Fig. 3. Johan Lindström Saxon (1859–1935) hedrades av tecknaren Bertil Almqvist på Stock-
holms-Tidningen på sin 75-årsdag år 1934. Ur Harald Rydberg & �ustaf Jonasson, Saxon och 
andra berömda närkingar ur gällerstastenens namnlängd (Örebro, 2001).
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invärtesmedicinare i Stockholm, även känd för sin politiska radikalitet 
och antinazism.29 

Bircher-Benner introduceras av kvinnor

Alla nämnda manliga auktoriteter till trots, utfördes en stor del av det 
dagliga propagandaarbetet för vegetarianismen av kvinnor. De författade 
kokböcker, bedrev föreningsarbete, arrangerade propagandamåltider och 
förestod vegetariska pensionat, restauranger och skolkök med mera. An-
delen aktiva kvinnor i den svenska vegetariska rörelsen var större än i den 
tyska motsvarigheten: 40 procent i Sverige jämfört med varierande upp-
gifter om 10–30 procent i Tyskland.30  Under en tid då kvinnor fortfarande 
var utestängda från stora delar av politiken och yrkeslivet, utfördes poli-
tiskt och praktiskt arbete för hälsoreform i egen regi.

Även Bircher-Benner lanserades bland vegetarianerna främst av kvinnor. 
I tidskriften Vegetarianen nämns hans namn första gången år 1914, då en 
fröken Valborg Lundberg hade hållit föredrag om hans solljusteori och 
energilära.31  År 1928 nämns Bircher-Benners nya bok Früchtespeise und 
Rohgemüse såväl i dagspressen som i Vegetarianen. Tre år senare utges 
boken på svenska under titeln Råkost och fruktdiet för friska och sjuka 
av förlaget Natur och Kultur, som har sina rötter i de svenska reformrö-
relserna genom sina grundare Johan Hansson och Jenny Bergqvist, båda 
vegetarianer.32  Frågan om råkost diskuteras då och då i dagspressen, 
vilket delvis kan vara en följd av Bircher-Benners bok om råkost, men 
även av böcker av andra författare, som Iwan Bolin och Georg von 
Wendt.33 

Några år senare publiceras receptet på Bircher-Benners ”hälsogröt” 
eller ”Äppel-morgon-diet”, som först senare får sitt mer välkända namn.34  
Men det är åren 1936 och 1937 som verkar vara tidpunkten för en mer 
uttrycklig introduktion av Bircher-Benners tankar bland de svenska vege-
tarianerna – och bland läkare.35 

År 1936 informeras om Bircher-Benners vegetariska diet och råkostbe-
handling i Svenska läkartidningen. Läkaren Ingeborg Kjellin hade fått sitt 
resereportage publicerat som huvudartikel, med början på tidskriftens 
första sida.36  Detta kan noteras som anmärkningsvärt, då det vid denna 
tid över huvud taget var mycket ovanligt med kvinnliga läkare som arti-
kelförfattare i läkartidningen.37  Vegetarianerna ansåg det vara ett tecken 
i tiden, att denna artikel kunde publiceras i ett medicinskt fackorgan.38 

Ingeborg Kjellin hade börjat undersöka den vegetariska dietens eventu-
ella hälsofrämjande effekter hemmavid, innan hon gjorde sin resa. Hon 
hade studerat 130 patienters anamnes och själv undersökt 50 av dem. 
Vissa av dessa personer, som intog en hög samhällsställning och angavs 
vara ”högt kultiverade”, hade ändrat sin levnadsföring på rekommenda-
tion av utländska läkare, främst tyska. Hon hade fått höra, att det vid 
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vissa universitetskliniker i Tyskland fanns sjukavdelningar, där man an-
vände vegetabilisk kost, till stor del råkost, som botemedel.

På sin resa besökte Ingeborg Kjellin tre av dessa sjukhus. Det första var 
Tysklands äldsta vegetariska sjukhus, Priessnitz’ sjukhus, uppkallat efter 
Vinzenz Priessnitz (1799–1851), som främst använde sig av vatten- och 
badterapi. En kvinnlig gymnast, verksam på sjukhuset, hade varit i Sve-
rige och lärt sig svensk gymnastik och ledde patienternas friluftsövningar. 
Det andra besöket avlades vid universitetskliniken i Dresden, ledd av 
Alfred Brauchle (1898–1964), en av Tysklands mest erfarna naturläkare. 
Utöver diet i form av råsaft, råkost och vegetabilisk kost, användes även 
psykoterapi och suggestionsbehandling för nervösa patienter. Gymnastik, 
massage och vad som beskrevs som moderniserade indiska yogaövningar 
ingick också i behandlingen. Sist på sin resa besökte Ingeborg Kjellin 
Bircher-Benners sanatorium i Schweiz, varifrån den tyska dietbehand-
lingen närmast hade hämtat sitt mönster. Hon beskriver vistelsen där som 
mycket dyr, vilket tyvärr gav endast rika människor möjlighet att få be-
handling på ort och ställe. Underläkarna talade på skämt inte om patien-
terna utan om miljonärerna, som också vanligtvis kom från andra länder 
än Schweiz.

Ingeborg Kjellin tog intryck av vad hon hade sett under sin studieresa, 
och strax därefter blev hon ansvarig för den vegetariska kosten enligt 
Bircher-Benner på kurorten Tranåsbaden.39  Efter 1936 finns flera exempel 
på att vegetariska pensionat och restauranger börjar servera Bircher-
 Bennerinspirerad kost, och bagerier tillverkar vad som kallas Bircher-
 Bennerbröd.40  Den schweiziske läkaren beskrivs nu av vegetarianerna som 
en av Europas mest betydande näringsforskare.41  Det var den vegetariska 
föreningen som gav ut den andra boken av Bircher-Benner som utkom på 
svenska. Vad skola vi ge våra barn att äta?, utgiven 1937, trycktes på 
Saxon & Lindströms förlag.42  Boken var särskilt ägnad skolköksförestån-
dare, för vilka föreningen anordnade utbildning i vegetarisk matlagning.

Kvinnorna som engagerade sig för Bircher-Benner och råkost gjorde det 
inte på något programmatiskt sätt. De betonade att råkostdieten inte fick 
drivas för långt, utan bara användas i perioder och vid vissa sjukdoms-
tillstånd.43  En kvinna med egen erfarenhet från Bircher-Benners klinik i 
Zürich, hänvisade till att han förespråkade en individualiserad dietbe-
handling och även betonade de psykologiska aspekterna i sjukdomsbe-
handlingen.44  I Sverige försökte hon få välrenommerade (manliga) läkare 
att intressera sig för den schweiziske läkarens kost- och behandlingsfilo-
sofi, men med magert resultat. Vid denna tidpunkt skickade också ytter-
ligare en kvinnlig läkare ner en av sina patienter till Bircher-Bennerkliniken 
för behandling.45  Det fanns således överlappande kontaktytor mellan de 
bättre bemedlade, som kunde resa till Bircher-Bennerkliniken i Schweiz, 
och den svenska vegetariska rörelsen med bredare folklig förankring.
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Are Waerland och hälsokost kring seklets mitt

Bircher-Benners bok om Kinderernährung (1935) utgavs i Sverige mitt 
under ett pågående tronskifte bland hälsoprofeterna i landet. Saxon avled 
1935. Strax efteråt framträdde Are Waerland som den nye auktoriteten 
på kostreformens område i Sverige. Denna växling av huvudpersoner – till-
sammans med andra faktorer, som den politiska utvecklingen i Tyskland, 
den konventionella medicinens långsamt ökade möjligheter till sjukdoms-
behandling genom läkemedel med mera – innebar också att debatten om 
råkostens eventuella företräden förändrades till såväl tonläge som inne-
håll.

Paul Henrik Fager föddes år 1876 i en svensktalande provins i Finland; 
från år 1912 kallade han sig Are Waerland. Han studerade och arbetade 
som folkhögskolelärare, journalist och författare i Norden och England. 
Han skrev böcker med övervägande filosofiskt eller psykologiskt innehåll, 
men också nationalromantiska alster, inlägg i alkoholdebatten och i en 
rättshistoria – vilket renderade honom tre månader i fängelse för förtals-
brott – samt en uppgörelse med bolsjevismen med mera.46 

Waerlands mest kända bok, In the cauldron of disease, utgavs först i 
London år 1934.47  Året därpå kom boken i händerna på Agne Windmark, 
aktiv i den svenska frisksportrörelsen, som byggts upp under 1920-talet, 
inspirerad av den amerikanska Physical Culture-rörelsen och Wandervo-
gelrörelsen i Tyskland. Windmark publicerade avsnitt för avsnitt av Waer-
lands bok i tidningen Frisksport. Waerland, nu 61 år, inbjöds komma till 
Sverige 1937 och reste land och rike runt på en föredragsturné inför full-
satta salonger. Föreläsningar hölls även i Finland och Norge och på Island 
under livlig pressbevakning. År 1938 bildade Waerland organisationen 
Allnordisk Frisksport, senare kallad Allnordisk Folkhälsa.48  Efter konflik-
ter inom och mellan föreningarna inom frisksports- och hälsorörelsen, 
valde han att lämna organisationen för att starta egna projekt. Tidskriften 
Solvikingen blev Waerlands månadsmagasin, med underrubriken ”För de 
nordiska folkens andliga och kroppsliga förnyelse”.

Den tredje boken om Bircher-Benners näringslära utgavs på svenska år 
1940.49  I bokens annonssektion återfinns reklam för Allnordisk folkhälsas 
tidskrift Frisksport och friluftsliv, samt för Waerlands tidskrift Solvi-
kingen. Bircher-Benners kostrekommendationer ansågs uppenbarligen 
passa frisksportare och waerlandianer.

Waerland såg sjukdom som ett resultat av att människan avviker från 
sitt artegna livsmönster. Om livsföringsfelen korrigeras, försvinner också 
sjukdomarna.50  Waerland förespråkade bland annat en lakto-vegetarisk 
kost, helst råkost, regelbundna matvanor och tillika tarmtömningsvanor 
(3–4 gånger om dagen), daglig fysisk ansträngning, mycket frisk luft, 
kalla bad och avrivningar och regelbunden fasta samt inga stimulantia i 
form av kaffe, tobak, alkohol, extra salt och vitt socker etcetera.51  Waer-
land namngav inte gärna lärofäder. Dem han nämnde var engelsmän, 
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främst anatomen och biologen Sir Arthur Keith samt kirurgen Sir Arbuth-
not Lane, som båda betonade nödvändigheten av en fungerande tjocktarm 
för hälsan.52  Waerlandkosten syftade således i huvudsak till förebyggande 
av sjukdom enligt mottot ”Livet är inte – det bygges!”53 

Waerland lanserade kruska (kli på latin), en grov gröt som i sin ur-
sprungliga form bestod av krossade havregryn och vetekli som kokades 
tillsammans med fikon eller russin och åts med mjölk. Enligt en tidnings-
intervju år 1938 uppgav han att en halv miljon människor i Sverige nu åt 
kruska dagligen.54  Denna siffra torde vara en kraftig överskattning, men 
waerlandianerna marknadsförde kruskan som ”den nya svenska natio-
nalrätten”. Rätten var dock i kraftigaste laget för många svenska magar, 
och ”kruskakatarr” blev ett välkänt fenomen inom dåtidens sjukvård.55 

Inom den vegetariska föreningen väckte Waerland ingen större upp-
märksamhet, även om man då och då publicerade hans kruskarecept. Man 
menade att han inte kom med något nytt – det han förde fram kände man 
sedan länge till inom den vegetariska föreningen. Dessutom förordade han 
ett mer konsekvent nyttjande av råkost än vegetarianerna, som inte hade 
något emot kokta grönsaker.56  Man gillade inte heller hans polemiska och 
rentav fientliga stil gentemot dem som inte ville följa hans program till 
punkt och pricka. ”Puddingvegetarianism” var ett vanligt skällsord för 
de mindre råkostbenägna vegetarianerna.57  Företrädare för den vegeta-
riska föreningen betonade även senare att Waerland aldrig hade tillhört 
föreningen eller samarbetat med den. Vegetarianernas auktoriteter var i 
stället främst läkare som Bircher-Benner eller Hindhede, eller kemister 
som Ragnar Berg.58  Det finns dock även tecken på att vegetarianerna och 
frisksportarna stundtals gjort gemensam sak. Till exempel inbjöd båda 
organisationerna år 1948 dr Ralph Bircher, en av Bircher-Benners söner, 
att komma till Sverige och hålla föredrag.59 

Efter krigsslutet svalnade intresset för Waerlands tankar i Sverige. Han 
reste i stället runt i bland annat Tyskland, Schweiz och USA, och hans 
sista bok utkom i Tyskland 1953 med titeln Der Weg zu einer neuen 
Menschheit. År 1955 avled Waerland i Alassio. Hans tredje hustru, Ebba 
Waerland, fortsatte att lansera waerlandismen i Tyskland och Schweiz, dit 
hon också valde att flytta. Efter Waerlands död bytte Waerlands månads-
magasin namn till Tidskrift för Hälsa, organ för Hälsofrämjandet, bildat 
1958 som fortsättningen på Allnordisk folkhälsa.60  Såväl organisationen 
som tidskriften finns kvar än idag. Hälsofrämjandet har, i motsats till frisk-
sportrörelsen, en konsekvent lakto-vegetarisk inriktning med avståndsta-
gande från stimulantia. Svenska Frisksportförbundet, den andra grenen 
av hälsorörelsen, inriktades på en bredare ungdomsverksamhet, inklude-
rande motion, friluftsliv och allmän studie- och föreningsverksamhet.61 
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Adventisternas hälsolinje

Under seklets början introducerades ytterligare en hälsolinje i Sverige, som 
fortlevt även under efterkrigstiden och som haft betydelse för vegetaria-
nismens utbredning och Bircher-Bennerreceptionen.

Den starka frikyrkorörelsen i Sverige har betecknats som en av de tre 
stora folkrörelserna i landet vid sidan av arbetarrörelsen och nykterhets-
rörelsen. Den på levnadsreformens område mest kända frikyrkan torde 
vara sjundedagsadventisterna, och den i hälsokretsar internationellt mest 
kände adventisten John Harvey Kellogg (1852–1943). Han förestod på 
sin tid världens största hälsosanatorium i Battle Creek i Nordamerika, 
med närmare tusentalet gästplatser och prominenser som Henry Ford och 
John D. Rockefeller bland gästerna. Kellogg hämtade inspiration bland 
annat från Tyskland. Han besökte även Sverige och influerades av den 
lingska gymnastiken, Gustaf Zanders mekaniska apparater och den svens-
ka massagen. ”Swedish movements” blev en integrerad del av behand-
lingen vid de Kelloggkontrollerade kurorterna.62 

År 1898 inrättade en ung dansk adventistläkare, Carl Ottosen, en vat-
tenkuranstalt i Skodsborg i Danmark. Fyra år senare öppnade den svens-
ka grenen av samfundet Örebro Hälsovårdshem. Föreståndaren Charles 
Kahlström hade fått både sin evangeliska och medicinska sjukgymnastut-
bildning vid Battle Creek. Det var på detta hälsohem som Saxons hustru 
med framgång hade behandlats med vegetarisk kost och därefter övertygat 
sin make om vegetarianismens fördelar. År 1905 öppnade adventisterna 
Nyhyttans vattenkuranstalt, och 1926 öppnades Hultafors Klimat- och 
Vattenkuranstalt utanför Borås.63 

Adventisternas hälsolinje, grundad på den tyska naturläkekonsten och 
amerikanska reformuppfattningar, introducerades således i Sverige strax 
efter sekelskiftet 1900 och lär ha nått sin maximala utveckling under mel-
lankrigsperioden.64  Saxon gjorde reklam för Skodsborg och var positivt 
inställd till adventisternas hälsoreformidéer, vilket i sin tur anses ha bidra-
git till adventismens utbredning i Sverige.65  Adventisterna har inte bedri-
vit någon aktiv mission; tvärtom har kur- och hälsohemmen i regel mark-
nadsförts utan att samfundet har nämnts. Hälsolinjen tilltalade även 
personer som annars inte hade mycket till övers för en apokalyptisk väck-
elserörelse. Kurorter som Hultafors kunde blomstra fram till 1940-talet 
så länge det fanns en burgen överklass, medan det gick sämre när sjuk-
vården blev en angelägenhet för allmänna sjukkassor. Flera av de läkare 
som under efterkrigstiden engagerat sig för naturläkekonst och hälsohems-
verksamhet har varit adventister eller arbetat på Hultafors. De har låtit 
sig inspireras av adventisternas hälsolinje, respektive låtit denna hälso-
linje påverkas av auktoriteter som Bircher-Benner.66 

Så sent som år 1989 hörde Nyhyttan och Hultafors till de hälsohem i 
landet som hade störst kapacitet med avseende på antalet gästplatser.67  
Först år 2002 överlät adventisterna Hultafors till ny regi. Nu huserar där 
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Institutet för psykosomatisk medicin, som ägnar sig åt behandling av 
multifaktoriella problem med en integrerad behandlingsmodell, som även 
inkluderar olika komplementärmedicinska behandlingsformer.68 

”Moderna” hälsorörelser med äldre rötter

Efterkrigstidens hälsorörelser utgör således en direkt fortsättning på de 
tankar och organisationsbildningar som grundlades under 1900-talets 
första hälft, om än med varierande inriktningar. Vissa har fortlevt som 
lekmannarörelser, som den vegetariska föreningen, frisksportarna och 
Hälsofrämjandet. Andra har letts av läkare, som adventisternas och an-
troposofernas läkeanstalter, liksom flera av de nystartade hälsohemmen.

Efterkrigstidens hälsohem uppges medicinskt och ideologiskt till över-
vägande del bygga på de principer som Waerland utvecklade från mitten 
av 1930-talet och tjugo år framåt.69  Startpunkten för den ”moderna” 
hälsokosteran utgörs av hälsohemmet Kiholm, som inledde sin hälsohems-
verksamhet i Södertälje år 1949, under några år under Ebba Waerlands 
ledning. År 1972 flyttade verksamheten till Tallmogården i Sunnansjö. 
Överläkare där var under många år dr Karl-Otto Aly (född 1930). Aly, 
av gammal läkarsläkt, kom tidigt i kontakt med de tyska badkurorternas 
fysioterapiinriktade rehabiliteringsverksamhet och den tyska biologiska 
medicinen. Han blev vegetarian som ung av etiska skäl. Efter att ha kom-
mit till Sverige 1947 och genomgått svensk läkarutbildning med specia-
listkompetens inom allmänmedicin, kom han via tidskriften Der Wende-
punkt i kontakt med Bircher-Benners kostrekommendationer. Under 1970-
talets första år gjorde Aly praktik på dels Otto Buchingers fasteklinik i 
Bad Pyrmont, dels Privatklinik Bircher-Benner i Zürich.70 

Tallmogården var under ett par decennier ett svenskt centrum för vad 
som här kallades en biologisk medicin, naturläkekonst eller alternativ 
medicin.71  Den biologiska medicinen i Sverige har, enligt Aly, fått sina 
huvudsakliga impulser från Tyskland genom Werner Kollath, Adolf 
Brauchle, Otto Buchinger och Sebastian Kneipp med flera, och från Bir-
cher-Benner i Schweiz.72  Kosten på Tallmogården var enligt Aly mycket 
Bircher-Bennerinspirerad.73  Vidare användes motion, promenader, Kneip-
pinspirerad fysikalisk terapi, massage, örtbad, gyttjebadextrakt, avslapp-
ning, Tai Chi med mera. Vissa delar av den biologiska medicinen har dock 
varit så kontroversiella i Sverige att de inte kunnat utövas av legitimerade 
läkare, vilket gäller homeopatin.74 

År 1977 bildades Svenska läkarföreningen för biologisk medicin, med 
snart ca 200 medlemmar. Are Waerland prydde omslaget till det första 
numret av föreningens tidskrift i sin angivna egenskap av att vara den 
svenska hälsorörelsens grundare.

Uppsvinget för hälsokost under 70-talet innebar även ett ökat intresse 
för Bircher-Benners kostrekommendationer. År 1980 utgav ICA-förlaget 
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Bircher-Benners hälsoguide, författad av Ruth Kunz-Bircher.75  På baksi-
destexten omtalas Bircher-Benner som ”hälsokostens fader”.

Åren 1979 till 1982 utgavs på svenska av Hälsofrämjandets förlag Allt 
om Hälsa även en serie handböcker med Bircher-Benners recept och 
 menyer, avsedda för personer med olika lidanden och besvär, författade 
av läkare och medarbetare på Bircher-Bennerkliniken.76 Aly beskriver iför-
orden Bircher-Benner som en banbrytare på naturläkekonstens och hälso-
livsföringens område. Han förklarar vidare skillnaderna mellan den tyska, 
Bircher-Bennerinspirerade hälsokosttraditionen respektive den svenska 
hälsorörelsens, vars grunder angetts av Waerland. Bland skillnaderna anges 
att den svenska hälsorörelsen tar avstånd från användningen av t. ex. ägg, 
salt och olika kryddor. Eskil Svensson, redaktör för HälsofrämjandetsTid-
skrift för Hälsa, anger även skillnader i själva syftet med kostomläggning-
en.77  Medan han förordar en varaktig kostomläggning i sjukdomsförebyg-
gande syfte, använder Bircher-Bennerklinikens läkare sin biologiska terapi 
som en medicin för akuta tillfällen. Han tillägger vidare att Hälsas stränga-
re hållning, förutom den socker- och saltfrihet som Bircher-Bennerläkarna 
förordar, även innebär strikt fett- och proteinransonering, inga ägg, ingen 
fabriksmat, men rikligt med fiberrik mat, råkost och fullkorn.

Det har således funnits vissa uttalade skillnader mellan Bircher-Benners 
kostrekommendationer och den mer restriktiva svenska hälsokostlinjen. 
Det finns även andra exempel på skillnader i förhållningssätt mellan Waer-
landtraditionen och Bircher-Benners behandlingsfilosofi. Där Waerland 
fokuserade på motionsbetonad friskvård och livsföringen samt förde fram 
ett programmatiskt och förenklat budskap, såg Aly ett mer nyanserat 
budskap hos Bircher-Benner, som var jungian och även intresserade sig 
för de psykologiska aspekterna.78 

De svenska hälsohem som inrättades respektive levde kvar under efter-
krigstiden har haft olika inriktningar. Vanliga gemensamma nämnare har 
ändå varit deras vegetariska kost, inte sällan ren vegankost, samt att de 
vanligen låtit patienterna fasta under en till ett par veckor. De har foku-
serat på livsstilsförändring, men också erbjudit en rad alternativa behand-
lingsformer. År 1989 fanns i landet tolv hälsohem med medicinsk inrikt-
ning. Till de största hörde Tallmogården med 93 platser.79  Idag har flera 
hälsohem ändrat inriktning; några har lagts ner och nya ”spa”-anläggning-
ar – inte sällan med österländsk inspiration – har tillkommit. Den antropo-
sofiska medicinen med Nordens enda antroposofiska sjukhus, Vidarkliniken 
utanför Järna, representerar ytterligare en gren av de tysk-schweiziska in-
fluenserna på levnadsreformens och den ”integrerade” medicinens om-
råde.80 
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Bircher-Bennerreceptionen och hälsorörelsernas
utveckling i Sverige

Det är inte lätt att ange entydiga riktningar för de korsvisa internatio-
nella influenserna på levnads- och näringsreformens område. I vissa fall 
kan hänvisningar till lärofäder vara sparsamma, då det finns ett egen-
värde i att själv bli känd som upphovsman till en viss lära; i andra fall kan 
det kännas angeläget att distansera sig från framträdande talesmän för en 
viss inriktning för att i stället lyfta fram en annan tradition. Det är tydligt 
att de tysk–schweiziska, anglosaxiska och svenska metoderna för såväl 
fysikalisk terapi som näringsreform har befruktat varandra ömsesidigt. 
Olika reformrörelser, kurorter och hälsohem har hela tiden uppstått under 
nya former, utan att några tydliga brott i utvecklingen kan skönjas.

Bircher-Benner var känd redan under 1900-talets första hälft, med ton-
vikt på 30-talet, och omnämns återigen på 70-talet som en auktoritet på 
hälsokostens område. Hälsorörelserna och den samtida kontexten innehål-
ler ingredienser som verkat såväl befrämjande som hindrande för en re-
ception av Bircher-Benners kostrekommendationer bland läkare respek-
tive lekmän. Dessa faktorer handlar inte bara om den medicinska veten-
skapens och näringsfysiologins samtida ståndpunkter, utan även om reli-
gion, politik och andra sociokulturella faktorer.

Bland de faktorer som underlättat en positiv Bircher-Bennerreception 
kan nämnas de redan existerande brunns- och kurortstraditionerna, med 
sina fysikaliska och icke-medikamentella behandlingsformer.81  Sådana 
fanns och finns i Sverige, men många reste även utomlands för att genomgå 
en kur. Brunnslivet i Sverige har, liksom i andra länder, till stor del baserats 
på de välbärgades betalningsförmåga. Lekmannatraditionerna, däremot, 
har legat närmare folket.

Det finns en stark frikyrklig tradition i landet, som byggt på lekmän 
både för förkunnelse och läkekonst, även om det givetvis även funnits 
frikyrkliga läkare. Personer med frikyrklig tillhörighet har särskilt enga-
gerat sig i olika levnadsreformrörelser, som nykterhetsrörelsen och rörel-
ser för naturläkekonst och homeopati.82  Milda och icke-invasiva behand-
lingsmetoder har passat den religiösa uppfattningen att kroppen är ett 
Guds tempel, att hålla rent och sunt. Frikyrkorna har också stridit för 
religionsfrihet som alternativ till tvångsanslutning till en statskyrka, på 
motsvarande sätt som förespråkarna för naturläkekonst har kämpat mot 
vad man ansett vara en bitvis repressiv statsmedicin, som t. ex. krävt 
obligatorisk smittkoppsvaccinering.

Tankar om levnadsreform, inklusive rekommendationer om vegetarisk 
kost och råkost, har generellt sett mött större gensvar bland lekmän än 
inom läkarkåren. Den svenska reformkoströrelsen har, i likhet med många 
andra reformrörelser, under större delen av 1900-talet främst torgförts av 
andra än läkare. Det har hela tiden funnits läkare som intresserat sig för 
naturläkekonst och reformkost, men de har varit få och vanligtvis margi-
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naliserade av de medicinska auktoriteterna. Att Bircher-Benner själv var 
läkare har spelat mindre roll, eftersom de främsta förespråkarna av nä-
ringsreform och råkost i Sverige varit lekmän. Detta förhållande torde ha 
haft en negativ effekt för en Bircher-Bennerreception bland läkare i landet. 
Bircher-Benner var själv medveten om problemet, och angav sällan natur-
läkekonstkunniga lekmän som inspirationskällor för att försöka undvika 
oönskade kopplingar till en obehörig sektor.

Sverige har ur ett internationellt perspektiv fram till mitten av 1900-
talet haft relativt få läkare per invånare. Läkarna har i stor utsträckning 
varit offentliganställda och tillika myndighetsutövare.83  Sedan år 1915 
har lekmannabehandling med få undantag varit tillåten enligt lag, vilket 
också medfört ett behov hos läkare att distansera sig från de läror som 
förfäktats av lekmän. En inte så liten del av befolkningen har – till läkares 
förtret – haft för vana att söka sig till obehöriga utövare av läkarkonsten.84  
Under efterkrigstiden har hälso- och sjukvården moderniserats snabbt, 
och är i Sverige till stor del knuten till sjukhus och andra institutioner. 
Antalet privatpraktiserande läkare som utövar även alternativa behand-
lingsformer är relativt litet. Läkarkåren har officiellt intagit en mycket 
skeptisk hållning till alternativa behandlingsformer, som betecknats som 
”kvacksalveri”, lika med obehörig utövning av läkarkonsten.85  Dessa 
förhållanden har i stället lämnat en marknad för företrädare för alternativ 
hälso- respektive sjukvård.

Saxon och Waerland var inte läkare utan författare och folkbildare, som 
förfäktade självreform som vägen till förändring. De hade båda varit 
sjukliga och botat sig själva genom omläggning av kosten. De talade 
 således av egen erfarenhet, inte utifrån vetenskapliga förklaringsmodel-
ler, och de vände sig direkt till folket. I det avseendet skilde de sig från 
läkaren Bircher-Benner, som behandlade sjuka och som i första hand 
sökte föra fram sina tankar inför kollegiala och vetenskapliga samman-
slutningar.

Läkare uttalade sin irritation över de ständiga uppmaningarna att prö-
va lekmännens idéer. ”Läkarnas syn på denna fråga är, att det principiellt 
tillkommer den som lanserar en idé att också prestera bevisen för dess 
riktighet. […] Och skulle de troende godtaga den korrumperade och för-
stockade skolmedicinens domslut?”86  Debatten polariserades. Råkost 
kunde diskuteras under rubriker som ”Biffen och bananen: Läkare mot 
råkostare”.87 

Saxon och Waerland intog dessutom en kritisk inställning till aspekter 
av den vanliga medicinen. Tidskriften Vegetarianen fylldes år efter år med 
skräckskildringar av barn som blivit sjuka, vanställda eller avlidit till följd 
av den obligatoriska smittkoppsvaccinationen. Såningsmannen är den 
enda svenska tidning som blivit åtalad och dömd för att den agerat mot 
vaccinationen, vilket Saxon var mycket stolt över.88  Såningsmannen stod 
för en folklig radikalism och respektlöshet mot etablissemanget i flera 
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avseenden. Begreppet ”Saxonkulturen” myntades av Hjalmar Branting i 
samband med riksdagsdebatter år 1915 om ett lagförslag gällande den 
obligatoriska smittkoppsvaccinationen. Denna kultur ansågs vara byggd 
på fördomar och okunskap, till skillnad från ”den art av sakkunskap, som 
framgår ytterst ur den opartiska vetenskapens laboratorium”. Sånings-
mannen sammanfattade själv vad den av etablissemanget avskydda ”Sax-
onkulturen” stod för: ”radikal demokrati, antimilitarism, nykterism, vege-
tarism, antinikotinism, djurskydd, naturläkekonst.”89 

Waerland avvisade erbjudanden om att försvara sina teser inför ett 
medicinvetenskapligt auditorium, eftersom han i första hand ville vända 
sig till allmänheten. Att han på ett mycket tidigt stadium kom i konflikt 
med läkarkåren berodde emellertid inte enbart på det mycket förenklade 
och generella budskap som han förde fram.90  Vissa ansåg att hans närings-
propaganda måste bekämpas, eftersom föreställningen att kruskadieten 
skulle kunna bota och förhindra sjukdomar som kräfta var farlig.91  Vida-
re beundrade Waerland vikingarnas livssyn och fick kritik för sitt hyl-
lande av det germanska blodet och talet om A-människor. Även om han 
enligt sentida analyser inte var nazist, väckte en del av hans tankar vissa 
politiska associationer och anstöt redan på 30-talet.92 

Den svenska läkarkåren har förhållit sig skeptisk till olika hälso- och 
reformkostläror från utlandet, även om de lanserats av läkare. De medi-
cinska traditionerna i de tysktalande länderna – inklusive naturläkekonst, 
antroposofisk medicin och homeopati – betraktas än idag som mer esote-
riska och mindre vetenskapliga än de svenska. Detta har till exempel 
angetts som förklaring till varför många tyska läkare utövar homeopati, 
vilket i Sverige anses strida mot alla krav på vetenskaplighet.93 

En medvetenhet om de politiska komplikationerna förknippade med 
naturläkekonsten i 1930-talets Tyskland kan ha inverkat redan på den 
tidiga receptionen i Sverige. Nazistiska politiker och läkare sökte under 
30-talet skapa vad som kallades Neue Deutsche Heilkunde, en biologisk 
helhetsmedicin, bestående av en förening mellan naturläkekonst, homeo-
pati, skolmedicin och rasbiologi. Efter krigsutbrottet blev dessa strävanden 
mindre aktuella; nu behövdes i stället läkarnas stöd för att verkställa 
raspolitiken och understödja den tyska krigsapparaten. Dessförinnan väl-
komnades emellertid det nazistiska stödet till naturläkekonsten av en del 
representanter för dessa läror.94  Bircher-Benner understödde inte den na-
zistiska politiken. Han erbjöds däremot under senare delen av 30-talet att 
efterträda Alfred Brauchle som ansvarig läkare på naturläkeanstalten i 
Dresden, som åtnjöt nazisternas stöd. Representanter för Birchersläkten 
och historiker tvistar ännu om skälet till att Bircher-Benner tackade nej 
till erbjudandet: av ålders- och hälsoskäl, eller för att hans villkor för att 
acceptera posten inte uppfylldes?95 

Det har även rått näringsfysiologiska meningsskiljaktigheter om råkos-
tens företräden och önskade utbredning. Are Waerland förespråkade en 
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mer konsekvent användning av råkost än vad den vegetariska rörelsen, 
som inte hade något emot kokt föda, gjorde.96  Till de läkare som ställde 
sig positiva till råkost i måttliga mängder hörde Hugo Toll, känd som en 
friskvårdens förespråkare, gärna med härdning som medel, även om han 
varnade för råkostläran som en ”troslära” i likhet med homeopati, Chris-
tian Science, kotknackning, ögondiagnos och absolut vegetarianism.97  
Andra läkare förhöll sig uttryckligen skeptiska till råkosten och rekom-
menderade i stället kött- och inälvsmat.98 

Sverige hade också fram till efterkrigstiden problem med undernäring 
och dåliga hygieniska förhållanden bland delar av befolkningen, vilket 
målande beskrivits av Lubbe Nordström i ”Lort-Sverige”. Den närings-
fysiologiska expertisen rekommenderade ökat intag av kraftig näring, som 
äggvita och fett, och var inte imponerad av kostrekommendationer fram-
tagna för en övergödd överklass.99  Under första världskriget hade vis-
serligen vegetabiliska födoämnen ökat sin andel av totalkonsumtionen, 
inte minst av ekonomiska skäl. Men en bra bit in på 40-talet ansågs i 
allmänhet fortfarande kött vara Maten med stort M, fettet närande och 
gott, medan alla grönsaker utom potatis betraktades som kaninfoder.100  
Så sent som på 70-talet kunde läkare uppröras över påståenden om att 
fysisk aktivitet och en fettreducerad kost kunde vara hälsosamma, och 
drog därvid paralleller mellan vad som kallades ”hurtbulleraseriet” och 
30-talets nazistiska hälsopolitik.101 

Under efterkrigstiden bidrog den i Sverige raskt moderniserade och i 
hög grad institutionsbundna sjukvården och den ”farmakologiska revo-
lutionen” till att diet och fysikaliska behandlingsmetoder föll i glömska, 
om de inte medvetet slängdes i den omoderna förgångenhetens soptunna. 
Först sedan det i bredare samhällslager blivit uppenbart att skolmedicinen 
hade sina begränsningar, var marken beredd för nya överväganden på 
näringsreformens område.

Idag är tankarna om fördelar med mycket frukt, grönt och fysisk rörelse 
respektive om avigsidor med för mycket fett, salt, socker, rökning och 
alkohol betydligt mindre kontroversiella. En starkt bidragande orsak till 
att de hälsoregler som tidigt förfäktades av lekmän som Saxon och Waer-
land nu till stor del betraktas som allmängods, är vetenskapliga studier 
om kostens och motionens effekter på hälsan. Redan år 1976 konstate-
rade Aly att den ena tesen efter den andra som Waerland förfäktade, nu 
har bekräftats av en tidigare skeptisk läkarvetenskap.102  Att Bircher-Ben-
ners idéer på sin tid inte accepterades av den konventionella näringsläran, 
hänförs till den dåtida bristen på sådana studier.103 

Hälsokost över gränserna

En del av de mycket varierade teorier och program för mat- och dryckes-
vanor som kommit och gått utanför den etablerade näringsfysiologins 
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normer har inte bara av belackare inom läkarkåren kallats för ”fanatiskt 
betonade sektrörelser”, ”kvacksalveri och vidskepelse”.104  Stundtals har 
även historiker talat om kulter, ”fads” (vurmer, flugor) eller ”crazes” på 
dietikens område.105  Beteckningar som ”utopister” har också förekommit 
i sammanhanget.106  Säkerligen kan en del av de ”frilansande” kostpro-
grammen med generella anspråk väcka löje utifrån ens egen, avvikande 
syn på saken, men nämnda beteckningar tenderar att skymma företeelser-
nas innehåll.

De ”gamla” levnadsreformrörelserna, som hade sin mest aktiva period 
under 1800-talets senare och 1900-talets första decennier, betraktas gärna 
som omoderna, moderniseringskritiska föregångare både till en postmo-
dern kritik av den moderna medicinen och till ett nutida uppsving för 
alternativ medicin i alla dess former. Kontinuiteten över tid i frågeställ-
ningar, förslag till problemlösning och organisationsbildning är dock slå-
ende. Det finns en röd tråd av kritik mot vissa av den naturvetenskapligt 
baserade medicinens aspekter – inte generellt alla – med avseende på såväl 
teoretisk bas som metoder för forskning och praktisk medicin. Dagens 
hälso(kost)rörelser och åtskilligt inom den alternativ- och komplementär-
medicinska sektorn har sina ideologiska, personella och organisatoriska 
rötter i decennierna kring sekelskiftet 1900.

Bircher-Bennerreceptionen i Sverige visar hur människors strävanden 
efter hälsa inneburit ett överskridande av sociala, kulturella och natio-
nella gränser, som sträckt sig över ett helt sekel. Den schweiziske läkarens 
kostprogram har vunnit anhängare inte bara bland ”röd-gröna” hälso-
koströrelser med social reform på sina politiska agendor. Medlemmar ur 
samhällets övre skikt i Sverige har inte nöjt sig med den vård och behand-
ling som den konventionella medicinen och svenska läkarkåren bistått 
med, och de har haft ekonomisk möjlighet att söka hjälp där de trott sig 
kunna få den. Den amerikanska hälsokoströrelsen under decennierna 
kring seklets mitt sägs ha tilltalat främst politiskt konservativa, som häv-
dade att hälsa är ett personligt ansvar och inte ett statligt ärende.107  De 
politiska och ideologiska associationerna knutna till olika hälsoreform-
rörelser behöver studeras närmare. Ur ett nordiskt perspektiv har relativt 
många patienter från Sverige sökt sig till Bircher-Bennerkliniken för be-
handling. Förklaringar till detta kan sökas i kulturella traditioner och 
resvanor och i den svenska medicinens nära samröre med den tysksprå-
kiga sfären före andra världskriget. Förhållandet väcker emellertid också 
frågor kring nationella särdrag i vad som kan anses vara en konventionell 
medicin och dess förhållningssätt gentemot naturläkekonst och hälso-
kost.

Bircher-Benners kostrekommendationer åtnjuter idag en viss, namnlös 
legitimitet med vetenskapligt stöd på ett område där tidigare tradition, 
praktisk erfarenhet och karismatiska män spelade större roll. Få hävdar 
att det inte skulle vara nyttigt med mycket frukt och grönt, och råkost 
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serveras numera på de flesta lunchrestauranger. Människors matvanor 
befinner sig dock i praktiken i många fall långt från hälsoprofeternas råd. 
Dagens svenska folkhälsomyndigheter, som med statligt stöd försöker få 
människor att ändra livsstil för att undvika ”vällevnads”- och ”livsstils-
sjukdomar” på grund av för mycket fett, salt och socker etcetera, talar 
frustrerat för döva öron. Nygamla ”vurmer” på dietikens område avlöser 
varandra i popularitet.

Exkurs: Bircher-Müsli

”Müsli” är enligt Nationalencyklopedin lika med en ”blandning av gryn 
och flingor från olika sädesslag”, och det anges att det i många produkter 
dessutom ingår nötter och torkad frukt. Inget sägs om ordets ursprung, 
müslins upphovsman eller originalrecept. I encyklopedin sägs också att 
kruska i våra dagar ”i stor utsträckning ersatts av andra fiberrika produk-
ter av müslityp”. I andra uppslagsverk anges att müsli är en hälsosam-
mare variant av cornflakes.

Det förefaller således som om Maximilian Bircher-Benner, müslins ska-
pare, vunnit en viss seger både över kruskans apostel, Are Waerland, och 
John Harvey Kellogg, upphovsman till cornflakes. Åtminstone verkar det 
gälla den produkt som fortfarande bär namnet müsli, även om dagens 
påsar med färdigblandat torrfoder har föga likhet med originalreceptet. 
Bircher-Benner nämns dock inte vid namn någonstans i Nationalencyklo-
pedin. 

Varför blev det Bircher-Benner, och inte till exempel Kellogg – tidigt 
omnämnd av vegetarianerna – som i längden vann inflytande över de 
svenska hälsokoströrelserna? De båda kostprofeterna hade olika förhåll-
ningssätt till födan.108 Kellogg var en av grundarna till livsmedelsindustrin. 
Han var visserligen vegetarian, men ansåg att maten tjänade på att pre-
pareras i förväg. De Kelloggprodukter som på den amerikanska markna-
den snabbt blev en del av en tidsbesparande, exakt beräknad kosthållning, 
ett slags ”tayloriserad matsmältning”, har i Sverige förknippats med en 
mindre önskvärd amerikansk snabbmatskultur. Bircher-Benner kunde be-
handla sina klienter månad efter månad med sitt kostprogram baserat på 
okokta grönsaker. Kellogg varnade för osteriliserad råkost och föredrog 
ett betydligt raskare program med förkokt säd som grundläggande föda. 
Cornflakes – av brodern William Keith Kellogg sötade och marknads-
förda som ett osvikligt medel för alla mödrar att göra de små barnen 
glada; mångåriga rättsliga processer bröderna emellan följde – jordnöts-
smör och produkter som Koko (chokladersättning), Protos (vegetabiliskt 
”kött”), Granola, Nuttolene och så vidare har Kellogg som upphovsman.  
Även om dagens marknad översvämmas av hel- och halvfabrikat av lik-
nande typ, förhåller sig de mer renläriga hälsokostarna skeptiska till 
denna ”industrimat”. I stället är hyllorna i vanliga matbutiker fyllda av 
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cornflakesprodukter i olika tappning, liksom av påsar med knastertorr 
”müsli”, som har föga gemensamt med Bircher-Benners originalrecept på 
sin äppelrätt.

”Müsli” har blivit ett begrepp som överförts även till andra områden 
än frukostflingornas, och står då för en blandning av smått och gott. 
Originalreceptet gäller emellertid en väl förberedd helhet. Att receptet 
gäller en enstaka portion och inte är avsett för en fyrapersoners standard-
familj, som i vanliga kokböcker, har sin förklaring i att den sjuke, som 
ska må särskilt gott av müslin, som Albert Wirz påpekar, är ensam.109 Man 
tager: två små eller ett stort, väl avtorkat (giftfritt odlat) äpple; en matsked 
rivna hasselnötter, mandlar eller valnötter; en struken matsked havregryn, 
som tolv timmar i förväg blötlagts i tre matskedar vatten; citronsaft från 
en halv citron; en matsked sötad kondensmjölk – som i Sverige kan ersät-
tas med grädde och eventuellt lite honung. Mjölk, alternativt grädde, och 
citronsaft blandas ner i havregrynen, sedan rivs hela äpplet – inklusive 
skal och kärnhus – och rörs direkt ner i smeten, helst utan att komma i 
kontakt med luften. Rätten serveras därefter omedelbart. De rivna nöt-
terna tillsätts i samband med serveringen. Müslin ska ätas som frukost, 
kvällsmat eller förrätt, inte som efterrätt eller mellanmål. Mahlzeit!

Summary

Raw vegetarian food and life reform: Maximilian Bircher-Benner and the 
Swedish health foods movements. By Motzi Eklöf. Movements for life 
reform, natural healing, and health foods have persisted in Sweden since 
the last decades of the 19th century. Stressing the importance of less alco-
hol and other drugs, a proper diet, and the use of natural healing methods, 
they have displayed conflicts concerning individual rights to decide in 
matters concerning one’s own body and health in relation to a conventional 
medicine and state demands. Swedish movements for natural healing and 
health foods have developed under influence from leading figures and move-
ments in Sweden, Germany, Switzerland, North America, and England.

In 1900, the Swiss physician Maximilian Bircher-Benner (1867–1939) 
launched his theory of ”sunlight food”, meaning that uncooked vegetables 
and fruits were containing the most energy, whereas meat was radically 
less nourishing. His theories were contrary to contemporary medical and 
bourgeois culture considering meat as the optimum food, at least for real 
men. He became an outsider in medicine until the discovery of vitamins 
in the 1920s lent him some support. His clinic ”Lebendige Kraft” in Zü-
rich received well-to-do clients from all over the world; these were treated 
with different physical methods, raw vegetarian food, and proper routines 
for day and night.

Stressing the importance of raw vegetarian food, Bircher-Benner influ-
enced vegetarians and food reformers in Sweden during the 20th century. 



�68 Motzi Eklöf

In the 1930s, especially women with connections to the Swedish vegeta-
rian association, founded in 1903, recommended his philosophy of food 
and natural healing. Menus copied from his books were used in health 
resorts, vegetarian pensions, and restaurants. But during the decades 
around World War II, Are Waerland dominated the Swedish health-food 
scene, demanding adherence to his very restrictive health food programme. 
The post-war health movements drew on both Waerland and Bircher-Ben-
ner in their food recommendations.

This article proposes factors facilitating or counteracting a broader ac-
ceptance of Bircher-Benner’s ideas in Sweden. Health resorts and strong 
lay traditions in the health care field have maintained a tradition of non-
invasive and non-pharmacological healing methods. A strained relation-
ship between medical doctors and lay vegetarian spokesmen have made a 
more serious discussion of the topic difficult. Political associations tied to 
natural healing in Germany during the 1930s have affected the debate and 
have probably also restrained a broader acceptance of these ideas. Today, 
scientific studies have resulted in official nourishment recommendations 
similar to a previously launched ”health food”.
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En grön och gudomlig dryck
Receptionen av asiatiskt te i svensk konsumtionskultur 

och populär hälsodiskurs

Louise Nilsson

Inledning

I told her that I was a flop with chics, I’ve been this way since 1956, 
she looked at my palm and she made a magic sign, she said what you 
need is love potion number nine. She bent down and turned around 
and gave me a wink, she said I’m gonna make it up right here in the 
sink. It smelled like turpentine, it looked like indian ink, I held my 
nose, I closed my eyes, I took a drink.1

I västerlandets kulturhistoria intar drycken en central position som gräns-
överskridande symbol och ett redskap för att uppfylla drömmar och begär. 
Dryck och drickande knyts till magiska brygder, förförande kärleksdryck-
er, berusande vin som fördunklar sinnena, dekokter som driver ålderdo-
men på flykt, undergörande elixir eller giftbägare som utplånar det le-
vande. När bägaren förs till munnen blir såväl kroppen som själen sårbar 
och varken det rationella förnuftet eller känslorna kan stå till buds med 
ett försvar. Drycken kan vara ett njutningsmedel, en medicin som botar 
eller en enkel vardagsdryck, men också en betydelsefull beståndsdel i det 
festliga, exempelvis skålordningen vid högtidligare middagar.2 

Till dryck och drickande knyts även en mängd olika gestalter och plat-
ser. I muntlig och skriftlig tradition samt inom bildkonsten skildras ofta, 
i samband med undergörande eller förgörande brygder, gestalter som 
exempelvis häxor, kloka gummor, kärlekskranka män och kvinnor eller 
trollkarlar. Med den moderna vetenskapens framväxt och naturvetenska-
pens genombrott på 1800-talet kommer en ny gestalt in på scenen; den i 
vit laboratorierock draperade vetenskapsmannen, oftast en kemist. Plat-
serna för elixir, brygder och vetenskapliga undermedel växlar från till 
exempel kokande grytor och sterila laboratorier till förföriskt porlande 
källor i skogens dunkel eller dignande bord i salonger upplysta för fest 
och firande. Med framväxten av den moderna staden kom dess gränder 
att fyllas med andedräkter tunga av absint; den gröna demonen, som 
författarna kring sekelskiftet 1900 kallade den. Dryckens ceremoniella 
status rör sig mellan sfärerna för både det profana som sakrala. Från 
högtidligare middagar, där drycken är ett socialt och rituellt instrument i 
bordets skålordning, till ljuset som spelar över oblaten och bägaren i 
prästens hand, som manifestar Kristi blod.
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Beroende på vad glaset, bägaren, koppen eller muggen innehåller, laddas 
drycken med en kulturellt förankrad mening och kan även fungera som 
en statusmarkör för att positionera drickaren gentemot det omgivande 
sociala landskapet. Drycken är som symbol och praktik föränderlig och 
gränsöverskridande, och idéer och föreställningar kring det heliga får dela 
plats med det profana. Platser som krogar, kurorter och caféer är alla bärare 
av de föreställningar som omger dryck och drickandets praktiker, och med 
den västerländska vetenskapens framväxt och de kemiska preparatens intåg 
i kulturen har de magiska undren omvandlats till kemiska processer.

Den gränsöverskridande drycken

Drycken är således till sitt väsen gränsöverskridande och återfinns i allt-
ifrån de mest vardagliga sammanhang till det heligas sfär. En dryck som 
förenar detta ambivalenta och gränsöverskridande symbolvärde är te, och 
här avses främst det asiatiska gröna teet. Å ena sidan är te en simpel var-
dagsdryck, men å andra sidan är det laddat med en mängd symboler av 
såväl profan som sakral karaktär.

I vår egen samtid cirkulerar en rad idéer och föreställningar kring Asi-
en som bärare av visdom och uråldrig kunskap. Dessa föreställningar, som 
är av stor betydelse för såväl nyandlighet som konsumtionskultur, förank-
ras bland annat i asiatiska matkulturer, trossystem och sedvänjor. Under 
det senaste decenniet har svensk dagspress ägnat en osedvanlig uppmärk-
samhet åt det asiatiska gröna teet, främst importerat från Kina och Japan. 
Här har en intensiv rapportering förekommit kring teets hälsogörande 
egenskaper och vetenskapliga rön kring teets hälsosamma effekter.

I svenska massmedier beskrivs det gröna teet som en mirakeldryck, 
vilken kan förebygga sjukdom. Orsaken till att grönt te är mer hälsosamt 
än andra teer beror på att det behandlas annorlunda i fermenteringen, 
torkningsprocessen av de nyskördade tebladen, så att ämnen från plantan 
bevaras. Det är dessa ämnen som ska innehålla en mängd sjukdomsföre-
byggande, men även botande, substanser. Här formuleras en mängd idéer 
och föreställningar kring kunskap, medicin och sjukdom, och västerländsk 
vetenskap förenas med föreställningar om Asien som representant för 
andlig visdom, fördolda kunskaper om naturen och det exotiska andra.

Grönt te har de senaste åren ökat i försäljning och blivit ett stående 
inslag i svensk dryckeskonsumtion. Sushibarer och försäljning i dagligva-
ruhandeln har, i kombination med en mängd artiklar och populärveten-
skapliga böcker om hälsa och grönt te, bidragit till att integrera teet i 
svensk vardag och matkultur. Tv-kockar tillagar tebrulee istället för creme 
brulee. Tidningar berättar att grönt te kan användas både för att polera 
hårddisken och hålla fotsvetten borta. På marknaden säljs skönhetspro-
dukter som innehåller grönt te och i pressen berättas hur berömda skåde-
spelare och artister dricker te.3  Teet intar följaktligen en betydande plats 
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i olika kultur- och meningsskapande sammanhang. Dessa praktiker står i 
förbindelse med en populär, medial hälsodiskurs, men även med en urban 
café- och restaurangkultur.

Med utgångspunkten förlagd till dryckeskonsumtion ges en möjlighet 
att studera hur idéer och föreställningar kring exempelvis sociala katego-
rier som kön, klass och etnicitet konkretiseras i praktiskt handlande. I den 
vardagliga konsumtionen befästs identitet, konsumtionsvanor och kultu-
rellt betingat beteende. Att isolera en idag till synes vardaglig dryck som 
te ger en möjlighet att studera en mängd olika sociala och kulturella före-
teelser.

Det övergripande syftet med föreliggande artikel är att undersöka re-
ceptionen av te som importprodukt i Sverige och integrerandet av tedrick-
ande i svensk konsumtionskultur. Artikeln syftar därmed till att under-
söka vad som föranledde att grönt te fick ett sådant genomslag i svensk 
konsumtionskultur kring sekelskiftet 2000. Artikelns övergripande fråge-
ställning rör hur teet integrerats i svenska konsumtionsvanor. Denna frå-
geställning sönderfaller i ett antal delfrågor: Hur har idéspridningen kring 
denna produkt sett ut från det att teet etablerades på den svenska mark-
naden? Hur talar man om grönt te och hälsa i den populära hälsodiskurs 
som massmedia formulerar under perioden från 1900-talets senare del 
fram till år 2005?

Vad som inte kommer att behandlas är den debatt som finns kring te 
och huruvida det är hälsosamt eller inte. Analysen av den medicinska 
debatten har tyvärr begränsats; större delen av den har exkluderats av 
utrymmesmässiga skäl och brist på tid. Tonvikten läggs som sagt vid de 
idéer och föreställningar som omgärdar te och vid hur det kan relateras 
till drycken som symbol och praktik i ett kulturellt sammanhang, med 
fokus på svensk dryckeskonsumtion. Teet har i århundraden varit en 
lukrativ handelsvara med rötter i kolonialism och imperialism. Denna 
konsumtionshistoria är mycket komplex och rymmer, bortsett från dess 
sociokulturella status, ett komplex av politiska, ekonomiska och handels-
relaterade frågor. De marknadsekonomiska intressen som direkt kan kny-
tas till te har också exkluderats, liksom den marknadsföring och reklam 
som drivs av olika företag.4 

Forskning kring svensk konsumtion med tonvikten förlagd till dryck är 
ett relativt obehandlat område. Området har dock till viss del behandlats 
inom den etnologiska disciplinen, exempelvis i den nyligen utgivna av-
handlingen Mjölk: En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi (2005) 
av Håkan Jönsson, vilken är ett viktigt bidrag till konsumtionsforsk-
ningen.5  Inom svensk, men även inom internationell forskning är alkohol 
en av de drycker som ägnats stor uppmärksamhet; sämre är det med 
forskning kring mer vardagsnära drycker, såsom kaffe eller te.6 

Teet i idé och praktik har till viss del behandlats av etnologerna Bir-
gitta Conradsson och Cia Conradsson i den mindre studien Tekult och 
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tekultur (1994), skriven i samarbete med Etnografiska museet, som be-
handlar teets historia över tre sekler. Ett annat exempel på svensk kon-
sumtionsforskning, där drycken utgör det huvudsakliga undersöknings-
objektet, är antologin Våra drycker till vardags och fest (2000), som har 
ett brett perspektiv och vars bidrag täcker in såväl alkohol som kaffe.7 

I en internationell kontext märks Jane Pettigrews A social history of tea 
(2001), och i den kulturhistoriskt orienterade Paradiset, smaken och för-
nuftet: Njutningsmedlens historia (1982) diskuterar Wolfgang Schivel-
busch främst handeln med och konsumtionen av bland annat choklad, 
kaffe, alkohol, tobak och opium. Här lyfts produktens sammanhang fram 
och tonvikten läggs vid sociala strukturer, kulturella likheter och olikheter, 
industrialisering och ekonomi. Schivelbusch berör mycket kortfattat teet 
i engelsk kontext och hur produkten etablerades som vardagsvara under 
1600- och 1700-talet. Jan Whitakers studie Tea at the Blue Lantern Inn: 
A social history of the tea room craze in America (2002) fokuserar däremot 
på teets funktion som social dryck och genusbärande markör i amerikansk 
kultur under 1800- och 1900-talet. Här behandlas uppkomsten av offent-
liga terum och hur dessa platser blev publika områden, där kvinnor hade 
möjlighet att mötas.8 

I början av 1900-talet publicerades ett antal verk i Sverige om japansk 
kultur, skrivna av bland annat Ida Trotzig, och det är under denna tid som 
den japanske författaren Okakura Kakuzas verk Boken om te utkommer 
i svensk översättning. Denna studie, som först utgavs på engelska år 1906, 
har sedan dess utkommit i flera upplagor i Sverige under hela 1900-
 talet.9 

Vanliga i Sverige är populära framställningar och studier producerade 
för en bildad allmänhet kring te. Under 1970- och 80-talet står Otto Wi-
gardt för en omfattande produktion av handböcker och skrifter om te och 
tekultur, och år 2002 gav ICA bokförlag ut Te: upptäck, utforska, avnjut 
av Hattie Ellis.10  Kring sekelskiftet 2000 är det enkelt att finna populära 
framställningar, utgivna på såväl svenska som engelska. Men dessa böck-
er behandlar främst olika tesorter och tillhandahåller recept på olika 
rätter där te, exempelvis det japanska pulvriserade teet matcha, ingår. Ett 
exempel är New tastes in green tea: A novel flavor for familiar drinks, 
dishes, and desserts (2004) av Mutsuko Tokunaga, med förord skrivet av 
Jane Pettigrew. Dessa sorters böcker är ofta rikligt illustrerade och inne-
håller mängder av fotografier som kompletterar informerande textpas-
sager om teets historia, allt i en populär framställning som är uppblandad 
med anekdoter kring myter och poem.11  Problematiserande framställ-
ningar kring te är försvinnande få, och dessa böcker är kulturprodukter 
som är anpassade för en konsumtionsmarknad.

Att skriva en ”teets idéhistoria” kan bjuda in till en ocean av anekdoter 
och mytiska scenarier. Detta skall här undvikas. I fokus står den idésprid-
ning och reception som förekommit kring te och dess möte med svensk 
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dryckeskultur. Artikeln skall i det följande dra upp de större linjerna för 
hur teet i relation till vetenskapliga, sociala och kulturella sammanhang 
laddats med olika symbolvärden och meningsbärande funktioner samt 
integrerats i svensk konsumtionskultur. Teet bär på en idéhistoria som 
sträcker sig århundraden bakåt, från dagens sushibarer och bantnings-
kapslar med grönt teextrakt, över 1900-talets vurm för det exotiska andra, 
genom 1800-talets borgerliga tesalonger tillbaka till Carl von Linné 
(1707–78) och 1700-talets upsalienska bygd.12 

Linnés �700-tal och tebusken från Asien

De sjukdomar, för vilka människorna under det korta jordelivet äro 
utsatta, äro av så många och skiftande slag att om någon kallade vårt en 
Iliad av lidande, skulle han synas ha återgivit dess sanna karaktär.13 

Te görs av tebuskens, Thea Sinensis, blad. Det färdiga teet är grönt, svart 
eller vitt. Te som går under benämningen oolongte låter sig enklast beskri-
vas som en blandning av gröna och svarta teblad. Anledningen till att 
teerna skiljer sig åt i färg, trots att de tillverkas av samma blad, beror på 
den process som bladen genomgår efter skörden. För att förhindra att 
nyskördade teblad, som innehåller enzymer, oxiderar och förmultnar ut-
sätts bladen för en upphettningsprocess. Skillnaden i färg beror på att 
grönt te hettas upp mycket snabbt och att endast enzymerna som står för 
oxideringen av bladen försvinner; bladen tillåts inte att jäsa. Det svarta 
teet får däremot jäsa och fermenteras, vilket innebär att bladens cellvät-
ska under ett antal timmar får reagera med syret, och det är därigenom 
som den bruna färgen uppkommer. Därefter torkas bladen i ugnar så att 
fermenteringen stoppas. Oolongte tillverkas genom att oxideringen av-
bryts efter en kort tid. Därmed blir det en blandning av grönt och svart 
te. Det vita teet är resultatet av toppar på outslagna blad, som endast 
plockas och torkas.14 

I reseberättelser från 1500-talets slut berättas att det i Kina dricks en 
välsmakande dryck som tillbereds av bladen från en, för det europeiska 
växtriket, okänd buske. I den engelskspråkiga utgåvan av holländaren 
Hugo van Linschootens verk Voyages and travels från år 1598 omnämns 
te. Linschootens verk skrevs ursprungligen på latin och publicerades för-
sta gången 1595–96; teet har således varit känt i många århundraden i 
västvärlden. I Venedig importerades torkade teblad i medicinskt syfte, 
eftersom bladen ansågs hjälpa mot huvudvärk och sömnsjuka. Den tyske 
läkaren Simon Paulli sägs år 1635 ha gått till attack mot ett övermåttligt 
bruk av te och tobak, men kring 1640 är drycken en modedryck i Haag, 
och vid samma tid förs te till New Amsterdam, senare staden New York. 
Det var holländska fartyg som inledde en organiserad import av te på 
1610-talet, och därefter spreds det över Europa. På 1630-talet etablerades 
teet i Frankrike som en vardaglig dryck bland de välförmedlade samhälls-
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skikten, för att några decennier senare spridas vidare till England. År 1657 
säljs te i England på Garways Coffee House till allmänheten med den 
lockande beskrivningen att det är en gudomlig dryck, liknande gudars 
nektar och ambrosia. År 1659 gör tidningen Mercurius Politicus iaktta-
gelsen att det säljs te nästan på varenda gata i London. Det te som främst 
såldes var svart, och det var kring 1715 som försäljningen av grönt te blev 
mer frekvent i England; år 1717 öppnades The Golden Lyon, vilket blev 
Londons första butik som enbart sålde te.15 

Det var genom svenska Ostindiska kompaniets handel med fjärran 
östern som teet på 1730-talet började importeras i liten skala till Sverige. 
Nämnas bör att kompaniets telaster oftast såldes vidare till en utländsk 
marknad när det nått hamnen i Göteborg. Det var endast några få procent 
av lasten som behölls för den svenska marknaden; ett förfarande som 
bidrog till att teet blev både dyrt och sällsynt, en vara som endast en mino-
ritet av välbärgade hade råd att köpa. I många 1700-talsporträtt avbildas 
familjer runt tebord med porslin och tekannor, som ska representera god 
smak och rikedom. Hos exempelvis den svenske 1700-talskonstnären Pehr 
Hilleström återfinns flera sådana motiv.16 

Huruvida svenska vanor inspirerats av den engelska aristokratin är 
oklart. Den idag välkända engelska vanan med afternoon tea etablerades 
bland välbeställda damer som vardagsrutin på 1780-talet, som ett tids-
fördriv mellan målen. Teet kom också att bli en markör för social status 
inom 1700-talets svenska adel och framväxande borgerskap. I Europa fick 
teet tidigt en funktion som umgängesdryck och social markör. Men till-
läggas bör att detta sociala och kulturella sammanhang skilde sig åt på 
Gotland, i jämförelse med det svenska fastlandet. Under 1700-talets sista 
decennier, när te ännu var okänt för den svenska allmogen på fastlandet, 
var teet en statusdryck bland Gotlands bönder som serverades vid bröllop 
och stora gästabud; exempelvis bjöds gäster på te och kakor i pauser mel-
lan danserna.17  Men i ett svenskt 1700-tal var teet inte endast en kulturellt 
laddad och socialt förankrad statusmarkör. Även vetenskapen visade sitt 
intresse för de importerade bladen.

Redan år 1746 diskuterade Linné drycken ingående i sin skrift Anmärk-
ningar om thée och théedrickandet, och han tilldelade tebusken dess la-
tinska namn, Thea Sinensis; svart te fick benämningen Thea Bohea och 
det gröna teets latinska namn blev Thea Viridis.18  Den kinesiska och ja-
panska drycken brukades i hela Europa, och i Sverige hade den, skriver 
Linné, tagits emot likt ett ”Pandora af himmelen”.19  Den utförliga skrif-
ten Anmärkningar bereder rum för såväl anekdoter kring te som nog-
granna resonemang kring dryckens spridning och användning, hur plantan 
odlas, hur te tillagas och vilka effekter det har på kroppen. Men hur kom 
det sig att Linné valde att viga en mindre avhandling åt ämnet te, denna 
dryck som beskrevs som en modefluga inom 1700-talets aristokrati och 
bland seklets högreståndspersoner? Först skall sägas att Linnés inställning 
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till te var ambivalent. Samtidigt som te, hävdade han, försvagade nerver 
och hjärna, fanns det nationalekonomiska intressen att ta tillvara på i 
tebusken. I Anmärkningar utropar han bestämt: ”Låtom oss skaffa Thée-
trädet ifrån China hit! Här är samma jord, samma Sol, samma watn, 
samma lufft.”20 

Uttalandet var en direkt konsekvens av de välbärgade ståndspersonernas 
intresse för te- och kaffedrickande. Nymodigheten te bekymrade Linné, 
eftersom den resulterade i en kostsam teimport. Genom att börja odla te 
i Sverige kunde den dyra importen motverkas, samtidigt som odlandet 
också kunde omvandlas i en lukrativ export för nationens bästa. Linnés 
idéer var representativa för frihetstidens merkantilism. Linné och hans 
samtida ställde sig kritiska till importen av teblad, därför att den finan-
sierades med ett utbyte av det inhemska järnet, träet och importerat silver 
från Spanien. Man ansåg även att tebladen gick att ersätta med landets 
egna växter, exempelvis smultron, fläder eller kamomill. Experimentet 
med att försöka odla te på svensk mark misslyckades dock genom det 
kalla svenska vinterklimatet.21  Detta var ett drivande motiv bakom be-
slutet att införa ett antal exemplar av tebusken till Uppsala år 1763. 
Platsen för en framtida svensk teodling förlade Linné till Skåne.22 

En annan orsak till Linnés kritiska förhållningssätt till te berodde på 
att det var skadligt. Teet, skriver Linné, åstadkom ”konfusion” i hjärnan, 
försvagade nerverna och fick kroppen att darra. Det varma vattnet gjorde 
kropp och tandkött slappa, fick njurarna att generera sten. Missbruket av 
den varma drycken löste upp kroppen, som blev slapp och sjuk.23  Linnés 
syn på te som skadligt för hälsan anslöt till hans idéer om bruket av 
kalla och varma drycker och dess inverkan på kroppens fysiologi.

Linnés reseberättelser är vida kända. Mindre kända är hans idéer om 
det naturliga levnadssättet och kroppens hälsa. Den mest hälsosamma 
dryck en människa kunde dricka var, fastslog Linné, det klara, tjänliga 
källvattnet och vatten. Nämnas kan att han resonerar i en nästintill nos-
talgisk ton kring minnena av de lappländska kallkällornas friskhet, som 
han upplevde under fältarbeten i norr.24  Vurmen för samekultur var dock 
Linné inte ensam om, utan den var vanligt förekommande under 1700-
talet.

I skriften Om bruket av varm och kall mat och dryck (1765) diskuterar 
Linné dryckesmissbruk och vilka konsekvenser det får för hälsan. Här 
tecknar Linné en dyster bild av det sjukdomstillstånd som väntar den, som 
exempelvis missbrukar varma drycker: ”Allvarligare äro emellertid de 
verkningar som vi kunna iakttaga hos alla som missbruka varma drycker, 
nämligen avmagring, kraftlöshet, matthet, blekhet och darrningar, för att 
tillsvidare förbigå de sjukdomar som längre fram skola nämnas.”25 

Hans diskussion om de varma och kalla vätskornas inverkan på krop-
pen anknyter till humoralpatologin, som dominerade läkarvetenskapen 
fram till 1800-talets mitt. Förenklat innebär denna att kroppens hälsa 
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styrs av fyra kroppsvätskor – blod, slem, gul och svart galla – som står i 
relation till det torra, fuktiga, varma och kalla. Om detta system råkar i 
obalans insjuknar kroppen. Läran sträcker sig tillbaka till antiken och 
Hippokrates (460–377 f. Kr.), och kom att vidareutvecklas av läkaren 
Claudius Galenos (130–200 e. Kr.).26  De varma dryckernas konsekvenser 
för organismen exemplifierar Linné pedagogiskt med ett fall ur vardagen. 
Den som vintertid vill styrka sig mot kölden, skriver Linné, och väljer 
varm dryck istället för ett par glas vin eller öl, märker att det första valet 
kommer att beröva kroppen dess styrka och kraft, medan det senare gör 
en god verkan och håller kylan borta. Orsaken är att kroppens vävnader 
förstärks av kyla, medan värme förslappar dem. De varma drycker som 
Linné här åsyftar är te och kaffe.27 

I skriften kritiseras även bruket av te för att vara en modenyck, liksom 
att det uppfattades som ett tecken på ”skamlig fattigdom” att exempelvis 
inte dricka kaffe. Dryckens funktion som social markör är explicit. Linné 
resonerar ingående kring den problematik som teets och kaffets symbo-
liska status som sociala markörer medförde. Eftersom högreståndsperso-
ner drack dessa drycker, blev de även attraktiva för samhällets bredare 
skikt. I Om bruket berättas även för läsaren om den förgänglighet och 
enfald som utmärker den som skrattar åt varningens ord för varma dryck-
er och åt de personer som valt att dricka kalla drycker:

Men de stackars skratterskorna (ty man bör lägga märke till att det 
mest är en fråga om kvinnor) bli inom kort straffade för sin munterhet, 
ty då deras fibrer förtvinat och kroppsvätskorna blivit förskämda, 
förmår magsäcken knappt smälta ens den tunnaste föda; de anfäktas 
av hysteriska anfall och koliksmärtor (som nästan äro okända hos 
bondkvinnor); tarmen glömmer sin uppgift; det uppstår vita flytningar 
(leucorrhoea); de för deras kön utmärkande blödningarna bli antingen 
överflödande eller också minskas de eller försvinna helt; kort sagt, hela 
maskineriet rubbas och försvagas, och vad värre är, avkomma uteblir 
eller mödrarnas dårskap får sonas med barnens sjuklighet.28 

Vanorna bland adelns och borgerskapets kvinnor resulterade i insjuk-
nande, och de välbärgade klasserna, skriver Linné bekymrat, ”efterapade” 
dem som var bättre bemedlade. Även de män drabbades av sjukdom, som 
lät sig fångas av ”de kvinnliga lockelserna”; här angavs bland annat att 
drickandet av exempelvis te kunde leda till hemorrojder och hypokondri. 
Drycken ansågs även skada nerverna.29  Trots Linnés lära kring varma och 
kalla dryckers åverkan och påverkan på kroppen och hälsan, var dock 
hans inställning till te ambivalent. Skriften Om bruket avslutas med orden 
”lagom är bäst”. Linné är även en historisk person som man gärna lyfter 
fram i samband med teets populära historia i Sverige, särskilt eftersom 
han med en tebuske avbildats på den svenska hundrakronorssedeln.30 
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En borgerlig stimulantia

I Uppfinningarnas bok från 1870-talets början ges en detaljerad beskriv-
ning av hur man behandlar tebuskens blad för att framställa grönt eller 
svart te. Författaren skriver här att det bruna teet, eftersom det jästes 
långsammare och genomgick en mer invecklad behandling, trots sin mör-
kare färg innebar kemiska förändringar, som medförde att teet uppskat-
tades som både mer angenämt och sunt. Detta i jämförelse med det gröna, 
som ansågs mindre förfinat.31 

Den uppmärksamhet Linné gav te under 1700-talet vidmakthålls av den 
medicinska vetenskapen under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. 
Läkare varnar för bruk av dessa drycker som inverkar skadligt på krop-
pen. Man talar om njutningsdryckernas farliga stimulantia som även kan 
locka till dekadens, förfall och sjukdomar. År 1915 ger läkaren Henrik 
Berg ut den rådgivande skriften Om kaffe som ett inlägg i debatten kring 
dryckesmissbruket i landet. Skriften fokuserar främst på kaffemissbruket 
och kan förstås som en reaktion på nykterhets- och väckelserörelsernas 
kaffedrickande som ett surrogat till spriten. Men Berg behandlar även te 
och tedrickande, och tecknar för läsaren ett antal fallbeskrivningar av 
drickare som insjuknat på grund av te. Ett exempel är den 57-årige man 
som fick dålig syn på grund av omåttlig konsumtion av starkt te. När 
mannen upphörde med tedrickandet, ska synen ha förbättrats och blivit 
normal inom loppet av nio veckor. Både te och kaffe sågs av den medicin-
ska vetenskapen som problematiska drycker, eftersom de innehöll koffein 
och tein. Dessa ämnen, berättar Berg, skadar kroppen, och han ger läsaren 
rådet att ersätta kaffe och te med kalikåte, vilket är en blandning av kok-
hett vatten, socker och mjölk. Betraktat ur ett klassperspektiv var kaffet 
förankrat i arbetarklassen och sågs som en folklig dryck, medan teet re-
presenterade salongskulturen.32 

Det är i 1800-talets oskarianska samhälle som skildringar av te och 
tedrickande också blir alltmer vanliga inom litteratur och konst; ofta 
användes drycken för att gestalta social status och tillhörighet.33  Teet var 
här en borgerlig dryck som dracks i sociala sammanhang och förbands 
med den privata sfären, hemmet. Det hörde till ovanligheterna att be-
ställa te på en offentlig plats, exempelvis på ett café eller en pub. De 
drycker som intogs i ett socialt, offentligt rum var främst kaffe, punsch 
och öl. I Hjalmar Söderbergs novell från 1897 blir till exempel huvudper-
sonen bemött med undran när denne beställer en kopp te på en offentlig 
plats.34 

Teets funktion som statusmarkör vidmakthålls, trots den medicinska 
vetenskapens varningar, under hela 1800-talet och in på 1900-talets första 
hälft. Geografiskt kan teet hänföras till en stadskultur. Det var i den mo-
derna stadens rum som teet blev en dryck bland många och som det lad-
dades med en mängd olika symbolvärden och meningar. Det var vid den 
här tidpunkten som det blev modernt att på kvällstid arrangera så kallade 
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tesupéer, vilka skildras i författaren Claes Lundins verk. I Stockholm gick 
man, inom de borgerliga kretsarna, på tevisiter, där det serverades bakverk 
och enklare rätter till teet. Denna vana kom att spridas från storstaden ut 
över resten av landet. Men även om teet tycktes ha en framskjuten posi-
tion, så var drycken underordnad det sociala. Med tiden omvandlades 
tesupén till bufféns gående bord, ofta i samband med musikunderhållning 
och dans. Att dricka teet var inte viktigt; däremot användes drycken för 
att beteckna ett socialt sammanhang och en social interaktion.35  Teets 
status som en dryck för de välbemedlade användes också av storstädernas 
nöjesarrangörer för att locka besökare till olika tillställningar. Kring se-
kelskiftet 1900 och under århundradets första decennier är te en etablerad 
dryck i den borgerliga stadskulturen och välkänd bland ungdomar. På 
1910-talet inbjöds gäster till tangote, tedans eller teskak. Här var det 
fråga om danser som ofta ägde rum på söndagseftermiddagarna, och här 
serverades kaffe, te och bakverk. Tillställningarna vann uppskattning 
bland borgerliga ungdomar.36 

Visserligen var Gotland, som nämnts ovan, ett undantag. Generellt 
fanns bland den svenska allmogen på fastlandets landsbygd ett stort mot-
stånd till tedrickande. Medan präster på herrgårdarna drack te, föredrog 
allmogen kaffe. Te är således en dryck som är intimt förbunden med so-
ciala kategorier som klass och kön, men också med rummet och tiden. 
Även om teet är skildrat i 1800- och 1900-talets klassiska litteratur, har 
det inte en folkloristisk motsvarighet, eftersom det aldrig dracks av den 
svenska landsbygdsbefolkningen.37  Det var först på 1900-talet som teet 
blev mer känt som en folklig dryck och fick en mer allmän spridning, 
bortsett från på Gotland. Teet kan även ha haft en viss spridning i områ-
dena kring hamnstaden Göteborg.38 

Receptionen av te under 1700- och 1800-talet var, med några få undan-
tag, begränsad till en aristokratisk och borgerlig kultur. Men inom dessa 
ramar får te och tedrickande olika sociala innebörder. Teet fungerar både 
som salongsdryck och som ungdomsdryck; bruket bestäms till stor del av 
klasstillhörighet, men även av socialt sammanhang. Teet kan också be-
traktas som en gränsöverskridande och social dryck, som knyter an till 
såväl den viktorianska kulturens afternoon tea som den japanska tecere-
monin och andlig, asiatisk kultur. Vurmen för det exotiska under 1900-
talet får även, vilket vi skall se härnäst, genklanger i skrifter om Asien, 
reseberättelser och verk som speciellt behandlar den japanska teceremonin 
samt översättningar av utländska verk om te.

Exotism, ceremonier och poem

De första mer populära verken om te och tedrickande publicerades under 
1900-talet och riktades till en bildad allmänhet. Ett exempel på detta är 
den japanske författaren Okakura Kakuzos The book of tea, som sedan 
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dess blivit en internationellt etablerad klassiker. Den utkom i svensk över-
sättning av Fanny von Wilamowitz-Moellendorff 1921 och därefter i 
flera upplagor under hela seklet. I boken finns ingående redogörelser för 
de olika teskolorna och dryckens anknytning till religiösa idétraditioner 
som taoism och zen, samt för hur terum bör inredas, vilka blommor som 
används och teceremonin och teceremonins mästare.39 

En författare som står för en beaktansvärd produktion av studier och 
reseberättelser som behandlar japansk kultur och den japanska teceremo-
nin är svenskan Ida Trotzig (1864–1943), som under många år var bosatt 
i Japan. År 1911 utgavs exempelvis hennes översättning och sammanställ-
ning av sagor under titeln Japanska sagor, en sammanställning. Trotzig 
var utbildad konstnär och bofast i Japan mellan åren 1888 och 1921. 
Hennes make Herman hade bott där i ett par decennier och var borgmäs-
tare för den utländska kolonin i Kobe när hon 24 år gammal anlände till 
landet. Trotzig var väl insatt och kunnig i ämnen som zenbuddhism, shin-
toism, japanska konstarter och kulturtraditioner. I Japan gick hon i lära 
hos en japansk mästare i zenmåleri, hon examinerades som temästarinna 
och blev diplomerade i blomsterarrangemangets konst vid ansedda Misho-
skolan i Kyoto. Trotzig återvände till Sverige först vid makens död 1921 
och blev anställd vid tefirman James Lundgren & Co. Hon blev en tales-
man för japansk kultur och höll bland annat föreläsningar över hela 
Sverige i ämnet; hon skrev artiklar och böcker, höll föredrag i skolor och 
föreningar om den japanska filosofin och konsten, om teceremonin och 
blomsterarrangemang. Sveriges första publicerade verk som ingående 
behandlade den japanska teceremonin författades av Trotzig. År 1911 
utkom studien under titeln Cha-no-yu: Japanernas tecermoni, med ett 
förord skrivet av Sven Hedin.40 

Ida Trotzig samarbetade även med Etnografiska museet i Stockholm. 
Detta samarbete resulterade bland annat i uppförande av ett japanskt 
tehus, som invigdes år 1935. Tilläggas kan kort att tehuset brann ned, 
men det återbyggdes under 1980-talet; i anslutning till detta arrangerade 
museet en utställning om tekonst och te.41  Det var också under 1930-
talet som en omfattande kampanj inleddes för att få svenska folket att 
dricka mer te och som det arrangerades teutställningar, föredrag och te-
provningar. Tekannesymbolen ”Tepelle” utformades som en motvikt till 
kaffedrickarnas så kallade ”kaffepetter”. Men det var först efter andra 
världskriget som te blev en mer allmän dryck i Sverige. Det som bidrog 
till att göra tedrickandet mer allmänt var bland annat ungdomars språk-
resor till England och de internationella teorganisationeras marknads-
föring. Det definitiva genombrottet för te som en mer allmän dryck i 
svensk dryckeskonsumtion kom dock först på 1960- och 70-talet. Te var 
dock genomgående vanligare inom medel- och överklassen än inom arbe-
tarklassen.42  Te och tedrickande är även genusfärgade, och det är vanli-
gare att kvinnor dricker te än att män gör det. Detta har också varit ett 
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dominerande drag alltsedan 1700-talets aristokratiska kvinnor började 
använda drycken som tidsfördriv mellan målen. Tesalongerna var kvin-
nodominerade sfärer, och te associerades allmänt med kvinnor, något som 
även framkom i den undersökning som Nordiska museet utförde på 1960-
talet kring dryckesvanor i Sverige.43 

Genomgående för framställningar om te är deras fokus på produktens 
anknytning till kinesisk poesi och filosofi, vilket bidragit till teets mark-
nadsföring. I exempelvis de populära framställningar som Otto Wigardt 
producerade under 1970- och 80-talet figurerade en mängd berättelser 
och anekdoter kring teets uppkomst och medicinska kvalitéer. I exempel-
vis Tankar och tips om thé (1971) och Från plantager till théhus (1976) 
lyfts det fram hur teet genom tiderna knutits till det gudomliga och and-
liga, inte minst genom den japanska teceremonin, som sträcker sig till-
baka till 1100-talets början. Teet som en andlig, kontemplativ dryck får 
representera asiatisk visdom, som en motsats till västerlandets rationella 
samhälle och vetenskap.44 

I 1990-talets svenska massmedier får kinesisk och japansk kultur sym-
bolisera det exotiska andra och tillskrivs en roll som bärare av uråldrig 
kunskap med insikter om kropp och själ. Det är i det här sammanhanget 
som det gröna teet placeras och blir till en del i en intrikat väv av mass-
medias populärt orienterade hälsodiskurser, vilket avslutningsvis skall 
behandlas.

Grönt te i dagspress, �990–�005

Under 1990-talet publiceras en mängd artiklar om det gröna teets hälso-
samma effekter, huvudsakligen i Expressen och Aftonbladet, men även i 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Till en början är artiklar och 
notiser sporadiska, men vid decenniets slut märks en tydlig ökning i frek-
vensen av artiklarna som diskuterar grönt te och dess hälsobringande 
effekter; efter sekelskiftet 2000 utgör dessa ett återkommande inslag i 
tidningarna.

Men vad är det egentligen i teet som tillskrivs de förebyggande och 
botande effekterna? En av orsakerna till den uppmärksamhet som grönt 
te ges i massmedia är att det, mycket förenklat beskrivet, innehåller poly-
fenoler, som är antioxidanter och skyddar kroppen mot skadliga oxidan-
ter.45  Tilläggas kan att japanska kemister år 1924 fann att grönt te inne-
håller c-vitamin.46  Teets hälsosamma och välgörande effekter grundas 
således främst på att det innehåller dessa antioxidanter, som på cellnivå 
tillintetgör de skadliga oxidanterna – fria radikaler som är molekyler. 
Dessa molekyler saknar en elektron och försöker ta elektroner från andra 
molekyler. Fria radikaler uppstår som en sorts slaggprodukt från syreför-
bränningen och skadar cellerna, vilket kan ge upphov till olika sjukdomar, 
när de söker fånga upp den elektron som saknas. Antioxidanterna skyddar 
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kroppens celler genom att utplåna de fria radikalerna och reparera cel-
lerna, och förekommer i exempelvis frukt, grönsaker, fisk, rödvin och te. 
I det här sammanhanget utkristalliseras en snårig diskussion. Några be-
grepp är dock ständigt återkommande. Att en produkt innehåller ett 
specifikt skyddande ämne är emellertid ingen garanti för att det skyddar 
kroppen mot sjukdom.47 

Det som sker i massmedias beskrivning av en kemisk process på cell-
nivå är att denna förut gäckande gröna dryck avkläds sin mystik med hjälp 
av den västerländska vetenskapen. Miraklen blir till vetenskap i massme-
dias återgivande av begrepp som hämtas från en vetenskaplig termino-
logi: enzymer, antioxidanter, tanniner (garvsyra), polyfenoler, flavonoider, 
fytokemikalier, catechiner. Vetenskapen blir den instans som förklarar det 
till synes magiska med teet och varför, exempelvis, japanerna är ovanligt 
friska. Teet som representerar det exotiska formuleras i massmedia om 
till ett universalläkemedel. Legitimitet uppnås också genom att det gröna 
teet, som är en asiatisk vardagsdryck, kläs i en västerländsk och veten-
skaplig språkdräkt.48 

Dagspressens rapportering kring grönt te och dess påstådda hälso-
samma effekter är dock inte homogen under tidsperioden 1990–2005. 
Från att vid 90-talets början ha rapporterats om i samband med nya rön 
inom vetenskapen, har teet blivit alltmer integrerat i en populär hälsodis-
kurs. År 2005 har det gröna teet blivit en given del av en hälsodiskurs, 
snarare än att ha ett nyhetsvärde i sig, och är ett återkommande inslag i 
dags- och veckopressen, särskilt i tidningarnas specialavdelningar för 
hälsa. Tongivande är tidningarna Aftonbladet och Expressen, speciellt 
med avseende på sina hälsobilagor, som ofta fokuserar på teman som 
kropp, kost och hälsa. Men även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
har bidragit till den populära hälsodiskurs som ramar in det gröna teet 
som en mirakulös hälsodryck.49  Här formeras en hälsokultur, det vill säga 
ett påbud om vad man bör äta och dricka för att vidmakthålla hälsan. 
Detta samtal, som massmedia artikulerar i exempelvis hälsobilagorna, 
korresponderar också mot ett konsumtionslandskap som består av pro-
dukter och tjänster. För att äta och dricka krävs redskap, och här blir 
utensilier som temuggar, kannor, tesilar, restauranger och köksredskap 
centrala produkter att konsumera. Detta sammanfogas även med budskap 
om andlighet, exempelvis i form av att dricka en kopp te för att sedan 
meditera eller att dricka te på äkta asiatiskt vis.50 

En aspekt som här är relevant att beröra är huruvida samma rapporte-
ring förekommer i de veckotidningar som har hälsa som nisch. Veckotid-
ningarna Må bra och Hälsa har till exempel inte deltagit med samma in-
tensitet i den populära hälsodiskurs som produceras och reproduceras i 
dagspressen. Dessa tidningar producerar en hälsodiskurs som skiljer sig 
från dagspressens artiklar och hälsobilagor. Må Bra och Hälsa represen-
terar en annan form av hälsokultur: en lukrativ bransch som bland annat 
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förespråkar kosttillsatser, vitaminer och hälsopreparat. I de här tidning-
arna formuleras utsagor om nödvändigheten av att äta en naturlig kost, 
av att råvarorna så långt som möjligt ska vara fria från tillsatser, kemika-
lier och artificiella smakämnen. Denna hälsodiskurs sammanfaller med 
tilltron till kemiska preparat, vitamin- och kosttillskott som marknadsförs 
intensivt i dessa tidningar. Att vinstintressen kan påverka en kommersiell 
tidnings innehåll torde vara överflödigt att påpeka, och annonsintäkterna 
utgör en betydande del av intäkterna.51 

En orsak till att grönt te inte diskuteras med samma frekvens här kan 
vara de ekonomiska intressenter som köper reklamplats i tidningarna, det 
vill säga marknadsföringen av olika hälsopreparat. Exempelvis företaget 
Friggs, som är väl etablerat det på den svenska marknaden och säljer en 
mängd olika sorters teer, så kallade hälsoteer. Det hälsosamma med de så 
kallade hälsoteerna är att de inte är tillverkade av blad från tebusken, utan 
har komponerats av en eller flera örter. Poängen med dessa teer är just att 
de inte är teer och att de därmed är koffeinfria. Oavsett färg och behand-
ling, innehåller alla sorters te från tebusken koffein. I dagligvaruhandel 
och specialiserade hälsokostbutiker har dock på senare år grönt te börjat 
säljas, jämte hälsoteer som tillverkats av örter och växter, av Friggs.

Användningen av hälsa som ett säljargument i reklam är ett vedertaget 
faktum. När en konsumtionsprodukt som är avsedd att förtäras etableras 
i det kulturella systemet, har hälsoargument en signifikant betydelse.52  
Även om dagspress inte kan definieras som reklam, så måste tidningarnas 
beroende av annonsintäkter tas i beaktande. En artikel i tidningen som 
rapporterar att grönt te är hälsosamt korresponderar ofta mot produkter 
och företag. Mycket vanliga är i detta sammanhang bilder, som visar 
produkter och teer som gör det möjligt för läsaren att koppla produk-
terna till artiklarna. Inom till exempel populärfilm används produktpla-
cering som ett medel för att finansiera filmen. Detta kan ske genom att ett 
företags produkt används i en scen i filmen och där exponeras tydligt för 
betraktaren.

Men låt oss återvända till dagspressens rapportering och beskrivning 
av grönt te. Vad är utmärkande för massmedias populära hälsodiskurs? 
En återkommande beskrivning av det gröna teet är i termer av mirakel-
dryck. I tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen återfinns 
rubriker som exempelvis ”Grönt te skyddar mot cancer”, ”Forskare hyl-
lar mirakeldrycken”, ”Professorn: Ät rätt – slipp ta östrogen. Nu hoppas 
forskarna på naturens egen medicin”, ”Grönt te kan hejda cancer – Två 
till tre koppar per dag kan få tumörer att sluta växa” eller ”Grönt te 
hindrar tumörer växa”.53 

Dagens Nyheter beskriver det gröna teet som ett ”gudomligt blad” och 
berättar för läsaren att japanerna inte bara är friska, utan dricker mycket 
grönt te. I det här sammanhanget används epitetet universalläkemedel: 
”En stor del av dagens befolkning [i Japan] börjar dagen med att inta ett 
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universalläkemedel”. Det som förenar tedrickarna, skriver journalisten i 
Dagens nyheter, är att de får i sig hälsobringade ämnen, och i Asien har 
grönt te använts som medicin i tusentals år. Påståendena legitimeras även 
med hjälp av WHO:s friskhetslista, där den japanska befolkningen ligger 
i topp, vilket kan beror på de mängder av grönt te som dricks dagligen.54  
Här formuleras en vision om universalläkemedlet och en dröm om evig 
hälsa, liv och sjukdomsbefrielse, en vision som närts i årtusenden.

I västerlandets historia kan drömmen om sjukdomsbefrielse delas in i 
tre olika medicinska utopier. Idéhistorikern Karin Johannisson skriver i 
antologin Vetenskap och läkemedel (1987) att den första utopin står för 
möjligheten att utrota sjukdom och därmed förlänga livet. När döden 
inträder är det först efter ett långt liv av hälsa; organismen stannar som 
en klocka som fungerat alltigenom perfekt. Den andra utopin drömmer 
om upptäckten av ett universalläkemedel som kan lindra och bota. Före-
ställningen om detta universellt undergörande läkemedel, skriver Johan-
nisson, har en lång tradition bakåt i historien; det har kallats bland annat 
”panacé, elixir, teriak, arcanum, under-, mirakel-, patent- naturmedicin”. 
Det här är ett läkemedel som låter sig knytas till såväl alkemi som medicin 
och farmaci. I begreppet universalmedicin ryms föreställningar om den 
magiska brygden, uppnådd med vår egen tids läkemedelsindustri. Läkar-
vetenskapen representerar den tredje medicinska utopin; i den utkristal-
liseras tanken om framsteget, möjligheten att med hjälp av vetenskapen 
kontrollera och behärska sjukdom. Den bärande idén är att det endast är 
en fråga om tid och pengar innan sjukdomarnas gåta har lösts av den 
medicinska vetenskapen.55 

Drömmen om universalläkemedel som ger ett långt, hälsosamt och från 
sjukdom befriat liv återkommer explicit i massmedias hälsodiskurs. I 
Expressen publiceras år 1997 artikeln ”Drick mer te! – Det kan förlänga 
ditt liv”, vilken redogör för hur olika ämnen som vi får i oss genom det 
vi äter påverkar kroppen. Läsaren tipsas om hemsidor på Internet, där det 
går att fördjupa kunskaperna om te och dess hälsosamma effekter. Här 
sker ett möte mellan nyhetsjournalistik och nöje. Artiklar om hälsa och 
livsstil har en underhållande funktion och förmedlar en populär hälsodis-
kurs.56  Vill man hålla sig frisk ska man dricka mer te, eftersom det för-
bättrar immunsystemet och minskar effekten av infektioner, informerar 
Aftonbladet år 2003.57  Mellan olika massmedia, reklam och medicin finns 
en komplex relation.58  Pressens inverkan på idéspridning kring produkter 
och dess roll i att etablera och förändra konsumtionsvanor syns tydligt i 
receptionen av det gröna teet.

Dagspressens intensifierade rapportering de senaste femton åren är dock 
inte entydig. Den dominerande hållningen är att det gröna teet är hälso-
samt, men vid 90-talets början fördelas artiklarna över ett spektrum, där 
åsikterna sträcker sig från bestämda påståenden och mer trevande reso-
nemang kring teets hälsosamma effekter till att grönt te kan vara farligt. 
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Det är inte endast en homogen framgångsbild och ett universalmedel som 
presenteras i tidningarna, även om den bilden intar en dominerande po-
sition.

Uttalandet ”Te- och kaffekonsumtion är härligt och farligt” ska enligt 
Expressens utsände journalist ha yttrats av en inom cancerforskningen 
verksam professor. Året är 1991 när cancerforskaren varnar för att både 
kaffe och te är cancerframkallande. En annan professor berättar att om 
man dricker en kopp te, får man i sig lika många cancerframkallande 
ämnen som den som röker en halv cigarett. I artikeln får vi ta del av en 
redogörelse för en vetenskaplig undersökning av kvinnor i Hongkong som 
”pimplar mycket te”. Dessa kvinnor löper tre gånger så stor risk för att 
få lungcancer i jämförelse med personer som inte dricker te. En av orsa-
kerna till att te, men även kaffe, är farligt för kroppen är att koffeinet 
skadar cellerna. Föreställningen om den kaffe- eller tepimplande kvinnan, 
som kan knytas till 1900-talets tesalonger likaväl som till Linnés dryck-
esmissbrukande ”skratterskor”, är än idag närvarande. Oavsett om man 
dricker svart eller grönt te, löper man risk att få cancer. Stadsluften är, 
skriver Expressen år 1991, i jämförelse betydligt mer hälsosam, eftersom 
teet innehåller det cancerframkallande ämnet benspyren. Cancerforskaren 
som intervjuas dricker trots detta, berättar journalisten, flera koppar 
kaffe per dag, vilket också är cancerframkallande.59  Den dominerande 
hållningen är dock att teet är hälsosamt, och två återkommande begrepp 
i artiklarna är ”Professorn” och ”Forskarna”. Vetenskapsmannen är en 
återkommande gestalt i dagspressens rubriker och ingresser; här är be-
teckningar som ”Professorn” och ”forskaren/forskarna” centrala, vilket 
behandlas i artikelns avslutande del.

Professorn, forskarna och journalisten

När Expressen rapporterar att fotomodellen Anna Nicole Smith har för-
vandlats från ”fet freakshow till mager modellbrud” med hjälp av bant-
ningspiller som innehåller grönt teextrakt, tillfrågas en professor om hu-
ruvida pillret är tillförlitligt eller inte. Den tillfrågade professorn svarar 
bestämt att det verkar vara ett ”skitpreparat”.60  I Dagens Nyheter berät-
tar journalisten bland annat att teet ”sedan urminnes tider ansetts vara 
rena livselixiret, och att modern forskning visar att det ligger en del i den 
traditionella folkmedicinen.” Här intervjuas en forskare från Linköpings 
universitet, som berättar om teets innehåll av polyfenoler och dess anti-
oxidativa egenskaper.61 

Samtidigt som artiklar kring hälsa och livsstil har en underhållande 
funktion och förmedlar en populär hälsodiskurs, så ger artikelns refere-
rande till professorns utsagor den tyngd och auktoritet.62  Vetenskapliga 
rapporter och resultat ges ett nyhetsvärde i dagspressen, men här kan även 
de vetenskapliga utsagorna omtolkas. När en forskare undersöker ett 
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specifikt ämne på cellnivå, är inte det samma sak som framställandet av 
en produkt som mirakelmedel, just för att denna produkt innehåller det 
ämne som en vetenskaplig instans undersöker. Men i dagspressen blir 
pågående forskning ofta till upplysande artiklar, och här etableras också 
ett utrymme för både omformulering och omtolkning. Exempel på detta 
finns i Expressens och Aftonbladets rubriker ”Professorn: Ät rätt – slipp 
ta östrogen – Nu hoppas forskarna på naturens egen medicin”, ”Nu vet 
forskarna varför grönt te stoppar cancer” och ”USA-forskare: Te stoppar 
cancer”. Vetenskapen representerar auktoritet och tillskrivs en sannings-
sägande roll.63 

Den pågående forskning som redovisas i massmedia presenteras i termer 
av såväl hopp och tillförsikt som i ett bestämt tonfall, vilket gör anspråk 
på att redogöra för nya medicinska fakta. Massmedias utsagor placeras 
in i en etablerad diskurs, där de vetenskapliga rönen, medias presentation 
av rönen samt dess egna tolkningar förstärker, förändrar, producerar och 
reproducerar idéer i ett bredare, populärkulturellt sammanhang kring 
sjukdom, hälsa och kropp. I mötet mellan vetenskap och massmedia ska-
pas en arena, en kulturell praktik, som kan ha en förändrande kraft beträf-
fande såväl vardagens konsumtionsvanor som föreställningar kring sjuk-
dom och hälsa. Journalister och vetenskapsmän blir här aktörer på en 
social, kroppslig och kulturell arena.

I den massmediala hälsodiskursen etableras en konsumtionsnorm för 
mat- och dryckesvanor. Kemiska processer i kroppen omvandlas till kon-
kreta kostråd och det talas om ”superfood” och ”yin och yang mat”, och 
olika metoder för ett hälsosammare liv presenteras. I det här samman-
hanget blir grönt te en betydelsefull dryck och del av en större hälsolära. 
När Asien används som symbol i samband med talet om det gröna teets 
hälsogörande effekter, förenas idéer om andlighet och uråldrig kunskap 
med rationell västerländsk vetenskap.

Dagspressens veckotidningsliknande hälsobilagor låter sig placeras in i 
en skärningspunkt mellan underhållning och nyhetsjournalistik. Här före-
träds en populär hälsodiskurs som är komplex; den är sammanfogad av 
olika idéer, rön och föreställningar som hämtas från områden som exem-
pelvis – utöver den medicinska vetenskapen och rönen från pågående 
forskning – religion, nyandlighet, populärvetenskap och skönhetsideal, 
men den låter sig också inrättas i en tradition av upplysningsverksamhet 
och konsumtionskultur. Den hälsodiskurs som förmedlas via massmedias 
olika kanaler söker efter metoder för hälsans upprätthållande, skönhet, 
bevarande av den ungdomliga kroppen samt förebyggande och botande 
av sjukdom.

Artiklar där mat- och dryckeskonsumtion lyfts fram översvämmar da-
gens massmedier. Ett exempel är Expressens artikel ”Full rulle i 100 år! 
Lev längre och friskare med Okinawa-metoden”. Artikeln berättar om ön 
Okinawa, som har flest 100-åringar i världen, och framför att de inte 
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endast är friska, utan även åldras på ett vackert sätt. Orsakerna anges 
vara maten, det idoga drickandet av grönt te samt attityd och motion.64  
I den massmediala hälsodiskursen formuleras en mängd utsagor om den 
nya supermaten, som är traditionell kinesisk och japansk kokkonst, och 
den harmoniska livsstilen, som leder till såväl hälsa som skönhet, vilket i 
sin tur knyter an till en konsumtionsmarknad. Det som saluförs är en 
livsstil, där mat- och dryckeskonsumtion sammanfaller med sushibarer, 
feng shui-inredning i den privata bostaden, utensilier för tillagning av te, 
porslin och kokböcker. Kulturprodukter och idéer om det exotiska andra 
omgärdar den till synes simpla koppen grönt te.65 Efter sekelskiftet
2000 har grönt te omvandlats till skönhetsprodukter för hud och hår, och 
läsaren av Expressen får år 2002 veta att den ”nya tevågen sköljer över 
oss”, med tepimplande kändisar och designade tekoppar.66  Drömmen om 
det eviga livet och skönheten är närvarande; med rätt sorts mat och dryck 
kan människan, lovar massmedias hälsodiskurs, åtminstone snudda vid 
den.

Avslutande resonemang

Te består av två beståndsdelar: blad och hett vatten. Det är en dryck som 
på en symbolisk nivå förenar förutsättningen för livet, vatten, med den 
syreproducerande växten. I den västerländska kulturhistorien har teet 
genomgående haft en ambivalent ställning, dels som en statusmarkör 
knuten till sociala sammanhang, dels som en faktor knuten till idéer om 
hälsa och sjukdom. Te har under de senaste trehundra åren tillskrivits 
både medicinska och förgörande egenskaper. Anknytningen till det gu-
domliga och mytiska har importerats från kinesisk och japansk kultur och 
mytbildning, vilket bidragit till teets popularitet i västerlandet. Teet har 
varit en flitigt använd statusmarkör, såväl inom 1700-talets aristokrati 
som 1800-talets borgerskap, och samtidigt representerat det exotiska 
andra. Vurmen för det exotiska uttrycks under 1900-talet i produktionen 
av populära framställningar om te, men också i det ökade intresset för 
drycken från museer; på Etnografiska museet arrangeras idag kurser i den 
japanska teceremonin.

I den tidiga receptionen av te som en social dryck var det smaken som 
stod i centrum, och beskrivningen av teet som en gudomlig dryck var 
knuten till dess smak och färg. En förändring i förhållningssättet till te 
kan dock här identifieras, även om det fortfarande tillskrivs epitetet gu-
domlig dryck. Beskrivningen av teet som dryck har under det senaste 
decenniet förändrats, eller snarare utökats. I svensk dagspress har teet 
blivit till en mirakulös dryck, som har kraft att på cellnivå förebygga och 
bidra till att bota sjukdom, vilket korresponderar mot den medicinska 
utopins dröm om universalläkemedlet. Detta har i sin tur etablerat en 
lukrativ marknad för återförsäljare av te och öppnat upp för en ökad 
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försäljning av utensilier och andra produkter eller tjänster som kan knytas 
till te och tedrickande.

I mötet mellan massmedia, vetenskap och kulturens konsumtionsland-
skap skapas nya vanor samtidigt som etablerade mönster reproduceras. 
De vetenskapliga rönen är flyktiga, och det som sägs vara hälsosamt i 
dagens tidning kan vara farligt i morgondagens. Vad framtidens faror och 
frälsning kommer att vara kan inte utsägas, men det är inte ett orimligt 
antagande att de kan vara relaterade till dryck och drickande. Drycker, 
såväl festliga som vardagliga, har alltid varit omtvistade i den västerländ-
ska kulturhistorien.

Summary

A green and divine drink: The reception of Asian green tea in Swedish 
consumer culture and media discourses concerning health. By Louise 
Nilsson. This article deals with the reception of tea in Sweden from the 
middle of the 18th century to 2005. The aim is to examine the reception 
of tea as an exotic and luxurious product by the Swedish aristocracy in 
the 18th century, as well as to investigate how tea later on became a pro-
duct of everyday life in Swedish consumer culture. Since aristocrats drank 
tea as a diversion in between the meals, the drink became a symbol of 
social status. In the 19th century, the habit of drinking tea became usual 
within the middle-class bourgeoisie. It was not until the 20th century that 
tea became a part of urban public culture. Before the rise of tearooms and 
cafés, tea was provided to guests or used as a break in between the meals 
in the private sphere. The definitive breakthrough for tea as a common 
drink in Sweden came about in the 1960s and 1970s.

Even if tea became popular and functioned as a well-used symbol for 
social status, the medical society had an ambivalent attitude towards the 
drink and many doctors claimed that tea was unhealthy. For example, the 
famous scientist Carl Linnaeus said that tea made the body weak and sick. 
In spite of these opinions, tea was from the very beginning described as a 
divine drink, and still is. However, today a shift in the description of tea 
can be notice in media, especially in the newspapers, and this is intima-
tely related to a widespread consumption of green tea.

Media gives tea an important position in a popular health discourse and 
claim that green tea can be miraculous. Here a mixture of values and con-
sumption culture forms a discourse. The green tea now epitomizes ideas 
about ancient Asian wisdom and culture, and is described as a drink which 
provides health and a long life. Green tea has become very popular, and 
media – especially a number of national newspapers – expresses these ideas. 
Here we can see how media holds a position as a key figure when it comes 
to producing and reproducing a popular health discourse that interacts 
with cultural and economic interests as well as with consumption habits.
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Noter

1 The Clovers, Love potion n:o 9. Sången 
Love potion n:o 9 har spelats in av en mängd 
artister och grupper. Till de mer välkända hör 
de versioner som spelats in av banden The 
Clovers och The Searchers. Sången skrevs av 
Jerry Leiber och Mike Stoller, vilka är upp-
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2 Lars Elgklou, ”Medicin, njutningsmedel 
och vardagsdryck: Om kaffe, te och chok-
lad”, i Våra drycker till vardags och fest, eds 
Bengt W. Johansson & Anders Salomonsson 
(Stockholm, 2000), 106–17. För läsning kring 
exempelvis 1930-talets traditionella och ce-
remoniella dryckesseder i anslutning till uni-
versitetsmiljön, se Axel Axelman, De akade-
miska dryckessederna: En översikt, huvud-
sakligen grundad på upsalienska förhållanden 
(Stockholm, 1930).

3 Expressen 27/11, 2003; Aftonbladet 
29/5, 2004.

4 Den tidsperiod som undersökningen stu-
derat vad gäller dagspress är 1990–2005. 
Urvalet har skett med hjälp av sökverktygen 
Presstext och Mediearkivet. Dessa två data-
baser inkluderar ett tjugotal tidningar, bland 
annat de rikstäckande tidningarna Aftonbla-
det, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 
Dagbladet. Valet att lägga tonvikten vid 
dessa tidningar baseras just på att de är riks-
täckande och därmed har stor spridning. De 
sökord som använts i arbetet med databa-
serna har varit ”grönt” och ”te”.

5 Håkan Jönsson, Mjölk: En kulturanalys 
av mejeridiskens nya ekonomi (Eslöv, 2005).

6 Se exempelvis Susanna Barrows & Robin 
Room, eds, Drinking: Behavior and belief in 
modern history (Berkeley, 1991); Thomas 
Brennan, Public drinking and popular cul-
ture in eighteenth-century Paris (New Jersey, 
1988); Anders Gustavsson, ed., Alkoholen 
och kulturen: Föredrag om dryckesvanor och 
nykterhet i Norden vid ett symposium i Fre-
driksstad, Norge (Uppsala, 1998).

7 Birgitta Conradsson & Cia Conradsson, 
Tekult och tekultur (Stockholm, 1994); Jo-
hansson & Salomonsson.

8 Jane Pettigrew, A social history of tea 
(London, 2001); Jan Whitaker, Tea at the 
Blue Lantern Inn: A social history of the tea 

room craze in America (New York, 2002); 
Wolfgang Schivelbusch (1980), Paradiset, 
smaken och förnuftet: Njutningsmedlens his-
toria (Stockholm, 1982).

9 Okakura Kakuzo, Boken om thé (1906), 
ny uppl. (Stockholm, 1981); Ida Trotzig, Ja-
panska sagor: Samlade av Ida Trotzig (1911), 
ny uppl. (Stockholm, 1996); Ida Trotzig, Cha-
no-yu: Japanernas teceremoni (1911), ny 
uppl. (Stockholm, 1985); Ida Trotzig, Japansk 
blomsterkonst (Lund, 1990).

10 Hattie Ellis, Te: Upptäck, utforska, av-
njut (2002), sv. övers. (Västerås 2003); Otto 
Wigardt, Tankar och tips om thé: Fakta, fun-
deringar och fantasier sammanställda av Otto 
Wigardt (Stockholm, 1971); Otto Wigardt, 
Från plantager till théhus: Nytt och nyttigt 
om thé (Stockholm, 1976); Otto Wigardt, 
Stora teboken (Stockholm, 1992).

11 Mutsuko Tokunaga, New tastes in green 
tea: A novel flavor for familiar drinks, dishes, 
and desserts (Tokyo, 2004); Ellis.

12 Elgklou, 109.
13 Carl von Linné, Om bruket av varm 

och kall mat och dryck (Circa fervidorum et 
gelidorum usum) (1765), ny uppl. (Uppsala, 
1968), 3.

14 Benämningen svart te undviks även i 
Kina på grund av den folkliga tron att svart 
är en otursfärg; där är den korrekta benäm-
ningen rött te. Men detta ska inte förväxlas 
med det afrikanska teet Rooibos, som i Sve-
rige går under beteckningen rött te. Rooibos 
är dock inte ett te, utan en ört. Det dricks 
däremot på samma sätt som te, därav benäm-
ningen. Se Ellis; Tokunaga; Wigardt, Tankar, 
22. Se även Aftonbladet 4/12, 1999.

15 Conradsson & Conradsson, 18; Elg-
klou; Wigardt, Tankar, 14 ff.

16 Nils-Arvid Bringéus, ”Det svenska 
dryckesmönstret på Linnés tid”, i Johans-
son & Salomonsson; Conradsson & Con-
radsson, 22 f.

17 Conradsson & Conradsson, 18 ff.
18 Carl von Linné, Anmärkningar om thée 

och thée-drickandet (1746), ny uppl. (Stock-
holm, 1963). Nämnas bör att de latinska 
benämningarna och stavningarna varierar. 
Jag använder här benämningen Thea Sinensis, 
som också är den stavning som återfinns hos 
Wigardt och Conradsson. Andra exempel på 
benämningar är Thea chinensis, thea canto-
nensis, camellia thea, camellia sinensis. Se 



�9� En grön och gudomlig dryck

Conradsson & Conradsson, 19; Wigardt, 
Tankar, 18, 22 ff.

19 Wigardt, Tankar, 18; Linné, Thée, 16.
20 Linné, Thée, 32.
21 Conradsson & Conradsson, 18 ff.
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25 Linné, Bruket, 9.
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27 Linné, Bruket, 10.
28 Ibidem, 11.
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30 Linné, Bruket; Conradsson & Conrads-

son, 18 ff.
31 O. W. Ålund, ed., Uppfinningarnas bok: 

Det dagliga lifvets kemi utveckling på alla 
områden, 7 vol. (Stockholm, 1873–78), V.
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Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: 
Idéer och ideal i ett norrländskt samhälle 
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15.
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Trotzigs studie om den japanska teceremonin 
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