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PROLOG 
 
 
 

Vad är historia? En epistemologisk och metodologisk positionering 
 

”Här är en bok. Läs den. Om den hjälper dig i ditt eget värv, bra. Om inte, 
glöm den.”1 – Hayden White  

 
Vad är historieskrivning? Är syftet med historisk forskning att objektivt 
återskapa det förflutna? Eller är meningen med historia snarare att skriva 
tolkande berättelser om det förflutna, förankrade i historiska källor, men 
med resonans i vår nutid?2 De senaste dryga trettio åren har flera historiker 
framhållit de djupa kunskapsteoretiska svårigheterna som förknippas med 
den förstnämnda av dessa ansatser.3 Dessa forskare har argumenterat för det 
omöjliga i att slå fast objektiva sanningar om det förflutna, eftersom det 
förflutna alltid kommer att vara förgånget, och de spår av det förflutna som 
vi historiker tolkar och skriver våra texter om aldrig kan utgöra en bas för 
absoluta sanningsutsagor.  

Fram växer ett universum av möjliga och plausibla tolkningar, där 
begränsningen av vad som är en acceptabel historieskrivning görs på 
värderingsgrunder, och då kanske framförallt moraliska sådana, snarare än 
(ouppnåeliga) objektivitetskriterier. Historiska undersökningsobjekt kan 
således beskrivas på ett obegränsat antal alternativa sätt, där bedömningen 
av en viss beskrivnings acceptabilitet ligger i läsarens händer. Men inte nog 
med att historiska undersökningsobjekt kan beskrivas på ett obegränsat 
antal sätt, de är i sig även en del av den konstruktion historikern skapar när 
den skriver historia, i det att den tar ett utsnitt av det förflutna och 
formulerar det som en berättelse, ger det en godtyckligt vald början, mitten 

                                           
1 Hayden White intervjuad av Domanska (1994), s 92. 
2 Jag anknyter här till den historiefilosfiska debatten om rekonstruktivistisk vs 
konstruktivistisk/ dekonstruktivistisk historia, se Munslow (1997), s 7ff. 
3 Se exempelvis Barthes (1981) samt de Certeau (1988), s 2ff. Se också Jenkins 
(1991), s 6ff samt Novick (1988) och Harlan (1997). För exempel på inflytelserika 
historieforskare som står fast vid att historiker bör sträva efter någon form av 
objektivt återskapande av det förflutna, se exempelvis Himmelfarb (1994) samt Evans 
(1997). 
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och slut, ger det ett namn och väljer ett källmaterial som är relevant att 
relatera till i berättandet av detta konstruerade objekts historia.4 

Den andra definitionen av historievetenskaperna som här givits, som 
en tolkande och kreativ verksamhet med förankring i samtiden, är dock inte 
heller den oproblematisk, kanske framförallt ur ett moraliskt perspektiv.5 
Trots det innehåller den en viktig insikt: att all historia – oavsett 
utgångspunkt – i slutändan alltid är hopplöst förankrad i, och märkt av, den 
tid den skrivits i. Eller som den italienska historiken Benedetto Croce något 
drastiskt uttryckt det: ”All historia är samtidshistoria”.6  

Att acceptera all historieskrivnings osäkra epistemologiska status, och 
medvetandegöra denna, handlar inte på något sätt om en ”anything goes”-
inställning eller ett förkastande av historikerns yrkeskunskap. Att ett 
historiskt undersökningsobjekt kan beskrivas på ett antal alternativa sätt 
betyder inte nödvändigtvis att alla dessa sätt framstår som acceptabla för 
oss. Snarare handlar det om ett accepterande av att all historisk kunskap är 
relativ och tidsbunden, samt villkorlig en mängd dolda antaganden om hur 
världen fungerar.7 Historikern forskar och skriver aldrig i ett vakuum, utan 
befinner sig alltid i ett socialt och historiskt sammanhang.  

Detta sammanhang kommer att forma och färga vilken historia som 
skrivs, inte minst genom det faktum att historikern skriver till en publik i 
sin samtid (och får finansiering i sin samtid), och därför alltid oundvikligen 
försöker besvara existentiella eller praktiska frågor som anses intressanta 
för människor i denna samtid, genom att knyta dem till historiska 
frågeställningar och källor. Framförallt är historia kanske som mest 

                                           
4 Jag anknyter här delvis till en pragmatistisk kunskapssyn, enligt vilken objekten i 
världen är språkliga konstruktioner. Detta betyder dock inte att världen inte är 
materiell eller ”verklig” i en banal mening, utan snarare att det endast är genom 
språket vi kan göra världen förståelig och hanterbar genom att med hjälp av orden 
dela upp världen i hanterbara objekt. Se exempelvis Rorty (1989), s 11ff samt Rorty 
(1999), s 63 ff, samt vidare även Wittgensteins liknelse av språket till en 
verktygslåda, §11 i Wittgenstein (1992), s 15f. Det är dock inte enbart filosofer i den 
pragmatistiska traditionen som framhåller dessa villkor för konstruktionen av 
historiska undersökningsobjekt, en parallell kan här även dras till Paul Ricoeurs 
tankegångar om ”narrativ kompetens” i Ricoeur (1984), samt Ankersmits relaterade 
tankegångar om ”narrativitet”, vilka pedagogiskt sammanfattas i Ankersmit (1990). 
Se vidare också Whites (1973) resonemang om ”emplotment” i hans 
inledningskapitel. 
5 Se exempelvis diskussionen om Holocaust och historieskrivning i antologin 
Friedländer (1992). Se även Kellner (1994), Kansteiner (1994), Braun (1994) samt 
Lang (1995). Se vidare även Kemps diskussion om det moraliska imperativet att 
skriva offrens historia, Kemp (1988), s 22ff.  
6 Citerad i White (1973), s 400. Jämför även med Rorty, Schneewind & Skinner 
(1984), s 6f samt Jenkins (1995), s 8f och Jenkins (1999), s 14ff. 
7 Uttryckt i filosofiska termer, all epistemologi (kunskapsfilosofi med sannings-
kriterier) underbyggs av en ontologi, vare sig denna är uttalad eller dold. 
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effektivt som en kritisk vetenskap, vilken hjälper oss att ifrågasätta vår 
samtid och den framtid vi är på väg mot genom att skapa kopplingar till det 
förflutna.  

Sammantaget, för att uttrycka det kortfattat, är syftet med denna 
avhandling – mot bakgrund av de epistemologiska förutsättningarna – inte 
att ge ett objektivt, evigt svar på de frågor jag ställer. Jag eftersträvar inte 
(ouppnåelig) objektivitet, utan endast ett intersubjektivt medgivande att 
detta är en möjlig, och kanske till och med givande, tolkning av vissa 
skeenden i det förflutna. 

Denna, min grundläggande epistemologiska (kunskapsteoretiska) 
positionering i relation till historievetenskapen ligger även till grund för en 
metodologisk positionering: hur jag ser på den vetenskapliga (och då 
framförallt historiska) metodens roll och funktion inom de historiska 
vetenskaperna. Även om jag ovan slog fast att relativiseringen av historisk 
kunskap inte automatiskt leder till en slapphänt ”anything goes”-attityd, 
problematiseras trots detta metodens roll inom forskningen genom denna 
relativisering.8 De historiska metoderna, såsom källkritiken eller olika 
kvantitativa och hermenutiska ansatser, kan ej längre betraktas som 
privilegierade kanaler för att fastställa epistemologiskt säkra sanningar om 
ett objektivt förflutet. Snarare måste de kodifierade metoderna ses som 
vedertagna retoriska former vilka kan vara användbara för att strukturera en 
historisk undersökning. De utgör även en tillgång i det att de fungerar som 
vedertagna intersubjektiva rättfärdigandegrunder för den kunskap som 
produceras.9  

Metoder – och till dessa räknar jag även teoretiska koncept samt 
analytiska begrepp – är således enligt denna kunskapssyn verktyg som 
historikern använder för att ge mening åt händelser i det förflutna. Vad som 
är relevant teori och relevant metod, och till och med vad som är en 
relevant definition av ett historiskt undersökningsobjekt, blir således till en 
relativ fråga, en fråga om valda beskrivningar och valt perspektiv. Olika 
definitioner av undersökningsobjekten, olika definitioner av begrepp och 
olika kombinationer av källor och teorier hjälper oss att lyfta fram olika 
aspekter av de källor vi studerar och ordnar dem till ett oändligt antal 
alternativa berättelser om, och baserade på, källorna.10  

                                           
8 Jämförelser kan här göras med Kuhn (1962), Feyerabend (1975) samt Rorty (1982), 
kapitel 11. 
9 De accepterade och kodifierade metoderna producerar ”sanningseffekter” i 
foucauldiansk mening. Se Foucault (1980), s 131ff där han diskuterar sin teori om 
konstruktionen av sanning. Se vidare även Mills (1997), s 18f. 
10 Detta grundläggande metodologiska ställningstagande brukar vanligtvis förknippas 
med en pragmatistisk epistemologi av den typ som tidigare även presenterats i 
avhandlingen (se not 4). En sådan pragmatistisk kunskapssyn är dock inte en 



I köttbullslandet 

 16  
 

Den ovan beskrivna epistemologiska och metodologiska positionen 
har därmed lett till utvecklandet av vad som löst skulle kunna kallas för en 
syn på vetenskap som bricolage och vetenskapsmannen som bricoleur, ett 
gammalt franskt ord som saknar direkt motsvarighet på svenska men som 
snarast skulle kunna betecknas som en mångsyssloperson som arbetar med 
de material och verktyg som finns tillhands och försöker utnyttja dessa så 
effektivt som möjligt för att förverkliga sitt projekt.11 Denna beskrivning 
passar väl in på historikern i arbete med sina källor, där historikern ständigt 
måste arbeta med fragment av material från det förflutna som inte har något 
syfte i sig, utan där historikern istället måste försöka pussla ihop de 
material (källor) som finns tillhands genom att använda sig av olika 
tillgängliga ”verktyg” (metoder) för att därigenom få materialet att passa in 
i hennes/hans projekt, hennes/hans berättelse.  

Syftet med att använda historiska källor inom historieforskningen blir 
inte att ”bevisa” en teoris eller hypotes giltighet över en annan, och syftet 
med metod och teori blir heller inte att källkritiskt pröva källorna, utan 
källor och teorier kombineras för att försöka lyfta fram och genom ett 
filtrerat ljus belysa vissa spår av det förflutna och därigenom skapa en 
historisk berättelse med bärkraft i nuet. På ett plan skiljer sig dock 
historikern från bricoleuren: och det är i frågan om verktygssatsen snarare 
än råmaterialet, där det faktiskt är möjligt för historikern att medvetet 
utveckla nya koncept som angriper världen ur ett oväntat perspektiv och på 
det sättet skapa nydanande berättelser.12 

Bricoleuridealet bejakar historikern i dess roller som författare, som 
berättare och som skapare av en text, men framhäver även historikerns 
begränsningar som situerad och inbunden i en värld av prefabricerade 
meningar, tolkningsramar och konventioner.13 Bricoleuridealet bejakar 
också historikerns kreativitet genom att det blir historikerns uppgift att 
skapa en mening och ett syfte av de material och verktyg den har till hands 
för att skapa sin berättelse – sitt projekt – ja, det blir till och med 
hennes/hans uppgift att skapa/definiera dessa objekt som material och 
verktyg. Styrkan i detta ideal ligger – liksom i den epistemologi som 

                                                                                                                                    
nödvändig förutsättning för att inta denna metodologiska position, vilken likaväl kan 
grundas i en modifierad realistisk epistemologi. Se Datta (2003), s 13ff. 
11 Se Lévi-Strauss (1966), s 17ff. 
12 Här närmar historikern sig Lévi-Strauss ”ingenjör” som han presenterar i kontrast 
mot ”bricoleuren”. Lévi-Strauss arbetar dock för att nyansera och bryta upp den 
definitiva dikotomin mellan ingenjör och bricoleur, mellan ”vetenskap” och 
”bricolage”, genom att implodera denna dikotomi och placera dem båda på en och 
samma skala, se Lévi-Strauss (1966), s 19f. Se vidare också Derrida (1976), s 138ff 
samt Spivaks introduktion till Derrida (1976), xixf.  
13 Se Denzin (2000). Se också Lévi-Strauss (1966), s  21. 
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underbygger det – i att den öppnar det historiska fältet för nya möjligheter: 
nya sätt att formulera och argumentera kring gamla historiska frågor och 
undersökningsobjekt, att omdefiniera undersökningsobjekten och de 
lämpliga metodologiska angreppssätten, att bredda definitionen av 
tillgängliga källmaterial, samt att skapa mer intressanta och slagkraftiga 
historier.  

 
Vad är ekonomisk historia? En forskningsansats 
Denna avhandlings fokus ligger framförallt på den föränderliga 
meningsinnebörden i begreppen ”svenskt” och ”utländskt” på det 
kulinariska fältet. För de flesta läsare är detta kanske inte ett typiskt 
ekonomisk-historiskt ämne. Jag menar dock att det finns mycket goda 
argument för att denna avhandling befinner sig inom råmärkena för vad 
ekonomisk-historisk forskning idag är – och kanske framförallt – i ännu 
större utsträckning skulle kunna vara.  

En snabb översikt av de beskrivningar av det ekonomisk-historiska 
ämnet som ges på de svenska ekonomisk-historiska forsknings-
institutionernas hemsidor visar att dessa texter i stort sett uteslutande 
definierar ämnet som produktionens och marknadernas historia.14 Detta kan 
te sig smått märkligt, eftersom även de mest grundläggande definitionerna 
av begreppet ”ekonomi” utgår ifrån att den ekonomiska sfären innefattar 
både produktion, distribution och konsumtion.15 Utelämnandet av 
konsumtionens historia från lärosätenas hemsidepresentationer är tyvärr 
ingen tillfällighet, utan snarare ett symptom på underutvecklingen av 
konsumtionsstudier inom ekonomisk historia i Sverige såväl som 
internationellt.16 

En ekonomisk historia med konsumtionsprägel skulle i vid bemärkelse 
studera människors och samhällens konsumtionsmässiga prioriteringsval 

                                           
14 Se Hemsidan för ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs Universitet; Hem-
sidan för ekonomisk-historiska institutionen, Lunds Universitet; Hemsidan för 
ekonomisk-historiska institutionen, Umeå Universitet; Hemsidan för ekonomisk-
historiska institutionen, Uppsala Universitet; Hemsidan för institutet för ekonomisk 
historia, Handelshögskolan i Stockholm. Översikten innefattade Handelshögskolan i 
Stockholm samt de ekonomisk-historiska institutionerna vid Lunds, Stockholms, 
Göteborgs, Umeås samt Uppsala Universitet, 7/4/2005. Ekonomisk-historiska 
institutionen i Stockholm saknade helt en introduktion till ämnet på sin hemsida, 
Hemsidan för ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms Universitet.  
15 Se exempelvis Nationalencyclopedins artikel om ”ekonomi”, där man kan läsa att 
ekonomi som vetenskaplig disciplin innefattar ”resursers bildande, organisation och 
användning”, det vill säga produktion, marknad samt konsumtion. 
Nationalencyclopedin (1991), s 5:345. 
16 Se Söderberg & Magnusson (1997), s 7f. 
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utifrån begränsade resurser.17 Varför gör en individ eller ett samhälle valet 
att prioritera ett visst konsumtionsalternativ framför de andra alternativ som 
är tillgängliga under de givna historiska förutsättningarna? Trots att 
konsumtionens historia inte inkluderas i de idag gängse beskrivningarna av 
ämnet har på senare år en relativt stor mängd mycket intressant och ofta 
banbrytande forskning med denna inriktning bedrivits vid några 
ekonomisk-historiska institutioner i landet, då framförallt vid Stockholms 
Universitet och Uppsala Universitet.18  

Notervärt i sammanhanget är också att redan disciplinens grundare i 
landet, Eli Heckscher, skrev extensivt om konsumtionens historia, och då 
framförallt i Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa.19 I Sverige, så 
väl som internationellt, har dock forskningen om konsumtionens historia till 
största del bedrivits inom discipliner som sociologi, antropologi och 
etnologi. Ekonomhistoriker, med sin grundsyn på ekonomin som en socialt 
och kulturellt situerad sfär i ett historiskt perspektiv, torde dock ha mycket 
att erbjuda för den vidgade förståelsen av konsumtionens utveckling och 
historia. 

 
Konsumtion som socialt situerad verksamhet     
Vad betyder ”konsumtion”? I den neoklassiska teoriskola som idag 
dominerar den ekonomiska forskningen definieras konsumtionen 
framförallt i relation till utbytet på en marknad och operationaliseras helt 
enkelt som en given storhet, vilken inte närmare undersöks. Neoklassiskt 
influerade ekonomer utgår i sina modeller också ifrån att alla 
konsumtionspreferenser redan är givna. Den neoklassiska teorin har skänkt 
oss många viktiga lärdomar, framförallt om hur marknader fungerar, men 
den smala definitionen av konsumtionsbegreppet missar samtidigt många 
viktiga aspekter av konsumtionens vidare sammanhang. Precis som all 
annan ekonomisk aktivitet är konsumtionen av varor och tjänster nämligen 
del av mer omfattande kulturella och sociala strukturer och sammanhang, 

                                           
17 Denna definition ligger mycket nära Eli Heckschers klassiska definition av ämnet 
ekonomisk historia, se Heckscher (2003), s 111. En liknande definition återfinns även 
i presentationen av det ekonomisk-historiska ämnet i Stockholms Universitets 
kurskatalog, Utbildning vid Stockholms Universitet 2005/2006 (2005), s 115. 
18 Se exempelvis Magnusson (1988), Söderberg & Magnusson (1997), Söderberg 
(2001b), Gustavsson (2002), Lewén (kommande) samt Simonsson (kommande).  
19 Se Heckscher (1935-1936) samt Heckscher (1949). Heckschers konsumtions-
forskning var mycket kontroversiell och kritiserades hårt för dess metodologiska 
brister. Den debatt om konsumtion och levnadsstandard som Heckscher initierade 
fortsatte sedan ända in på 1980-talet, se vidare Morell (1986). 
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varför individers och gruppers konsumtionspreferenser till stor del formas 
av värderingar och normer.20  

Med utgångspunkt i en vidare ekonomisk-sociologisk förståelse av 
konsumtionsbegreppet kan vi angripa helt andra frågor än de som de 
neoklassiska ekonomerna intresserar sig för. En sådan intressant aspekt av 
konsumtion är hur gemensamma konsumtionspreferenser och konsumtions-
ritualer ofta fungerar som starka kännetecken och identitetsmarkörer för 
sociala och kulturella gruppgemenskaper.21 Hur formas sådana 
konsumtionsgemenskaper och vilka krafter spelar in i dessa gruppers 
tillblivande och utveckling? En annan viktig fråga i relation till den vidare 
definitionen av konsumtionsbegreppet är hur olika aktörer försöker påverka 
formandet och omformandet av våra konsumtionspreferenser. I 
kapitalistiska marknadsekonomier kommer denna påverkan framförallt utgå 
ifrån försäljnings- och vinstmotiv (reklam), men även andra typer av 
påverkan förekommer, kanske framförallt i form av försök att knyta 
konsumtionen till olika typer av kulturella, moraliska och ideologiska (samt 
även religiösa) ställningstaganden, i dessa begrepps vidaste bemärkelse. 

Det är framförallt dessa sistnämnda aspekter av konsumtionens 
historia: hur aktörer försöker påverka konsumtionspreferenser samt 
konsumtionen som gruppmarkör, som jag kommer att intressera mig för i 
denna avhandling och då även i relation till varandra. Vad är det för 
konsumtionsgemenskaper olika aktörer diskursivt fösöker ”skriva in” 
människor i? Vilka är de aktörer som försöker forma våra konsumtionsval 
(då framförallt i relation till ovanstående fråga)? Vilka argument och 
strategier använder de för att påverka dessa val? Vilka är de faktorer som 
styr hur och när olika aktörer genom sina budskap försöker påverka en viss 
grupps konsumtionsvanor?  

Genom att ställa sådana frågor rör vi oss i gränslandet mellan det 
ekonomiska, det politiska, det sociala och det kulturella. Vi rör oss också i 
skuggan av den stora, övergripande samhällsvetenskapliga frågan om 
relationen mellan det materiella och ideella: mellan text och språk å ena 
sidan och materiella levnadsbetingelser å andra sidan, eller som Reinhart 
Koselleck uttryckt det: ”mellan ord och ting, mellan det själsliga och det 
levda, mellan medvetandet och varat, mellan språket och världen”.22 Denna 
komplexa och mångbottnade relation, mellan hur man talar och skriver och 
de materiella villkor och förutsättningar detta språk och dessa språkliga 

                                           
20 För vidare diskussioner kring denna ekonomisk-sociologiska ansats,  se exempelvis 
Granovetter & Swedberg (1992) samt Smelser & Swedberg (1994). 
21 Se vidare exempelvis Bourdieu (1984), Fischler (1988), Foster (1991) samt 
Scholliers (2001). 
22 Koselleck (1985), s 73 [min översättning]. 
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utsagor produceras under och relaterar till, diskuteras också vidare i 
nästföljande kapitel i förhållande till relationen mellan språkliga och sociala 
praktiker. 

 
Konsumtion och text: Det kulinariska fältet 
Ett av de fält där relationen mellan text och materialitet är som tydligast är 
på det kulinariska fältet. I artikeln A cultural field in the making: 
gastronomy in 19th-century France undersöker Priscilla Parkhurst 
Ferguson det kulinariska fältets framväxt i Frankrike.23 Parkhurst Ferguson 
slår fast att matlagning, till skillnad från många andra kulturella artefakter, 
inte lätt kan bevaras eller spridas i sig, vilket gör att den måste anta en 
annan medierande och språklig form för att nå en bredare publik. Så länge 
de kulinariska konsterna är beroende av muntlig tradering är deras status 
osäker, och det är först genom uppkomsten av kulinariska texter och 
skrifter, och då framförallt olika typer av kokböcker, som det kulinariska 
fältet uppstår.  

Parkhurst Ferguson framhåller att även om texter och skrivande 
förankrar i stort sett alla kulturella fält, så gör förhållandet att det 
kulinariska fältets produkter (maträtter) i sig är mer förgängliga än de flesta 
andra fälts produkter, att detta fält är starkt beroende av texter för att kunna 
tradera kunskap och idéer.24 Eller som Parkhurst Ferguson uttrycker det: 
”På samma sätt som skrivspråket fixerar det talade språket så stabiliserar 
det även maten”.25 Således struktureras det kulinariska fältet av 
distinktionen och samspelet mellan de materiella praktikerna och 
produkterna (råvaran, rätten, måltiden) och de texter som beskriver, 
recenserar och debatterar dessa praktiker och produkter.26    

Det uttryckliga syftet med de flesta av de kulinariska texterna är dock 
inte enbart att beskriva och debattera kulinariska praktiker och produkter, 
utan även att påverka dem. Detta gäller framförallt kokböcker. Det är svårt 
att säga till vilken grad kulinariska texter såsom kokböcker faktiskt 
påverkar individers matvanor och matlagningsvanor, och väldigt få 
undersökningar har gjorts på området. I den stora undersökningen Svenska 
folket 1955, genomförd av Svenska Gallupinstitutet, ställdes frågan hur 
stort intresse respondenten har för att läsa, höra eller se information om 

                                           
23 Parkhurst Ferguson (1998) kallar det fält jag benämner det ”kulinariska fältet” 
istället för det ”gastronomiska fältet”. Fältbegreppet kommer att diskuteras mer 
ingående i nästföljande kapitel,  men det är här värt att notera att Parkhurst Ferguson i 
sin artikel definierar detta begrepp något annorlunda från hur det definieras och 
används senare i denna avhandling.  
24 Parkhurst Ferguson (1998), s 611.  
25 Parkhurst Ferguson (1998), s 625 [min översättning]. 
26 Parkhurst Ferguson (1998), s 610. 
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matlagning. Av de 793 kvinnor som besvarade denna fråga svarade 
närmare sju av tio (69%) att de antingen hade ganska stort, stort, eller 
mycket stort (”huvudintresse”) för detta. 4 av 10 (41%) svarade att de hade 
stort eller mycket stort intresse och 7% av de tillfrågade, 53 kvinnor, 
svarade att intresset för att lära sig mer om matlagning var deras absoluta 
huvudintresse.27 Det tycks således som att det åtminstone vid detta tillfälle 
existerade ett stort intresse för att tillgodogöra sig ny information om 
matlagning. Svaren säger oss dock ingenting om i vilken frekvens denna 
information sedan utnyttjades i själva matlagningspraktiken. För att få en 
fingervisning om detta måste vi på grund av avsaknaden av relevanta 
vetenskapliga källor vända oss till utländska samt populära icke-
vetenskapliga källor.  

I artikeln Continuity and change in the culinary history of the 
Netherlands 1945-75 presenterar Catherine Salzman statistik hämtad ur en 
marknadsundersökning från 1980, vilken involverade 1600 hushåll i 
Nederländerna.28 På frågan om hur ofta den svarande använde recept från 
kokböcker i matlagningen svarade 30% att de använde recept från 
kokböcker en gång i månaden eller oftare, och ytterligare 31% att de 
använde dem mellan 1-5 gånger per sex månader.29 Som vi kan se använde 
alltså mer än 6 av 10 respondenter recept från kokböcker i sin matlagning 
åtminstone en gång i halvåret.  

I en annan, icke-vetenskaplig, undersökning från 2003 ställde 
dagstidningen Helsingborgs Dagblad på sin internetsida frågan ”använder 
du kokböcker när du lagar mat”? Av de 544 unika svar som inkom svarade 
3% ”Absolut, till och med när jag kokar ägg”, 31% ”Ja ofta”, 40% ”Bara 
vid festliga tillfällen” och 26% ”Aldrig” eller ”Kokböcker är bara till för 
amatörer”.30 Drygt en tredjedel av respondenterna framhöll därmed att de 
ofta använde kokböckerna till vägledning vid matlagning, och inräknat 
även de som svarade att de använder böckerna vid festliga tillfällen svarade 
drygt 7 av 10 att de ibland lagar mat efter kokböcker.  

Helt uppenbart går ingen av de ovanstående undersökningarna 
överhuvudtaget att generalisera till övergripande svenska förhållanden, men 
trots allt kan de ge oss en fingervisning om att kokböcker trots allt verkar 

                                           
27 Svenska folket 1955 (SSD). 
28 Salzman (1986), s 606. 
29 Salzman (1986), s 607f. En viss förvirring råder i Salzmans artikel kring begreppet 
”housewives”. Det är svårt att utläsa om Salzman under detta begrepp inkluderar alla 
kvinnliga respondenter eller endast de respondenter som skulle kunna karaktäriseras 
som ”hemmafruar”. Uppenbart är att Salzman åtminstone inkluderar kvinnor som 
arbetar mer än 20 timmar i veckan utanför hemmet, vilket definitivt vidgar begreppet 
”housewives” jämfört med de snävaste definitionerna av hemmafrubegreppet.  
30 Helsingborgs Dagblad. Http://websvcc.hd.se/poll/index.lasso?qid=200. 
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läsas, och brukas som manualer, i relativt hög grad. Rimligtvis torde därför 
det som står i kokböcker generellt kunna antas utöva en viss påverkan på 
den avsedda publiken. Det tycks således existera någon form av dialektik 
mellan matlagningspraktik och kulinariska texter. Men precis som med alla 
typer av texter så finns i kokböcker ett överflöd av mening: vi kan utläsa 
mer än bara recept ur böckerna, och ibland avsevärt mycket mer än 
författaren själv avsett. Genom språkliga val och formuleringar sipprar 
information ofta fram om många fler saker än bara matlagning: politik, 
sociala förhållanden, kategoriseringar av människor och mycket annat – 
ibland är detta omedvetet från författarens sida, ibland avsiktligt. Studiet av 
kokböcker kan därför ofta ge oss viktiga inblickar i mer omfattande sociala 
och kulturella problematiker och frågor.  

En sådan mer omfattande samhällsfråga är frågan om kulturella 
gränsdragningar: vilka är ”vi” och vilka är ”de Andra”?31 Vilken är 
relationen mellan dessa? Hur förändras självbilden och bilden av de Andra 
över tiden och varför? I denna avhandling har jag valt att studera kokböcker 
med utgångspunk i denna mer övergripande samhällsfråga, och speciellt då 
i relation till den kulturella form som dominerat 1900-talet, den nationella. 
Jag kom att intressera mig för den historiska kategoriseringen av 
matlagning som ”svensk” och ”utländsk” och hur laddningen och innehållet 
i dessa kategoriseringar har skiftat över tid. En intressant fråga här är 
exempelvis hur olika aktörer på det kulinariska fältet har agerat för att 
försöka skapa en svensk nationell konsumtionsgemenskap. När uppstår 
tanken om en svensk konsumtionsgemenskap vad gäller matlagning, ett 
”nationellt kök”? Ett annat exempel på en relevant fråga är vilken roll den 
per definition icke-svenska matlagningen, den utländska matlagning, fått 
spela i denna process.  Genom att ställa denna typ av frågor får vi dels en 
inblick i grundläggande förändringar på det kulinariska fältet, samtidigt 
som de även öppnar upp och relaterar till mer omfattande sociala, kulturella 
och politiska förändringar i samhället.   

 
Avhandlingens syfte och vägledande frågeställningar 
I denna prolog har en rad väldigt öppna forskningsfrågor och 
intresseområden skisserats, där syftet har varit att introducera de generella 
problematiker som inspirerat denna avhandling. Det är nu dags att precisera 
dessa intressen och frågor med hjälp av den teori och de begrepp som 
introduceras och diskuteras mer ingående i avhandlingens teoretiska ram. 

                                           
31 Jag använder här ordet ”Andra” med versalt ”A”, på så sätt som jag genomgående 
kommer att göra i avhandlingen för att beteckna de grupper av människor som 
konstrueras som motbilder av en annan ”Vi”-grupp för att därigenom skapa och 
markera en gruppgemenskap. 
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Den mer stringenta syftesförklaringen lyder som följande: Det 
övergripande syftet med denna avhandling är att studera den historiska 
konstruktionen av ”svenskt” och ”utländskt” på det svenska kulinariska 
(diskursiva) fältet under perioden 1900-1970, samt att relatera 
förändringarna i hur dessa konstruktioner artikulerats till mer genom-
gripande ideologiska skiften i det svenska samhället under denna period.  
 
Vidare vill jag även relatera detta mer övergripande syfte till ett antal 
vägledande frågeställningar eller deluppgifter av något mindre räckvidd: 
 
- Att studera den inbördes relationen mellan konstruktionerna av det 
”svenska” och det ”utländska”. Hur förhåller sig dessa begrepp till varandra 
på det kulinariska fältet? Hur förändras relationen mellan dessa begrepp 
under periodens gång? 
 
- Att studera hur den retoriska artikuleringen av ”svenskhet” och 
”utländskhet” förändras över perioden inom de studerade källorna, och 
således även att kartlägga de värderingar, ideologier och positioner som 
artikuleras med dessa, samt till dessa relaterade, begrepp. Vilken mening 
har man kopplat till dessa begrepp och hur har dessa kopplingar förändrats 
över tid? 
 
- Att undersöka intressekonjunkturerna för att relatera matlagning till 
definitionerna svensk och utländsk inom det studerade materialet. När har 
man varit intresserade av att beteckna matlagning som svensk och 
utländsk? 
 
- Att kartlägga övergripande ideologiska skiften som kan spåras i hur 
artikuleringarna av svenskhet och utländskhet inom det studerade materialet 
förändras över tid. Vad är det för genomgripande förändringar i de i 
samhället aktiva ideologierna vi kan relatera till för att skapa förståelse för 
förskjutningarna på det kulinariska fältet? 
 
- Att presentera en förhistoria gällande konstruktionen av svenskhet och 
utländskhet fram till år 1900, för att på så vis placera avhandlingens 
centrala intresseområde inom en relevant historisk kontext. Hur använder 
tidigare aktörer på det kulinariska fältet begreppen svensk och utländsk? 
 

Den teoretiska och begreppsmässiga ram som underbygger dessa 
frågeställningar (samt avhandlingen i övrigt) kommer att diskuteras mer 
ingående i kapitel 1.  
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Underlag 
För att kunna konstruera relevanta svar på de frågor som jag ovan ställer 
mig angående den historiska konstruktionen av ”svenskhet” och 
”utländskhet” på det kulinariska fältet har jag tillämpat följande 
urvalsprincip: samtliga tryckta kokböcker som publicerades på svenska i 
Sverige mellan 1600 och 1970, och som denotativt eller konnotativt i sina 
titlar anspelar på svenskhet eller utländskhet, har kommit med i 
undersökningen. Lite mer än en tiondel (101 titlar) av det totala publicerade 
kokboksbeståndet under perioden (806 titlar) har motsvarat mina kriterier.32 
Till dessa tillkommer även 11 icke-svenskbetecknade titlar som handlar om 
husmanskost, vilka framförallt används som källor i kapitel 6. Som 
kompletterande källmaterial har jag även använt ett tiotal guideböcker och 
kulinariska manualer samt ett knappt tiotal kokböcker som saknar nationell 
beteckning, men som inkluderas på grund av deras djupa inflytande på 
svensk kokkonst eller vår bild av svensk kokkonst. Utöver detta tillkommer 
även ett tiotal kokböcker med svenskbeteckning tryckta i USA, vilka 
diskuteras i kapitel 7.    

Orsaken till att jag har valt att använda kokböcker som primärmaterial 
för avhandlingen är flera. Kokböcker är – som tidigare framhållits – mycket 
informationsrika, på flera nivåer. Kokböcker innehåller så mycket mer 
information än bara recepten. Genom att studera hur kokböckerna är 
utformade, det språk som förekommer i dem och till och med deras 
prissättning kan vi lära oss väldigt mycket om vilken den tilltänkta publiken 
var. Som texter innehåller kokböcker även ofta mängder av värderingar – 
både direkt och indirekt. Indirekt genom det urval av recept som 
presenteras och de system och rubriker som dessa recept organiseras efter. 
Direkt genom de i böckerna många gånger förekommande 
introduktionerna, kulturhistoriska utvikningarna och personliga 
anekdoterna, ur vilka en stor mängd information finns att destillera. Om 
man djupläser dessa böcker och ställer dem i relation till varandra, samt i 
relation till andra källor och litteratur på området, kan man således skapa 
sig en relativt god överblick över det retorikbruk som förekommit på det 
kulinariska fältet under undersökningsperioden, samt hur detta har 
förändrats över tid. 

 
Materialets förtjänster och brister 
Jag har inom ramen för de institutionella begränsningar min avhandling 
omges av beslutat mig för att framförallt ägna mitt primära underlag en mer 

                                           
32 Sammanlagt rör sig detta material om 101 kokböcker under perioden 1600-1970, 
varav 92 kokböcker handlar om olika typer av utländskbetecknad matlagning och 9 
handlar om svenskbetecknad matlagning. 
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heltäckande och närmare analys snarare än att expandera det vidare till att 
innefatta andra typer av källor. Beslutet att endast fokusera på en dryg 
tiondel av det publicerade kokboksbeståndet under undersökningsperioden 
(de böcker som innehåller en nationalitetsbeteckning i titeln) är självklart 
begränsande, och leder troligtvis till produktionen av en något skev bild av 
konstruktionen av svenskhet och utländskhet på det kulinariska fältet under 
den undersökta perioden. Det kan antas att definitionen och demarkationen 
av det svenska och utländska är som starkast och tydligast i dessa böcker, 
vilket också är varför jag valt att koncentrera mig på dem i undersökningen. 
Risken med denna avgränsning är därmed framförallt inte att jag kommer 
att missa för undersökningen avgörande information, utan kanske snarare 
att demarkationslinjen mellan det svenska och utländska blåses upp något 
och därmed framstår som en viktigare skiljelinje än vad den är i övrig 
kulinarisk litteratur. 

En inriktning mot mer generella kokböcker i källmaterialet hade här 
möjligen kunnat ge en annorlunda och kanske mer kompex och nyanserad 
bild av hur demarkationslinjen mellan svenskt och utländskt implicit 
dragits, där vi hade kunnat se hur matlagning som tidigare har betecknats 
som utländsk ”i det tysta” kan komma att integreras i det svenska. Mer 
generella kokböcker skulle även kunna vara relevanta i relation till frågan 
om vilka kokböcker som egentligen handlar om svensk mat. Det kanske är 
underförstått att många av de populärare svenska kokböckerna såsom Vår 
kokbok och Hemmets kokbok handlar om specifikt svensk matlagning?  

Efter en snabb översikt av några centrala mer generella kokböcker, 
som Vår kokbok och Hemmets kokbok, vill jag dock påstå att ett 
inkluderande av denna typ av böcker i mitt källmaterial troligtvis endast 
marginellt hade påverkat avhandlingens resultat och slutsatser. Intresset för 
matlagningens ”svenskhet” tycks överlag vara mycket lågt i dessa böcker 
och, om det finns där är det så pass underkommunicerat att det knappt är 
urskiljbart, vilket ändå gör dessa källor relativt oanvändbara för mitt syfte. 
Detsamma gäller ”klassiker” som Kajsa Wargs Hjelpreda i hushållningen 
för unga fruentimber, Charles Emil Hagdahls Kok-konsten som vetenskap 
och konst och Gustafva Björklunds Kokbok för husmödrar och Kokbok för 
tjenare och tarfliga hushåll. När dessa, och liknande välkända kokböcker 
jag undersökt innehåller högrelevant information, har jag inkluderat dem i 
min undersökning. Genomgången av dessa klassiska kokböcker har dock 
varken varit systematisk eller heltäckande.  

 
Val av tidsperiod 
Mitt val att begränsa undersökningen till tidsperioden 1900-1970 resulterar 
i en avgränsning åt två håll. Vad gäller begränsningen bakåt i tiden vid 
1900-talets början, beror denna framförallt på det relativt låga antalet 
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kokböcker med svensk och utländsk beteckning som publicerades 
dessförinnan. De böcker som trots allt finns är ofta avsevärt mycket mer 
textfattiga och tillbakahållet skrivna än senare kokböcker, och innehåller 
därför inte heller en lika stor mängd information som många av de senare 
publicerade böckerna. Dessa förutsättningar sammantagna gör det ganska 
svårt att komma med mer än väldigt anspråkslösa analyser av detta tidiga 
material. Därför har jag i enlighet med ett av mina formulerade delsyften 
valt att inkludera analyser av dessa böcker i avhandlingen, men med 
förbehållet att dessa är mer osäkra och stående på lösare empirisk grund än 
de slutsatser jag drar från de senare publicerade kokböckerna. Jag använder 
därför de tidiga kokböckerna endast för att måla upp en förhistoria till min 
primära undersökningsperiod i mer impressionistiska och grova drag. 

I den andra änden, framåt, är dock avgränsningen mer absolut. 
Orsaken till detta är den radikala ökningen i utgivningstakten för kokböcker 
som börjar märkas redan under 1960-talet. Under 1970-talet kan man tala 
om en veritabel explosion av kokböcker, en explosion som växer i styrka 
under 1980- och 1990-talen. På grund av denna utveckling har det blivit 
väldigt svårt för mig att genomföra den heltäckande läsning av 1970-1990-
talens svensk- och utländskbetecknade kokböckerna på det sätt jag gjort för 
perioden 1600-1970. Jag har därför dragit en gräns för min undersökning 
vid 1970-talets början, där jag inkluderar året 1970 i min 
undersökningsperiod men ej tiden därefter, och har koncentrerat mig på att 
genomföra en utförligare analys av åren fram till 1970 istället för att vidga 
min undersökningsperiod.33  

 
Disposition och delstudier 
Avhandlingens prolog, som detta avsnitt är en del av, har framförallt syftat 
till att placera in det föreliggande arbetet i en vetenskaplig kontext: dels i 
relation till historievetenskaperna i stort, dels specifikt i relation till 
ekonomisk historia. Prologen har även inkluderat en syftesbeskrivning för 
avhandlingen och därtill relaterad information. Denna prolog kommer att 
följas av kapitel 1, i vilket avhandlingens centrala teoretiska utgångspunkter 
och begreppsapparat presenteras. 

Därefter är avhandlingen disponerad som en ”inringning” av den 
typiskt svenska matlagningen. Inringningen börjar med undersökningar av 
den matlagning som historiskt har betecknats som utländsk i Sverige och 
som därför per definition varit den matlagning som inte betraktats som 

                                           
33 Jag kan också efter en snabb översikt av materialet från 1970- och 1980-talet 
konstatera att många av de trender som då dominerar de svensk- och 
utländskbetecknade kokböckerna redan började bli tydliga i kokböckerna från 1960-
talet, vilket lyckligtvis förminskar de förluster i analysunderlag som min begränsning 
tillfogar denna avhandling. 
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typiskt svensk. Genom att studera konstruktionen av det utländska kan vi 
dock även lära oss en hel del om föreställningarna av det utländskas 
negation – det svenska. I kapitel 2 undersöker jag hur olika utländska kök 
historisk har konstruerats i Sverige. I kapitel 3 undersöker jag mer ingående 
hur dessa konstruktioner relaterar till varandra samt till konstruktionen av 
det svenska på det kulinariska fältet.  

Kapitel 4 består av en genomgång av hur de utländska köken retoriskt 
artikulerats av författarna till kokböcker om utländsk mat, det vill säga 
vilka retoriker som har använts för att sälja in den utländskbetecknade 
matlagningen till en svensk publik i olika epoker. I kapitlet 5 placerar jag 
sedan in skiftena i retorikanvändning över periodens gång i en vidare 
historisk kontext, och ställer dem i relation till mer övergripande 
samhällsförändringar, såsom det moderna projektets utveckling samt 
moderna och senmoderna attityder till det kulturellt avvikande.  

Härefter börjar jag genom min inringning att nalkas konstruktionen av 
det svenska på det kulinariska fältet. I kapitel 6 introducerar jag begreppet 
nationella kulinariska ikoner och undersöker konstruktionen av två sådana 
svenska nationella kulinariska ikoner: smörgåsbordet och husmanskosten. 
När, hur och varför upphöjs dessa fenomen till vördade nationella 
traditioner? Slutligen, i kapitel 7, når jag fram till diskussionen om 
konstruktionen av det svenska nationella köket. När formeras egentligen 
idén om att ett sådant överhuvudtaget existerar? Hur och varför sker denna 
konstruktion och vilka är de drivande krafterna i den?  

Härefter avslutas avhandlingen med en sammanfattning av de tidigare 
kapitlen samt en avslutande och utblickande diskussion kring några av 
avhandlingens mest centrala teman. 
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Kapitel 1 
 

En introduktion till det begreppsmässiga och teoretiska 
ramverket 

 
För att besvara de frågor som ställdes i prologen har jag tagit till hjälp en 
verktygslåda bestående av teoretiska begrepp hämtade från ett antal 
besläktade idétraditioner. Det som är gemensamt för dessa traditioner är att 
de fokuserar på en analys av den symboliska, och då särskilt den språkliga 
dimensionen av vår sociala värld. I den begreppsdiskussion som nu följer – 
och som underbygger resten av avhandlingen – kommer jag att låta oss 
ledsagas av vår kära och välkända svenska köttbulle. Denna kommer att få 
utgöra en metafor för all den matlagning som vi idag betraktar som typiskt 
svensk. 

 
Att dekonstruera köttbullar: en berättelse om mat, myt och nation. 
Vad består egentligen en äkta svensk köttbulle av? Vilka är egentligen de 
magiska ingredienserna? Den svenska 1900-talskokkonstens nestor, Tore 
Wretman, presenterar i sin bok Svensk Husmanskost  (1967) ett recept 
innehållande oxkött, kalvkött, fett fläskkött, grädde, stött skorpbröd (eller 
matbröd), ägg och hackad gul lök. Han presenterar receptet med att slå fast: 
”Detta är ett recept, som jag inte tänker kommentera, inte ge några som 
helst kategoriska omdömen om. Detta är min version av köttbullar. 
Läsarnas mödrar, mormödrar och antanter till trots”.34  

Gustafva Björklund, som kan sägas ha innehaft Wretmans position 
som ledande traktör i riket drygt hundra år tidigare, har en annan 
uppfattning om hur en köttbulle bör tillagas. Enligt henne bör en riktig 
köttbulle bestå av väl skrapat oxkött, rödlök, njurtalg, ägg, rivbröd och 
sötmjölk. Denna smet ska sedan smaksättas med muskotblomma och 
peppar och därefter formas till ”små runda bollar, som stekas i smör”.35 
Receptet presenteras kort och koncist utan kommentarer eller anmärkningar 
– ”så här är det bara”, tycks det säga.  

Där Björklund helt enkelt verkar säga ”så här gör man” rent 
oreflekterat, och Wretman säger ”så här säger jag att man ska göra”, så 
tycks Eja Nilsson å sin sida lite mindre rigid i sina angivelser för hur 
köttbullar ska tillagas och verkar mer vilja förmedla att ”så här kan man 
göra”. I Köttbullar: från mammas köttbullar till köfte och kebab (2003) 
presenterar hon en uppsjö av olika recept på köttbullar, däribland ett recept 
på vad hon just kallar Mammas köttbullar, innehållande blandfärs eller 

                                           
34 Wretman (1967), s 175. 
35 Björklund (1857), s 7. 
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kalvfärs eller nötfärs, vatten eller mjölk eller vichyvatten, ägg, salt, 
vitpeppar och eventuellt lite malen kryddpeppar.36 

Tre olika tidsperioder, tre olika köttbullsrecept, tre olika inställningar 
till matlagning. En sak har de dock alla missat att inkludera i sina recept, 
den kanske viktigaste av kryddorna som gör köttbullar till det de är. Svaret 
döljer sig faktiskt redan i den ursprungliga frågan, den om vad en äkta 
svensk köttbulle består av. Det som gör äkta svenska köttbullar äkta 
svenska är helt enkelt svenskheten. Gustafva Björklund tycks inte särskilt 
berörd eller intresserad av denna idag extremt viktiga bikrydda när hon 
nedtecknar sitt köttbullsrecept 1857, men senare kokboksförfattare har ofta 
känt sig nödgade att påtala detta diskreta men viktiga supplement.37  

Även i utlandet tycks konnotationen vara glasklar när vi betraktar bara 
ett urval av de presentationer av köttbullar som förekommer i utländska 
kokböcker: ”The best known of all Swedish meat dishes”, ”the most 
famous of all Swedish meat dishes”, ”Swedish meatballs have won 
international fame” är några omdömen.38 Till och med när två svenska 
kockar, bröderna Rikard och Robert Nilsson, fick i uppdrag av NASA att 
förnya maten för deras astronauter så valde de temat ”Swedish Night 
Fever” och tillagade svenska köttbullar.39  

Det kan konstateras att Sverige tycks ha monopoliserat 
köttbullsbegreppet internationellt, trots att väldigt många andra länders kök 
även innehåller rätter bestående av hackat kött rullade i bollar (däribland 
kan nämnas italienska polpette, turkiska köfte och kinesiska lejonhuvuden – 
see ji tau). Köttbullen är helt enkelt kopplad till ”svenskhet” på det som 
semiotikern och litteraturkritikern Roland Barthes kallade för det mytiska 
planet. Med ”myt” menar Barthes här inte någon typ av gudasaga, utan 
snarare ett lager av mening som läggs på begrepp och företeelser, men som 
egentligen inte behöver höra dit – en möjlig men inte självklar koppling 
som görs – eller som Barthes målande själv uttrycker det: ett budskap som 
parasiterar på ett annat ord eller fenomen.40 Det finns som vi sett ingenting 
i köttbullens ingredienser som egentligen gör den ”typiskt svensk”, detta är 
helt enkelt ett lager av mening som lagts på köttbullens självklara mening, 
dvs. som en maträtt bestående av hackat eller malet kött med varierande 
kryddning och bindmedel. Men när vi ser köttbullen ser vi inte bara det lilla 
hårdstekta bruna klotet, vi ser även en tunn hinna färgad i blått och gult 

                                           
36 Nilsson (2003), s 10. 
37 Jämför med Derrida (1976), s 144f.  
38 Coombs (1947), s 82 ; Grönwall van der Tuuk (1958), s 125 ; Borgström & Danfors 
(1965), s 82. 
39 Gahne (2004), s 22. 
40 Barthes (1969), s 229ff. 



En introduktion till det begreppsmässiga och teoretiska ramverket 

31   
 

som lägger sig som ett filter mellan våra ögon och köttbullen – det mytiska 
planet.  

Vi blir dock inte medvetna om detta dubbla plan om vi inte tar ett steg 
tillbaka och reflekterar över det. Det tycks oss snarare som att svenskheten 
är en integral del av köttbullen, att svenskheten befinner sig inne i 
köttbullen, på ett självklart och naturligt sätt som en beståndsdel eller 
ingrediens i denna. Mytens dubbla funktion är därmed enligt Barthes också 
att investera mening i ett koncept på ett sådant sätt att denna koppling 
framstår som helt naturlig och självklar. På det viset fungerar myten så att 
den är historiedöljande, och därigenom avpolitiserande. Hur då? Helt enkelt 
genom att mytens naturaliserande effekt döljer att allt i den mänskliga 
världen är skapat genom historiska skeenden, att ingenting har hänt 
automatiskt eller av sig självt. Om detta effektivt kan döljas finns det ingen 
anledning att ifrågasätta hur vår värld ser ut idag eftersom allt är 
”självklart” och ”naturligt”.  

Vi tar det idag för självklart att köttbullen är någonting ”typiskt 
svenskt”, men om vi tar ett steg tillbaka och betraktar detta som en 
mytifiering i Barthes mening kan vi konstatera att denna till synes 
självklara koppling tjänar till att dölja en process av hur och när köttbullen 
egentligen kom att förknippas eller ”investeras” med svenskhet på detta vis. 
Vi märker att köttbullen har fått en konnotation – en bimening –  av 
svenskhet kopplad till ett ord som egentligen är menat som en enkel 
beteckning, en denotation, av en viss maträtt. Således har vi ett begrepp, 
köttbullar, som samtidigt inte bara är ett begrepp, utan ett helt koncept, med 
ett universum av mening kopplat till sig.41 

 
Köttbullsminnen som kulturell nyckel 
Men åter till våra köttbullsskribenter. Många författare som skriver om 
svensk mat påpekar alltså att köttbullar är den mest välkända typiskt 
svenska rätten i världen, men få försöker sätta fingret på varför. Några 
försöker med att påstå att det är kombinationen av små i smör stekta 
köttbullar, potatismos och lingonsylt som gör rätten typiskt svensk, men 
andra påpekar då att det även är typiskt svenskt med lite större köttbullar, 
eller att servera dem tillsammans med till exempel stuvade makaroner. 
Ytterligare andra hänvisar till den aura av nostalgi och tradition som 
omgärdar ”mammas köttbullar”. Som Greta Borgström och Birgit Danfors 
skriver i sin Scandinavian cookbook (1965): ”Most Swedish homemakers 

                                           
41 Det analytiska begreppet ”koncept” är hämtat från den tyske historikern Reinhart 
Koselleck, se Koselleck (1985), s 83ff. Angående användningen av begreppen 
”konnotation” och ”denotation”, se vidare Barthes (1973), s 89ff samt Barthes (1969), 
s 214ff och Hall (1997), s 38f. Jämför även med Laclau (1977), s 160.  
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have their own treasured recipe for meatballs handed down for generations. 
One of the first things a bride does to secure happiness of her marriage is to 
get her mother-in-law’s meatball recipe: as the saying goes ’nothing tastes 
as good as mother’s meatballs’”.42  

Tore Wretman (1964) påstår i samma anda: ”when a Swedish 
gentleman is asked if he likes meatballs, his eyes often take on a 
languishing shimmer and he starts talking about ’Mama’s meatballs…my 
how good!’”43 Även Eja Nilsson skriver om ”köttbullsmamman” i 
Köttbullar: från mammas köttbullar till köfte och kebab när hon påstår att 
”[i]nga köttbullar smakar som just min mammas köttbullar. Det är 
barndomsminnenas smak på tungan som inte kan jämföras. Känslan i 
hemmaköket med tryggheten, invanda traditioner och vanor”.44  

Kanske mest tydligt formuleras ”köttbullsmammans retorik” i avsnittet 
”Ingenting är som mammas köttbullar” som inleder receptboken Mammas 
köttbullar, vilken utkom på ICA-förlaget 1964. Där står att läsa: 

 
Ostkaka, kroppkakor, pitepalt, tunnbröd är alla rätter som har sitt 
ursprung från något visst landskap. Men så är det inte med köttbullar – 
det är en rätt som är hela svenska folkets egendom. Från norr till söder 
i hela vårt avlånga land lagas det någon gång i veckan köttbullar i 
vartenda kök… Drömmen om mammas goda köttbullar finns kanske 
hos de flesta av oss.45 
 

Tankegångarna som förekommer i ovanstående citat kan kort och gott 
sammanfattas med Tore Wretmans påstående i Mat och minnen, hans 
memoarer, i vilken han konstaterar att minnet av ”mammas köttbullar”, 
”tycks höra till en riktig svensk”.46 Den som inte har minnen av ”mammas 
köttbullar” definieras här alltså ut som bristande i sin svenskhet, som icke 
varande ”en riktig svensk”. Detta gör köttbullsminnen till vad filosofen 
Jacques Derrida i en uppsats kallar för en schibboleth, en kulturell nyckel 
eller ett lösenord för att få tillgång till en social gemenskap.47 I Derridas 

                                           
42 Borgström & Danfors (1965), s 82 
43 Wretman (1964), s 39. 
44 Nilsson (2003), s 12. 
45 Mammas köttbullar (1964), s 5. 
46 Wretman (1987), s 13 [min kursivering]. 
47 Uttrycket hämtar Derrida från ett avsnitt i den bibliska Domarboken i vilket Gileads 
och Efraims stammar ligger i krig. Medlemmar av Gileads stam intar vadställena över 
Jordanfloden och kräver att alla som vill passera skall berätta om de är efraimiter. Om 
de nekar ska soldaterna be dem att uttala ordet ”schibboleth”. De som uttalar det 
”sibbolet”, på efraimitisk dialekt, istället för ”schibboleth” ska soldaterna sedan 
hugga ned på plats, vilket enligt bibeln leder till en massaker på efraimiter vid 
vadställena. Se Domarboken 12:5-12:6. 
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terminologi betecknar schibboleth varje betydelselöst och godtyckligt 
tecken när detta blir diskriminerande och särskiljande.48  

Här ser vi alltså hur köttbullen, eller barndomsminnen av denna, har 
använts som ett tecken för att särskilja vem som är en ”riktig” svensk och 
inte (underförstått: du som saknar köttbullsminnen, eller pretentioner på 
sådana, kan aldrig bli en riktig svensk).49 Det är egentligen inte 
förvånansvärt att just barndomsminnet av en maträtt på detta vis mytifieras 
och laddas med ”svenskhet”. Maten är en av de viktigaste 
identitetsmarkörerna som existerar. Redan gastronomins fader, Jean 
Anthelme Brillat-Savarin, skrev bland sina aforismer: ”säg mig vad du äter 
– så ska jag säga dig vad du är”.50 Speciellt vissa maträtter omges av en 
stark mytologisk aura som gör dem till så mycket mer än ”bara mat” – de 
fungerar som symboler för mycket större koncept och värderingar som 
klass, etnicitet och nation. 

 
Ideologi, diskurs och retorik: tre centrala teoretiska begrepp 
Utöver de teoretiska begrepp som diskuteras ovan: såsom koncept, 
konnotation och myt kommer avhandlingens begreppsapparat till största 
centreras kring tre sammanhängande teoretiska begrepp: ideologi, retorik 
och diskurs. I avhandlingen kommer framförallt begreppen ideologi och 
retorik aktivt att användas, medan diskursbegreppet här definieras som en 
medierande nivå mellan de två andra begreppen.  

 
Ideologi på tallriken 
När franska bönder rev en McDonalds-restaurang i Millau 1999 gjorde de 
inte det bara för att de tycker att hamburgare är osmakliga ur en rent 
gastronomisk synvinkel. På samma sätt kan förbudet mot att äta gris för 
muslimer och judar, eller ko för hinduer, aldrig ses som baserat på en 
smakmässig preferens. Snarare kan det ses som en spegling av, och som en 
insynsväg in i, mycket djupare liggande föreställningar och tankar om hur 
världen hänger ihop och fungerar, det man skulle kunna kalla mentalitet 
eller världsåskådning, fast kanske ännu bättre – ideologi – i den mening det 
begreppet används inom en gramsciansk kulturanalytisk tradition (cultural 
studies).51 

                                           
48 Derrida (1990), s 65. 
49 Jämför med Azar (2001), s 65ff. 
50 Detta är den gängse översättningen av Brillat-Savarins fjärde aforism. I den svenska 
översättningen av Smakens fysiologi från 1958 görs dock en avvikande tolkning av 
aforismen som ”säg mig vad du äter, och jag skall säga dig vad du går för”. Se 
Brillat-Savarin (1958), s 11. 
51 ”Gramsciansk” hänvisar till det lösa system för kulturanalys som utarbetades av 
den italienske marxisten Antonio Gramsci och som sedan vidareutvecklats, främst 
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Med ideologi menas då inte enbart en uppsättning politiska preferenser 
inom en given politisk-konstitutionell ram, utan snarare ett helt system att 
ordna världen efter, en grundläggande världssyn, innehållande både 
manifesta (”politisk filosofi”) och latenta (”sunt förnuft”) drag.52 Ideologier 
är enligt denna definition de språkligt konstruerade system av idéer och 
praktiker som strukturerar vår verklighet, det filter genom vilka alla våra 
intryck silas och det sammanhang inom vilket vi ger dem mening.53  

Stuart Hall, en av förgrundsfigurerna inom och grundarna av cultural 
studies-skolan,  har beskrivit ideologi som ”de mentala ramverken – 
språken, koncepten, kategorierna, bildspråket och representationssystemen 
– som olika klasser och sociala grupper brukar för att skapa mening i, 
definiera, förstå och göra förståeligt hur samhället fungerar”.54 Sålunda är 
begreppet nära besläktat med den antropologiska användningen av 
begreppet kultur, men där det antropologiska kulturbegreppet kan verka 
totaliserande, i det att det ibland döljer viktiga konfliktlinjer inom ett 
specifikt samhälle, så belyser ideologibegreppet att ideologiska skillnader 
kan existera både inom och mellan samhällen och grupper.55  

                                                                                                                                    
inom en brittisk akademisk kontext, till en forskningsinriktning med benämningen 
cultural studies, där inflytandet från andra revisionistiska marxistiska tänkare som 
Louis Althusser varit formativt och där tonvikten i forskningen för centralgestalter 
som Stuart Hall och Raymond Williams legat på ideologianalytiska ansatser. Med 
utgångspunkt i cultural studies och under starkt inflytande från franska post-
strukturalistiska och post-koloniala tankegångar har sedan den gramscianska analysen 
vidareutvecklats av exempelvis Ernesto Laclau och Chantal Mouffe till det som kan 
benämnas som ”nygramsciansk” diskursanalys. En snabb introduktion till Gramscis 
tänkande och centrala begrepp kan hittas i Forgacs (2000) vilken till stor del består av 
utdrag ur Gramscis centrala verk, en sammanställning fängelsedagböcker, Gramsci 
(1992). För en presentation av centrala tankegångar inom cultural studies, se Morley 
& Chen (1996) samt Williams (1997a), speciellt texterna Hall (1996a) och Williams 
(1997b). Det formativa verket för den nygramscianska diskursanalysen är troligtvis 
Laclau & Mouffe (1985).   
52 Se Hall (1996a), s 43 ; Hall (1996b), s 431f samt Forgacs (2000), s 323-343. 
53 Se vidare diskussionen nedan angående språkets verklighetskonstituerande 
funktion. 
54 Hall (1996a), s 26 [min översättning]. 
55 Se Fiske (1996), s 219f samt även Eagleton (2000), s 79f och Bauman (1999). När 
begreppet ”kultur” används i denna avhandling kommer det att förutsättas att kulturen 
är en komplex och motsägelsefull sfär, en arena för politiska och sociala konflikter 
och motsättningar.  Det samma gäller för användningen av begreppet ”samhälle” som 
förutsätter Laclau & Mouffes kritik av en totaliserande syn på samhällsformationer, 
Laclau & Mouffe (1985), s 111ff, samt den äldre konfliktteoretiska kritiken, se 
exempelvis Dahrendorf (1959). Begrepp som ”samhälle” och ”samhällsformation” 
kommer här att användas trots Laclau & Mouffes allvarliga kritik mot all sådan 
begreppsanvändning, se exempelvis Laclau & Mouffe (1985), s 144. Angående 
relationen mellan begreppen kultur och ideologi, se nedan.  
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Det kan här vara lämpligt att även påpeka att ideologibegreppet i 
denna användning är ett relativistiskt begrepp. Ideologi (eller kultur) ses 
inom denna tradition inte som ett ”falskt medvetande” som förvränger 
människors världsuppfattning och döljer en bakomliggande objektiv och 
absolut sanning. Som kulturforskaren Jorge Larrain skrivit: 

 
Det neutrala ideologikonceptet skiljer ej, i sig självt, mellan adekvata 
och inadekvata idéer, det är ej epistemologiskt dömande utan 
understryker att det är genom dessa idéer som människor tillägnar sig 
ett medvetande om den sociala verkligheten… därigenom kan man 
tala om borgerlig ideologi och proletär ideologi, liberal ideologi och 
nationalistisk ideologi utan att därför nödvändigtvis vilja etablera eller 
bedöma deras korrekthet eller sanningshalt.56 
 

Genom att ”neutralisera” ideologibegreppet på detta sätt blir det intressanta 
för forskaren inte att avgöra hur ”sann” en studerade ideologisk formation 
är utan snarare att undersöka hur den kan ha uppstått och spridits och vems 
syften den tjänar, direkt eller indirekt. Det vill säga att placera den i dess 
sociala och historiska kontext och därigenom avmytologisera och 
denaturalisera den. Ideologi i denna mening är således en samling 
sammanlänkade idéer och idébärande strukturer (diskurser) samt praktiker, 
där sammanlänkningen mellan dessa idéer och praktiker syftar till att 
underordna dem ett relativt sammanhängande syfte/budskap.  

Även om det är epistemologiskt tvivelaktigt att försöka värdera någon 
sådan ideologisk formation som mer sann/falsk än någon annan, existerar 
här dock en maktaspekt: vissa individer och grupper har alltid mer att tjäna 
på att vissa idéer och värderingar (istället för andra möjliga idéer och 
värderingar) dominerar samhället än vad andra har. Samhället präglas 
därför också av ständiga ideologiska förskjutningar och en ständig 
ideologisk kamp som inte bara speglar, utan snarare samspelar med andra 
typer av maktförskjutningar i samhället. 

Ideologi blir aktiv i samhället genom att länka samman begrepp, 
tolkningar och praktiker i symboliska kedjor för att på så sätt skapa 
sammanhängande koncept för hur världen bör tolkas (och därefter ageras i). 
Medieforskaren Lawrence Grossberg beskriver ideologins praktik på 
följande vis: 

 
Ideologiska praktiker är de genom vilka vissa relationer, vissa 
ekvivalenskedjor, blir ”fixerade”, ”sammankopplade”. De konstruerar 
en nödvändighet, en naturlighet, ”verkligheten” av vissa 

                                           
56 Larrain (1996), s 53f [min översättning]. 



I köttbullslandet 

 36  
 

identifikationer och tolkningar (och utesluter samtidigt självklart 
andra som fantasier, tillfälliga, onaturliga eller politiskt färgade).  

Ideologi är naturaliseringen av en specifik historisk-kulturell 
artikulering. Det som är naturligt kan tas för givet; det definierar ”sunt 
förnuft”. Ideologi ”sammankopplar” vissa sociala praktiker och 
relationer med specifika meningsstrukturer, vilket därigenom 
förankrar dem i en struktur inom vilken deras relationer till social 
identitet, politiska intressen, etc. redan har definierats och tycks som 
oundvikliga.57 

 
Citatet från Grossberg kan med fördel relateras till Barthes tankar om 
myten, vilka diskuterats tidigare i kapitlet. Grossberg tar dock dessa 
resonemang ett steg längre än Barthes när han pekar på att naturalisering är 
en ständigt pågående process överallt i vårt samhälle, en process som består 
av en oupphörlig strid om rätten att definiera det självklara. Begreppet 
artikulering, som används i citatet ovan, är ett viktigt begrepp inom 
ideologiforskning av cultural studies-typ. Med artikulering menas 
skapandet av en koppling vilken sammanfogar disparata idéer och 
praktiker. 

 Artikulerade kopplingar är inte essentiella eller ontologiskt 
nödvändiga, de är heller inte determinerade eller absoluta för all framtid. 
Snarare skulle de kunna artikuleras på ett helt annat sätt och med helt andra 
idéer och praktiker, det finns så att säga ingen naturlig och självklar 
samhörighet mellan dem utan den koppling som skapas är socialt och 
historiskt konstruerad.58 Lawrence Grossberg har därför beskrivit 
ideologisk artikulering som skapandet av likhet ovanpå olikheter, av 
enhetligheter ur fragment och av strukturer över praktiker.59 Artikulering 
skapar således de länkar varigenom tolkningsföreträden uppstår, där en viss 
berättelse om/en viss tolkning av, ”verkligheten”, texter och erfarenheter 
definieras som den ”rätta”. Dessa länkas (artikuleras) sedan med varandra 
för att vidare länkas till större synliga eller osynliga strukturer – ideologier 
– och omvandlas på så sätt till komponenter i dessa ideologier.60  

 
Retorik: en hegemoniserande språklig operation 
Ideologiska artikuleringar sker framförallt genom det som jag i 
avhandlingen kommer att kalla för retorik. Med retorik menas här de 

                                           
57 Grossberg (1996), s 159 [min översättning].  
58 Se bl.a. Hall (1996c), s 141. 
59 Grossberg (1992), s 54. 
60 Larrain (1996), s 54. Se även Laclau (1977) samt Daryl Slack (1996). Denna 
ideologisyn ligger nära diskursforskaren Norman Faircloughs användning av 
begreppet ’interdiskursivitet’, se Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 77.  
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manifesta påståenden och utsagor genom vilka de artikulerande 
kopplingarna sker. I detta sammanhang är jag i stor utsträckning influerad 
av forskare som Jonathan Potter, Margaret Wetherell, Michael Billig och 
Norman Fairclough, vilka alla greppat med frågan om hur ideologi 
produceras, reproduceras och blir verkar i människors vardagliga liv.61 Med 
retorik menas allmänt de ”knep” varmed författare försöker övertyga sin 
publik om det korrekta i den framställning som presenteras. Där ingår 
förutom vad som sägs också hur det sägs. I denna avhandling kommer jag 
dock att begränsa retorikbegreppet till att innefatta vad som sägs, det vill 
säga, de argument – direkta (denotativa) eller indirekta (konnotativa) – 
varigenom författare försöker övertyga oss om att acceptera en viss 
beskrivning av en praktik/händelse/”världen”/osv. som den ”rätta”.  

Michael Billig har noterat att redan Aristoteles anmärkte att en talare 
som vill vara övertygande bör vädja till det sensus communis, ”sunt 
förnuft”, hon delar med åhörarskaran.62 Väldigt ofta anknyter författare 
också till välkända och etablerade argumentationsformer och argument – en 
typ av ”sunt förnuft” – när de försöker övertyga sina läsare. Sunt förnuft är 
dock aldrig neutralt.  Vi kan i linje med Gramsci konstatera att sunt förnuft 
snarare ofta är en reservoar av ideologisk mening vilken reproduceras när 
författare tillgriper den för att stärka sin argumentation.63 Därför, noterar 
Billig, bör den som intresserar sig för att studera ideologins historia börja 
med att studera manifest retorik, eftersom det är i denna som ideologins 
historia produceras och reproduceras.64 

När ideologier manifesteras i och genom retorik blir de retoriska 
utsagorna verksamma i en process för att uppnå hegemoni, en 
hegemoniseringsprocess, ett försök att knyta ned en viss artikulering som 
”sann” och därigenom framställa den som den självklara och naturliga (och 
på det sättet avfärda andra möjliga konkurrerande artikuleringar).65 Genom 
sådana hegemoniseringsprocesser skapas sociala sanningar, om än 
tillfälliga, som stabiliserar samhället.66 En viss retorikanvändning, och 

                                           
61 Se exempelvis Fairclough (1989), Billig (1991) och Wetherell & Potter (1992).  
62 Billig (1991), s 20. 
63 Se Forgacs (2000), s 421. Jämför även med Fairclough (1989), s 33. 
64 Billig (1991), s 18. 
65 Se vidare Laclau (1977), s 161; Laclau & Mouffe (1985), s 47-91. Här används 
begreppet ’hegemonisering’ snarare än det vanligare förekommande ’hegemoni’ för 
att lyfta fram att hegemonier enligt detta perspektiv aldrig är kompletta eller statiska 
tillstånd, se Laclau & Mouffe (1985), s 110f. 
66 Denna tillfälliga stabilisering av de grundläggande värde- och intressekonflikter 
som genomsyrar varje samhälle kan, efter Gramsci, kallas för ”historiska block”. Se 
Forgacs (2000), s 189-199 samt även Laclau & Mouffe (1985), s 136. Gramsci var 
själv mycket intresserad av att studera det starka historiska block som han kallade för 
det ’nationellt-populära’, dvs. den nationalistiska artikuleringen mellan ’folk’ och 
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bruket av vissa begrepp i en specifik mening och hänsyftning, blir 
vedertagen som sunt förnuft, samtidigt som andra former och tolkningar 
direkt avfärdas eller faller i glömska.  

Den ideologiska kampen om hegemoni, vilken utspelar sig i en viss 
epoks föredragna retorikbruk, yttrar sig således inte bara som en kamp om 
vilka ord som används, utan även i vilken mening de används, hur de 
artikuleras. Det är därmed till stora delar även en kamp om de viktiga 
begreppens definitioner, att bestämma vad exempelvis ord som Gud, frihet, 
folket, nationen och rättvisa betyder när de brukas som ”sunt förnuft”.67  

Orsaken till att kampen om dessa begrepp är så viktig är att de är 
centrala existentiella begrepp, och den som vinner rätten att definiera hur 
världen ser ut nu ligger därför alltid steget före i den politiska kampen om 
att definiera hur den borde se ut i framtiden.68 Språket är ju, som 
Wittgenstein påpekat, handlingsorienterat och en viss definition och 
förståelse av ett begrepp kommer att leda till en handlingsorientering som 
skulle ha sett annorlunda ut om begreppet hade definierats annorlunda. 
Definitionen av begreppen är därför en av de mest grundläggande 
ideologiska arenorna utifrån vilken stora delar av den politiska makten 
sedan utgår. Denna ideologiska kamp är en kamp om ordens mening, en 
kamp om språket i språket, men en kamp som även får konsekvenser 
utanför det språkliga i och med språkets handlingsorientering, eller 
annorlunda uttryckt, relation till den sociala praktiken. 

 
Språket och den sociala praktiken 
Språket, det ”diskursiva”, ställs ofta i motsatspar till den ”sociala 
verkligheten” och social praktik. Med social praktik, eller rent och kort 
”praktik”, menas här hur vi som människor agerar i världen: hur vi går 
tillväga när vi bygger hus, tvättar kläder, lagar mat, klipper våra tånaglar, 
bedriver världspolitik och så vidare.69 Wetherell & Potter, och kanske 
framförallt Norman Fairclough, framhåller här att även språkliga praktiker 
måste betraktas som en typ av sociala praktiker, inte som stående utanför de 
sociala praktikernas rum.70 Att förspråkligandegöra, att definiera och 

                                                                                                                                    
’nation’ som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet konkurrerade ut den 
socialistiska ideologins artikulering av ’folk’ och ’klass’. Se Forgacs (2000), s 426 
samt Hall (1996b), s 439. 
67 Jämför även med Koselleck (1985), s 77. 
68 Se vidare Thörn (1996), s 38f samt Koselleck (1985), s 78. 
69 Jämför med Wetherell & Potter (1992), s 29ff. Se även Beronius (1991), s 73ff. 
70 Se även Beronius (1991), s 79. Angående begreppet “de sociala praktikernas rum”, 
se Lefebvre (1991), s 11f. Begreppet motsvarar i stort det som Thörn (1996) kallar för 
”livsvärlden”. Begreppet ”de sociala praktikernas rum” är dock att föredra på grund 
av livsvärldsbegreppets medvetandefilosofiska historia och konnotationer. 
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diskutera olika sociala praktiker i språket, är även i sig en social praktik, i 
det att språket inte på något sätt står över den sociala verkligheten. Snarare 
är de språkliga praktikerna en integral del av densamma, som samspelar 
med andra typer av praktiker och fenomen för att skapa vår levda 
verklighet.71 Det är dock samtidigt så att det endast är genom språket som 
vi kan skapa mening i och om de sociala praktikerna och vår omvärld i 
stort. Således är alla försök att definiera sociala praktiker, kommunicera 
dem och resonera om dem helt beroende av de språkliga praktikerna.72 
Dessa definitioner och debatter om de sociala praktikerna kommer sedan att 
utöva en påverkan på hur den sociala praktiken ifråga sedan genomförs.  

Alla dessa relationer försöker jag illustrera i figur 1.1. Figuren 
illustrerar hur de språkliga praktikerna som grupp är en del av de sociala 
praktikernas rum i stort. Genom förspråkligandet definieras och formas de 
sociala praktikerna av de språkliga. Samtidigt kommer de språkliga 
definitionerna av och diskussionerna om en praktik att påverkas av hur 
praktiken i sin tur utövas bortom hur man talar om den, eftersom en 
definition av en praktik som är helt utan koppling till hur denna praktik 
utövas oftast mycket snart kommer att finna sig utkonkurrerad av andra 
definitioner vilka uppfattas som mer ”verklighetsanknutna”. Men att vi talar 
och skriver om saker på ett visst sätt behöver ju inte betyda att vi i 
verkligheten sedan agerar efter dessa utsagor.  

Förhållandet mellan språk (språkliga praktiker) och handling (övriga 
sociala praktiker) är ofta komplext och svårförutsägbart.73 Vissa sociala 
praktiker kan vid specifika tidpunkter också vara icke-diskursiva, dvs. 
stående utanför meningsskapandets universum och endast vara mer eller 
mindre oreflekterade praktiker, av typerna vanor och seder; tyst kunskap 
om hur man ”bara gör”. Sociala praktiker som inte har artikulerats språkligt 
har dock ingen ”mening”, eftersom mening endast kan konstrueras i 
språket. Det icke-språkliga och icke-artikulerade sociala måste därför alltid 
vara förpassat till det omedvetna.74 

                                           
71 Se Fairclough (1989), s 22ff. Se även Thörns (1997a), s 129, diskussion om 
språkets sociala kontext. 
72 Se Beronius (1991), s 79. 
73 Se Fairclough (1989), s 37f. 
74 Se Fairclough (1992), s 66 samt även Winther Jörgensen & Phillips (2000), s67 och 
Thörn (1996), s 11f. Det är här viktigt att poängtera att det är filosofiskt och 
psykologiskt tvivelaktigt att försöka analysera för- och utomspråkliga erfarenheter 
eftersom människans erfarenhet alltid måste formuleras i språket. Vissa teoretiker 
som Laclau & Mouffe gör dock en poäng av att påpeka att även det ”vi vet” men inte 
talar om, den ”tysta kunskapen”, också är språkligt konstituerad så fort den 
formuleras som en kunskap, även om den inte kommuniceras, samt att även icke-
språkliga praktiker fungerar kommunicerande och både kan användas och tolkas som 
meningsbärande ”språk” i begreppets vidare bemärkelse.  Många kritiker har dock 
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Figur 1.1: De språkliga praktikerna som del av de sociala praktikernas rum, med 
exempel 

 
Så fort en social praktik ges innebörd eller kopplas till mening, blir den en 
del av ett språkligt meningsskapande universum och kopplas därigenom till 
en språklig dimension. När sociala praktiker kommenteras språkligt, hur 
oskyldigt det än kan tyckas i den enskilda utsagan, dras de därmed 
oundvikligen in i ett universum fyllt av ideologiska meningar och 
artikuleringar och blir därmed symboliskt, och ofta även ideologiskt, 
laddade. Ideologi fyller på så sätt genom språkliga artikuleringar i sig 

                                                                                                                                    
misstagit Laclau & Mouffes påpekande att vår verklighet är språkligt konstituerad 
med ett förnekande av vår världs materialitet, trots att författarna själva uttryckligen 
vänder sig mot en sådan tolkning av deras teoretiska ansats, se Laclau & Mouffe 
(1985), s 108. Detta innebär att Laclau & Mouffes teoretiska ansats i sig är 
kompatibel med den ansats som brukas i denna avhandling och som bygger på en 
åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker, om man samtidigt påpekar 
att även de icke-språkliga praktikerna i grunden är konstituerade inom språkets (sett i 
en vid bemärkelse) järnbur så fort de ska kommuniceras i någon form. 

De språkliga praktikerna

De sociala praktikernas rum

Hur människor lagar mat

Hur ungdomar lever

Hur människor klär sig

Hur bilar tillverkas

Hur människor 
talar och skriver 
om matlagning

Hur människor talar 
och skriver om hur 
ungdomar lever

Hur människor talar 
och skriver om hur 
bilar tillverkas

Hur människor talar 
och skriver om hur 
människor klär sig
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meningslösa sociala praktiker med en vidare, ideologiskt färgad, innebörd. 
För att återigen använda Barthes terminologi så mytologiseras de.75 

Ett talande exempel här är vår kära köttbulle. Om vi betraktar 
köttbullen som en social praktik, ett visst sätt att tillaga kött som kan ha 
olika historiska och materiella orsaker till att praktiken formats just som 
den har (konserveringsmetoder, tillagningsredskap, tillgänglighet på vissa 
råvaror, etc). Den har dock ingen ”mening” i sig. Det är bara ett visst 
relativt oreflekterat sätt att tillreda kött på, ”så som man gör” helt enkelt. 
Men när köttbullen väl definieras språkligt kan den sedan laddas med 
mening och artikuleras till en hel mängd andra språkliga utsagor och 
värderingar. Den kan till exempel definieras som ”helgdagsmat”, ”finmat”, 
”bonnmat”, allt beroende på den språkliga (och sociala) kontext den 
placeras in i.  

När praktiken väl är språkliggjord är det också fritt fram att artikulera 
köttbullen som praktik med en ideologi, exempelvis en nationalistisk sådan, 
och framhålla att det är ”typiskt svenskt” att varje ”äkta svensk” därför bör 
ha minnen av ”mammas köttbullar”. Vi kan således konstatera att alla 
sociala praktiker därmed inte med nödvändighet är ideologiska, men alla 
sociala praktiker som har benämnts i språket har en mottaglighet eller 
utsatthet för att bli ideologiskt laddade. Frågan om man tycker om lök i sina 
köttbullar eller inte är i sig inte en ideologisk fråga, men när man artikulerar 
denna fråga i en ideologisk kontext, när man till exempel säger att det är 
”osvenskt” att laga sina köttbullar med hackad lök i förvandlas denna fråga 
till en ideologisk fråga då en koppling mellan praktiken (att laga köttbullar 
med lök i) och en nationalistiskt tankevärld eller ideologi upprättats. 

Genom den språkliga artikuleringen av en social praktik och en 
ideologi skapas även ideologiskt laddade subjektspositioner för utövare av 
dessa sociala praktiker.76 Artikuleringarna fungerar så att säga åt ”två håll”, 
om det är typiskt svenskt att ha minnen av mammas köttbullar, blir den som 
har sådana minnen även definierad och placerad i en subjektsposition som 
en ”typisk svensk”. När en social praktik sedan artikulerats ideologiskt 
interpelleras de individer som identifierar sig med denna praktik att 
acceptera en viss verklighetsbild, vissa kopplingar och artikuleringar som 
självklara och korrekta, och blir då motiverad att i sin sociala praktik 

                                           
75 Det är dock viktigt att här komma ihåg att detta inte betyder att all språklig eller all 
social praktik är ideologiskt laddad. Detta är en poäng som Terry Eagleton gör i 
Eagleton (1991), s 202, även om han där kanske drar denna poäng lite väl långt.  
76 Angående begreppet ”subjektsposition”, se Althusser (1971). Se även Foucault 
(1989), s 50ff samt Wetherell & Potter (1992), s 28f samt s 79. 
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handla efter den världsbeskrivning ideologin presenterar.77 En mor som 
utför den sociala praktiken att steka köttbullar till sin familj, interpelleras 
att betrakta sig själv som en ”äkta svensk köttbullsmor”, vilket är den 
subjektsposition modern placeras i om hon accepterar att stekandet av 
köttbullar till sina barn är någonting ”äkta svenskt”. Ideologin blir därmed 
performativ, den försöker förmå den enskilda aktören att avläsa världen på 
ett visst sätt och därefter basera sitt handlande i världen på ideologins 
världsuppfattning.  

Det existerar alltså helt klart kopplingar mellan hur sociala praktiker 
artikuleras ideologiskt i retoriska utsagor och hur dessa sociala praktiker 
sedan utövas, men det finns ingen enkel kausalitet dem emellan.78 Hur stark 
en viss artikulering av ideologi och social praktik är, och därmed även hur 
accepterad och naturaliserad en viss subjektspositionering blir, kan endast 
anas genom ett historiskt-empiriskt material och inte ens då går den helt 
säkert att säkerställa eftersom motståndet mot en viss ideologisk 
artikulering kanske funnits men varit tyst, tystat eller till stora delar 
ideologiskt oartikulerat och därmed i det stora hela undermedvetet, som de 
diagonala stigar som trampas upp av människor i strid mot stadsplanerarnas 
välritade raka grusgångar. Samtidigt måste vi dra den fulla konsekvensen 
av konstaterandet att det endast är i och genom språket som vi kan beskriva 
världen. Därmed styr språket (inte något specifikt språkbruk – utan språket 
som fenomen) hur vi uppfattar, och i förlängningen, till stor del hur vi 
agerar i vår omvärld.  

 
Diskurser och diskursiva fält  
I denna avhandling använder jag två olika relaterade, men inte liktydiga 
begrepp. Dels använder jag ibland adjektivt diskursiv för att beskriva 
någonting som sker i och genom språket, dels använder jag mig också av 
substantivet diskurs. Diskurs är ett mycket flyktigt begrepp som för 
närvarande ligger i tiden inom samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning, därför är det viktigt att definiera begreppet tydligt och redogöra 
för den meningsinnebörd det ges i en specifik studie, för att på så vis 
minska riskerna för en alltför långtgående begreppsförvirring. I denna 
studie används diskurs som en beteckning på en enhet av besläktade 

                                           
77 Se Althusser (1976), s 144. Se vidare Larrain (1996), s 48ff samt Sparks (1996), s 
89ff. Se även Thörn (1996), s 12. Jämför även med Laclau & Mouffes diskussion om 
”subjektspositioner” i Laclau & Mouffe (1985), s 114ff. 
78 Se exempelvis Faircloughs dialektiska uppfattning av förhållandet mellan språket 
och det icke-språkliga som den sammanfattas i Winther Jörgensen & Phillips (2000), 
s 66ff. Notera dock att flera av de centrala begrepp som används i denna avhandling 
har en annan funktion i Faircloughs övergripande metodapparat. 
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retoriska artikuleringar inom, och med syfte att hegemonisera, ett specifikt 
diskursivt fält.  

Diskursen är i den innebörd begreppet ges här därmed en maktgivande 
rättfärdigandeordning och sanningsordning som innehåller en samling 
besläktade artikuleringar med syfte att kontrollera och utöva makt på en 
viss del av samhället. Begreppet diskursivt fält är, såsom det används i 
avhandlingen, hämtat från Håkan Thörns artikel Från medvetande till 
diskurs: Ideologi, utopi och identitet efter den språkliga vändningen.79 
Håkan Thörn beskriver i denna artikel det diskursiva fältet som ”ett 
spänningsfält av symboler och begrepp som delas av de stridande 
parterna”.80 De diskursiva fälten är alltså de konstruerade rum, arenor eller 
slagfält inom vilka den diskursiva kampen utkämpas. De genomlöps 
ständigt av en mängd konfliktlinjer där förhållandet mellan olika diskurser 
och deras hegemonianspråk skiftar. Kampen bedrivs bland annat genom 
hegemoniseringsförsök i form av artikuleringen av centrala värdeladdade 
begrepp (dvs. det som här kallas för koncept). 

Det är här viktigt att hålla i minnet att det diskursiva fältbegreppet är 
ett analytiskt begrepp, precis som ”ideologi” och ”diskurs”. Det är aldrig 
självklart eller naturligt var vi bör dra gränserna för ett visst diskursivt fält 
gentemot ett annat. Gränsen mellan vad som bör betraktas som ett 
diskursivt fält eller en diskurs är också beroende av den undersökning som 
ligger för handen, vad det är som skall studeras, och ur vilken infallsvinkel.  

Mer omfattande diskurser, såsom den nationalistiska, innehåller ofta 
vid varje givet tillfälle en mängd motsägelsefulla påståenden om vad 
exempelvis ”nationen” eller ”det äkta svenska”, ”den svenska folksjälen” 
egentligen är (tecken på en kamp om hegemoni).81 Därför kan det vara 
fruktbart att studera denna diskurs som ett diskursivt fält med en mängd 
diskurser inom sig, för att på så vis framhålla de konfliktlinjer och 
motsägelser som existerar inom diskursen. Vi får alltså inte glömma att 

                                           
79 Användningen här av begreppet ”diskursivt fält” bör inte förväxlas med Laclau & 
Mouffes användning av samma begrepp, som det totala rummet av möjliga 
artikuleringar, se Laclau & Mouffe (1985), s 111, vilket de använder för att trycka på 
den i grunden språkliga (i deras begreppsapparat ”diskursiva”) konstruktionen av 
detta rum som Håkan Thörn i sin artikel istället kallar för ”livsvärlden”, se Thörn 
(1996), s 12. Däremot kan begreppet ”diskursivt fält” så som det används här ses som 
i stora delar synonymt med Norman Faircloughs begrepp ”diskursordning”: ”en 
motsägelsfull konfiguration av diskurser och genrer inom samma område eller 
institution”, citerad i Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 134. Se även Fairclough 
(1992) samt Fairclough (1995), s 55f samt s 62ff och även Winther Jörgensen & 
Phillips (2000), s134ff. Det är dock viktigt att i sammanhanget påpeka att Faircloughs 
definition av diskursbegreppet är mer begränsad än den definition som används i 
denna avhandling. 
80 Thörn (1996), s 10. 
81 Se vidare Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 162f. 
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våra teoretiska begrepp är verktyg som bör användas i relation till vad vi i 
våra undersökningar är intresserade av att undersöka och lyfta fram. I denna 
avhandling kommer nationalismen exempelvis till största del att behandlas 
som en diskurs vilken bland annat förekommer på det kulinariska 
diskursiva fältet. 

Begreppen ideologi och diskurs är nära besläktade med varandra och 
rent idéhistoriskt lanserades diskursbegreppet som ett alternativ till den 
totaliserande ideologisyn som många marxistiska samhällsteoretiker 
argumenterade för under 1900-talet.82 Den avgörande analytiska skillnaden 
som trots allt kan göras, så som begreppen används här, är att där ideologier 
är utopiska och har hegemoniska anspråk på hela samhällsformationen så är 
diskurserna verksamma inom endast ett eller flera diskursiva fält. De 
”diskurser” som har helhetsanspråk som giltiga sanningsregimer i hela 
samhället, definieras här alltså som ideologier (exempelvis nationalismen, 
som även diskuteras ovan).83 Precis som uppdelningen mellan diskurser och 
diskursiva fält är denna särskiljande definition av diskurser och ideologier 
av en analytisk art och syftar till att lyfta fram att alla diskurser inte har ett 
helhetsanspråk på allmän giltighet, utan kanske endast syftar till att upprätta 
hegemoni inom ett visst diskursivt fält.  

Jag skiljer här på två olika nivåer: den mer övergripande ideologiska 
nivån och den mer begränsade diskursnivån. Där ideologin är en 
”metanarrativ” som söker installera sig som en generell identitetsgrund, 
tolkningsram och handlingsplan för alla medlemmar av ett samhälle, är 
diskursen en legitimeringsordning för att försöka kontrollera och utöva 
makt på ett visst utsnitt av samhället.84 Många diskurser på de diskursiva 
fälten hämtar dock sitt grundläggande tankeinnehåll från ideologier på den 
mer övergripande nivån, och vi kan endast studera ideologierna på den 
övergripande nivån empiriskt genom att försöka se hur en viss 
legitimeringsordning (diskurs) vinner mark inom en stor mängd disparata 
diskursiva fält i samhället.  

                                           
82 Se Thörn (1996), s 7, samt Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 23ff. Se även 
Stuart Halls kritik av den klassiska marxistiska användningen av ideologibegreppet i 
meningen av en endast materialistiskt grundad monolit som reflekterar den styrande 
klassens intressen, Hall (1996a), s 25-46.  
83 Angående begreppet ”sanningsregim”, se Foucault (1980), s 133. Se även 
Wetherell & Potter (1992), s 67f.  
84 Observera att denna definition av diskurs skiljer sig något från den som Thörn 
(1996) presenterar och även från de övriga teoretikerna som den övergripande 
argumentationen här bygger på, såsom Laclau & Mouffe och Fairclough. Av de 
teoretiker som denna begreppsapparat generellt bygger på ligger den användning av 
begreppet ”diskurs” som görs här troligtvis närmast Foucault (1989). Se även Hall 
(1996c), s 136 där han argumenterar för en liknande begreppsanvändning. 
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På så sätt skulle man kunna säga att en diskurs består av retoriska 
utsagor inom ett specifikt område – ett specifikt diskursivt fält – som är 
kopplade till varandra genom deras artikulerade positioner på det diskursiva 
fältet. Dessa artikulerade positioner kan – men måste inte – sedan i sin tur 
kopplas till (artikuleras med) en ideologi med mer vidlyftiga 
mandatanspråk.85    Diskursen är enligt denna definition alltså den 
medierande nivån mellan den enskilda retoriska utsagan och en 
övergripande ideologisk formation. 

 
Figur 1.2: De möjliga kopplingarna mellan begreppen ideologi, diskurs och 
retorik, såsom de brukas i avhandlingen 

 
 

Ideologi, diskurs och retorik: en sammanhållen modell 
I de ovanstående avsnitten har jag skisserat en modell av 
ideologiproduktion och reproduktion som består av tre nivåer: den 
övergripande ideologiska nivån, diskursnivån och den retoriska nivån. 
Relationen mellan dessa nivåer illustreras i figur 1.2. De för avhandlingen 
centrala begreppen ideologi, diskurs och retorik kan i enlighet med denna 

                                           
85 Denna definition innebär att vissa diskurser kan betraktas som icke-ideologiska. 
Med detta menas dock, i motsats till diskursforskare som Norman Faircloughs 
synsätt, inte att dessa diskurser av nödvändo är mindre förtryckande än ideologiska 
diskurser. Icke-ideologiska diskurser är fortfarande sanningsregimer med 
maktanspråk och rättfärdigandeanspråk som söker utesluta andra alternativa 
beskrivningar av verkligheten. Skillnaden mellan ideologiska och icke-ideologiska 
diskurser inom detta synsätt är snarare endast att de icke-ideologiska diskurserna inte 
är relaterade till någon övergripande ideologi med totalitetsanspråk på 
samhällshegemoni. 
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modell definieras på följande vis i relation till varandra: ideologi, som en 
beteckning på de idésystem som aktivt kämpar om att dominera och forma 
allt samhällsliv, diskurser som benämningen på de legitimeringsordningar 
som används för att utöva inflytande inom ett visst område i samhället (och 
som i sin tur kan hämta sitt idéinnehåll från en övergripande ideologi) och 
retorik, som en beteckning på de utsagor i vilka diskurser och ideologier 
artikuleras i (den språkliga) praktiken.  

Begreppen måste här (såsom tidigare påpekats) uppfattas som 
heuristiska konstruktioner och analytiska verktyg som hjälper oss att förstå 
vår omvärld.86 Ideologier och diskurser är heller inte empiriskt existerande i 
sig – de kan endast skisseras i andra hand genom ett sorterande och 
ordnande av manifesta retoriska utsagor som bevarats till eftervärlden i 
bild, tal och skrift.  Därmed är det endast genom att studera reellt 
existerande retoriska utsagor som vi kan försöka ringa in diskurser och 
ideologier.  

Genom att studera retoriska utsagor på ett specifikt diskursivt fält, 
deras utformning och spridning över tid kan vi få ledtrådar om större, 
genomgripande ideologiska skiften i samhället. Det finns, som illustreras i 
figuren, också en ömsesidig påverkan mellan ideologiernas, diskursernas 
och retorikens nivåer. Denna påverkan bygger i mångt och mycket på hur 
enskilda aktörer producerar och reproducerar diskurser och ideologier i och 
genom sin retorikanvändning på de diskursiva fälten. 

 
En aktörsgrundad struktursyn 
Så som jag begreppen diskurs, ideologi och retorik kan det ibland tyckas 
som att dessa storheter har egna medvetanden och viljor: en diskurs ”flyttar 
fram sina positioner”, en ideologi ”artikulerar sig”, och så vidare. Poängen 
med detta är inte på något vis att hävda att dessa begrepp beskriver i sig 
existerande levande enheter. Ideologi och diskurs är dock analytiska 
begrepp som försöker definiera och beskriva en typ av sociala strukturer i 
samhället som existerar oberoende av den enskilda individen, men som 
samtidigt är beroende av att reproduceras och kommuniceras för att existera 
vidare. Denna reproduktion och kommunikation sker både på ett medvetet 
och ett omedvetet plan hos den enskilda aktören. Just de 
meningsproducerande och reproducerande mekanismerna är något som den 
abstrakta och starkt strukturinriktade diskursanalysen i Laclau & Mouffes 
anda inte lyckas behandla.87 Det är här användningen av begreppet retorik 
visar sig särskilt fruktbart, som en ansats till att försöka koppla de abstrakta 

                                           
86 Jämför med Eagleton (1991), s 193f. 
87 Se Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 57. 
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strukturbegreppen diskurs och ideologi till empiriskt existerande utsagor av 
enskilda aktörer.  

Margaret Wetherell och Jonathan Potter använder sig i sin 
diskursanalystiska forskningsansats av retorikbegreppet för att belysa hur 
individuella aktörer brukar de maktresurser och använder sig av de 
legitimeringsordningar som diskurserna skapar och skapas av. Wetherell & 
Potter studerar således diskurserna när de används som flexibla resurser i 
olika aktörers retorik, det vill säga, hur aktörer använder sig av diskurser 
för att legitimera positioneringar och handlingar i sociala sammanhang.88 
Som Norman Fairclough också anmärker, använder sig aktörer av diskurser 
på ett aktivt och kreativt sätt genom att bygga sina argument på dem 
snarare än att mekaniskt reproducera dem.89 En reproduktion av en viss 
ideologi genom ett retorisk användande kan således antingen vara 
framförallt reproduktiv i en konserverande mening där aktören använder 
sig av vedertagna artikuleringar eller reproduktiv i en nyskapande mening, 
där aktören aktivt omformar den ideologiska retorikens användning genom 
nyskapande omartikuleringar.90  

Syftet med Wetherell & Potters samt Faircloughs analyser är inte att 
kategorisera den aktör som är upphovsperson till en ideologiskt laddad 
utsaga som ”tillhörande” en viss ideologi eller diskurs, utan snarare att 
identifiera de strategier genom vilka aktörer rättfärdigar sina viljor och 
handlingar.91 Wetherell & Potter framhåller i sin ansats att aktörers 
användning av diskurser som resurser många gånger varierar efter det 
sociala sammanhanget, människor är sällan helt konsekventa i sitt 
retorikbruk, och att de snarare anpassar sina argument beroende på 
situationen och den tilltänkta publiken.92 Enligt detta synsätt ska man därför 
inte förvänta sig att människor är konsekventa i sin argumentation, snarare 
ska man räkna med att deras tal och skrift varierar eftersom de underbygger 
sina ställningstaganden med olika diskurser i olika kontexter. Värt att 
notera i detta sammanhang är att förändringar i kontexten inte enbart 
behöver handla om olika positioneringar av samma aktör i olika 
sammanhang synkront (vid samma tillfälle) utan även kan handla om olika 
positioneringar beroende på en diakron förändring av kontexten (vid olika 
tidpunkter). Vid varje givet tillfälle har därmed aktörerna som kämpar för 

                                           
88 Se vidare Wetherell & Potter (1992), s 92ff samt Faircolugh (1989), s 39. 
89 Fairclough (1989), s 39. 
90 Se Fairclough (1989) s, 39f. 
91 För att analysera dessa retorisk-strategiska val har Wetherell & Potter utvecklat ett 
avancerat metodsystem för retorikanalys, se bl.a. Potter (1996). I denna avhandling 
anknyts dock enbart till Wetherell & Potters mer övergripande teoretiska ansats. 
92 Se även Billig (1991), s 15. 
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att flytta fram sin position på ett diskursivt fält olika retoriska strategier 
tillgängliga för sig, olika diskurser som hon eller han kan knyta an till eller 
positionera sig i, inom vilka vissa artikuleringar kan göras för att stärka 
aktörens legitimitetsanspråk. Vad detta urval består av, d.v.s. uppsättningen 
av tillgängliga diskurser, och därmed vad man kan kalla för den gångbara 
retoriska arsenalen inom ett visst samhälle vid en specifik tidpunkt, är 
historiskt bestämt, vilket betyder att det förändras med tiden och tidsandan 
(de övergripande ideologiska förskjutningarna i samhället).93 

Enligt de ovanstående resonemangen kan man alltså säga att den 
enskilda aktören positionerar sig i diskursen för att dra nytta av den. 
Samtidigt som detta sker, sker dock kopplingen även i den motsatta 
riktningen, diskursen positioneras på det diskursiva fältet med aktören som 
agent. Därmed uppstår en dialektik mellan diskursen/ideologin och den 
enskilda aktören, samtidigt som aktören utnyttjar diskursen för att 
positionera sig och rättfärdiga sin position så ”utnyttjar” diskursen aktören 
för att rättfärdiga sin existens och sin legitimitet som en grund för 
sanningsanspråk. Samtidigt som aktören till en del formar diskursen och 
ideologin genom de artikuleringar hon/han gör så formas hon/han samtidigt 
av dem, genom att de utgör den horisont utifrån vilken hon/han agerar och 
argumenterar, vilket leder till att hon/han manifesterar ideologin/diskursen 
empiriskt och producerar/reproducerar den. Som Roland Barthes har 
uttryckt det är vi således samtidigt språkets (och diskursernas) ”herrar” och 
”slavar”.94 En kokboksförfattare som har känt av att det ”nationella” ligger i 
tiden och som vill övertyga sina läsare om att de bör laga och äta mer 
köttbullar kan argumentera för detta genom att exempelvis säga att ”varje 
äkta svensk bör äta köttbullar minst en gång i månaden” eller ”alla riktiga 
svenska mammor bör laga köttbullar åt sina barn”. När författaren stärker 
sin egen argumentation genom att ta till ett av de tillgängliga argumenten ur 
den aktuella retoriska arsenalen reproducerar hon/han samtidigt den 
nationalistiska ideologin som en legitim grund för att basera argument på.  

                                           
93 Angående begreppet ”retoriska arsenalen” kan detta jämföras med Wetherell & 
Potters begrepp ”tolkningsrepertoarer” [”interpretative repertoires”], vilka de 
beskriver som en ”available choreography of interpretative moves – like the moves of 
an ice dancer, say – from which particular ones can be selected in a way that fits most 
effectivly in the context”, Wetherell & Potter (1992), s 92. För en diskussion om hur 
materiella och sociala strukturella förhållanden kan påverka de artikuleringar och den 
retoriska arsenal som är tillgänglig för en specifik aktör, dvs. hur utomspråkliga 
positioner kan påverka de möjliga och sannolika diskursiva positioneringar aktörer 
kan inta, se Daryl Slack (1996) samt Grossberg (1996). Den eviga frågan om en 
determinism eller dialektik i relationen mellan dessa nivåer ligger dock (lyckligtvis) 
utanför denna avhandlings omfattning. 
94 Barthes (1982), s 461. Se vidare Billig (1991), s 8. 
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När en specifik aktör tillgriper en ideologiskt laddad retorik kan 
motivet till detta språkbruk ibland utgöras av en medveten strategi för att 
rättfärdiga en position, det man skulle kunna kalla för ett ”taktiskt” 
retorikbruk. I motsats till det taktiska retorikbruket kan man ställa det 
omedvetna, ”reflexmässiga” (om än som konditionerad reflex) 
retorikbruket som är knutet till det som aktören upplever som en nödvändig 
och självklar retorisk position som så att säga är naturliggjord, och där 
aktören kanske inte ens är medveten om sitt retorikbruk. Den mer 
omedvetna ”reflexmässiga” retoriken känner aktören kanske snarare ett 
tvång att reproducera eftersom den är kopplad till aktörens upplevelse av 
vad som är en del av dess personliga essens, den typ av subjektsposition 
som vi kan kalla för en identitet och som av aktören själv uppfattas som en 
odiskutabel  sanning att jämföra med Luthers berömda svar till påven, ”här 
står jag – jag kan icke annat”.95 

Denna analytiska uppdelning mellan taktiska och reflexmässiga 
retorikbruk är ett försök att nyansera retorikbegreppet, som annars lätt kan 
framstå som att det implicerar att all retorikanvändning är medveten och 
nyttomaximerande från aktörens sida. Det bör här påpekas att det kan vara 
mycket vanskligt att empiriskt försöka skilja på medvetna taktiska och mer 
omedvetna reflexmässiga retoriska utsagor.  

En intressant aspekt av det medvetna, taktiska bruket av 
ideologiserade retoriker är dock att en stor del av den effekt retorikbruket 
får, reproduktionen av en viss diskurs som legitim, oftast är mer omedveten 
hos den ”medvetna” taktiska retorikern än hos den ”omedvetna” 
reflexmässiga. Den ”medvetna” taktikern är oftast omedveten om, eller 
ointresserad av den dubbla effekten av den artikulering hon/han gör; att den 
skapade kopplingen så att säga går i två riktningar: samtidigt som hon/han 
”medvetet” använder diskursen för att rättfärdiga sin egen position är 
hon/hon ”omedveten” om det faktum att hon/han på samma gång 
rättfärdigar diskursens sanningsanspråk genom att använda den som en 
rättfärdigandegrund för sin utsaga. Den så att säga ”inverterade 
legitimeringen” av den brukade diskursen blir till det som sociologen 
Anthony Giddens kallar för en ”oavsiktlig konsekvens” av handlandet.96 
Om den retoriska utsagan även syftar till att påverka och forma en social 

                                           
95 Referensen gäller det tyska uttrycket: ”Hier stehe ich, ich kann nicht anders”, den 
fras med vilken Martin Luther enligt legenden (dock odukumenterat) skulle ha 
avslutat sitt tal till de tyska ständerna i Worms 1521. Angående identitetsbegreppet, 
se vidare Wehterell & Potter (1992), s 78. 
96 Angående uttrycket ”oavsiktliga konekvenser av handlande” (”unintended 
consequences of action”), se Giddens (1997), s 6, samt mer ingående i Giddens 
(1979), s 7 och s 69ff. Se även Fairclough (1989), s 41. 
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praktik politiserar och ideologiserar aktören även omedvetet den sociala 
praktiken i fråga genom att koppla den till en ideologiskt laddad retorik.  

Aktören reproducerar också omedvetet en ideologi som kanske inte 
upplevs som medförande politiska implikationer inom det diskursiva fält 
aktören brukar den, men som samtidigt kan få dramatiska effekter om den 
börjar ”läcka över” in på andra diskursiva fält. En argumentation om 
köttbullens ”äkta svenskhet” kan te sig som oskyldig på ett kulinariskt 
diskursivt fält, men kan samtidigt bidra till att stärka bruket av en retorik 
och diskurs om äkta svenskhet på andra diskursiva fält genom att legitimera 
diskursens anspråk som sanningsordning. Om detta språkbruk sedan blir 
neutraliserat och läcker över i exempelvis det politiska diskursiva fältet ter 
sig inte längre ”den äkta svenskheten” som legitimeringsordning som 
särskilt oskyldig.  

 
Empirisk-historisk ideologianalys: hur och varför? 
Vad tjänar det till att använda den till synes invecklad begreppsapparat som 
presenterats här? Förhoppningsvis blir ansatsens värde tydligare när 
begreppen så att säga ”satts i arbete” på avhandlingens empiriska material, 
men på ett övergripande plan kan man säga att det vi här kan kalla för en 
ideologianalytisk begreppsapparat i nygramsciansk anda kan vara mycket 
effektiv för att studera hur olika idéer sprider sig inom samhällen, och hur 
de i sin tur kan sammankopplas med och påverka de sociala praktikerna, 
vilket gör att de därigenom förvandlas till reellt verkande materiella krafter.  
Michel Foucault har i denna anda förordat det som han kallar för en 
genealogisk historia, baserad på en läsning av Nietszche.97  

Syftet med den genealogiska historien är att med ett avstamp i 
samtiden spåra de historiska processer genom vilka vår samtid formats, 
samt att försöka åskådliggöra de släktskap mellan vissa sociala praktiker 
och vissa diskursiva praktiker som medvetet eller omedvetet dolts eller 
glömts bort. Som sociologen Mats Beronius beskrivit det är genealogi, i 
Foucaults och Nietszches anda, en metod som intresserar sig för strukturer, 
praktiker, institutioner och idéer från det förflutna som påverkar nutiden. 
En genealogisk-historisk forskningsfråga formuleras därmed alltid med 
avstamp i samtiden och handlar inte om vad som ”egentligen hände” utan 
snarare om vad det är från det förflutna som fortfarande är levande i 
samtiden och kanske framförallt, på vilket sätt det är levande.98 Syftet med 
den genealogiska undersökningen blir därmed att beskriva hur vissa 
aspekter av ett samtidsfenomen härstammar ifrån och fortfarande delvis 
struktureras av komponenter från det förflutna.  

                                           
97 Se Foucault (1977).  
98 Beronius (1991), s 50. Se även Wetherell & Potter (1992), s 80. 
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Som Beronius beskriver det ligger vinsten av en genealogisk 
undersökning inte heller i att någon fråga om ”varför” besvaras, poängen är 
snarare att peka ut fenomen för nutidsmänniskan i hennes egen värld som 
hon inte är direkt medveten om, samt deras historiska släktskap.99 
Genealogin är därför i grunden alltid en kritisk vetenskap som strävar efter 
att skärskåda och plocka isär det i nutiden tagna för givna eller effektivt 
dolda. Paul Veyne har beskrivit detta som en drift mot att söka efter 
händelser eller fenomen i det förflutna som när de presenteras utgör en 
slags ”satir” över det som vi inte ser i nutiden, ”att ur det förflutna 
kristallisera ut grundvalarna för en kritik av vår tid, en kritik av nutida 
fenomen som vi inte utan vidare urskiljer”.100  

Viktigt att notera är att det genealogiska spårandet av ett socialt 
fenomens härkomst inte handlar om ett fastslående av fenomenets genes, 
eller absoluta ursprung, utan snarare om dess genea, dess släktskap. I denna 
ansats betraktas alla fenomen i samhället (institutioner, praktiker, idéer, 
osv.) som bestående av ett antal artikulerade komponenter där vissa av 
dessa komponenter tidigare tillhört andra formationer, där komponenterna i 
dessa tidigare formationer kanske haft delvis andra funktioner och kanske 
en annorlunda artikulering. En bestämt kulturfenomens genealogi består 
sedan av alla de trådar som korsats för att göra det till vad det är. För att 
spåra fenomenets härkomst måste man därför först identifiera de 
komponenter som det består av och sedan spåra dessa komponenters banor 
bakåt i historien. När man sedan genom att följa dessa komponenters banor 
funnit de historiska ”släktingarna” till ett nutida fenomen så kan 
beskrivningen av dessa besläktade historiska fenomen fungera som 
grundval för en kritik eller ”satir” över det nutida fenomenet.101 I denna 
avhandling kommer denna kritik framförallt kretsa kring uppdelningen 
mellan det vi betecknar som ”svenskt” och ”utländskt”, där hur denna 
uppdelning i dag ser ut på det kulinariska fältet dels kommer att ställas i 
perspektiv mot hur denna uppdelning sett ut historiskt på detta fält, dels 
mot hur denna uppdelning yttrat sig i andra delar av samhället. 

Vi måste här dock påminna oss om att den genealogiska ansatsen inte 
på något sätt har anspråk på att avslöja någon ”sanning” om det nutida, utan 
att det snarare är ett försök att sätta nutiden i ett annorlunda perspektiv än 
det etablerade. Enligt Beronius kan man därför beteckna genealogin som en 
perspektivgenererande forskningsansats där det inte finns något anspråk på, 
och därmed heller inget sätt att garantera säker kunskap. Istället är det en 
möjlighet att generera nya oväntade infallsvinklar, kanske inte minst när det 

                                           
99 Beronius (1991), s 51. 
100 Citerad i Beronius (1991), s 52. 
101 Beronius (1991), s 53. 
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handlar om det nära, välbekanta och självklara.102 Här knyter även Laclau 
& Mouffes diskursanalys såväl som ideologianalyser i cultural studies-anda 
och Barthes mytologianalys in i denna ansats, där dessa formulerar sin 
forskningsuppgift som ett försök att plocka isär det vi idag tar för naturligt 
och att lyfta fram den ideologiska och diskursiva kamp som ligger bakom 
de samhällskonstellationer som vi idag tar för självklara, det som Louise 
Phillips och Marianne Winther Jörgensen kallar för  en ”exotisering av det 
självklara”.103 Laclau lånar ett begrepp från Jacques Derrida när han 
beskriver den genealogibesläktade diskursanalytiska och ideologianalytiska 
ansatsen av denaturalisering som dekonstruktion.104 Dekonstruktionen 
syftar till att synliggöra hegemoniseringsprocessens mekanismer och att 
plocka isär de mytifierade verklighetsbeskrivningar dessa bidrar till att 
upprätta och upprätthålla, för att därmed visa hur vår ”naturliga” omvärld är 
”ett resultat av politiska processer med sociala konsekvenser”.105 

 
Kulturen som ideologiskt slagfält 
I avsnittet ovan beskrivs att den genealogiska ansatsen studerar hur gamla 
samhällsstrukturer och praktiker ständigt omformas, omtolkas och 
reartikuleras för att sedan fortleva i en samhällsformation, om än i ett nytt 
sammanhang och med en ny mening. I samma anda har Gramsci resonerat 
kring historiska ”spår”, de ”stratifierade avlagringarna av folklig filosofi” 
som skapats i det förflutna men som vi i eftervärlden saknar en 
”förteckningslista” över.106 Dessa avlagringar av populärt 
meningsskapande, ”folklig filosofi” eller ”sunt förnuft”, bör inte ses som en 
universell eller spontan form av meningsskapande utan snarare en historiskt 
bestämd form av folkligt resonerande som till sin natur är motsägelsefullt, 
fragmentariskt och episodiskt. Orsaken till detta är att det ”sunda förnuftet” 
är en av de viktigaste ideologiska stridsskådeplatserna eftersom det 
determinerar vad som betraktas som självevident och självklar kunskap.  

Denna ideologiaspekt, som Fredric Jameson kallar för det politiskt 
omedvetna, har sin kanske främsta funktion inom det som kan benämnas 

                                           
102 Beronius (1991), s 53. 
103 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 151. Se även Winther Jörgensen & Phillips 
(2000), s 43f ; Laclau & Mouffe (1985) 176-193 ; Barthes (1969), s 255ff. ; Hall 
(1992) ; Se exempelvis Hall (1996a), s 27 ; Grossberg (1996), s 151-154, då särskilt 
citatet av Stuart Hall på s 153. För en diskussion om kombinationen av Foucault, 
Laclau & Mouffe och Halls forskningsansatser, se Chen (1996), s 309ff. Se även den 
relaterade diskussionen om kombinationen av olika diskursanalytiska ansatser i 
Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 139ff.  
104 Laclau (1993), s 281f samt Laclau (1996). 
105 Winther Jörgensen & Phillips (2000), s 56. 
106 Hall (1996a), s43. 
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den kulturella sfären.107 Som exempelvis Michel de Certeau definierar 
”kultur” skall detta förstås som just en konstruerad (både socialt och 
vetenskapligt) plats, en arena, inom vilken en ideologisk kamp ständigt 
pågår.108 Just på detta vis definierar också Lawrence Grossberg – en 
ledande cultural studies-forskare – kultur: 

 
Kulturen är den plats där den [ideologiska] striden utkämpas om att 
definiera hur livet levs och upplevs, en strid som förs i de diskursiva 
[språkliga] former som finns tillgängliga för oss. Kulturella praktiker 
artikulerar meningen av specifika sociala praktiker och händelser; de 
definierar hur vi ger dem mening, hur de erfars och hur de levs.109 

 
Michel De Certeau har vidare skrivit att kulturen är en sfär inom vilken 
spillet från ”doktrinära avlagringar av politik, filosofi och religion” kommer 
till ytan. Genom detta blir ideologi ”smygande återuppståndet i allt 
kulturellt – ett ideologins hantverk, en ideologisk ”fiskdamm”.110 Den 
”mjuka” kulturen blir i lönndom exploaterad av dess motsats, den ”hårda” 
politiken eller ideologin.111 Ett bra exempel här är vår köttbulle, vilket är en 
social praktik som vi idag betraktar som ett uttryck för den ”svenska 
kulturen”. Köttbullen är idag vedertagen som typiskt svensk mat och anses 
av majoriteten av svenskar exempelvis som hemmahörande på ett ”äkta 
svenskt” julbord eller på ett komplett smörgåsbord, ”så är det bara, det är 
en del av kulturen”, skulle kanske många svara på frågan om varför. Men 
om vi vill förstå hur köttbullen har blivit konstruerad som en del av den 
vedertagna svenska kulturen och traditionen måste vi hålla ögonen öppna 
för de ideologiska processer varigenom en artikulering mellan köttbullen 
och svenskhet historiskt sett har gjorts. Det finns starka ideologiska 
kopplingar mellan definitionen av ”kulturfenomenet” köttbullar som typiskt 
svenskt och en nationalistisk ideologi, men dessa kopplingar är till stor del 
osynliggjorda och naturaliserade. En artikulering har någon gång aktivt 
skett, men hur, när och varför? 

Det är således inom kulturen som den kanske vikigaste komponenten i 
ideologier, den latenta och vardagliga som vi tar för givet – som köttbullens 
”svenskhet” – får sitt uttryck. Som Lawrence Grossberg noterar skapar 

                                           
107 Se Jameson (1994). Jämför även med Grossberg (1996), s 159. Även Stuart Hall 
gör kopplingen mellan ”kultur” och ”common sense” i Hall (1996b), s 439. 
108 Angående de Certeaus definition av kulturbegreppet som brukas här (”culture in 
the singular”), se de Certeau (1997), s 127. Jämför även med Eagleton (2000) samt 
Bauman (1999). 
109 Grossberg (1996), s 158 [min översättning]. 
110 de Certeau (1997), s 107. 
111 de Certeau (1997), s 134. Se också Tesfahuney (1998), s 88ff. 
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ideologi på det viset en naturalisering av artikuleringar av språklig mening 
och sociala praktiker. De kopplingar som på så vis effektivt naturaliseras 
kommer sedermera att tas för givna då de helt enkelt kommer att utgöra 
sunt förnuft, ”som det är” eller ”som man gör”.112 Därmed, i en kombinerad 
cultural studies och genealogisk ansats blir det forskarens uppgift, den som 
till exempel studerar den retorik med vilken köttbullar presenterats genom 
historien, att försöka plocka isär och historisera detta kulturfenomen för att 
kunna analysera hur olika ideologiska skiften har påverkat hur köttbullen 
har framställts, mytifierats och artikulerats. Helt enkelt att dekonstruera 
köttbullen som kulturellt koncept. I relation till den ”äkta svenska 
köttbullen” handlar detta framförallt om att undersöka artikuleringen 
mellan denna maträtt och matlagningspraktik och en nationalistisk ideologi. 

 
Nation, nationalism och nationell identitet  
”Qu’est-ce qu’une nation?” frågar sig Ernst Renan redan i titeln till hans 
klassiska föreläsning från 1882 om nationens väsen.113 Som en del av svaret 
på denna fråga uttalade han sedan det berömda påståendet att nationen, till 
en viss del, är att betrakta som en ”daglig folkomröstning” (”Un plébiscite 
de tous les jours”), en daglig identifikationsprocess som inte kan garanteras 
av en ärorik historia.114 Nationen och nationalismen har varit hett 
omtvistade forskningsobjekt under de senaste dryga femtio åren. Den 
centrala skiljelinjen i dessa tvister kan sägas löpa mellan de forskare som 
generellt kallas för ”primordialister” och de så kallade 
”socialkonstruktivisterna”. Det grundläggande för den primordialistiska 
grenen av forskningsfältet är utgångspunkten att nationen är den 
ursprungliga och mest grundläggande typen av mänsklig gemenskap. 
Centrala verk i denna skola är Carlton Hayes The historical evolution of 
modern nationalism och Hans Kohns The idea of nationalism.115 Som 
genre- och stilbildande i den socialkonstruktivistiska inriktningen kan 
istället Elie Kedouries Nationalism från 1960 framhållas.116  

I opposition mot primordialisterna framhåller socialkonstruktivisterna 
nationen som en ”föreställd gemenskap” vilken inte på något vis kan anses 
ha någon essens som trancendent ahistoriskt subjekt. I detta perspektiv 
betraktas inte nationen som en evig gemenskap utan snarare som en 
skapelse av människan, en historiskt relativt ny organisationsprincip som 
formas och ständigt omformas av olika sociala och politiska krafter.  

                                           
112 Grossberg (1996), s 159. 
113 Renan (1882). 
114 Renan (1882), s 27. 
115 Hayes (1931) ; Kohn (1944). 
116 Kedourie (1960). 
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Bland de idag aktiva mer tongivande forskare som kan betecknas som 
närstående den primordialistiska traditionen utmärker sig framförallt 
Anthony D Smith, även om han inkorporerat stora delar av den 
socialkonstruktivistiska kritiken i sitt perspektiv och står för en mer 
nyanserad bild av nationens historia än många tidigare primordialistiska 
forskare.117 Det är dock i den socialkonstruktivistiska traditionen som 
merparten av den dynamiska forskningen om nationalism skett de senaste 
dryga tjugo åren.  

En av de mest inflytelserika forskarna inom denna skolbildning har 
varit Ernest Gellner. Hans än idag omdebatterade idéer presenterades i 
böcker som Nations and nationalism och den ofullbordade Nationalism.118 
En bärande idé hos Gellner är att nationen som social och politisk 
organisationsform är ofrånkomligt sammanbunden med framväxten av det 
moderna samhället och kanske framförallt den moderna (national)staten. 
När det gamla ståndssamhället bröts ned av industrialismens 
efterverkningar behövdes en ny stabiliserande struktur och 
identifikationsgrund. För att fylla detta tomrum konstrueras nationer och 
nationalistiska rörelser växte fram, vilka genom hänvisningar till myter om 
den slumrande, eviga nationella själen skapade vad som i praktiken var en 
ny samhällsform.  

Gellners idéer har i stor utsträckning inspirerat vidare publikationer i 
den socialkonstruktivistiska genren av forskare som Eric Hobsbawm och 
Benedict Anderson, där särskilt den senares idéer om nationen som en 
”föreställd gemenskap” vunnit brett genomslag.119 Anderson betraktar 
nationen som vad vi skulle kunna kalla för en ”institutionaliserad diskurs”. 
Han utgår ifrån att nationen är en mytisk gemenskap eftersom den bygger 
på att människor ska identifiera sig med en gemenskap i vilken hon aldrig 
kommer att ha någon annan relation till de flesta andra medlemmarna av 
denna gemenskap än genom just sin identifikation med detta föreställda 
kollektiv. Samtidigt är denna föreställda gemenskap allt annat än en fiktion 
eftersom den fungerar som statsbärande berättelse i den stora majoriteten av 
moderna samhällen. För att parafrasera det berömda Thomas-teoremet: 
nationen är verklig eftersom människor agerar som om den är det, varför 
den blir verklig i sina konsekvenser. Den föreställda gemenskapen har fått 
ligga till grund för skapandet av maktbärande strukturer och institutioner, 

                                           
117 Se exempelvis Smith (1986) samt Smith (1991). Smith brukar ibland kallas för 
”etnicist” för att särskilja honom från de mer rigida traditionella primordialisterna. 
118 Gellner (1983),  på svenska Gellner (1997b) ; Gellner (1997a). 
119 Hobsbawm (1990), på svenska Hobsbawm (1994) ; Anderson (1991), på svenska 
Anderson (1993). 
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genom vilket nationen under lite mer än tvåhundra år således har 
institutionaliserats som en privilegierad social, kulturell och politisk form. 

Med Andersons tankar om nationens föreställda gemenskap och med 
Renans berömda reflektion i bakhuvudet, att nationen kan betraktas som 
utgörande en daglig folkomröstning, kan vi börja urskilja konturerna av en 
forskningsansats som ställer sig skeptisk till fruktbarheten i att utgå ifrån 
frågan om vad nationen ”egentligen” är. Dessa forskare har i mångt och 
mycket istället velat skifta fokus till en frågeställning om hur nationen, i 
meningen av en nationell identitet, produceras och framförallt reproduceras 
både i extraordinära situationer och i den gemene medborgarens vardag. I 
denna anda frågar sig Michael Billig i Banal nationalism hur nationen 
reproduceras i människors medvetande på en banal, vardaglig nivå. Hur 
kommer det sig att människor i tider av relativ stabilitet, när gatorna inte 
fylls av flaggviftande hoper och medierna av stridbara patriotiska budskap, 
helt enkelt inte glömmer bort att de tillhör en nation eller slutar att bry sig 
genom att upphöra att identifiera sig med nationen? Billig utgår i sin studie 
ifrån att nationalismen inte är någon extremideologi, vilket den ibland 
explicit eller implicit framställs som, utan snarare normaltillståndet i alla 
världens fungerande nationalstater. Billig utvecklar därför termen ”banal 
nationalism” för att beteckna den ofta osynliga och till synes icke-
aggressiva vardagsnationalismen:  

 
Begreppet banal nationalism introduceras för att beteckna de 
ideologiska vanor som möjliggör reproduktionen av etablerade 
västerländska nationer. Vidare argumenteras att dessa vanor inte är 
avskiljda från det vardagliga livet, som vissa betraktare antagit. 
Dagligen indikeras, eller ”flaggas”, nationen i medborgarnas liv. 
Nationalism är långt ifrån ett tillfälligt tillstånd i etablerade nationer, 
det är snarare dess normaltillstånd.120 
 

Billig förklarar vidare att befolkningarna i västerländska nationalstater 
dagligen genom små subtila symboler och symbolhandlingar blir påminda 
om deras ”nationella plats i en värld av nationer”.121  Dessa påminnelser är 
dock så vardagliga och så återkommande att de inte medvetet registreras 
som påminnelser. Billig betonar denna vardaglighet genom att påpeka att 
hans föredragna liknelse för den banala nationalismen inte är den 
nationsflagga som viftas med i upphetsad passion, utan snarare den 
nationsflagga som obemärkt besmyckar en offentlig byggnad.122 

                                           
120 Billig (1995), s 6 [min översättning, författarens markering]. 
121 Billig (1995), s 8. 
122 Billig (1995), s 8. 
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Billig går dock med påståendet att nationalismen handlar om nationens 
plats ”i en värld av nationer” längre än till att bara påpeka att nationalismen 
är ett normaltillstånd i västerländska nationalstater. I Billigs ögon kan 
nationalismen till och med betecknas som den ideologi som i grund och 
botten underbygger hela vår idag rådande världsordning. Billig utgår här 
ifrån att nationalismen är en ideologi med universella anspråk: 

 
[N]ationalism involverar mer än konstruktionen av en specifik 
identitet (ett specifikt nationellt ”vi”), eftersom det bygger på en 
allmän princip: det är rätt att ”vi” äger ”vår” egen stat, eftersom andra 
folk (nationer) borde ha deras stater (nationer).123 
 

Denna universella ”nationella princip” är den grundtanke som underbygger 
konstruktionen av hela vår politiska och geografiska värld, vilket Billig 
noterar när han anmärker att hela vår planets landmassa, med undantag för 
Antarktis, idag är indelat i nationer och stater.124 Nationen föreställs alltid 
som en nation i ”en värld av nationer” och nationalismen implicerar därför 
en hel världssyn där nationen blir till den mest grundläggande mänskliga 
gemenskapen – för alla människor. 125 Det ”egna” nationella medvetandet, 
den nationella identiteten, förutsätter en värld av nationer, en internationell 
kontext, vilken måste föreställas i lika hög grad som den egna nationella 
föreställda gemenskapen. I denna mening blir inte utlänningar bara 
odifferentierade Andra som symboliserar ”vår” motsats, utan de betraktas i 
vissa aspekter även som ”oss”, i det att de föreställs vara del av 
nationsskapets underbyggande universella gemenskap/system.126  Billig 
noterar vidare att även om detta system i grund och botten bygger på 
ogrundade ontologiskt filosofiska antagande så är det idag, på grund av 
dess totala dominans, ett antagande som anses utgöra vanligt och självklart 
”sunt förnuft”.127  

Vad gäller den banala nationalismens verkningar i vardagslivet 
konstaterar Billig att ”flaggandet” av nationen inte bara sker genom 
användandet av mer tydliga symboler som nationella flaggor och emblem. 

                                           
123 Billig (1995), s 24 [min översättning]. 
124 Billig (1995), s 22. Jämför även med den diskussion Liisa Malkki för i Malkki 
(1992), s 26. 
125 Jämför även med Balibar (2004), s 23: “Överallt där nationer existerar härskar 
nationalismen… vad som står på spel är alltid konstruktionen av en ’nationell 
identitet’ som kommer att segra över alla andra och ta oss till en punkt där nationell 
tillhörighet korsar och integrerar alla andra former av tillhörighet. Men detta är per 
definition precis vad nationalism är” [min översättning, författarens kursivering]. 
126 Billig (1995), s 83. Denna analys är mycket närliggande Michael Harbsmeiers 
resonemang i Harbsmeier (1986).  
127 Billig (1995), s 63. 
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Nationen flaggas även dagligen i vårt vardagliga språkbruk. Billig påpekar 
här att detta inte bara handlar om ”blodmyternas färgstarka språk”, utan 
framförallt om det prosaiska och rutinmässigt använda språk som tar 
nationen, nationernas värld och den nationella principen för givna: ”På 
detta vis reproduceras nationernas värld som världen, nutidens naturliga 
tillstånd… Små ord snarare än grandiosa minnesvärda fraser skänker 
ständiga, men knappt medvetna, påminnelser om hemlandet, vilket gör 
’vår’ nationella identitet oförglömlig”.128  

Precis som Michael Billig har Stuart Hall framhållit den språkliga 
nivån i konstruktionen av föreställningar om enhetliga nationella kulturer 
och nationella identiteter. Han noterar att vi i språket konstruerar identiteter 
och producerar föreställningar om nationen med vilka vi kan identifiera oss. 
Dessa konstruerade bilder är dock sällan enhetliga över tid och rum 
(geografiskt och socialt). Genom att koppla nationen till olika värderingar 
och fenomen, genom att artikulera nationen i olika varianter, kan alternativa 
och ibland motstridiga versioner av nationen, den nationella kulturen och 
den nationella identiteten konstrueras. Hall utvecklar detta tema: 

 
Istället för att tänka oss nationella kulturer som enhetliga, borde vi 
tänka oss dem som utgörande ett diskursivt redskap vilket framställer 
skillnad som enhetlighet eller identitet. De [nationella kulturerna] 
genomskärs av djupa interna splittringar och skillnader, och ”förenas” 
endast genom utövandet av olika former av kulturell makt.129 
 

Enligt detta synsätt är nationalismer, när de invokeras som en form av 
retorik, sällan entydiga fenomen och definitionerna av vad en viss nation 
”är” vid ett specifikt historiskt tillfälle är nästan alltid högst motstridiga. 
Trots detta kan man ibland spåra konjunkturer i utveckling av hur nationen 
artikuleras – större skiften där en tidigare slentrianmässig definition av en 
nation eller nationell kultur kommer att ifrågasättas i allt högre grad och där 
nationen därigenom genomgår en fas av redefinition. Hall konstaterar 
vidare även att den språkliga konstruktionen av nationen ibland kopplas till 
olika sociala praktiker som på så sätt laddas med en nationell symbolik 
varigenom de kommer att betraktas som exempelvis ”typiskt svenska”, 
”typiskt norska”, osv. Dessa praktiker blir, när de artikuleras med en 
nationell kultur och identitet, en form av riter som fysiskt får förkroppsliga 
nationens väsen. Ett exempel på en sådan praktik eller rit vad gäller 
svenskheten är som tidigare uppmärksammats köttbullskonsumtionen. Den 
meningsomladdning gamla (eller mindre gamla) seder och praktiker, 

                                           
128 Billig (1995), s 93 [min översättning, författarens kursivering]. 
129 Hall (1992), s 297 [min översättning, författarens kursivering]. 
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exempelvis köttbullen, genomgår när de artikuleras med en viss 
retorik(/diskurs/ideologi) kan relateras till det fenomen som etnologen 
Anders Salomonsson i en artikel kallar för ”kulturrekonstruktion”.  

 
Konstruktionen av svenska nationella traditioner 
Kulturrekonstruktioner kännetecknas av att ”äldre kulturdrag medvetet 
hämtas fram till dagssituationen av en speciell anledning. Det rycks loss ur 
en historisk kultursituation, putsas upp (ibland till oigenkännlighet) och 
planteras in i ett nytt sammanhang med helt förändrad innebörd”.130 På så 
sätt omvandlas gamla seder till upphöjda (i detta fall nationella) kodifierade 
traditioner, varigenom deras mening helt omkodas i det att de nu framställs 
som symboler för, och den fysiska gestaltningen av, en viss nationell 
kultur.131 Den omladdning och omtolkning av ett kulturfenomen som 
kulturrekonstruktionen innebär framställs dock sällan som sådan, utan 
istället regelmässigt som ett återuppväckande av gamla normer.132 Detta är 
en orimlig position eftersom kulturrekonstruktionen alltid sker genom en 
nytolkning på samtidens premisser och i enlighet med ett kontemporärt 
intresse, varför detta döljande av premisserna måste ses som försök till 
naturalisering och mytifiering.  

Vidare så består instiftandet av traditioner inte ens alltid av en 
omtolkning av gamla kulturföreteelser. Ibland är de introducerade 
traditionerna till och med nyuppfinningar som presenteras klädda i en 
retorisk mantel av ålderdomlighet. I Eric Hobsbawm och Terence Rangers 
antologi The invention of tradition presenteras ett antal studier i vilka just 
det medvetna uppfinnandet av nationella traditioner, samt hur dessa 
traditioner används för skapandet av en nationell identitet, undersöks. I 
boken konstaterar bland annat Hobsbawm i en uppsats att perioden mellan 
1870 och 1914 utgjorde en tid av ”massproduktion av traditioner” i 

                                           
130 Salomonsson (1987), s 78. 
131 Se vidare Frykman & Löfgren (1991), s 24ff. Det är även från denna text som jag 
hämtat den distinktion mellan ”vanor”, ”seder” och ”traditioner” som jag 
genomgående använder i avhandlingen. Grovt förenklat, och i ordalag som Frykman 
och Löfgren själva inte använder, skulle man kunna säga att vanan, seden och 
traditionen utgör tre olika nivåer av kodifiering och därmed även tre olika parallella 
nivåer av språklig artikulering. Vanan är i denna definition den oreflekterade 
praktiken – den omedvetet inlärda handlingsordningen och handlaget. Seden, å sin 
sida, är en definierad och reflekterad praxis – en gemensam, erkänd handlingsform 
som styrs av vissa regler, hur man ”ska göra”. Traditionen, slutligen, är en kodifiering 
av en vana eller sed som även artikuleras med mer övergripande diskurser eller 
ideologier, där den som tradition kodifierade vanan eller seder kommer att framställas 
som symbolisk för en viss grupptillhörighet. 
132 Jämför med Hyland Eriksen (1999), s 37, ”För att en tradition ska vara trovärdig 
måste den ha uppstått under delvis okända omständigheter”. 
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Europa.133 Orsaken till detta var att äldre sociala strukturer trasades sönder 
och förlorade sin validitet genom den moderna statens och industrialismens 
genomslag, varför en ny gemenskap, allt som oftast grundad på en 
nationalstatlig tanke kom att bli normen. Denna nya gemenskap behövde 
sina sammanhållande ritualer, och det var här de nyskapade traditionerna 
fyllde sin roll.  

Vad gäller Sverige har framförallt etnologen Orvar Löfgren i ett antal 
skrifter, många gånger i samarbete med andra författare, undersökt 
konstruktionen och uppfinnandet av svenska nationella traditioner.134 Även 
i Sverige var slutet av 1800-talet en period då en intensiv konstruktion av 
nationella traditioner och ett nationellt (nationaliserat) kulturarv pågick. Det 
är under denna period som bland annat Skansen grundas, utseendet på vår 
flagga kodifieras och vi får en nationalsång. Precis som i andra europeiska 
länder är det i Sverige framförallt bildningsborgerskapet som driver denna 
process av traditionskonstruktion. Detta är en samhällsgrupp som generellt 
betraktas som central i det moderna samhällets framväxt och som i hög 
grad saknar förankring i tidigare gruppgemenskaper, varför man söker att 
förankra sin identitet i de nya nationella traditionerna.  

I en accelererande men på inget vis rak och tydlig process avtar från 
början av 1900-talet, och framförallt under tiden efter andra världskriget, 
intresset för nationella traditioner i Sverige. Den svenska nationella 
identiteten förknippas under decennierna efter andra världskriget med en 
modern, öppen attityd.135 Det ”typiskt svenska” framställs framförallt under 
denna period som ett avståndstagande från historia och traditioner, att inte 
gå och bära på en massa ”gammal bråte” av denna typ görs till en nationell 
dygd. Orvar Löfgren kallar denna process för en ”omfördelning av det 
nationellas energi”.136 Orsaken till detta är att den programmatiska 
internationalismen, öppenheten och icke-patriotismen görs till en distinkt 
svensk dygd. Svenskarna som folk framställs som det mest icke-

                                           
133 Hobsbawm (1983).  
134 Se framförallt Gaunt & Löfgren (1984) och Ehn/Frykman/Löfgren (1993), men 
även Löfgren (1989) samt Löfgren (1999). Andra i detta sammanhang intressanta 
texter som ur ett bredare perspektiv behandlar konstruktionen av en svensk nationell 
identitet är Arnstberg (1989), inledningen till A W Johansson (2001) samt Broberg 
(1993). Några avhandlingar som här också förtjänar att uppmärksammas är Henrik 
Höjers undersökning av konstruktionen av en svensk nationell identitet genom brukat 
av statistik, Höjer (2001); Patrik Halls banbrytande avhandling, Hall (1998), om den 
över historien förändrade artikuleringen av svensk nationalism samt Jonas Nordins 
avhandling, Nordin (2000), vilken i detta sammanhang är intressant för sin från de 
tidigare nämnda författarna något (om än i slutändan inte radikalt) avvikande analys 
av den svenska nationella identitetens historia. 
135 A W Johansson (2001), s 7f. 
136 Löfgren (1999), s 152. 
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nationalistiska (och därför bästa) av alla världens folkslag. 
Internationalismen görs till ett hyllat nationellt drag, varför Arne Ruth har 
kallat den svenska internationalismen för en ”ersatz-patriotism”.137 Under 
1980-talet återkommer intresset för det ”nationella” i Sverige med en sådan 
styrka att Löfgren talar om en ”stolthetens etnifiering” då allt större del av 
människors självidentifikation kommer att förknippas med etnisk och 
nationell tillhörighet.138 

 
Nationella kök 
Efter denna diskussion kring nationen och de nationella traditionerna är det 
nu dags att åter vända blickarna mot vår svenska köttbulle. Hur kommer det 
sig att just mat, såsom köttbullar, så ofta får en stark symbolisk och 
ideologisk laddning? Den franska antropologen Claude Fischler har i en 
uppsats försökt förklara just detta, varför maten har så starkt symbolvärde 
när människor försöker identifiera sig själva och andra. Fischler 
argumenterar för att matens starka symbolladdning kommer av att den är 
någonting som inkorporeras i vår kropp när vi äter den – den blir helt enkelt 
en del av oss, rent fysiskt – men även symboliskt. I Fischlers egna ord 
beskriver han det som att vi när vi äter skickar maten över gränsen mellan 
omvärlden [”the world”] och jaget [”the self”], det vill säga mellan vår 
utsida och vår insida.139 Därför blir symbolladdningen så stark – eftersom 
det maten symboliserar blir en del av en människa rent fysiskt när hon 
konsumerar det.  

Fischler noterar vidare att i stort sett alla kulturer innehåller 
föreställningar om att konsumtionen av viss mat kan påverka en människas 
personlighet och essens – vem man är. Fischler konstaterar att 
inkorporations-principen på detta sätt ”i stor utsträckning ligger till grund 
för mänskliga försök att kontrollera både kroppen och tanken – och därmed 
även identiteten”.140 Vidare, som en konsekvens av detta, påpekar Fischler 
att matlagning – ett gemensamt kök eller cuisine – därför fungerar för att 
hjälpa grupper att markera ”sin plats i världen” och att identifiera sig själva 
och andra.141 

För att komprimera Fischlers slutsatser skulle man kunna påstå att 
konsumtionen av mat ingår i produktionen och reproduktionen av 

                                           
137 Ruth (1984), s 68. 
138 Löfgren (1999), s 147. Jämför även med A W Johansson (2001), s 15. 
139 Fischler (1988), s 279. 
140 Fischler (1988), s 280. [min översättning]. 
141 Fischler (1988), s 286. 
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(exempelvis nationell) identitet.142 Denna identitet måste både förstås i 
individuella och kollektiva termer, där kollektiv 
konsumtion/konsumtionsregler/konsumtionspreferenser av mat och dryck 
många gånger skapar starka gruppidentiteter. Antropologen Robert Foster 
har också i en artikel noterat att konsumtionen är en av de viktigaste 
symbolhandlingarna, en av de typer av sociala praktiker, varigenom en 
individ kan uttrycka sin solidaritet med en föreställd nationell 
gemenskap.143 I en artikel om den banala nationalismens ständigt 
återkommande flaggningar av nationell identitet i vår vardag påstår 
Catherine Palmer också att maten utgör en av de mest centrala av dessa 
”flaggor”. Palmer noterar att matlagning ofta fungerar som en nationell 
identitetsmarkör i lika hög grad som mer uppenbara nationella symboler 
som mynt, nationalsånger och ceremonier, varför det är ett av de ”primära 
kulturella objekt i vilka nationalistiska känslor är inknutna”.144   

Det är heller inte svårt att hitta exempel på fall där vissa maträtter har 
artikulerats med en nationell symbolik och nationalistisk ideologi. Eszter 
Kisbán har i en artikel klarlagt hur goulaschen, de magyariska 
steppherdarnas gryta, under 1800-talet kom att genomgå en 
kulturrekonstruktion då den plockades upp av en nationalistisk borgerlig 
ungersk elit som institutionaliserade den som en nationell tradition och 
nationalrätt.145 Emiko Ohonuki-Tierney har på liknande sätt studerat hur 
riset i Japan i många omgångar laddats med en nationell symbolik och 
nationalistisk retorik där denna matvara många gånger framställts som en 
metafor för japanernas rena själ som inte får befläckas av ”smutsigt” 
importerat ris.146 Dessa är bara några av de många exempel som existerar 
av liknande fenomen.147  

Många gånger handlar inte konstruktionen av nationaliserade 
kulinariska traditioner bara om enstaka rätter utan istället om 

                                           
142 Att inkludera dessa två ekonomiska termer i resonemanget har sina meriter 
eftersom vi aldrig får glömma att maten, samtidigt som den har ett symbolvärde, även 
har ett viktigt ekonomiskt värde. Maten är en vara – kanske den viktigaste varan som 
finns – och även om användningen av begreppen produktion och konsumtion i detta 
fall inte håller sig inom den ”rena” ekonomiska teorins råmärken så har 
symbolladdningen hos mat i förlängningen även viktiga ekonomiska konsekvenser, 
eftersom konsumtionspreferenser byggande på dessa symbolladdningar kan ha 
genomgripande effekter på efterfrågansstrukturer på matmarknaden. Se exempelvis 
Ulf Jonssons (2004) resonemang kring ”konsumtionsbälten” i Europa. 
143 Foster (1991), s 238 samt s 248. 
144 Palmer (1998), s 196 [min översättning]. 
145 Kisbán (1989). 
146 Ohnuki-Tierney (1999), s 249. 
147 Se, förutom de exempel som ges ovan, även Raviv (2002), Tam (1997), Murcott 
(1996), m fl. 
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konstruktionen av hela nationella kök.148 I detta sammanhang är det viktigt 
att skilja på nationella matlagningspraktiker och nationella kök som 
koncept, dvs. som diskursiva konstruktioner. Onekligen formas de 
vardagliga matvanorna i ett land av sådana faktorer som 
naturförutsättningar och handelsförbindelser, men detta sker för det mesta 
på en omedveten, praktisk nivå. När jag här relaterar till nationella kök rör 
jag mig istället på en nivå av diskursiva koncept, vilken snarare relaterar till 
frågan om hur vi föreställer oss olika länders (inklusive vårt eget) ”typiska” 
matlagning. De nationella köken är enligt denna definition samlingar av 
recept vilka kodifierats som en korpus och artikulerats med en nationell 
symbolik. Dessa symboliska konstruktioner skapas i och genom språket, 
och den mat som i realiteten dagligen ligger på tallrikarna hos ett lands 
invånare har ofta väldigt lite att göra med vad som föreställs som typisk 
matlagning för detta land, de nationella köken utgör snarare en projicering 
av föreställningar om ett nationellt matlagningsideal.149  

Det är således genom olika typer av diskursiva processer som det urval 
sker varigenom vissa maträtter hallstämplas som ”äkta svenska” och andra 
faller i glömska. Det finns därmed ingen självklar relation mellan de 
materiella förutsättningarna i ett land eller ens de dominerande 
oreflekterade matvanorna i detta land och den matlagning som kommer att 
lyftas upp och kodifieras som detta lands nationella kök. Det enda sätt att 
rimligen studera konstruktionen av sådana nationella kök blir därmed 
genom historiska studier som försöker uppmärksamma de retoriska 
manövrer varigenom kopplingar mellan vissa typer av matlagning och en 
nationell symbolik upprättas, samt att kartlägga den mer övergripande 
ideologisk-historiska kontext dessa retorikanvändningar ingår i.   

 
Avslutande diskussion 
I detta kapitel har den svenska köttbullen fått fungera som metafor för all 
den matlagning vi idag betraktar som typiskt svensk. Köttbullen har fått 
följa med oss i hela kapitlet som ett exempel i diskussionerna om olika 
teoretiska begrepp som förekommer i denna avhandling. Därför är det 
också lämpligt att avsluta denna diskussion med att återvända till vår 
köttbulle med dess mystiska, naturliga svenskhet för att försöka knyta ihop 
resonemangen i detta kapitel inom ramen för avhandlingens 
intresseområde. I inledningen av detta kapitel frågade jag mig vad den 
svenska köttbullens svenskhet består i. Byggande på de resonemang som 
här har presenterats vill jag påstå att det med all trolighet i alla fall inte är 
på nivån av matlagningspraktik vi kan hitta den. Snarare måste vi försöka 

                                           
148 Se exempelvis Cusack (2000), Pilcher (1996) samt Appadurai (1988). 
149 Jämför med Ashley, Hollows, Jones & Taylor (2004), s 76. 
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undersöka på vilka sätt köttbullen har artikulerats med en svensk nationell 
symbolik genom bruket av en nationalistisk retorik, och på så sätt blivit del 
av en nationalistisk diskurs på det kulinariska fältet, en diskurs som knyts 
samman med en mer övergripande ideologisk nivå på vilken nationalismen 
fungerar som ett sorteringssystem för kulturella företeelser.  

Den process vilken vi skulle kunna kalla för köttbullens 
nationalisering eller ”försvenskning” är därmed allt annat än en naturlig 
process, den ingrediens som gör den svenska köttbullen så typiskt svenskt 
är helt enkelt en språklig konstruktion varigenom den sociala praktiken att 
laga och äta köttbullar kopplas samman med en ”svenskhet”. Om vi vill 
förstå hur denna konstruktion blivit till måste vi i ett historiskt perspektiv 
studera hur och när de idag svenskbetecknade matlagningspraktikerna (som 
köttbullarna) har artikulerats med en nationalistisk retorik. För att förstå 
detta måste vi även göra oss en bild av och försöka förstå vad som på det 
kulinariska fältet konstruerats som det per definition icke-svenska, ”det 
utländska”, och hur konstruktionen av och attityderna mot dessa fenomen 
förändrats under tidens gång. 
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Kapitel 2 
 

Den främmande maten 
 

Syftet med detta kapitel som kommer att inleda vår inringning av 
uppfattningarna om den svenska matkulturen och det svenska köket är att 
studera konstruktionen av och innehållet i de kulinariska motbilder som 
ställts mot det svenska, framförallt i kokböcker som handlar om utländsk 
(som utländsk definierad) matlagning. Således är syftet med detta kapitel 
först och främst att ringa in den typ av matlagning som historiskt betraktats 
som den ”icke-svenska”. 

Studiet av hur den utländska matlagningen konstruerats är i sig en 
intressant forskningsuppgift, men jag kommer här också försöka visa hur 
undersökningen av den mat som konstruerats som per definition inte svensk 
kan ge oss värdefulla insikter om vad man betraktat som dess motsats, det 
”svenska”. I min argumentation kring detta kommer jag att anknyta till de 
teoribildningar inom samhällsvetenskaperna som uppmärksammat att en av 
de centrala mekanismerna vid bildandet och upprätthållandet av en social 
identitet är konstruktionen av bilden av ”de Andra”, dvs. de människor och 
kulturer som betraktas som stående i opposition mot ”Självet” eller ”det 
Samma” (den egna gruppen). Sociala identiteter och självbilder formas 
därför enligt dessa teorier till stor del genom de motbilder som konstrueras 
eller ”målas upp”. 

Kapitlet inleds med en presentation av de teoriströmningar som 
influerat den empiriska undersökning som utgör huvuddelen av detta 
kapitel. Därefter följer en kort diskussion kring det historiska intresset för 
att beteckna matlagning som utländsk. Resterande del av kapitlet utgörs av 
en empirisk undersökning av de utländskbetecknade kök som förekommit 
på det svenska kulinariska fältet fram till 1970, samt hur dessa kök har 
presenterats och beskrivits i framförallt kokböcker.  

 
Nationella självbilder och motbilder 
Den schweiziske lingvisten Fernand Saussures Cours de linguistique 
générale som publicerades 1916 har med tiden visat sig vara ett av de 
viktigaste bidragen till såväl modern språkforskning som filosofi och 
samhällsvetenskap, i det att de idéer Saussure där presenterar till stor del 
har legat till grund för såväl de strukturalistiska som poststrukturalistiska 
idéströmningarna som kommit att dominera stora delar av tänkandet inom 
humaniora och samhällsvetenskap under den andra hälften av 1900-talet.150  

                                           
150 Saussure (1916). 
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Saussures revolutionerande teori byggde på tanken att en terms (ett 
ords) innehåll inte bestäms av dess relation till ett objekt eller hur det 
refererar till den fysiska världen utan snarare av dess relation till andra 
språkliga termer/ord. Stiliserat uttryckt kan man påstå att om x, y och z är 
olika termer/ord så definieras x genom dess relation till y och z snarare än 
till x1, där x1 står för ett objekt man sedan kan använda ordet x för att 
relatera till. Som exempel kan man anföra ordet ”gammal”. Istället för att 
peka på en person som är gammal kan vi mer framgångsrikt förklara ordets 
betydelse genom att sätta det i relation till andra ord som ”ung”, 
”medelålders” och ”nyfödd”; men också till ord som ”trött”, ”sjuk”, ”grå” 
och vidare till en ännu större grupp av ord som tillsammans med sina 
inbördes relationer skapar den väv av mening, strukturen, som språket 
bygger på.  

Språket består enligt Saussures teori därmed av en struktur av olika 
interrelaterade termer, där dessa termers mening bestäms av deras inbördes 
relation till varandra. Denna struktur kallade Saussure för språket (”la 
langue”) medan de enskilda uttalandena som byggde på denna struktur och 
skapade mening i en specifik situation utifrån dem kallades för talet (”la 
parole”), vilket sågs som helt bestämt av strukturens (språkets) 
strukturerande helhet. 

 Efter andra världskriget, och särskilt inom antropologin, har sedan 
Saussures tänkande applicerats inom studiet av kulturer och identiteter, 
eftersom det har visat sig fruktbart att även studera dessa meningsbärande 
system som vävar av mening. Denna forskningsinriktning har generellt 
benämnts som ”strukturalism”, där ledande tänkare varit exempelvis 
Claudé Levi-Strauss och Mary Douglas.151 Efter ett visst övermod i 
sökandet efter alldominerande kulturella grundstrukturer som skulle forma 
kulturer och individuella identiteter in i minsta detalj har en 
poststrukturalistisk skola utvecklats där dikotomin mellan språk (struktur) 
och tal (aktivitet) nedtonats och där språkets föränderlighet och flexibilitet 
betonats snarare än rigid kontinuitet och reproduktion. Strukturen ses inte 
längre som stabil i förhållande till taltillfället, utan varje taltillfälle erkänns 
även innehålla en möjlighet till att omforma och omformulera strukturen 
genom att skapa nya artikuleringar och omartikuleringar.  

Poststrukturalismen har visat sig vara en bättre utgångspunkt vid 
studiet av historiska fenomen än strukturalismen eftersom den betonar 
strukturens föränderlighet och flexibilitet och därmed aktivt söker efter 

                                           
151 Applikationen av det lingvistiska tänkandet på sociala strukturer ska inte endast ses 
som metaforiskt utan utgår ifrån språkets centrala roll i formulerandet av reflexiva 
identiteter, i det att vi endast kan beskriva oss själva och vår omvärld genom att 
använda oss av språket. 
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förändringar, trendbrott och omartikuleringar snarare än strukturalismens 
betoning på helheter, permanens och stabilitet. Ledande 
poststrukturalistiska tänkare har inom filosofin – bland många andra – varit 
Jacques Derrida och Julia Kristeva och inom samhällsvetenskaperna 
Zygmunt Bauman och Michel Foucault, samt olika inriktningar av cultural 
studies, då framförallt amerikanska cultural studies-forskare som Kuan-
Hsing Chen och Lawrence Grossberg och den så kallade diskursanalysen, 
främst representerad av Chantal Mouffe och Ernesto Laclau.  

En inriktning av strukturalismen, och senare framförallt 
poststrukturalismen, har specialiserat sig på att studera hur identiteter och 
kulturer formas genom att ställas i opposition mot det Andra som i 
exemplet ovan, där vi kunde se hur en stor del av meningen av ordet 
”gammal” bestäms av att en ”gammal” person definieras som inte ”ung” 
och inte ”medelålders”, och så vidare. När dessa termer sedan sätts in i sina 
vidare vävar av mening och exempelvis ”ung” relateras till ”livskraftig”, 
”vacker” och ”frisk”, blir ”gammal” därmed även definierad som motsatsen 
till dessa termer eftersom ”gammal” har satts i relation till ”ung” som dess 
Andra, dess motsats, och ömsesidigt uteslutande term.  

Därmed blir ”gammal”, genom att inte vara ”ung” automatiskt även 
inte ”livskraftig”, ”vacker” och ”frisk” – och struktureras således som 
motsatsen till dessa termer. Det som sedan definieras som ”gammalt” 
kommer därför även genom association och konnotation att definieras som 
bristande i livskraft, fult och sjukt. Vidare kan man enligt detta synsätt 
genom att studera vad en individ eller grupp anser sig inte vara, dess 
motbild, i förlängningen även få en relativt klar bild av vad dessa individer 
eller grupper i själva verket anser sig vara, dess självbild. I Sverige har 
bland andra etnologen Orvar Löfgren påtalat nyttan av ett sådant 
”symboliskt inverterande” perspektiv vid studiet av hur sociala 
gruppidentiteter formas.152  

 
Postkolonialismen och de nationella Andra 
Michael Billig har konstaterat att i ett tänkande som baserar sig på en 
nationell princip fyller de nationella Andra en viktig funktion för 
identifikationen av den egna nationen. Billig skriver att i den nationalistiska 
ideologin ingår: ”sätt att föreställa sig ’oss, nationen’, vilken påstås besitta 
ett unikt öde (eller identitet); det innehåller även ett sätt att föreställa sig 
’dem, utlänningarna’, mot vilka ’vi’ identifierar ’oss’ som annorlunda”.153 
En specifik inriktning inom samhällsvetenskapen, den postkoloniala teorin, 

                                           
152 Se Löfgren (1987), s 111ff. 
153 Billig (1995), s 61 [min översättning]. Se även Berg & Trépagny (1999), s 9f. 
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har speciellt inriktat sig på att studera hur etniska och nationella identiteter 
och självbilder formas genom konstruktionen av motbilder om de Andra.  

Som förgrundsgestalter i den postkoloniala rörelsen har bland andra 
Edward Said, Homi K. Bhabha och Gayatri Spivak utmärkt sig. Ofta har 
syftet med de postkoloniala teoretikernas studier varit att kartlägga 
västvärldens konstruktion av självuppfattning och självbilder genom 
kontrasterande mot vad som framställts som ”barbariska” eller 
”ociviliserade” folk och nationer, men man har vidare även studerat hur 
dessa motbilder sedan ofta internaliserats av de grupper som de projicerats 
på samt hur icke-euroamerikanska kulturer formar sin självbild genom att 
kontrastera denna mot en konstruerad bild av ”Västerlandet” eller av andra 
icke-euroamerikanska kulturer och identiteter.  

Samtidigt har många postkoloniala arbeten pekat på att bilden av de 
Andra inte är stabil och permanent, utan att konstruktionen av de Andra 
snarare förändras i och med att ideologiska, politiska och sociala 
förskjutningar äger rum. Konstruktionen av Själv och Andra är således en 
dynamisk och ständigt pågående process som speglar övergripande sociala 
förändringar. Det postkoloniala perspektivet har också visat sig fruktbart 
vid studier av matens roll i formationen och förändringen av nationella och 
etniska identiteter, där maten som tidigare påpekats kan betraktas som en 
central identitetsmarkör.154 Bland andra har Susan Zlotnick studerat 
brittiska hemmafruars förhållande till den indiska curry i relation till Indien 
som en motsägelsefull Annan åt brittiskheten, vilket även Uma Narayan 
gjort – delvis byggande på Zlotnick. Lynn Harbottle har studerat iranska 
invandrarkvinnor i Storbritanniens relation till det brittiska samhället 
genom konstruktionen av kulinarisk självbild och motbilder och Arjun 
Appadurai har studerat konstruktionen av etniska Andra i indiska 
kokböcker.155 

Sammantaget kan det konstateras att den som är intresserad av att 
undersöka konstruktionen av självbilder gör sig en otjänst om hon/han 
ignorerar material och potentiella källor som relaterar till konstruktionen av 
motbilder av och föreställningar om de Andra, eftersom dessa kan ge viktig 
information om det som de konstrueras i opposition mot. Om man vill 
studera konstruktionen av bilden av den ”svenska” maten bör man därför 
även lägga viss tid och energi på att klarlägga vad man i Sverige definitivt 
betraktat som den icke-svenska maten – antitesen till det svenska – och det 
som per definition inte kan vara svensk mat, det vill säga den utländska 

                                           
154 Se exempelvis Fischler (1988) samt Scholliers (2001). 
155 Se Zlotnick (1996); Narayan (1995) samt (1997), kap. 5 ; Harbottle (1996) samt 
Appadurai (1988). 
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maten, samt hur olika bilder av denna utländskhet konstruerats på det 
kulinariska diskursiva fältet. 

 
Intresset för den utländska maten 
Den första svenska kokbok som uttryckligen beskriver matlagning som 
betecknas som utländsk är Romble Salés Then französke-kocken och 
pasteybakaren från 1664. Den är även en av de allra första kokböckerna 
som överhuvudtaget publiceras på svenska.156 Boken utger sig även för att 
vara den första i sitt slag i det att den behandlar den franska matlagningen. 
Boken är troligtvis till största delen en direkt översättning av den franska 
storkocken Francois Pierre de la Varennes inflytelserika Le cuisiner 
François från 1651, en misstanke som stärks av underskriften på titelbladet 
som anslår: ”Nu nyligen på thet Swenska Språket uthgångir igenom 
Romble Sale”.157 Kokböckerna om specifikt utländsk mat har alltså en 
väldigt lång historia i Sverige, nästan lika lång som den svenska 
kokbokspubliceringens historia, vilket tyder på ett tidigt stort intresse för 
mat som betecknats som utländsk.  

För att få en skissartad överblick av intresset för kokböcker som 
signifierats som specifikt utländska kan vi utgå ifrån Hans Blomqvists 
bibliografi över mat- och dryckrelaterade skrifter tryckta i Sverige, Mat och 
dryck i Sverige (1979).158 Med Blomqvists bibliografi som utgångspunkt 

                                           
156 Filologen Richard du Rietz anser att Andreas Sparrmans (adlad Palmcron), 
drottning Kristinas livmedikus, Sundhetzens Speghel från 1642, Sparrman (1642), kan 
betecknas som den första svenska kokboken eftersom den innehåller så detaljerade 
instruktioner om matlagning, trots att det i grunden är en dietik, se du Rietz (1953), s 
49. Om man räknar bort Sparrmans verk blir den första direkt identifierbara kokboken 
som trycks i Sverige den tyskspråkiga Stockholmisch Koch-Gesprächs Vortrab, 
zwischen einer flamischen und niedersächsischen Köchin av drottning Kristinas 
kökschef Dietlev Meier, Meier (1644), samt den första svenskspråkiga kokboken den 
anonymt författade Een lijten kockebook, hwaruthinnan beskrijfwes, huruledes man 
allehanda spijs wäl koka och tilrätta kan... (1650).    
157 Angående Salés koppling till La Varenne, se du Rietz (1953), s 52 samt Blomqvist 
(2001), s 13. 
158 Blomqvists bibliografi gör inga anspråk på att vara komplett, men utgör trots detta 
det bästa tillgängliga underlaget för att skapa en snabb översikt av den svenska 
kokbokspublikationen. Konstruktionen av en mer komplett bibliografi genom kontroll 
mot andra källor såsom Kungliga Bibliotekets tryckta bokkataloger är en diger 
uppgift som inte ryms inom ramen för denna avhandling. Där stickprovsjämförelser 
har gjorts mellan min egen insamlade information om publikationen av utländsk-
/svensk-betecknade kokböcker och de dito kokböcker Blomqvist presenterar i sin 
bibliografi saknas endast åtta kända titlar av 146 under tidsperioden 1600-1970 i 
bibliografin, vilket i detta sammanhang måste ses som en acceptabel felmarginal för 
att skapa en ungefärlig uppfattning om utgivningen. Vad gäller de uppmärksammade 
åtta titlar som saknades i bibliografin har jag tagit mig friheten att inkludera dessa i 
statistiken ovan som en komplettering av Blomqvists bibliografi. Motsvarande 
kompletteringar saknas dock för icke utländsk-/svenskbetecknade titlar, vilket bör 
hållas i minnet. I sammanräkningen har uteslutits kokböcker publicerade på annat 
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kan vi se att totalt 92 kokböcker som publicerats under perioden 1600-1970 
betecknas (denoteras/konnoteras) i titeln som handlande om utländsk mat. 
Detta kan ställas mot en total publikation av 806 kokböcker under perioden, 
vilket gör att de utländskbetecknade kokböckerna utgjort drygt 11% av det 
totala antalet publicerade kokböcker under perioden. I diagram 2.1 finns 
denna statistik nedbruten per decennium (efter 1900, dessförinnan per sekel 
samt halvsekel). 

  
Diagram 2.1: Utländskbetecknade kokböcker av det totala antalet kokböcker, i 
procent, decimalavrundad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Blomqvist (1979), Svensk bokkatalog 1961-1965 (1975),  Svensk bokkatalog 
1966-1970 (1981), Libris samt Kungliga Bibliotekets manuella beståndskataloger. 

 
Även om en total siffra av 11% av utgivningen av kokböcker under hela 
tidsperioden kanske inte ser alltför imponerande ut kan vi i diagram 2.1 
samt i 2.2 se att intresset för utländskbetecknad matlagning under vissa 
perioder varit mycket markant i den svenska kulinariska historien i relation 
till annan, icke-utländskbetecknad, matlagning. Relativt betraktat tycks 
detta intresse för att utländskbeteckna kokböcker vara som störst under 

                                                                                                                                    
språk än svenska, tryckta utanför Sverige, ingående som artiklar i tidskrift (särtryck 
har medtagits) samt stenciler omfattande endast ett blad. 
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första hälften av 1800-talet samt under andra hälften av 1900-talet – efter 
andra världskriget. Diskussioner om dessa trender kommer att föras längre 
fram i avhandlingen, men för tillfället räcker det med att notera att det 
verkligt stora allmänna intresset för utländskbetecknad mat i Sverige tycks 
uppstå under andra hälften av 1900-talet.  
 

Diagram 2.2: Utländskbetecknade kokböcker jämfört med det totala antalet kokböcker, i 
absoluta tal. Samt procentandel utlandsbetecknade av totalt antal, decimalavrundad 

Källa: Blomqvist (1979), Svensk bokkatalog 1961-1965 (1975),  Svensk bokkatalog 1966-1970 
(1981), Libris samt Kungliga Bibliotekets manuella beståndskataloger. 

 
De centrala kulinariska Andra 
Det är nu dags att vända blicken mot de specifika nationalitetsbeteckningar 
som gömmer sig under den allmänna beteckningen ”utländsk” matlagning. 
Dessa har jag indelat i tre kategorier: de centrala, de intermediära samt de 
perifera kulinariska Andra, beroende på hur frekvent förekommande de 
varit i kokbokslitteraturen, samt till viss del hur stort det konstruerade 
kulturella avståndet är till dem från det ”svenska”. De centrala kulinariska 
Andra är i denna indelning de nationalitetsbeteckningar runt vilka 
utgivningen av kokböcker om utländsk mat generellt graviterat. De är, som 
beteckningen säger, de som kan beskrivas som de centrala och av sin tid 
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mest uppmärksammade utländska köken vad gäller mängden av 
publikationer och referenser. Av dessa centrala kulinariska Andra framstår 
en som den i särklass mest uppmärksammade och omskrivna – den franska. 

 
Frankrike: den goda smakens hemvist 
”Jagh håller för onödigt närwarande Wärcke med många Ordh at berömma 
wäl wetandes thet sig att sielfwa Titulen bäst recommenderandes warder”, 
skriver hovköksmästaren Romble Salé 1644 i inledningen till Then 
französke-kocken och pasteybakaren, med vilket han menar att själva 
bokens titel, i vilken den betecknas som handlande om fransk matlagning, 
är tillräckligt med reklam för att sälja in den till en intresserad publik.159 
Historiskt, åtminstone sedan mitten av 1600-talet, är Frankrike den centrala 
kulinariska Andra i Sverige, liksom i de flesta andra europeiska länder.160 
Fransk matlagning står för den i särklass mest representerade beteckningen 
bland svenska kokböcker om utländsk mat som publicerats under perioden 
1600-1970. Dominansen är även ganska jämn över hela 
undersökningsperioden, och förstärks ytterligare av att den stora merparten 
av recepten i kokböckerna av typen ”det bästa av internationell matlagning” 
(hädanefter kallade ”internationella kokböcker”) domineras av franska, 
eller åtminstone fransk-konnoterade eller franskbetecknade recept.161  

Beteckningen av en maträtt som fransk tycks ända fram till 1970-talet 
(och ännu idag) ha fungerat som en typ av ”hallstämpel” för ambitioner till 
(eller åtminstone pretentioner på) god matlagning och god matkultur. Under 
1800-talet och i början av 1900-talet, innan publikationen av 
utlandsbetecknade kokböcker verkligen tog fart, tycks fransk-beteckningen 
ha fått fungera som en generell garanti och kvalitetsstämpel för främmande 
och okänd mat. Gustava Schartau inkluderar i sin Franska kocken eller kok-
konsten i sin fullkomlighet (1825) bland annat recept på engelska 
sockerärter, holländsk fisksås, italienska waktlar och engelsk rådjurs-stek, 
och Ivan Bjarne inkluderar i sin En liten fransk kokbok från 1929 ett recept 
på rizotto, ”en av det italienska kökets allra bästa skapelser”, som slinker 
med i denna ”franska” kokbok innan dess att det italienska köket fått sitt 

                                           
159 Salé (1664), u.n. 
160 Se exempelvis Mennell (1996), s 85ff samt Swahn (2000), s 23. 
161 För kokböcker ägnade åt fransk matlagning, se Salé (1644), Moderna kokerskan 
(1804), Schartau (1825), Blåa bandet (1832), Singstock (1832), Nordenfalk (1924), 
Coppet (1926), Östergren (1927), Bjarne (1929), Aminoff (1929), Östberg (1930), 
Rydelius (1940), Halling (1949), Halling (1952), Stora Franska (1953), Pellaprat 
(1959), Piepenstock (1965a), Schück (1965), Watt (1966), Kennedy (1969), Lundberg 
(1967), Oliver (1967). Vad gäller de internationella kokböckerna innehåller i stort sett 
samtliga franskbetecknade recept förutom de ”exotiska” kokböckerna av Juel (1969), 
Mörck-Fogelberg (1969) samt Mathiot (1970). 
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riktiga genombrott i Sverige.162 Vidare inkluderar Elsa Östberg i Det 
franska köket: Enkla rätter och andra från Paris och provinsen recept på 
både skotsk soppa, rysk soppa/bortsch [sic] och engelsk jägarsoppa.163 Till 
och med vanliga ”svenska” rätter som köttbullar, kalops och biffstek får ett 
nytt fashionabelt skimmer när de presenteras inklämda mellan cassoulet 
och hummer à la Parisienne i Sigrid Nordenfalks Svenskt och franskt kök 
från 1924.164  

Den egenskap som oftast sammankopplats med det franska köket är 
raffinemang. Som Vera Tórnerhielm exempelvis  utrycker det i Läckerheter 
från hela världen (1951), så är den franska matlagningen enligt henne 
jämförbar med ”fransyskans egen elegans”.165 Det är dock notabelt att de 
kokböcker som uteslutande behandlar fransk matlagning ofta försöker tona 
ned denna vitt utbredda uppfattning för att lyfta fram den folkliga franska 
matlagningen, snarare än Carêmes och Escoffiers grande cuisine. Dessa 
böckers författare försöker istället måla upp Frankrike som unikt i det att 
det är ett land som är genomsyrat av matkultur, där de enklaste 
mureriarbetarna med cementfläckar på kläderna har en stor fascination och 
ett intresse för gastronomi, och besitter kunskapen att koka upp en 
fantastiskt välsmakande lunch.166 Frankrike porträtteras som ett land där 
gemene person är ”ytterst intresserade av matlagning” och ”lidelsefullt 
måna om vad de äter” och därför ”gör sig stor möda också med den 
enklaste husmanskost”.167  

Eller som svaret på den retoriska fråga, ”fransk mat – vad är det som 
gör den så märkvärdig?”, vilken Madeleine Lundberg ställer sig i slutordet 
till Minnen från en liten resa i franskt kök (1967), att franskt kök inte så 
mycket är ett sätt att laga mat på, ”som en känsla för måtta och 
proportioner, för smak, detta oidentifierbara begrepp, som man blir varse 
när det inte finns, för vad som passar, för vad som går att ’gifta ihop’, som 
det heter på franska”.168 Hon konstaterar vidare att ”en vardaglig fransk 

                                           
162 Schartau (1825) ; Bjarne (1929). Angående Schartaus receptnamn måste dock 
dessa ses inom en kontext för de nationalitetsangivelser som inom det franska köket 
fungerat som beteckningar på vissa tillredningsmetoder, exempelvis ”à la Italienne” 
(färserad) samt ”à la Anglaise” (kokt i vatten och sedan smörslungad för grönsaker 
eller rostad för kött). 
163 Östberg (1930). 
164 Nordenfalk (1924) s 89, s 55, s 56 samt s69 och s 123. 
165 Tornérhielm (1951), s 3 
166 Blanch (1959), s 25f. 
167 Blanch (1959), s 25. 
168 Lundberg (1967), u.n. 
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måltid är väl inte alltid något mästerverk, men den är, oftare än i kallare 
nordliga trakter, varm och kärleksfull och öppet sensuell”.169  

Fransk matlagning är helt enkelt, enligt denna definition, synonymt 
med den goda smaken. Som hos Lesley Blanch i Jorden runt på åttio 
rätter: Världen sedd genom köksfönstret (1959) så framställs därigenom det 
franska köket som den ”klassiska smakriktningen” som ”rynkar på pannan” 
åt amerikanskt överdådiga sallader med ”krämost i tärningar, 
fruktkonserver eller marmeladklumpar” och brittiska ”nakna” sallader 
”stora, fuktiga blad, kanske med lite tillsats av rödbeta, [som] simmar 
omkring i vatten och ättika och är onjutbara både för människa och 
kanin”.170 Även i Ellen Rydelius & Ria Wägners Smakbitar från 8 länder 
målas bilden av den goda smak som ses som genomsyrande hela den 
franska matlagningen upp i tydliga drag: 

När vi dukat fram anrättningarna på la table rustique i vardagsrummet, 
kände vi den där speciella matglädjen, som är så typisk för Frankrike. Vi 
hade inte gott om pengar, vi levde sparsamt, men varje måltid var en fest 
som den alltid är i landet, där kockarna är diktare och diktarna – tänk på 
Alexander Dumas! – ofta kockar.171 

Vid en närmare betraktelse visar det sig att beteckningen av det 
franska köket som (över)raffinerat och exklusivt främst förekommer när det 
ställs mot något annat nationellt betecknat kök som ska framhävas, 
exempelvis som i Margot & Carl-Adam Nycops matguide Vad man vill 
veta om mat och restauranger i Europa (1952) där författarna i avsnittet om 
italiensk matlagning konstaterar: ”Det är många som gillar det italienska 
köket bättre än det franska. Det är inte lika raffinerat, men det har en 
naturlig fräschör och en provinsiell variation som är stimulerande”.172 Eller 
som i Maria Horvaths Lätt och läckert: Mat från Spanien (1965): 
”Århundraden som förrunnit har måhända utvecklat den franska 
kokkonsten till ett ouppnått raffinemang… Det är ingen tillfällighet att en 
av världslitteraturens store skattar atenarnas elegans, romarnas lyx och den 
franska kokkonstens raffinemang högst – men sätter den spanska 
matkulturen i det främsta rummet”.173  

                                           
169 Lundberg (1967), u.n. 
170 Blanch (1959), s 29 Ett annat, mer indirekt, exempel på denna konstruktion av 
fransk mat som normen för god matlagning är hos Wretman (1953), där man kan 
notera att de franska rätterna inte ens ges någon nationalitetsbeteckning, till skillnad 
från rätter som betecknas som kommande från andra länder. På så vis utgör det 
franska helt enkelt normen för matlagning och behöver därför inte distingeras vidare.  
171 Rydelius & Wägner (1953), s 30. 
172 Nycop & Nycop (1952), s 51 [min kursivering]. 
173 Horvath (1965a), s 7 [min kursivering]. 
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Ofta sker denna karaktärisering som en typ av utmaning mot ”det 
franskas” monopol på att symbolisera god smak, speciellt i slutet av 
undersökningsperioden, under 1960-talet.174 Trots detta tjänar dessa 
jämförelser lika mycket till att befästa det franska som den centrala 
kulinariska motbilden, eftersom det är detta man ständigt måste bevisa sitt 
värde mot, det är det franska som är och förblir mätstickan för god 
matkultur hela perioden ut vilket bekräftar föreställningen om, som 
Marianne Piepenstock uttrycker det i Lätt och läckert: Mat från Frankrike 
(1965), ”La douce France som det kulinarisk mest högstående land på detta 
jordklot”.175 

 
Italien: de passionerade matälskarna 
Det italienska köket får sitt riktigt stora genomslag i Sverige under 1950-
talet, men tidiga verk som Cecilia Waerns Italiensk mat och Silvia Tombas 
Così si mangia in Italia publicerades redan 1915 respektive 1929, och 
under 1930-talet växte den italienska maten fram som en av de oftast 
förekommande beteckningarna på utländska maträtter i kokböcker med 
recept från många olika länder, för att under 1950-talet definitivt kliva fram 
som det enda kök med en status som ens kan jämföras med det franskas.176 
Den italienska matlagningen framställs, till skillnad från den franska, allt 
som oftast som rustik och jordnära och kanske lite bohemisk. Som den bild 
Cecilia Waern målar upp när hon skriver att man i Toscana tar det fat eller 
den behållare som är närmast till hands för att servera såsen på, även om 
det råkar vara en kaffekopp: ”Man är förnöjsam och munter i toskana [sic] 
och tar livet, som det kommer och – det fat som är närmast tillhands!”177.  

Det italienska köket framställs som att det har en ”naturlig fräschör” 
och karaktäriseras som ”aptitretande, krydd- och doftrikt” samt att det är ett 
”särpräglat” och ”mustigt” kök som ”gör livet värt att leva”.178 Där 
”franskt” tycks få symbolisera den kulturella förfiningen, den tuktade och 
tuktande matkulturen, tycks Italien stå för den naturliga, lössläppta och 
ohämmade njutningen. Den italienske författaren Luigi Barzini presenterar 

                                           
174 Se exempelvis Luciano Fratis förord till David (1962), s7, Luigi Barzinis förord till 
Root (1969), s 7 eller Horvath (1965a), s 7. Jämför även med Hahn (1970) s 17 samt s 
183 där det franska inte utmanas, utan snarare genom jämförelse utnyttjas för att 
legitimera den kinesiska matens status. Se även Mörck-Fogelberg (1969), s 32 och 
Lee (1966), s 13 samt s 17. 
175 Piepenstock (1965a), s 136. 
176 För ett urval av italienska kokböcker, se Waern (1915), Tomba (1929), Rydelius 
(1941), Tomba & Tomba (1956), Lindstrand (1960), Pavia (1961), David (1962), 
Piepenstock (1965b), Ravell (1960), Juel (1969), Root (1969).  
177 Waern (1915), s 18. 
178 Nycop & Nycop (1952), s 51 ; Horvath (1965a), s 7 ; Rydelius (1941), s 5. 
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i förordet till Waverley Roots Italienskt kök (1969) den italienska maten i 
jämförelse med den franska:  

 
Till skillnad från fransk mat som alltid var fint stämd i svaga pastell- 
eller pärlnyanser var den italienska maten klar i färgerna, varje sak 
omisskännligt distinkt… De distinkta färgerna motsvarade distinkta 
smaker. Varje liten ingrediens harmonierade men kunde inte förväxlas 
med de andra. Man förnam den separat om man var uppmärksam, 
precis som alla rösterna i sextetten ur Lucia de Lammermoor är 
avsedda att höras separat. Såserna betydde föga. Det fanns inga fonds 
de cuisine, sammetsmjuka mousser, förföriska såser av det slag som 
genomtränger alla smaker i franska rätter och ger dem alla en mystisk, 
vag, underbar, alltgenomsyrande smak. Italienarna anser tydligen 
att nöjet att äta (och leva) förhöjs mer genom att man bevarar den 
typiska smaken hos olika ingredienser (och individuella 
personligheter) än genom att man artistiskt blandar dem. Deras grepp 
verkar mera direkt, mera rakt på sak. De står närmare naturen än 
fransmännen, är mindre böjda för konstgrepp.179  
 

Trots att Barzini senare konstaterar att det även måste betraktas som en svår 
konst att få råvarorna att framträda med sådan naturlighet är kopplingen 
mellan italiensk mat och det ”naturliga” tydligt gjord. Cecilia Waern 
skriver också om de italienska bondkvinnorna: ”De äro naturkokerskor, 
som de äro natursångerskor (ibland) och naturskaldinnor (när de äro kära), 
dessa bondkvinnor från bergen”.180 Italiensk matlagning och matkultur 
framställs gång på gång som präglad av njutning, gränsande till lidelse och 
passion. Tomaso Tomba anmärker i matguiden Kulinarisk vägvisare: 
Italien (1952) att för italienaren (till skillnad från svensken), utgör 
fortfarande måltiden ”en av familjelivets centrala punkter” till vilka 
familjemedlemmarna samlas, ”inte uteslutande för att intaga den lämpliga 
kvantitet kalorier, som är nödvändiga för människan, utan i allmänhet även 
för att verkligen avnjuta en måltid”, och Kristina Lindstrand ekar i Pranzo: 
Italienskt på tallrik och i gryta (1960) detta påstående när hon slår fast att 
man i Italien ”verkligen intresserar sig för vad man äter och… verkligen ger 
sig tid att sitta till bords och äta”.181  

Italienarna framställs vidare i Margot & Carl-Adam Nycops Vad man 
vill veta om mat och restauranger i Europa som ”ganymeder” som är 
”lidelsefullt intresserade av matlagning” och vars hela ”talande gester 

                                           
179 Root (1969), s 7. 
180 Waern (1915), s 13. Angående karaktäriseringen av italienskor som 
’naturkokerskor’, se även Piepenstock (1965b), s 81. 
181 Tomba (1952), s 13 [min kursivering] ; Lindstand (1960), s 7. 
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utmålar bordets härligheter för er”.182 Cecilia Waern beskriver på liknande 
manér hur en florentinsk advokat suttit vid kaffebordet ” och slagit med 
högra handen i luften eller pressat samman de utspända fingrarna, så att 
man kunde tro, att det gällde ett subtilt fall i en lång process. När man då 
gick närmare och tog reda på vad det var fråga om, så var det ett subtilt fall 
– i toskansk gourmandise, såsom t. ex. när smör på inga villkor får, bör 
eller kan användas i st. f. olja. Och det är då alltid någon finess i det gamla 
äkta köket det gäller”.183 

Vad det gäller rusticitet verkar dock många författare samtidigt oroa 
sig för att svensken i gemen uppfattar det italienska köket som lite väl 
jordnära och endast förknippar det med ”makaroner”, eller det vi idag 
skulle kalla för pasta, vilket tycks ha varit den italiensk-betecknade mat 
som varit mest allmänt känd. Ellen Rydelius oroar sig i Billiga dagar i 
italienskt kök (1941) för att ”[b]land de många felaktiga uppfattningar 
genomsnittssvensken har om italienarna är också den, att de dagligen äter 
metervis med spaghetti”.184 Hon påpekar därför: ”I själva verket serveras i 
ett ordinärt italienskt hem makaroni ungefär en gång i veckan liksom 
svensken äter ärter med fläsk”.185 I Smakbitar från 8 länder, som Rydelius 
författade ihop med sin dotter Ria Wägner kan man även läsa att ”[m]ånga 
svenskar tror att italienarna mest äter makaroner. Det är lika riktigt som att 
säga att svenskar bara äter potatis”.186 För att bevisa motsatsen till denna 
upplevda likriktning påtalar många författare de starka regionala 
skillnaderna i den italienska matlagningen, samt att man i norra Italien har 
den rika grönsakssoppan, minestrone, som signatorisk rätt snarare än 
pastan.  

Flera författare försöker även väga upp den  upplevda rusticiteten, och 
höja det italienska kökets status, genom att peka på dess gamla tradition 
ända tillbaka till de klassiska grekerna och romarriket, samt genom att gång 
på gång påpeka att det var italienska kockar som lade grunden för det allra 
högst ansedda köket, det franska. Cecilia Waern är så rak att hon anmärker 
att det var Catarina av Medicis toskanska kockar som ”egentligen lärde 
fransmännen att laga mat” och Rydelius & Wägner skriver att ”Italiens kök 
är de europeiska kökens moder… Den dag, då Katarina av Medici, 
bankirdottern från Florens, tågade in i Louvren som fransk drottning med 
sin stab av toskanska kockar blev en märkesdag för Europas gastronomi. 

                                           
182 Nycop & Nycop (1952), s 51. 
183 Waern (1915), s 14.  
184 Rydelius (1941), s 71. 
185 Rydelius (1941), s 71. 
186 Rydelius & Wägner (1953), s 99. Jämför även med Tomba (1952), s 14 samt 
Piepenstock (1965b), s 7. Se också Root (1969), s 33. 
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Genom italienskt inflytande skapades det fina franska köket”.187 Även 
Waverley Root (1969) introducerar italiensk matlagning under rubriken 
”Moderköket” vilken han uppger utgör ”alla andra västerländska köks 
källa”.188  

Slutgiltigen kan vi finna ett tecken på den plats det italienska köket 
under 1900-talet får som central kulinarisk Annan, strax efter det franska, i 
hur Maria Horvath när hon ska positionera det spanska köket i Lätt och 
läckert: Mat från Spanien från 1965, gör detta gentemot två centrala 
motbilder: det ”ouppnått raffinerade” franska köket och det ”mest 
aptitretande, krydd- och doftrika” italienska köket.189 En positionering som 
för övrigt även säger något om dessa två centrala motbilders inbördes 
relation. 

 
Kina: österlandets Frankrike 
Trots att den kinesiska matlagningen fick sitt verkliga genomslag i Sverige 
under 1970-talet är det tydligt att nyfikenheten på den kinesiska maten 
börjar växa fram redan vid slutet av 1950-talet genom publikationen av ett 
antal titlar specifikt om kinesisk matlagning och ett ökat utrymme i de 
internationella kokböckerna. Intresset tilltar sedan ordentligt under 1960-
talet, och det är märkbart att respekten är stor för detta ”Asiens 
motsvarighet till det franska köket”.190  

De första referenserna till kinesisk matlagning i svenska kokböcker 
om utländsk mat förekommer i de internationella kokböckerna från 1930-
talet.191 I Vera Tornérhielms Läckerheter från hela världen (1951) ingår ett 
antal kinesiska recept, hämtade från Berns kinesiska restaurang, den första i 
sitt slag i Sverige som öppnade sina portar för allmänheten 1944. De första 
författare som kommenterar det kinesiska köket lite mer utförligt är Ellen 
Rydelius och Ria Wägner, när de i Smakbitar från 8 länder – förutom att 
som tidigare författare bara påpeka sojans centrala roll för kinesisk 
matlagning – även slår fast att ”Kinas kök är för Asien vad det franska är 
för Europa”, och vidare sedan skriver om några av de grundläggande 
matlagnings- och ätteknikerna som förknippas med kinesisk matlagning, 

                                           
187 Waern (1915), s 7 ; Rydelius & Wägner (1953), s 99. Se även Rydelius (1941), s 
19.  
188 Root (1969), s 9. 
189 Horvath (1965a), s 7. 
190 För ett urval av kinesiska kokböcker se Öberg (1953), Eskelund (1959), Emmery 
(1966), Lee (1966), Chen (1969) samt Hahn (1970). För ett urval av internationella 
kokböcker som innehåller kinesiskbetecknade recept, se Östberg (1934), Östberg 
(1935), Tornérhielm (1951), Blanch (1959), Svensson (1959), Bornebusch (1964), 
Carrier (1964), Mörck-Fogelberg (1969), Juel (1969) samt Mathiot (1970). 
191 Se exemelvis Östberg (1934), s 211ff samt Östberg (1935), 1:u.n.  
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som att råvarorna ofta skärs i små bitar och steks snabbt tillsammans för att 
bevara smak och spänst.192  

Genom att jämföra det kinesiska köket med det franska och ställa upp 
dem som nästan jämbördiga (Kina är ”Asiens Frankrike” medan Frankrike 
förblir ”världens Frankrike”) kvalitetsstämplas det kinesiska köket, och en 
del av den stämpel som ”överexotiskt” vilken det tidigare tycks ha haft 
tvättas bort. Även Emily Hahn legitimerar det kinesiska köket genom att 
relatera det till det franska och skriver att Kina innehar ett ”cuisine”, en ”fin 
matlagning”, samt vidare nästan utmanande: ”själv anser jag att det 
kinesiska köket är det bästa i hela världen och denna synpunkt delas av 
många, till och med av sådana som tidigare varit anhängare av det franska 
köket”, för att i nästa mening moderera sig genom att skriva att det 
kinesiska köket ”nu för tiden anses… jämsides med det franska, som de två 
finaste i världen”.193  

På omslaget till Su Jan Lees Kinesisk mat: 140 österländska rätter för 
västerlänningar (1966) kan man också läsa att ”[o]m det franska köket i 
Västerlandet anses som det förnämsta så betraktas det kinesiska köket i 
Österlandet som världens främsta”.194 På samma sätt påstår Inga Mörck-
Fogelberg i Curry & Saté (1969) att ”[d]et kinesiska köket har ungefär 
samma ställning i Sydöstasien som det franska köket har i västvärlden”.195 
Hon skriver vidare att ”kinesköket” är ”tongivande och dominerande” i 
Sydöstasien, samt att ”[d]et kinesiska köket har urgamla traditioner och var 
högt sofistikerat redan vid den tid då vi nordbor ännu klädde oss i 
djurhudar. På sitt sätt är det kinesiska köket lika raffinerat som det 
franska”.196 

Att det kinesiska spontant tycks ha föreställts (eller åtminstone 
föreställts av kokboksförfattarna som om den gemene läsaren föreställt sig 
det så) som för exotiskt för en svensk publik är genomgående uppenbart, 
varför många författare känt sig nödgade att tona ned denna upplevda 
exotiskhet. Exempelvis skriver Robert Carrier i Mat från hela världen 
(1964): ”Många matintresserade tror att kinesisk mat är alltför exotisk för 
att pröva hemma i köket, men inget kan vara felaktigare”.197 Flera författare 
påbörjar därför också sina presentationer av det kinesiska köket med att 
påpeka att kinesisk mat inte bara är ”hajfenor och svalbon”, som Elsa 
Östberg gör i Världens bästa mat (1934), vartefter hon även tillägger att det 

                                           
192 Rydelius & Wägner (1953), s 75. 
193 Hahn (1970), s 11. 
194 Lee (1966), omslag.  
195 Mörck-Fogelberg (1969), s 32. 
196 Mörck-Fogelberg (1969), s 32. 
197 Carrier (1964), s 172. 
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även är en felaktig uppfattning ”att kinesen livnär sig på bara ris och att han 
någon gång till omväxling stoppar i sig friterade daggmaskar och hundra år 
gamla ägg!”198  

Lesley Blanch avfärdar även hon historierna om ”tvåhundraåriga ägg, 
aphjärnor och möss” och kontrar snabbt med att konstatera att ”[d]et 
kinesiska köket anses vara en av gastronomins stora triumfer” samt att 
kinesisk matlagning ”kan vara lika poetisk och betagande som kinesiskt 
måleri”, de hemska föreställningarna till trots.199 Även Rydelius & Wägner 
påtalar det ”poetiska” i kinesiska matlagning med namn på rätter som 
frityrkokta kakor med rosenblad och magnolians blomblad i frityrsmet och 
kokta i olja, och överhuvudtaget ligger det ändå ett exotiskt mystikens 
skimmer över den kinesiska maten.200 Lesley Blanch skriver i denna 
exotiska mystiks anda vidare att ”det är mycket svårt att ge en exakt bild av 
ingredienserna och de metoder som används” inom kinesisk matlagning 
varför hon inte ger mycket för europeiska amatörkockars chanser att lyckas 
med riktig kinesisk matlagning, utan dessa kan på sin höjd ”få något som 
liknar en kinesisk rätt”. Detta föranleder hennes rekommendation till dem 
att hålla sig till chop suey, den kinesisk-amerikanska hybridrätt som 
framstår som den mest välkända och som recept oftast förekommande 
kinesiska rätten, vilken Blanch skriver:  ”…ordagrand betyder ’vilken 
matbit som helst’. Därför är det möjligt att kopiera den i någon mån och på 
samma gång använda olika matrester”.201  

 
Wienerköket: den goda smakens gränsstation 
”Kejsardömet är borta men ännu kan man höra valsens toner och 
zigenarnas violiner. Wien är inte längre huvudstaden i ett kejsarrike men 
dess matkultur har segrat där diplomaterna misslyckades”, skriver Joseph 
Wechsberg i Wienerköket från 1969.202 Trots att det habsburgska riket gick 
under en gång för alla efter första världskrigets slut lever den österrikisk-
ungerska dubbelmonarkin kvar i gastronomins domäner under 
beteckningen ”Wienerköket”. Trots att endast en kokbok ägnades 
uteslutande åt Wienerköket under den studerade tidsperioden, den så sent 
som 1969 utkomna Wienerköket av Joseph Wechsberg, är beteckningen ett 
stående inslag i kokböcker om internationell mat från början av 1900-talet 

                                           
198 Östberg (1934), s 211 ; Emmery (1966), s 7. 
199 Blanch (1959), s 139. 
200 Rydelius & Wägner (1953), s 75. Angående poesin i kinesisk matlagning se även 
Lee (1966), s 16. 
201 Blanch (1959), s 139. 
202 Wechsberg (1969), s 8. 
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och framåt, ibland dock förekommande under beteckningen ”österrisk-
ungersk”, ”österrikisk”, osv.203  

Österrike framställs gång på gång i kokböckerna som en smältdegel 
där specialiteter från de mer ”primitiva” folken i östra och sydöstra Europa 
”raffinerats”, civiliserats och förfinats. Elsa Östberg skriver i sin 
introduktion till Wienerköket i Världens bästa mat (1934): ”Det gamla 
Österrike-Ungern hade, mycket tack vare sina provinser, utomordentliga 
resurser i kulinariskt hänseende. Wien har också alltid varit ett centrum för 
det raffinerade osteuropeiska köket”.204 Peter Winner skriver i liknande ton 
i matguiden Kulinarisk vägvisare: Österrike (1953) att ”Österrike i 
allmänhet och Wien i synnerhet myllrade århundrade efter århundrade av 
utlänningar. Naturligtvis var många av dem inte utlänningar i egentlig 
mening utan tillhörde monarkiens stora folkfamilj. Där fanns tjecker, 
slovaker, ungrare, serber, kroater, italienare, holländare, fransmän och 
t.o.m. spaniorer [sic]”.205 Även Marianne Piepenstock skriver i Lätt och 
läckert: Mat från Österrike (1965) att ”Österrike alltid legat i händelsernas 
centrum – här har folk mötts i krig och fred under århundradenas gång. Och 
österrikarna har lyssnat och anammat – här finns ett tydligt franskt och ett 
italienskt, ett tyskt och till och med ett fullt märkbart Balkan-inslag”.206 

Även Joseph Wechsberg framhåller denna multikulturalitet som en 
grundval för Wienerköket och skriver att det österrikiska köket varit en 
”smältdegel” där man tagit in influenser från alla möjliga nationer i 
regionen men ”österrikifierat” dem och därigenom skapat sitt distinkta kök 
genom att ”ta det bästa från grannländerna och lägga till ett eget 
raffinemang”.207  Wechsberg skriver även i sin bok att: ”Det har fascinerat 
mig att man inte någonstans i världen – inom en så liten yta – kan finna en 
sådan omväxling i matberednings- och ätvanor. Utan tvivel speglar detta 
enorma urval av maträtter kejsardömets olika raser och språk”.208 
Wechsberg fortsätter sedan sitt resonemang genom att konstruera en 
dikotomi som är genomgående i texterna om Wienerköket: ”Å ena sidan 
bönder och zigenare och den fantastiska vitaliteten hos folket i Ungern, som 
tills helt nyligen levde i ett feodalt rike, å andra sidan österrikarna, nästan 
överciviliserade och aldrig en nation i ordets egentliga bemärkelse utan 
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snarare en samling olika provinser utan samma nationalkänsla som 
Ungern”.209  

Det ”raffinerade” Wien och det ”primitiva” Ungern utgör här en 
spännvidd varemellan Wienerköket placeras. Dels med det 
”överciviliserade” och kosmopolitiska Österrike, ”som klippt ur en operett” 
enligt Wechsberg, och dels med den ”vitala” Ungerska bondekulturen – 
mera primitiv, äkta och ”jordbunden” enligt Wechsbergs presentation – och 
Wechsberg konstaterar således att det ”till största delen [är] en växelverkan 
mellan österrikisk och ungersk kokkonst som skapade Donauländernas 
kök”.210 Just denna spännvidd mellan det primitiva och exotiska och det 
raffinerade och överciviliserade går igen i många av presentationerna av 
Wienerköket, som hos Rydelius & Wägner (1953), vilka skriver att 
”Österrike ligger i hjärtat av Europa och dess kök, på en gång enkelt och 
raffinerat, nationellt och kosmopolitiskt, har lånat karaktäristiska rätter från 
andra länder” vilka österrikarna enligt Rydelius & Wägner sedan tillagar 
med ”en speciell wiensk accent”.211 De anknyter sedan i texten både till 
bilden av det primitiva genom hänvisningar till gulasch, ”kreaturshedarnas 
gryträtt på den ungerska pusztan” samt till de statusladdade centrala 
kulinariska motbilderna Italien och Frankrike genom att konstatera att de 
”ger sin bouquet åt de goda restaurangernas mat”.212  

Särskilt den ungerska matlagningen har fått representera det primitiva 
och exotiska inslaget i Wienerköket. Ungrarna framställs av Rydelius & 
Wägner (1953) färgstarkt som ett ”primitivt ryttarfolk” som levt ”på 
hästryggen, i tält eller vagnar” och som ”rostade… sitt kött i askan ute i fria 
luften eller på spett över glöd”.213 De fortsätter exotistiskt: ”En söndag ute 
på pusztan såg vi kreatursherdarna – gulyas – laga sin soppa på det gamla 
primitiva viset. En järngryta var upphängd på en kluven trädstam, 
nedstucken i marken. Soppan bubblade aptitligt rödfärgad av den bittersöta 
paprikan, bränslet var kreatursspillning, ty på den oändliga grässlätten finns 
inga träd som kan ge bränsle”.214  

Lesley Blanch är inne på samma spår när hon skriver att deras ”starkt 
kryddade mat, med massvis hetsande pimiento och paprika” går väl ihop 
med deras ”förkärlek för glada, färglysande, broderade plagg, 
bondkvinnornas huvuddukar i högrött, purpur och smaragdgrönt, och deras 
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stärkta, veckade, djupröda eller blommiga kjolar”.215 Joseph Wechsberg är 
dock återigen tydligast i sitt stereotypiserande när han skriver att 
”[u]ngrarna karaktäriseras av vitalitet och livsglädje. Deras bondetradition, 
ärvd från både öst och väst, är i mina ögon den rikaste och starkaste i hela 
Centraleuropa. I Ungern är livet och konsten ett, de är inte skilda åt som i 
västerlandet… i deras hjärtan lever en gammal nations envisa stolthet 
kvar”.216  

Det är dock inte enbart det ungerska inflytandet i Wienerköket som 
påtalas av författarna, utan även inflytandet från Balkan och 
Svartahavsländerna. Dessa länders matlagning har annars fått föra en 
marginell tillvaro i det svenska medvetandet, förutom som en komponent i 
Wienerköket. Den enda kokboken som handlar specifikt om balkansk mat 
som publicerats under undersökningsperioden är Maria Horvaths Lätt och 
läckert: Mat från Balkan (1965) som inleds med ett påpekande om att 
Balkan oftast förknippas med politiska oroligheter. Horvath framhåller om 
den balkanska matlagningen, inte det att den är god, utan ”spännande”.217 
Generellt framställs de forna habsburgska provinserna, och de nationer som 
formats av dem, som en okännbar röra, ännu lite mer exotisk än det 
ungerska och nästan på gränsen till farlig genom sin närhet till 
”Orienten”.218 Exempelvis skriver Joseph Wechsberg om jugoslaverna att 
de är ”intensiva och livliga” och att de är ett folk av ”våldsamma 
ytterligheter” varför Wechsberg lättat konstaterar att ”lyckligtvis är alla 
jugoslaver jag känner mina vänner”.219 Lesley Blanch (1959) skriver på ett 
liknande sätt om de ”albanska banditerna” och tillägger att Balkanländerna 
”var befolkade med sådana vilda skaror… varav många höll till i De 
fördömdas berg. Det låter teatraliskt, men sådan är denna del av 
världen”.220  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kokboks- och matguide-
författarna konstruerar Wienerköket som en sorts ”clearingstation” för det 
som uppfattas som alltför exotiskt och främmande i sig. Arne Bornebusch 
uttrycker det i Resor i andra länders kök (1964) som att man i Wienerköket 
”förbättrat och förädlat” bland annat ungersk mat och samtidigt ”tagit starkt 
intryck av fransk kulinarisk konst”.221 Wienerköket framställs således som 
att det är där de ”primitiva” östeuropeiska och balkanska folkens 

                                           
215 Blanch (1959), s 55. 
216 Wechsberg (1969), s 107. 
217 Horvath (1965b), s 7. 
218 Se exempelvis Wechsberg (1969), s 143 samt Bornebusch (1964), s 195 och s 199. 
219 Wechsberg (1969), s 143. 
220 Wechsberg (1969), s 143 ; Blanch (1959), s 98. 
221 Bornebusch (1964), s 226. 



I köttbullslandet 

 84  
 

matlagning ”förädlas” genom att passeras genom ett filter färgat framförallt 
av franskhet, denna garantistämpel för god matkultur. På så sätt 
positioneras Wienerköket i en spännvidd mellan det eleganta och 
raffinerade, representerat av det österrikiska och då framförallt staden 
Wien, och det exotiska och primitiva, främst representerat av det ungerska. 
Det placeras därigenom mitt emellan det välkända och pålitliga 
”Occidenten” och den spännande och annorlunda ”Orienten”, den dikotomi 
som så tydligt konstrueras i Joseph Wechsbergs resonemang kring 
skillnaden mellan Ungern och Österrike i Wienerköket: 

 
Det ena landet, kosmopolitiskt och kultiverat, sökte sig åt väster för att 
få näring, mot Paris och de andra världsstäderna med sina salonger 
och sitt logiska tänkande. Det andra landet med sina sägner och sin 
bondekultur, sina hemliga seder och tabun, sin mysticism från 
Orienten, född av urgammal visdom, ett liv inte grundat på böcker 
men på muntlig tradition nedärvd från far till son.222 
 

USA: modernitetens högborg 
Ett av de tidigaste omnämnandena om matlagningen i USA i en svensk 
kokbok återfinns i Cecilia Waerns Italiensk mat (1915). I sin beskrivning av 
Boston baked beans, som hon jämför med svenska ärter och fläsk, fast 
lagade i lerkruka i ugn och med sirap som tillsats, utbrister hon ”Hu!” och 
kommenterar sedan syrligt, ”[s]äg mig vad du äter, och jag ska säga dig, 
hurudan du är!”, en sarkastisk och negativ kommentar – och som vi 
kommer att se – karaktäristisk för en stor del av den svenska bilden av 
amerikansk kokkonst.223  För till skillnad från de andra centrala kulinariska 
Andra är den bild av den amerikanska matlagningen som generellt har getts 
högst ambivalent.  

Trots denna osäkra attityd gentemot den amerikanska matlagningen så 
har den intagit en betydande plats i internationella kokböcker publicerade i 
Sverige, ända sedan början av 1900-talet.224 Särskilt stor plats ägnas den 
amerikanskbetecknade matlagningen efter andra världskriget. Exempel på 
detta är att USA är det land som representeras med näst flest recept (efter 
Frankrike) i Tore Wretmans Mat ur främmande grytor (1953) och Sven-
Gunnar Svenssons Världens godaste mat: nationalrätter och husmanskost 
från 26 länder (1959), före bland annat Italien (i bägge) och Wienerköket (i 
Svensson), vilka är de enda övriga beteckningar som kommer upp i ens 
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jämförbara antal recept. Den enda kokbok som publiceras i Sverige under 
perioden och som specifikt ägnas uteslutande åt amerikansk mat är Eja och 
Nils-Åke Nilssons Guldgrävaromelett & Vilda Västern Sandwich: 
Amerikansk kokbok från 1969. 

Även om den amerikanska maten får ta stor plats inom kokböckerna 
om utländsk mat är bilden av den, som tidigare påtalats, högst ambivalent. 
Den kritik som framförs rör sig allt som oftast om det som kan 
sammanfattas som ”bristande matkultur”. Ellen Rydelius skriver 
exempelvis i Rysk mat (1945) att USA har i stort sätt obegränsade 
råvarutillgångar på det kulinariska området, ”ostron, hummer och andra 
skaldjur från ostkusten, persikor, druvor och ananas från Kalifornien, 
vattenmeloner från Georgien [sic], finaste vete och ris från Texas och en 
massa goda ting från andra stater”.225 Men trots detta ”har det unga 
Amerika inte någon matkultur att tala om”, en kritik som även upprepas i 
Rydelius & Wägners Smakbitar från 8 länder där de skriver: ”man säger 
ofta om amerikanare att de saknar matkultur och i viss mån är detta en 
sanning. Ibland träffar vi på en kombination av ingredienser som absolut 
strider mot de regler som vi lärt från det i vår världsdel dominerande 
franska köket”.226  

På samma sätt kommenterar Arne Bornebusch i Resor i andra länders 
kök (1964) sarkastiskt att ”USA:s förnämsta bidrag till köket och matbordet 
är en hysterisk bantningskult och en högt stående 
födoämneskonservering”.227 Lesley Blanch spär på med att likställa 
amerikansk mat med ”konservmat” vars främsta egenskap är att den gör att 
konsumenten ”lider så mycket av dålig matsmältning”.228 Dessa 
föreställningar om amerikansk mat tycks ha varit vitt utbredda, och Maj-
Greth Wegener beklagar sig i den i USA publicerade Amerikansk mat för 
svenska hem (1968) över att man i Sverige ”tycks luta åt den uppfattningen, 
att amerikanska familjer äter direkt ur konservburkar och djupfryst-paket 
och att man därför helt och hållet förlorat, eller icke utvecklat, en 
representativ och aktningsvärd kokkonst”.229 

Just blandningen av olika stilar och matvaror som ovan påtalas av 
Rydelius & Wägner är en av huvudkaraktäriseringarna av den amerikanska 
matlagningen. Elsa Östberg skriver i Världens bästa mat (1935) att den 
amerikanska matlagningen är en ”hopblandning av europeisk och 
orientalisk mat” och Arne Bornebusch skriver att ”Nord-amerikas 
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kokkonst, liksom dess befolkning [är] ett konglomerat av de flesta nationer, 
en blandning av samtliga världsdelars folk och deras mat”.230  Denna 
smältdegel och blandningsglädje får ofta karaktäriseras av den amerikanska 
salladen. Lesley Blanch (1959) anmärker, som tidigare även noterats, om 
”den amerikanska vanan att blanda i alla möjliga orimliga ingredienser, 
som krämost i tärningar, fruktkonserver eller marmeladklumpar” i sallader 
och kommenterar: ”När jag var i Förenta Staterna tyckte jag de där stora 
skålarna med mystiskt innehåll blev till ett olycksaligt fiskafänge – vad 
man än håvade upp var på tok”.231 Även Rydelius & Wägner anmärker om 
de amerikanska salladerna att de ibland ”chockerar… en europé, van vid 
det franska kökets regler. Fördomsfritt blandar man ihop färska persikor, 
grillade baconskivor, grönsallad, tomater, ostbollar, bananer och majonnäs, 
och i salladssåserna, som man kan köpa i flaskor, blandas det salta, det söta 
och det pikanta”.232 Vera Tornérhielm är inte direkt negativ i sin 
presentation av salladerna, men som påpekats tidigare, mycket ambivalent 
då hon kommenterar ”[d]e färgsprakande amerikanska salladerna” med att 
de ”gillas väl i allmänhet, medan sammansättningen av söta frukter till kött 
väcker livlig diskussion, när samtalet kommer på tapeten. Men försök!”233  

Försvaret av den amerikanska matlagningens plats inom kokböckerna 
har gått längs med två huvudlinjer. Den av dem som är mest framträdande i 
början av 1950-talet är en positiv inställning till det ”moderna” i 
amerikansk matlagning. Rydelius & Wägner är, trots att de kritiserar den 
amerikanska bristen på ”matkultur”, begeistrade över det moderna USA 
som ”först började laga förstklassig burkmat och lanserade 
djupfrysningen”.234 De fortsätter: ”Tack vare dessa tidsbesparande råvaror 
kan en husmor i Förenta staterna laga en middag för tio personer på ungefär 
en havtimme. Hon behöver bara att blanda ihop innehållet i två soppburkar, 
tina upp en kyckling, ordna en vacker grön sallad med sås ur flaskor och 
baka en kaka av cake-mix!”235 Den andra försvarslinjen går ut på att lyfta 
fram att det finns ett äkta, folkligt och genuint USA bakom all de stora 
kedjornas utslätade standardmat. Detta är en retorisk strategi som verkar 
växa i styrka under 1960-talet. Eja och Nils-Åke Nilsson använder den 
gång på gång i Guldgrävaromelett & Vilda Västern Sandwich (1969) och 
amerikanen Robert Carrier lyfter i Mat från hela världen. Robert Carriers 
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Londonkök (1964) fram det kreolska köket som ett exempel på ”hur 
främmande och exotisk provinsiell kokkonst i U.S.A. kan vara”.236 

Generellt kan sägas att USA som kulinarisk motbild får representera 
den otyglade moderniteten där man blandar ohämmat och utan eftertanke 
och med en rotlöshet som gör att blandningen inte lyfts upp till en högre 
kulinarisk nivå som i Wienerköket, utan snarare smetas ut till en 
odifferentierad och standardiserad kulinarisk fattigdom. Bland annat skriver 
Lesley Blanch att alla amerikaner i hennes ögon åt ”samma sak med 
enformig trofasthet: pannbiff, varm korv och glass. Vare sig de hörde till 
rika oljedynastier i Oklahoma… eller om de var tillfälliga resenärer som 
jag, eller cowboys galopperande för Storgatan, eller navajoindianer som 
kommit in till staden från sina reservat – tycktes de alla livnära sig på varm 
korv och glass”.237 Nilsson & Nilsson kommenterar även de den anonyma 
amerikanska mat som de flesta turister när sig på i USA eftersom de inte 
vågar eller vet var de ska prova mer genuin amerikansk matlagning: 

 
[K]anske slinker man in på någon av de restaurangkedjor som finns 
lite varstans, till exempel Howard Johnsons, som kan betraktas som 
något mycket genomsnittsamerikanskt när de gäller restauranger – 
både på gott och på ont. Man äter för tio – femton kronor, allt är 
snyggt och prydligt, rätterna rikliga och hygieniskt serverade och man 
har – om vi minns rätt – 27 olika sorters glass att välja på. Men maten 
är inte särskilt omväxlande eller spännande och man tycker nog att 
smaken är i neutralaste laget – både på rostbiffen och den friterade 
fiskfilén.238 
 

Citatet utgör en god sammanfattning av hur bilden av modernitetens och 
den amerikanska matlagningens paradox konstruerats: å ena sidan snyggt 
och prydligt, rikligt och hygieniskt – men samtidigt också enformigt, tråkigt 
själlöst och neutralt. En rotlös, utblandad och utslätad matlagning där en 
ohejdad modernitet gått över styr.  

 
De intermediära kulinariska Andra 
Under denna rubrik inkluderar jag de nationella beteckningar som inom 
matlagningssfären begåvats med kokböcker uteslutande tillägnade dem 
under undersökningsperioden, men som inte har framställts som lika 
intressanta som de centrala motbilderna, i det att de inte verkar inspirera till 
lika många värdeomdömen från författarna.  
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Spanien 
Till dessa intermediära Andra kan bland annat Spanien räknas, som för 
första gången dyker upp i de internationella kokböckerna på 1930-talet för 
att permanentera sin närvaro i dessa under 1950-talet, och under 1960-talet 
begåvas med ett par kokbokstitlar (någorlunda) uteslutande tillägnade 
spansk matlagning: Maria Horvaths Lätt och läckert: Mat från Spanien 
(1965), William Clausons Spansk och mexikansk mat (1968) samt Peter 
Feiblemans Spanskt och portugisiskt kök (1970).239 Östberg (1935), som 
innehåller den första introduktionen av det spanska köket för en svensk 
kokbokspublik skriver om spansk peppar och ris och jämför dessa 
ingrediensers roll i det spanska köket med tomaternas och pastans 
(”makaronernas”) roll i det italienska, samt lyfter fram malen svartpeppar 
som en viktig krydda i det spanska köket.240 Även Maria Horvath (1965) 
lyfter fram risets roll i den spanska matlagningen och kallar det för 
”nationalrätten”.241  

Nycop & Nycop (1952) skriver i sin europeiska matguide att det 
spanska köket framförallt kanske kännetecknas av användningen av olja 
men även vitlök, saffran och pimientos, vilka ”ger maten en alldeles 
speciell kryddtouch”.242 Gösta Nyblom påtalar även han den frekventa 
användningen av olja och vitlök i spansk matlagning i matguiden 
Kulinarisk vägvisare: Spanien (1953)  och Rydelius & Wägner (1953) 
kommenterar lite poetiskt: ”Spaniens färger – gult och rött – går igen i det 
nationella köket. Den gula saffran och den röda pimienton ger kulör och 
kryddoft åt många spanska rätter” och lyfter sedan även fram vitlök, 
pinjenötter och kryddörter som vanligt förekommande i spanskt kök.243 De 
mest omskrivna spanska maträtterna är den bastanda soppan cocido (även 
kallad olla podrida) som av Nycop & Nycop kallas för ”nationalrätten för 
hög som låg”, paella som av Svensson (1959) och Clauson (1968) kallas 
för ”nationalrätt”, samt tapas, ”de små munsbitarna man äter till aperitifen” 
som Rydelius & Wägner kallar dem, och som av Nyblom jämförs med de 
svenska assietterna.244 
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Arne Bornebusch (1964) framhåller det spanska köket som ”ett av 
Europas intressantaste” och skriver att det har ”ett sting för sig självt” och 
att det spanska kökets rätter speglar landets ”turbulenta öden” med 
upptäckten av Nya Världen samt flera vågor av invandring, utvandring, 
ockupation.245 Rydelius & Wägner skriver att Spanien är ett land av ”hög 
matkultur” och  Maria Horvath skräder inte på orden när hon i Lätt och 
läckert: Mat från Spanien (1965) jämställer den spanska matlagningen med 
den franska och italienska och skriver att den spanska kokkonsten besitter 
en ”ädelhet” och ”rang” genom att ha ”förblivit traditionen troget”, samt 
påstår vidare att en icke-namngiven ”en av världslitteraturens store… sätter 
den spanska matkulturen i främsta rummet”.246 Horvath placerar också in 
spansk matlagning emellan det ”raffinerade” Frankrike och det ”krydd- och 
doftrika” (”naturliga”) Italien – men de flesta andra författarna verkar 
positionera det spanska något mer åt det ”rustika” än det ”raffinerade” 
hållet. Ett gott exempel är här Peter Feibleman när han i Spanskt och 
portugisiskt kök (1970) lyfter fram det spanska kökets ”mustighet” och 
”naturlighet”: 

 
Liksom folket på iberiska halvön är kokkonsten i denna region en 
blandning av många ingredienser. Blandningen är komplicerad ibland, 
men ingredienserna är inte maskerade och aldrig kryddade så att den 
enkla grundsmaken förändras. Styrkan i iberisk matlagning är 
naturlig, och dess subtilitet härrör ur kombinationen av ingredienser, 
själva den grundläggande blandningen. Den är mustig och fin men ofta 
oförskönad som i vissa rätter i Spanien.247 
 

England 
Engelsk-betecknad matlagning verkar ha haft en viss status i Sverige fram 
till mitten av 1900-talet, en status som dock sedan avtagit. Den första 
kokboken med en engelsk beteckning i titeln, G E Singstocks Fullständig 
lärobok i den moderna kokkonsten: efter Franska, Engelska och Tyska 
smaken publicerades redan 1832. Speciellt under första hälften av 1900-
talet verkar den engelsk-betecknade matlagningen ha intresserat den 
svenska publiken, eftersom fyra i titeln engelskbetecknade kokböcker 
utgavs då. Den första av dessa publikationer var Sofie Jensens Fröken 
Jensen: Five O’Clock Tea, vilken publicerades 1902 och sedan följdes av 
Thora Holms Nya och gamla recept samlade från engelska kokböcker 
(1928) samt Lilla Deelys Engelsk syltning (1935) och densamma 
författarinnans Engelskt bakverk (1937). Därefter upphör utgivningen av 

                                           
245 Bornebusch (1964), s 62. 
246 Rydelius & Wägner (1953), s 6 ; Horvath (1965a), s 7. 
247 Feibleman (1970), s 10 [min kursivering]. 
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engelskbetecknade kokböcker och inga fler sådana publiceras 
fortsättningsvis under den resterande delen av undersökningsperioden.  

I de internationella kokböckerna förekommer ofta engelsk-betecknade 
recept, även om de för en kvantitativt ganska undanskymd tillvaro i de 
flesta av dessa böcker.248 Elsa Östberg (1935) påtalar att ”[e]ngelsmännen 
ha sin kalkon, sina puddingar och pajer”, vilket ganska väl sammanfattar 
det som tycks vara den generella bilden av det av värde i engelsk 
matlagning – om man då breddar definitionen av ”pajer” till bakverk i 
allmänhet och ”kalkon” till köttberedning , och då speciellt 
oxkött/roastbeef. I övrigt dras den engelska matlagningen med ett välkänt 
dåligt rykte trots att några författare med ansträngning försöker rehabilitera 
detta. Lesley Blanch skriver att ”engelsk mat… ofta varit föremål för 
smädelser, men bara från dem som aldrig har smakat det bästa engelskt kök 
förmår” och beskriver sedan lyriskt ”den härliga, oförblommerade engelska 
puddingen” och speciellt pudding av oxkött och njure, ”denna majestätiska 
blandning – Englands arvedel”.249 Robert Carrier skriver i samma anda om 
Erasmus av Rotterdam som på 1500-talet karaktäriserade engelsmännen 
genom deras ”anspråk på sinne för skönhet, musik och ett gott bord” och 
fortsätter: ”Den engelska matens höga standard hade varit ett ordspråk i 
flera sekler när Erasmus skrev detta”.250 Carrier besjunger vidare ”English 
Roast Beef… Beef of Old England – För en engelsman kan ingenting 
jämföras med engelsk rostbiff, hårdrostad utanpå, saftigt mör inuti med 
King Edward-potatis, ugnsbakad i sitt skal”, och prisar i meningen därefter 
även de engelska rätterna njurpaj, njurpudding och beef olives.251  

Tyvärr är det inte så många som instämmer i Carriers och Blanchs 
hyllningskör och hos författare utan deras brittiska anknytning kan 
entusiasmen på sin höjd beskrivas som ljummen inför det engelska köket. 
Förutom Arne Bornebusch uppmuntrande ord om engelsk och skotsk 
matlagningen, att ”ingen behöver skämmas över sådana ting”, och hans 
hurtiga om än något vacklande: ”Cheer up, old Albion! Vi gör vår plikt, 
därför att England (som lord Nelson uttryckte det) väntar, att var man gör 
det”, är de flesta omdömena om engelsk matlagning övervägande lätt 
negativa.252 Vera Tornérhielm framhåller att det ibland ”talas… nedsättande 
om de eviga engelska puddingarna” och försöker sedan motverka detta 

                                           
248 Se exempelvis Blix (1919), Östberg (1934), Östberg (1935), Tornérhielm (1951), 
Rydelius & Wägner (1953), Wretman (1953), Blanch (1959), Svensson (1959), 
Bornebusch (1964), Carrier (1964),  Mathiot (1970). 
249 Blanch (1959) s 37 samt s 40. 
250 Carrier  (1964), s 118. 
251 Carrier  (1964), s 118. 
252 Bornebusch (1964), s 90. 
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dåliga rykte genom att lite försiktigt påstå: ”men de kan ju lagas goda”.253 
Rydelius & Wägner skriver att ”[f]rånsätt lagningen av kött och sallader är 
engelskt kök inte särskilt framstående i jämförelse med de sydländska och 
östeuropeiska” medan fransyskan Ginette Mathiot i Världen runt i mitt eget 
kök: Läckert – lättlagat (1970) lite syrligt konstaterar att puddingen ”är det 
stora engelska bidraget till gastronomin”.254  

Nycop & Nycop är i sin matguide lite mer rakt på sak när de skriver: 
”Den engelska maten är ett kapitel för sig, den saken är väl känd och 
behöver inte förklaras. Det bästa ’målet’ f.n. är faktiskt eftermiddagsteet 
som fortfarande smakar underbart och till vilket serveras goda småbröd och 
scones. Annars gör man klokt i att hålla sig till standardrätter som ’inte kan 
förstöras’. Maten är emellertid ofta charmlös och slätstruken”.255 Ja, att 
koka te – det kan ingen som engelsmännen – det erkänner till och med det 
kritiska paret Nycop. I samma anda konstaterar även Ellen Rydelius att 
”engelsmän skulle troligen svimma av fasa, om de såg svenskar – t.o.m. 
hyggliga hotell och restauranger – slå varmt vatten över torrt te i en tesil 
eller tekula! Dessa föremål borde utrotas ur marknaden, ty allt te bör lagas i 
kanna”.256 

 
Tyskland 
Det tyskbetecknade köket, som dominerade hovmatlagningen i Sverige 
fram till 1600-talet, verkar fortfarande under 1800-talet ha haft en viss 
positiv konnotation hos den svenska publiken. Två kokböcker med 
tyskbeteckning i titeln förekommer under 1800-talet: G E Singstocks 
Fullständig lärobok i den moderna kokkonsten: efter Franska, Engelska 
och Tyska smaken (1832) samt  Andreas Pfaffs 50 utsökta läckerheter: 
Bäjerska mjölrätter, kakor, puddingar, klimpar, m.m. Jemte några 
erfoderlige Såser (1851), men därefter för de tyskbetecknade rätterna 
endast en relativt undanskymd tillvaro i kokböckerna om internationell mat 
fram till undersökningsperiodens slut.257 1965 utkommer dock i ”Lätt och 
läckert”-serien från Verbum Marianne Piepenstocks Lätt och läckert: Mat 
från Tyskland.  

                                           
253 Tornérhielm (1951), s 3. 
254 Rydelius & Wägner (1953), s 53 ; Mathiot (1970), s 57. 
255 Nycop & Nycop (1952), s 18. 
256 Rydelius (1945), s 104. 
257 Se exempelvis Blix (1919), den äldsta ”internationella” kokboken, där den tyska 
närvaron också är mest markerad, för att sedan avta i Östberg (1934), Östberg (1935), 
Tornérhielm (1951), Blanch (1959), Svensson (1959), Bornebusch (1964), Mathiot 
(1970). 
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Det generella omdömet  som tycks ha gällt om tysk eller 
tyskbetecknad mat, åtminstone från 1920-talet och framåt, är att den är allt 
annat än spännande. Marianne Piepenstock försöker i sin kokbok lyfta fram 
det som hon ser som de positiva kvaliteterna i den tyska matlagningen: en 
öppenhet för intryck utifrån, stora portioner ”som ofta får främlingen att 
häpna”, och en tradition där man lagar ”vardagsmat precis efter samma 
riktlinjer som man gjorde för generationer sedan”.258 Piepenstock lyfter 
speciellt fram regionala specialiteter som klösse och schwabiska spätzle, 
men avslutar sin inledning något uppgivet: ”Vi har i de följande försökt 
återge recepten så gott sig göra låter och hoppas att vi därmed kan visa upp 
något av det vi strävat efter i denna volym: det genuint tyska köket, på gott 
och ont”.259 

Vera Tornérhielm (1951) försöker å sin sida väcka intresse för den 
tyska matlagningen genom att skriva om den ”heta” tyska kålsoppan och de 
”mustiga korvrätterna”, men överlag präglas intrycken från böckernas 
försök att ”sälja in” det tyska köket av en håglös uppgivenhet som stundtals 
övergår i öppet förakt.260 Arne Bornebusch (1964) skriver således att 
korven ”spelar alltjämt en stor roll i det tyska hushållet” och påpekar sedan 
att det tyska köket ”numera [är] modifierat franskt, dvs. vad som brukar 
kallas internationellt kök, och det är ju inte vidare inspirerande heller”.261 
Därefter anmärker han också att den som vill äta gott bör uppsöka små 
restauranger som serverar regional mat, där dessa betecknas som det 
positiva kulinariska inslaget i ”detta surkålens, korvarnas och flitens 
förlovade land”.262  

Författaren till den långa introduktionen av matguiden Kulinarisk 
vägvisare: Tyskland (1955), Frank Freytag von Loringhoven, är drygt tio år 
dessförinnan av samma åsikt som Bornebusch när han skriver att ”de 
kraftiga rätterna i enkla värdshus” är ”det bästa som landet har att bjuda” 
samt vidare: ”Landets specialiteter är huvudsakligen de tunga lantliga 
rätterna, som i allmänhet smakar utmärkt”.263 Freytag von Loringhoven 
instämmer även med Bornebusch om att Tyskland saknar en egen ”högre” 
matlagning och konkluderar i definitiva ordalag att ”[n]ågot speciellt tyskt 
kök finns inte” eftersom det enligt honom inte funnits något ”högre skikt i 
samhället” som önskat ett ”gott och utsökt bord”, varför ”inte ett tyskt kök, 
som tål jämförelse med andra länder, kunnat utvecklas”, vilket också vidare 

                                           
258 Piepenstock (1965d), s 7. 
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260 Tornérhielm (1951), s 3. 
261 Bornebusch (1964), s 238. 
262 Bornebusch (1964), s 238. 
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lett till att de ”goda kockarna varit mycket sällsynta”.264 Vidare anmärker 
Freytag von Loringhoven att tyska restauranger i allmänhet serverar fransk 
eller brittisk-influerad mat eftersom de förmögna tyskarna föredrar fransk 
eller annan utländsk matlagning.265  

På det stora hela framställs Tyskland från början av 1900-talet och 
framåt som ett matkulturellt ointressant land och det allmänna intrycket 
som förmedlas om den tyska kokkonsten i svenska kokböcker, åtminstone 
från 1930-talet och framåt, kan lite tillspetsat sammanfattas i följande citat 
från Lesley Blanch: ”tysk mat förefaller oss mestadels tung. Tyskarna 
tycker om stadig mat, kroppkakor, all sorts korv, mäktiga rätter, gås och 
surkål, och kött som kokas i öl. Jag tycker deras mat är mycket sövande”.266 

 
Nederländerna 
Holland och dess matlagning har ingen egen kokbok tillägnad sig under 
undersökningsperiod, men är så pass frekvent förekommande i de 
internationella kokböckerna, och har även en matguide tillägnad sig under 
undersökningsperioden (Wilhelmina van den Bos Kulinarisk vägvisare: 
Holland, 1953), varför jag ändå ser den holländsk-betecknade matlagningen 
som liggande närmare de intermediära kulinariska Andra än de perifera, i 
alla fall i den delen av undersökningsperioden som ligger efter andra 
världskriget.267  

Det allmänna omdömet om den holländska maten ligger mycket nära 
det om den tyska, det vill säga som relativt ointressant. Nycop & Nycop 
skriver i sin matguide från 1952 att ”[h]olländsk mat är god men mäktig. 
Den är en kraftig blandning av franskt, tyskt och belgiskt kök”.268 Arne 
Bornebusch skriver att det holländska köket ofta ”klandras… för sin tunga 
mastighet; man anser, att det är mera avsett för gormander än för 
gourmeter, att det är mera ett grovkök än ett cuisine”, vilket författaren ser 
som ”ganska orättvist” och anför som bevis på motsatsen den ”delikata” 
Hollandaise-såsen.269 Rydelius & Wägner går å sin sida i försvarsställning 
för deras beslut att inkludera det holländska köket som ett av de åtta 
utländska kök vilka presenteras i Smakbitar från 8 länder. Orsaken till att 

                                           
264 Freytag von Loringhoven (1955), s 5ff. 
265 Freytag von Loringhoven (1955), s 12. 
266 Blanch (1959), s 52. 
267 Holländskbetecknad matlagning förekommer bland annat i Tornérhielm (1951), 
Svensson (1959), Blanch (1959), Bornebusch (1964), Mathiot (1970). 
268 Nycop & Nycop (1952), s 48. 
269 Bornebusch (1964), s 122. Hollandaise är egentligen en sås från den franska högre 
matlagningstraditionen. En av de första kända användningarna av detta namn på en 
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de måste försvara detta beslut är enligt dem att man kan kritisera det 
holländska köket för att vara ”sunt och närande men rätt bastant och ganska 
likt det svenska”.270 De anser trots detta dock att det är ett ”faktum att 
holländarna har en högre matkultur än vi” eftersom soppa ”står mestadels 
på bordet varje dag”, en holländsk husmor aldrig lägger socker i en förrätt, 
grönsaker serveras dagligen till både kött och fisk och ”de tjocka redda 
såserna lyser med sin frånvaro”.271  

En aspekt författarna är överens om verkligen är spännande med 
holländsk matlagning är det ”exotiska” inflytandet från de forna kolonierna 
i framförallt Asien. G F Göbel, Nederländska turistföreningens representant 
i Stockholm, skriver i förordet till van der Bos holländska matguide att 
”den rikt sammansatta holländska atmosfären” är ”sammanställd av salt hav 
och tropiska dofter, av tobak från Orienten, av hyacint, öl och brännvin” 
och rekommenderar läsaren att besöka någon av ”de många kinesiska och 
indonesiska restaurangerna” för att ”inandas all denna tropiska doft”.272 
Även Rydelius & Wägner rekommenderar någon av de indiska och 
kinesiska restaurangerna och speciellt de ”små Kina-lokaler” som ”växt 
upp i Amsterdam som svampar ur jorden”.273 De framhåller även att ”vad 
som gör holländskt kök så intressant är att det har exotiska inslag från två 
håll: Indonesien och Kina”, och Nycop & Nycop skriver om den 
”orientaliska styrkan” i holländarnas höns med curry.274 

 
Schweiz 
Schweiz kan räknas till en av de mer perifera av de kulinariska Andra jag 
klassat under rubriken ”intermediära”. I motsats till det holländska köket 
har det schweiziska begåvats med en egen kokbok, Marianne Piepenstocks 
Lätt och läckert: Mat från Schweiz (1965), men har i övrigt spelat en 
försumbar roll i kokböckerna om internationell mat, och endast i de mest 
ambitiöst omfattande av dessa ingår recept som betecknas som schweiziska. 
Även i dessa fall representeras landet sällan av några andra rätter än 
fonduer och rösti.275 Arne Bornebusch skriver exempelvis att rösti av 
många anses ”göra fonduen rangen stridig som nationalrätt nr 1”.276 Men 
generellt tycks inte den schweiziska nationella beteckningen – i likhet med 

                                           
270 Rydelius & Wägner (1953), s 73. 
271 Rydelius & Wägner (1953), s 73. 
272 Bos (1953), s 5. 
273 Rydelius & Wägner (1953), s 73. 
274 Rydelius & Wägner (1953), s 73 ; Nycop & Nycop (1952), s 48. 
275 Se Wretman (1953), Svensson (1959), Blanch (1959), Bornebusch (1964) samt 
Mathiot (1970). 
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den tyska och holländska – förläna en maträtt någon vidare distinktion, utan 
framstår snarare som ganska ointressant och tråkig på det kulinariska fältet. 
Lesley Blanch lovordar även hon fonduen men beskriver i övrigt Schweiz 
som ett ”prestationsdugligt mekaniskt leksaksland, där timmarnas 
metodiska gång interpunkterades av gökklockans kucku”.277 

 
Ryssland 
Till skillnad från Tyskland, Holland och Schweiz framställs Ryssland i 
kokböckerna oftast som ett land med en rik kulinarisk kultur. Rysk-
betecknade recept har varit ett stående inslag i de internationella 
kokböckerna från 1900-talets början och framåt, och tre kokböcker om 
specifikt rysk mat publicerades under undersökningsperioden: Ellen 
Rydelius Rysk mat (1945), Maria Horvaths Lätt och läckert: Mat från 
Ryssland (1966) samt Annica Stiernlöfs ryska kokbok, även den betitlad 
Rysk mat (1970).278 Trots den respekt som tycks omge det ryska köket 
verkar det inte ha varit överdrivet uppskattat hos den svenska publiken. 
Ellen Rydelius beklagar sig i förordet till Rysk mat att ”[d]et ryska köket, 
som är ett av de bästa i världen, är förvånansvärt lite känt i Sverige”, och 
skriver att hon träffat en mängd ”bildade svenskar” som ”inte haft en aning 
om vilken förnäm matkultur ryssarna äger”.279 Rydelius skriver vidare att 
Ryssland har ”det mest omväxlande nationella kök i världen och förnämliga 
kulinariska traditioner”.280 Just detta med ”förnämliga traditioner” som 
påkallas tycks vara en central komponent i konstruktionen av det ryska 
köket, och i Smakbitar från 8 länder skriver Rydelius & Wägner nostalgiskt 
om ”det gamla Ryssland med sina självhushåll” och frammanar bilden av 
hur ”[h]usmödrar sysslar beskäftigt i sina stora kök och skjutsar med 
Dunjasja, Annusjka och de andra tjänsteflickorna som har rödbrokiga 
sjaletter om huvudet”.281 Även Maria Horvath anspelar flera gånger på den 
historiska lyxen i det ryska hovköket och påkallar att det finns mycket i 
”det tusenåriga ryska köket som man med skäl kan kalla för 
delikatesser”.282 

 

                                           
277 Blanch (1959), s 47. 
278 Angående förekomst av ryska recept i internationella kokböcker, se Blix (1919), 
Östberg (1934), Östberg (1935), Tornérhielm (1951), Wretman (1953), Rydelius & 
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Danmark 
Med tanke på det historiska kulturella utbytet länderna emellan är det 
kanske förvånande att ingen kokbok angående finsk eller norsk, eller för 
den skull isländsk mat publicerats i Sverige under undersökningsperioden, 
om man inte räknar amerikanen Dale Browns Skandinaviskt kök (1969), i 
vilken avsnitt om finsk och norsk matlagning ingår och där författaren 
försöker väcka intresse för dessa kök, vilka annars är helt marginaliserade 
på det svenska kulinariska fältet (Browns bok är också ursprungligen 
utformad för en amerikansk publik). Dessa nationalitetsbeteckningar är 
också mycket sparsamt representerade i de internationella kokböckerna och 
återfinns endast i ett fåtal av det dryga dussin under perioden 1930-1970 
publicerade internationella kokböckerna.283    

Margot och Carl-Adam Nycop skriver i sin matguide om Norge och 
Finland att ”maten där är ganska lik den svenska”, för att i meningen 
därefter slå fast att Danmark däremot är ”känt för sin matkultur”.284 Av våra 
nordiska grannländer är det just bara Danmark som i Sverige rönt någon 
större uppmärksamhet vad gäller kulinariska bedrifter, åtminstone under 
den berörda undersökningsperioden. Dansk mat förekommer i en del av de 
internationella kokböckerna och flera kokböcker med danskbetecknade 
titlar har utgivits i Sverige, där den tidigaste, Ingeborg Ullitz Ekonomisk 
kokbok för sparsamma husmödrar efter Dansk metod utkom redan 1831.285 
Den danska matlagningen framställs för det mesta som närbesläktad till den 
svenska, men trots det intressant eftersom den har en liten pikant och 
spännande smak av ”kontinenten”.  

”Kontinenten börjar i Köpenhamn”, skriver Nycop & Nycop i sin 
matguide och kommenterar vidare att ”[d]anskarnas lätta, fria livsform och 
de livliga kontakterna med övriga Europa bidrar till att göra Danmark 
kontinentalt, även om det vid sidan av detta finns kvar en hel del av den 
äktdanska idyllen”.286 Arne Bornebusch påpekar att ”det danska köket har 

                                           
283 Se Blix (1919) –  norsk och finsk, Svensson (1959) –  norsk och isländsk, Blanch 
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många ting gemensamma med det svenska och naturligtvis det franska” och 
skriver, något nedlåtande: ”Är Norge och Finland våra småsystrar, så är 
Danmark vår lillebror, alla värda att älskas av oss svenskar. Men lillebror är 
svårligt affärsmässig, ja, sannerligen inte god att tas med när det gäller 
buisness”.287 Bornebusch slår också fast i sitt inlägg att ”Danmark är, som 
det med rätta heter i nationalsången, ’et yndigt Land’, dess folk är 
humoristiskt och mycket älskvärt”.288 

Margaret Jungstedt beklagar att svenskar i gemen verkar hysa större 
respekt för och intressera sig mer för de centrala kulinariska ikonerna 
Frankrike och Italiens matlagning än den mer närliggande grannen 
Danmarks och skriver att det ”under de senare åren utgivits en sådan mängd 
kokböcker, att man kunde tycka alla behov i den vägen var tillfredsställda. 
Det berömda franska köket har för oss numera föga hemligheter, och de 
bästa och mest användbara italienska recept finns även tillgängliga på 
svenska” samtidigt som ”[v]åra grannländers specialiteter är oss däremot 
mera främmande”.289 ”Hur många av dem, som varit i ’Kongens by’ och 
avnjutit dess specifikt danska delikatesser kunna tillreda dem hemma, 
fastän vi från naturens hand fått samma råprodukter och sålunda har lättare 
att följa danska recept än flertalet av de andra utländska”, frågar sig 
Jungstedt sedan retoriskt.290  

Men Jungstedts upprop tycks ha förblivit obesvarat, och fortfarande 
1962 känner Sonja Fredgardh i en anmälan på omslaget till Man tager… 
Lilla danska kokboken sig anmodad att kommentera att ”[d]et är ju inte bara 
i Frankrike och Italien som det finns ett gott kök”.291 Trots dessa 
ansträngningar får aldrig den danska maten en mer central roll i Sverige 
som kulinarisk Annan under undersökningsperioden. En spekulativ 
förklaring skulle kunna vara att påstå att det danska, betraktat som det 
svenskas om än något mer världsvana ”lillebror”, helt enkelt ses som för 
likt det svenska för att kunna vara tillräckligt spännande för att väcka 
intresse. Margaret Jungstedt försöker tappert få den danska matlagningen 
att framstå som lite mer exotiskt genom att lyfta fram det koloniala arvet 
från de danska historiska kolonierna i Västindien, S:t Thomas & S:t Croix 
med recept som västindisk soppa, västindisk rätt och rompudding.292 Men 
trots alla bedyrelser om smörrebrödens och det koldte bords läckerhet, eller 
anmärkningar om den unika känslan av dansk ”hygge” verkar inte 

                                           
287 Bornebusch (1964), s 292 samt s 289. 
288 Bornebusch (1964), s 289. 
289 Jungstedt (1935), s 9. 
290 Jungstedt (1935), s 9. 
291 Dedichen (1962), omslag. 
292 Jungstedt (1935) s 56, s 99 samt s 139. 
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danskbetecknad mat ha uppnått någon vidare status som intressant eller 
distingerad inom den svenska kokboksproduktionen. Kanske betraktades 
Danmark trots allt lite för mycket som ”lillebror” för det.293 

 
Grekland 
”Grekerna är sedan gammalt kända för sin matlagningskonst… Det 
grekiska köket laborerar med mycket olja och mycket lök och kryddor, men 
variationen och smaksättningen är rikt nyanserad”, skriver Margot och 
Carl-Adam Nycop om den moderna grekiska matlagningen i Vad man vill 
veta om mat och restauranger i Europa (1952).294 Detta är den tidigaste 
anmärkningen om grekisk matlagning i avhandlingens källmaterial som inte 
bara kommenterar den antika grekiska matlagningen utan även diskuterar 
en modern, nationell sådan.295 På 1950-talet tycks dock den grekiska 
matlagningen etableras som kulinarisk Annan i Sverige. Grekiskbetecknade 
recept förekommer i flera av de internationella kokböckerna från 1950-talet 
och framåt och 1963 utkommer Jannis & Inga Ambatsis grekiska kokbok 
Grekisk mat, den första i sitt slag och den enda helt tillägnad 
grekiskbetecknad mat som publiceras under undersökningsperioden.296 
Under rubriken ”Hur livet smakar” målar förläggaren till boken med 
levande språk upp de rustika och naturliga kvaliteter som han anser det 
grekiska köket besitta:  

 
Den grekiska maten består inte av komplicerade rätter, som kräsna 
aristokraters specialiserade yrkeskockar mixtrar ihop av dyrbara 
ingredienser och som frambärs av påpassliga betjänter i sin 
fulländnings korta stund. Den grekiska maten är enkel, därför att den 
karga jorden ger få produkter, den kräver ringa arbete, därför att 
tillredaren har en massa andra sysslor att sköta, den står färdig på 
spisen för att kocken äter med vid bordet och en tillfällig gäst kan 
behöva mat när som helst.297 
 

                                           
293 Angående ”smörrebröd” se Bang & Rodhe (1948), s 15, Brown (1969), s 46. 
Angående ”det koldte bord” se Jungstedt (1935), s 29, Brown (1969), s 40 samt 
angående ’hygge’ se Jungstedt (1935), s 29, Brown (1969), s 31. 
294 Nycop & Nycop (1952), s 45. 
295 Jämför med Waern (1915), s 19, Blanch (1959), s 8 samt David (1962), s 14 vilka 
påtalar det antika grekiska kökets inflytande på den italienska matlagningen och 
Ambatsis & Ambatsis (1963), s 14 som även spårar den moderna, nationella grekiska 
matlagningens rötter till det antika Grekland.  
296 Grekiskbetecknade recept förekommer bland annat i de internationella 
kokböckerna Wretman (1953), Blanch (1959), Svensson (1959), Bornebusch (1964) 
samt Mathiot (1970). Ett avsnitt om grekisk mat förekommer också i Nickles (1970).  
297 Ambatisis & Ambatsis (1963), s 10. 
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Förläggaren konstaterar vidare att det med kåda smaksatta Retsina-vinet i 
början brukar ”vara svårt att få ned” samt att ”aptiten kan sjunka vid 
anblicken av det batteri sotiga kastruller, som står på spisen i flugsurrande 
tavernakök”, men skriver sedan att ”[d]et egendomliga är att man med tiden 
börjar föredra retsina framför snart sagt alla andra viner och att kalla 
vinbladsdolmar eller uppvärmda soutsoukákia kan bli något man drömmer 
om på natten”.298 Orsaken till detta är enligt förläggaren att ”den grekiska 
matens hemlighet [är] en del av den stora hemligheten, som gör livet i de 
grekiska byarna och småstäderna till en sådan upplevelse för bortskämda 
västerlänningar”.299 Vilken är då denna hemlighet som gör livet i Grekland 
till en sådan upplevelse för ”västerlänningar”? Svaret får vi i Harry G 
Nickles Mellersta österns kök: Maträtter från Grekland, Turkiet, 
Arabländerna, Israel, Iran och Egypten (1970) där Nickles presenterar den 
grekiska matlagningen under rubriken ”Grekland, där öst och väst möts”.300 
Nickles skriver om Grekland: 

 
Vi har fått lära oss att tänka på Grekland som tillhörande Väst, inte 
Öst – hörnstenen i den västerländska civilisationen – och från vår 
synpunkt är det naturligtvis så. Men grekerna vet att denna 
västerländska hörnsten formades av österländska händer och hjärnor. 
Alltifrån äldsta tider har Grekland huvudsakligen påverkats österifrån 
och grekerna själva anser sig, sävål i fråga om mat som i andra 
stycken, ha starkare band österut än västerut.301 
 

Som det yttersta beviset på Greklands ”österländskhet” anmodar Nickles 
läsaren att pröva ”äkta grekisk mat” som han garanterar är ”mycket 
österländsk, en aromatisk lammstek eller biff eller en raffinerad ugnsbakad 
rätt med mycket olivolja och kryddor”.302 Grekland konstrueras således av 
Nickles som en bro mellan det västerländska och det österländska, eller vad 
postkoloniala teoretiker som exempelvis Edward Said kallar för 
”Occidenten”, det egna och välkända, och ”Orienten” – det okända, 
främmande och lite spännande men potentiellt farliga.303  

Därmed, med Danmark – som balanserande på gränsen till det 
välkända och banala – och Grekland – positionerat som gränslandet till den 
främmande och okända Orienten – förflyttar vi oss mot utkanterna av de 

                                           
298 Ambatsis & Ambatsis (1963), s 9. 
299 Ambatsis & Ambatsis (1963), s 9. 
300 Nickles (1970), s 43. 
301 Nickles (1970), s 43. 
302 Nickles (1970), s 44. 
303 Said (1993), s 137. 
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kulinariska Andras intermediära sfär och börjar istället närma oss periferin 
av dessa. 

 
Perifera kulinariska Andra 
Till de perifera kulinariska andra räknar jag de nationalitetsbeteckningar 
som någon gång då och då dyker upp i internationella kokböcker, sällan ens 
under en egen avsnittsrubrik, utan som strörecept här och där, inte så sällan 
rubricerade som ”exotiska”. Jag har även inkluderat den ”orientaliska” och 
Sydamerikanska matlagningen i detta avsnitt eftersom dessa regioners 
matlagning generellt konstruerats som stående på ett mycket stort kulturellt 
avstånd från det svenska, och därför framställts som totalt annorlunda, 
något som kommer att diskuteras vidare i avsnittet.  

De europeiska länder som figurerar i periferin av de kulinariska Andra 
är, förutom de redan i förbigående nämnda nordiska länderna (exklusive 
Danmark), framförallt Belgien och Polen, men även Portugal och Irland, 
samt sydösteuropeiska länder som Rumänien, Bulgarien, Tjeckoslovakien 
och Jugoslavien.304 Efter andra världskriget och framåt kommer dock de 
perifera kulinariska Andra att domineras av utom-Europeiska 
nationalitetsbeteckningar. I Vera Tornérhielms Läckerheter från hela 
världen (1951) finner vi bl.a. recept betitlade som arabiska, argentinska, 
javanesiska, kreolska, brasilianska, indiska, kanadensiska, mexikanska, 
etiopiska, japanska, kaukasiska, syriska, turkiska, periska, makedonska 
samt uruguayanska. Tore Wretman inkluderar i Ur främmande grytor 
(1953) bland annat recept från Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, 
Kuba, Haiti, Indien, Mexiko, Nederländska Guyana, Peru, Puerto Rico, 
Turkiet och Venezuela och i Lilla Van Sahers och Fritze Juels kokböcker, 
bägge betitlade Exotisk mat (1964 samt 1969) återfinns recept från såväl 
Burma, Pakistan, Virgin Islands och Bahamas som Bermuda, Kongo, 
Thailand, Guatemala och Kenya. Det är konstruktionen av dessa 
utomeuropeiska länders matlagning samt av den judisk-betecknade 
matlagningen som kommer att diskuteras mer ingående i detta avsnitt. 

 

                                           
304 Angående Polen, se Deeley (1934), Ostberg (1935) , Tornérhielm (1951), 
Wretman (1953), Svensson (1959), Blanch (1959), Bornebusch (1964), Van Saher 
(1964) samt Mathiot (1970). Angående Belgien se Tornérhielm (1951), Svensson 
(1959), Bornebusch (1964) samt Mathiot (1970). Angående Portugal se Tornérhielm 
(1951), Wretman (1953), Svensson (1959), Feibleman (1970) samt Mathiot (1970). 
Angående Rumänien se Östberg (1935), Tornérhielm (1951), Wretman (1953), 
Blanch (1959), Bornebusch (1964). Angående Bulgarien se Blanch (1959) samt 
Bornebusch (1964), Van Saher (1964). Angående Tjeckoslovakien, se Bornebusch 
(1964) samt Van Saher (1964). Angående Jugoslavien, se Svensson (1959), Van 
Saher (1964), Wechsberg (1969) samt Mathiot (1970). 
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Den judiska matlagningen 
Första gången recept som betecknas som judiska dyker upp i en svensk 
kokbok är i Anna Blix Utländsk mat från 1919 som inkluderar recept med 
beteckningarna ”judisk” och ”judisk från Wien”. Den annars med ord så 
sparsmakade Blix, vars recept endast innehåller praktisk information, 
känner sig dock nödgad att ge en liten kulturhistorisk förklaring kring den 
judiska maten och skriver som introduktion till grytmat med kula (det som 
på jiddisch skulle kallas för tschulent och kugel) att denna rätt ”som 
inspirerat Heine till hans dikt ’kulan’, ätes av troende judar om lördagen 
och kokas från ena middagen kl. 12 till kl. 6 den andra dagen, ty lagen 
förbjuder dem att röra vid elden, så länge stjärnorna synas på himmelen 
från fredag till lördag”.305 Även om denna något förvirrade förklaring av de 
judiska religiösa shabbat-lagarna, parat med det faktum att flera av de 
judiskbetecknade recepten innehåller både kött- och mjölkprodukter, vilket 
är förbjudet enligt den judiska religiösa lagen, kanske tyder på en viss 
okunnighet i ämnet så visar ändå inkluderandet av det judiska i kokboken 
på ett visst intresse för denna folkgrupps matlagning.  

Elsa Östberg inleder avsnittet om ”det judiska köket” i Världens bästa 
mat (1934) med en relativt utförlig introduktion. Hon fastställer där att 
”[k]öket i de judiska familjer, där man ännu lever efter den gamla 
traditionen, är mycket speciellt; i den judiska religionen ingå en mängd 
föreskrifter rörande den dagliga födan. Även hos icke ortodoxa judar lever 
ännu kvar en och annan rätt, vars recept bevaras som en stor dyrbarhet och 
som beredes vid något högtidligt tillfälle”.306 Efter en relativt uttömmande 
genomgång av judiska seder och religiösa lagar kring mat avslutar Östberg 
sin inledning med att konstatera: ”Det goda europeiska köket luktar smör; 
det goda judiska lukta olja och gåsflott. De judiska rätterna äro sällan 
brynta. De ha en gråaktig färg och smaka nästan alltid lök. Sockret ingår i 
de flesta rätter, i soppor såväl som fisk”.307  

Intressant i ovanstående citat är att Östberg ställer det judiska i 
motsatsförhållande till det ”europeiska”. Det underförstås att det judiska 
inte riktigt kan anses höra hemma i Europa, det är något främmande som 
existerar i Europa men som inte kan betraktas som europeiskt. Genom att 
ge det judiska köket en egen kategori lyfts judarna ut ur de nationella 
kontexter de ingår i och ställs upp som en grupp för sig – mitt i, men 
samtidigt vid sidan om. Trots detta särskiljande tycks Blix och Östberg i 
sina verk vara positivt inställda till det judiska kökets, om inte kulinariska 
kvaliteter, så åtminstone intressevärde. Tidens anda gör sig dock snart 

                                           
305 Blix (1919), s 57. 
306 Östberg (1934), s 193. 
307 Östberg (1934), s 193. 
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bemärkt på 1930-talet, och i den reviderade upplaga av Östbergs Världens 
bästa mat, vars första band publiceras 1935, består en stor del av revisionen 
av att alla spår av det judiska köket är utrotade. Hela avsnittet med dess 
introduktion har lyfts bort och vissa av recepten därifrån återfinns istället 
under andra nationalitetsbeteckningar, fast utan någon judisk beteckning. 
Den kaka som i första utgåvan kallas för äppelkugel och publiceras som ett 
judiskt recept har i 1935-års utgåva fått namnet österrikisk äppelkugel, 
judiskbetecknad butterkuchen blir till österrikisk smörkaka, och så vidare. 
Endast ett judiskbetecknat recept (chrimsel – judisk påskrätt) kvarstår, 
undangömt i avsnittet om bakning i slutet av det sista bandet av tre. I vad 
som inte kan vara annat än en medveten solidaritetshandling väljer Ellen 
Rydelius dock att gång på gång lyfta fram värdet av den judiska 
gastronomin i Italien i den mitt under brinnande krig och förintelse 
publicerade Billiga dagar i Italienskt kök (1941). Bland annat framhåller 
Rydelius att Livorno var känt för sina judiska specialitetsbakelser och att 
den riktigt äkta romerska maten serveras av ”judarna i ghettot” samt att en 
av de bästa italienska rätterna är ”kronärtskockor på judiskt vis”, carciofi 
alla giudeia.308  

Efter andra världskriget försvinner i stort sett den judiskbetecknade 
matlagningen helt från den svenska gastronomiska kartan. Vera 
Tornérhielm inkluderar något recept ”på judiskt vis” i Mat från hela 
världen (1951) och Arne Bornebusch anmärker i Resor i andra länders kök 
(1964) att vissa vill härleda den italienska pizzans rötter till det judiska 
osyrade påskbrödet, matza, som skulle medförts hem av romerska soldater 
efter Titus och Vespasianus judeiska fälttåg.309 Men förutom dessa 
ströomnämnanden råder en fullkomlig och något svårtolkad tystnad om det 
judiska i kokbokslitteraturen. Är det så att det judiska helt förträngs, kanske 
av rädsla eller skam för vad som skett under andra världskriget, eller har 
den judiska maten integrerats in under sina respektive europeiska 
hemländers nationalitetsbeteckningar på grund av att den judiska kulturen 
betraktas som assimilerad in i sina omgivande nationella kontexter? Inget 
tyder dock på den senare tolkningen. Avsaknaden av referenser till ett 

                                           
308 Rydelius (1941), s 23ff. Detta kan jämföras med Roots (1969), s 55, liknande 
kommentar. I hans bok – författad efter andra världskriget – beskrivs det dock, 
observera tempusformen, som ”vad som en gång var det judiska ghettot”.  
309 Bornebusch (1964), s 169. Förutom detta förekommer ett fåtal häftesliknande 
publikationer som dock ej kan räknas i detta sammanhang eftersom de endast är 
menade att fungera för traderande av recept inom den svensk-judiska gruppen. Se 
exempelvis Reseptbok för Pesach (1962). 
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judiskt-europeiskt kulinariskt arv är total, till och med i sammanhang där de 
kunde tyckas mer än väl motiverade.310  

Talande nog sätts det judiska i en helt annan kontext när det återigen 
kommer på tal i källmaterialet, i Harry Nickles Mellersta Österns kök 
(1970). Då är det inte längre det gamla judiska Europa som intresserar, utan 
det nya dynamiska och det i Nickles ögon inte alls så lite orientaliska Israel 
som enligt författaren är av intresse, och det som eftersöks är ”en kost som 
speglade israeliskt liv med rötter hemma i Asien och inte judiskt liv enligt 
europeiska traditioner”.311 Intressant att uppmärksamma här är Nickles 
användning av adjektivet hemma i beskrivningen av judarnas plats i Asien, 
jämfört med deras ”europeiska traditioner”. Det är egentligen kanske inte så 
förvånansvärt att den judiskbetecknade matlagningen förträngts ur den 
europeiska kulinariska gemenskapen (liksom stora delar av den judiska 
befolkningen i Europa), eftersom den tydligen ändå aldrig sågs som riktigt 
hemmahörande där.  

 
Orienten och Sydamerika 
Alla de nationalitetsbeteckningar som lyfts fram som centrala i 
konstruktionen av kulinariska motbilder i Sverige under perioden 1600-
1970 har förutom USA (som dock anses tillhöra ”västvärlden”) och Kina 
(som tillkommer först under 1950/60-talen), hört hemma i Europa. Den 
utomeuropeiskt betecknade maten har generellt haft en perifer position som 
kulinarisk Annan i Sverige. I Blix (1919) presenteras ett recept vardera som 
betecknas som turkiskt och persiskt. I Östberg (1934) får beteckningen 
”Orientalisk mat” till största del stå för kinesisk matlagning, men avsnittet 
innehåller även en glad blandning av japansk-, indonesisk-, indisk-, 
grekisk- och marockanskbetecknade recept. I Östberg (1935) har en 
differentiering gjorts mellan ”Kina och Japan”, ”Östern” (Indien och 
Indokina) samt ”Orientalisk” matlagning – där det sistnämnda får referera 
till matlagning som i det närmsta skulle kunna beskrivas som arabisk- och 
turkiskinspirerad. Östberg beskriver den ”orientaliska matlagningen” med 
att den ”helt naturligt” domineras av fårkött och ris samt auberginer, spansk 
peppar, tomater och lök.312 ”Österns” matlagning beskrivs som dominerad 
av färska kryddor och då framförallt ”kurry”, som påstås kunna liknas vid 
ett mellanting mellan peppar och senap.313  

                                           
310 Angående exkluderandet av referenser till en judisk kulinarisk närvaro i Europa,  
se exempelvis citatet från Winner (1953) ovan, där han räknar upp en mängd 
folkgrupper som influerat österrikisk kokkonst, men ingenstans nämner den starka 
judiska närvaron i Wien. 
311 Nickles (1970), s 144. 
312 Östberg (1935), 1:u.n. 
313 Östberg (1935), 1:u.n. 
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Under 1950-talet blir differentieringen av den utomeuropeiska maten 
större. Tornérhielm (1951) delar upp den asiatiska matlagningen i 
beteckningar som arabisk, syrisk, turkisk, persisk och javanesisk och 
inkluderar även recept med Syd- och Centralamerikanska beteckningar 
(kreolsk, ”från Bahia”, brasiliansk, mexikansk samt ”från Uruguay”), och 
ett Afrikanskbetecknat recept (etiopisk). Även Tore Wretman inkluderar i 
Ur främmande grytor (1953) recept med  nationellt differentierade asiatiska 
beteckningar från länder såsom Indien, Turkiet och Japan, men majoriteten 
av de utomeuropeiska nationalitetsbeteckningarna utgörs här av de Central- 
och Sydamerikanska länderna såsom Argentina, Brasilien, Chile, Haiti, 
Peru, Puerto Rico och Venezuela. I Wretmans Några special- och 
nationalrätter (1954) som utkom ett år senare döljer sig dock de två 
”orientaliska” inslagen fortfarande bakom en trygghetsskapande och 
neutraliserande köksfranska som riz pilaff och kébab à la Turque. I 
Svenssons kanske något felaktigt betitlade kokbok Världens godaste mat 
ingår bara recept från tre utomeuropeiska länder av totalt 26 presenterade 
(från Indien, Japan, Kina) och av de 26 länder Arne Bornebusch inkluderar 
i sin Resor i andra länders kök (1964) är endast tre utomeuropeiska 
(Turkiet, Japan samt Kina).  

1964 utkommer dock Lilla Van Sahers Exotisk mat och 1969 den 
likaledes betitlade Exotisk mat av Fritze Juel. Till skillnad från tidigare 
kokböcker om utländsk mat är dessa helt fokuserade på det som per 
definition betecknas som ”exotisk” mat, vilket i båda fallen tycks ses som 
synonymt med ”icke-europeisk” mat. Utan någon vidare struktur 
presenteras recept från all världens länder och med beteckningar som 
tidigare inte förekommit på recept i de internationella kokböckerna – såsom 
exempelvis Burma, Pakistan, Hawaii, Hong Kong, Australien, Bali och 
Vietnam (Van Saher) samt Bermuda, Filipinerna, Kongo, Trinidad, 
Nicaragua och Kenya (Juel). De enda europeiska länder som förekommer 
hos Van Saher är Ryssland, Ungern, Bulgarien, Tjeckoslovakien och Polen, 
fem av totalt 46 territorialitetsbeteckningar, och hos Juel är avsaknaden av 
europeiskbetecknade recept total.  

I dessa exotiska kokböcker kan vi alltså se en invertering av den 
ordning som gäller i de andra böckerna, där de europeiskbetecknade 
recepten dominerar stort eller totalt.314 Slutligen, i det absoluta slutet av 
undersökningsperioden, 1970, publiceras tre kokböcker som ägnas åt 
specifika icke-europeiska geografiska områden (även om ingen av dem 
ännu går så långt som till att fokusera en hel kokbok på ett enda 
utomeuropeiskt land). Två av dessa kokböcker behandlar mellanösterns 
eller ”Orientens” matlagning, Günther W. Palms Lätt och läckert från 

                                           
314 Se även Mathiot (1970). 
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Orienten och Harry G. Nickles Mellersta Österns kök, och en av dem 
behandlar Sydamerikas matlagning, Jonathan Norton Leonards 
Sydamerikanskt kök.315  

Den icke-europeiskt betecknade matlagning som får mest 
uppmärksamhet i de svenska internationella kokböckerna, förutom Kinas, 
är Turkiets. Turkisk-betecknad mat förekommer redan i Blix (1919) och 
vidare också i Östberg (1935), Tornérhielm (1951), Wretman (1953), 
Wretman (1954), Blanch (1959), Svensson (1959), Bornebusch (1964), van 
Saher (1964), Juel (1970) samt Mathiot (1970). Arne Bornebusch 
kommenterar turkisk matlagning med att ”[h]istoriskt sett har Främre 
Asien, och därmed det nuvarande Turkiet, varit Europas port till Orienten. 
Många är de gastronomiska impulser som under tidens lopp kommit denna 
väg via vidsträckta karavanfärder långt bort i Asien”.316 Turkiet ingår även i 
Harry Nickles Mellersta Österns kök, där också kapitel om Grekland, 
Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Iran och Irak inkluderas under 
rubriken ”Nio länder: ett kök”.317 Nickles betraktar hela området som en 
kulinarisk region och skriver att ”[n]aturligtvis uppvisar de olika nationella 
köken i Mellersta Östern stora likheter och den ouppmärksamme resenären 
kan resa över hela området utan att äta något annat än variationer på ett 
halvdussin rätter”.318 Nickles framhåller dock också att de olika länderna 
har sina egna kulinariska specialiteter.  

Om Turkiet, vilket han kallar för ”en skattkammare med turkiska 
läckerheter” skriver han (liksom i sitt kapitel om Grekland som påtalats 
tidigare) om landets läge i spänningsfältet mellan ”Orienten” och 
”Västerlandet”. Men där Grekland positioneras som att det innehar den 
rollen naturligt på grund av sin kulturella och geografiska placering så 
framställs Turkiet som att det kämpar mot sin natur genom att sträva mot 
det västerländska, samtidigt som dess verkliga plats framställs som 
vardande i ”österlandet” – det lite farliga, primitiva och okända. Nickles 
beskriver bland annat orientaliserande hur han konverserar en ”vacker 
svartögd kvinna” över en lunch samtidigt som hon (med tydliga 
konnotationer av barbarism) satt och åt av en fårhjärna.319 Nickles beskriver 
även, i samma anda, de historiska ottomanska janitsarerna som ”kristna 

                                           
315 Inga Mörck-Fogelbergs Curry & Saté (1969) som innehåller matlagning från 
”Sydostasien” (Kina, Malaysia, Thailand, Indien, Indonesien, Japan och Hawaii) 
faller på något sätt mellan dessa två kategorier med sin något godtyckliga definition 
av den sydostasiatiska regionen (med inkluderingen av Japan och Hawaii) men en i 
övrigt stark inriktning mot ”genuinitet” och kulturell kontextualisering av recepten. 
316 Bornebusch (1964), s 178. 
317 Nickles (1970), s 8. 
318 Nickles (1970), s 20. 
319 Nickles (1970), s 71. 
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gossebarn som rövats från sina föräldrar och uppfostrats till vildsinta, 
krigshungriga muhammedaner”.320  

Den i västvärlden djupt rotade strukurella föreställning om 
”österlandet” som farligt och opålitligt spiller helt tydligt över även på det 
kulinariska området och gör till exempel att Lesley Blanch (1959) känner 
sig tvingad att påpeka att även om man ”[i] västerlandet hyser en underlig 
uppfattning – att matlagningen i österlandet och Främre Orienten skulle 
vara ohälsosam” så kan hon intyga att denna då troligtvis mycket vanliga 
föreställning är alldeles felaktig och konstaterar att ”[m]ed undantag av 
några mycket söta efterrätter är den inte ens mäktig”.321 Och i Lätt och 
läckert från Orienten (1970) framhåller Günther Palm ”Orienten” (som ej 
vidare definieras, men boken innehåller recept med 
nationalitetsbeteckningar från Libanon, Turkiet, Saudiarabien, Jordanien, 
Syrien, Irak och ”Arabien”) som det oreducerbart Andra för 
västerlänningen genom att konstatera att ”[d]et kan ibland hända att turisten 
blir alldeles yr i huvudet av alla hörsel- och synintryck i ett främmande 
land. Speciellt i Orienten, där natur, klimat och folkliv är så diametralt 
motsatta det vi är vana vid, kan upplevelserna bli nästan chockartade”.322  

På samma sätt som Palm och Nickles beskriver mellanösterns eller 
Orientens matlagning som lite farlig men spännande, beskrivs även 
Sydamerikas matlagning av Jonathan Leonard i Latinamerikas kök. 
Leonard målar upp en värld som å ena sidan är ”färgrik” men å andra sidan 
även ”våldsam”, och betonar att även om städerna i Sydamerika ”är lika 
civiliserade som vilken annan plats som helst på jorden” så omges de av 
vildmark ”ibland med fientliga indianstammar beväpnade med pil och båge 
– och nästan alla som har råd till det är beväpnade”.323 Det är en spännande 
värld där det är ”fullt av äventyr” och där även ”maten är ett äventyr” och 
adjektiv som ”primitiv” och ”vild och våldsam” används för att beskriva 
denna äventyrspräglade matlagning.324 Och precis som Günther Palm 
framhåller ”Orienten” som diametralt motsatt ”Västerlandet” framställer 
även Leonard Sydamerika på detta sätt. Han påpekar att sydamerikansk 
matlagning är något helt annorlunda (från den västerländska normen) och 
att det absolut ”inte [är] en annorlunda europeisk matlagning”, utan att det 
tvärt om är något helt ”Annat”.325  

                                           
320 Nickles (1970), s 74. 
321 Blanch (1959), s 89. 
322 Palm (1970), s 7 [min kursivering]. 
323 Leonard (1970), s 8. Jämför även med Blanch (1959), s 164, karakärisering av 
brasiliansk mat som ”exotisk och primitiv”. 
324 Leonard (1970), s 8. 
325 Leonard (1970), s 10. 
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Det är dessa konstruktioner av Asien (förutom Kina) och Amerika 
(förutom USA/Kanada) som helt oreducerbart ”Annat” samt denna 
matlagnings generellt marginaliserade position i de internationella 
kokböckerna, och undanträngning i kokböcker om exotisk mat, som gör att 
jag trots det relativa intresse som visats dessa världsdelars kök, speciellt på 
1960-talet, valt att kategorisera dem som perifera kulinariska Andra. 

 
Avslutande diskussion 
I det här kapitlet har jag undersökt konstruktionen av de 
utländskbetecknade köken på det svenska kulinariska fältet. Jag har delat in 
dessa kök i tre grupper: som centrala, intermediära och perifera kulinariska 
Andra. Denna indelning har framförallt varit baserad på den frekvens dessa 
kök förekommit i kokböcker och viss annan kulinarisk litteratur, men också 
delvis på det konstruerade kulturella avståndet mellan ett visst utländskt 
kök och det svenska. Syftet med undersökningen i kapitlet har varit att 
studera konstruktionen av och innehållet i de motbilder som konstrueras i 
opposition mot den svenska maten. I nästföljande kapitel kommer jag att 
ställa konstruktionerna av de utländska köken i relation till varandra och till 
den svenska matlagningen. Jag kommer även att försöka placera in 
resultaten från den empiriska undersökningen i en vidare historisk kontext.     
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Kapitel 3  
 

Den kulinariska kartan 
 

I föregånde kapitel gjordes en genomgång av hur olika kulinariska Andra 
presenterats och konstruerats. Syftet med det här kapitlet är att analysera de 
resultat som framkom ur förra kapitlets empiriska undersökning genom att 
relatera konstruktionerna av de utländskbetecknade köken dels till 
varandra, dels till det svenska, och slutligen även till större historiska 
samhällsförändringar, för att på så sätt bättre försöka förstå skiftena i den 
utländskbetcknade matlagningens konstruktion och plats på det kulinariska 
fältet. 

 
Var ligger landet annorlunda?   
Efter föregående kapitels genomgång av hur de kulinariska Andra 
presenteras och konstrueras i källmaterialet kommer jag här nu att försöka 
skapa en översikt av hur alla dessa motbilder kan hänga samman 
systematiskt. Genom att applicera ett strukturerande system av koncentriska 
cirklar centrerade kring det svenska, i vilket jag inplacerat de kulinariska 
Andra som centrala, intermediära och perifera, framträder ett mönster som 
åskådliggörs i Figur 3.1. Figuren är endast relationell gentemot centrum, 
det svenska, och visar ej relationellt avstånd motbilderna emellan inom de 
tre kategorierna ”central”, ”intermediär” samt ”perifer”. Figuren visar 
närhet/periferialitet för de mest frekvent förekommande kulinariska Andra i 
svenska kokböcker om utländsk mat under perioden 1900-1970. Orsaken 
till att figuren ej behandlar perioden dessförinnan är att de flesta nationella 
kulinariska motbilderna tillkommit under 1900-talet, varför Frankrike 
dessförinnan innehade en i det närmaste hegemonisk position som utländsk 
kulinarisk Annan. I figuren kan urskönjas ett antal intressanta tendenser 
som förtjänar att uppmärksammas. 



I köttbullslandet 

 110  
 

 
Figur 3.1: Kulinariska motbilder, centralitet gentemot konstruktionen av det 
svenska, 1900-1970 

 
Alla de centrala kulinariska motbilderna är europeiska fram till 1950-talet 
(jag räknar här USA som en europeisk/västerländsk beteckning), då Kina, 
från att ha varit en relativt odifferentierad del av Orienten, lyfts fram som 
en kulinarisk beteckning av hög status och börjar inta en större centralitet i 
den svenska kokbokslitteraturen om utländsk mat. Redan i periodens 
inledning sjunker också statusladdningen i två av de centrala kulinariska 
ikonerna drastiskt, England och Tyskland, och särskilt efter andra 
världskriget tycks den tyska o engelska matens tidigare goda rykte komma 
på skam. Vad gäller de intermediära Andra är även dessa totalt dominerade 
av europeiska länder, och fram till cirka 1950 helt av nordeuropeiska 
länder. Från 1950 och framåt tillkommer även de nordeuropeiska länderna 
Holland och Schweiz, men kanske framförallt Medelhavsländerna Spanien 
och (framförallt under 1960-talet) Grekland, som länder som uppfattas ha 
ett visst kulinariskt intresse för svensken.  

I periferin existerar ett mycket begränsat intresse för de övriga 
nordiska ländernas matlagning samt ett visst och under perioden starkt 
växande intresse för den som mycket främmande konstruerade asiatiska 
maten (Mellanöstern, Persien, Indien, Indokina). Under 1950-talet 
tillkommer vidare även ett tilltagande intresse för de central- och 
sydamerikanska ländernas matlagning, där även dessa i första hand 
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relateras till som annorlunda och exotiska. Trots det växande intresset för 
asiatisk- (utöver Kinas) och syd/centralamerikanskbetecknad matlagning 
måste dessa kök ändå primärt betraktas som perifera kulinariska Andra 
eftersom de konstrueras som så absolut och definitivt annorlunda det 
svenska. Det judiska köket är ett ofta förekommande inslag i internationella 
kokböcker fram till andra världskriget. Därefter förekommer judisk-
betecknad mat endast i en enda kokbok.326 Vad detta beror på är kanske 
svårt att spekulera i, men definitivt är att den judiskbetecknade maten helt 
försvinner från den svenska kulinariska kartan, åtminstone i kokböcker 
publicerade efter 1951. 

En intressant tendens som kan skönjas i figuren är vad man skulle 
kunna kalla för en geografisk expansion och ökad differentialisering av de 
kulinariska motbilderna. Som tidigare påpekats är alla de kulinariska Andra 
som presenteras fram till 1950-talet nord- eller centraleuropeiskt 
betecknade kök, förutom USA  som väl ändå får räknas som ingående i 
samma föreställda kultursfär, och ett odifferentierat ”Orienten”. Dessa två 
sistnämnda presenteras också genomgående som högst perifera fram till 
1950-talet.327 Efter andra världskriget, på 1950-talet, introduceras nya 
länder på den svenska kulinariska kartan. De asiatiska ländernas kök blir 
tydligare differentierade och Kina kopplas genom en tilltagande 
beteckningsdifferentiering loss från övriga asiatiska länder och framträder 
som en central kulinarisk Annan samtidigt som även Sydamerika 
tillkommer som region. Intresset för Medelhavsländer som Spanien och 
Grekland ökar, och intresset för italiensk mat växer mycket starkt. Denna 
differentierande tendens fortsätter hela vägen genom 1960- och 1970-talet 
då särskilt intresset för kinesisk och ”exotisk”, det vill säga asiatisk-, 
sydamerikansk- och till någon del afrikanskbetecknad mat, stärks. Det finns 
flera tolkningsmöjligheter när vi söker förstå denna tendens, och här skulle 
jag vilja lyfta fram två möjliga, om än tentativa sådana tolkningar.  

Den första och kanske mest uppenbara tolkningsmöjligheten är vad 
man lite grovt skulle kunna kalla för tanken om ”vidgade vyer” för den 
svenska kokbokspubliken och bygger på antaganden om en ökad kännedom 
och kunskap hos den svenska allmänheten om omvärlden, och då särskilt 
Europa, vilket i sin tur leder till en förskjutning i lokaliseringen av det 
främmande och okända till geografiskt mer avlägsna lokaliteter. Denna 
förklaringsmodell går, grovt skisserat, ut på att den svenska allmänheten 
under decennierna efter andra världskriget skapade sig en större kännedom 

                                           
326 Tornérhielm (1951). 
327 Se exempelvis hur Blix (1919) samt Östberg (1934) godtyckligt sorterar recepten i 
sina kokböcker där det amerikanska och det ”orientaliska” hos båda hamnar sist i 
varje avsnitt (hos Blix) eller i hela boken (Östberg). 
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om sin omvärld, dels genom en attitydförändring som öppnade upp den 
svenska kulturen för det främmande, och dels genom en stark ökning av 
kontakterna med omvärlden genom resor och semestrande; då specifikt 
genom en ökning av tåg-, bil- och bussemestrandet i Nordeuropa och flyg- 
eller buss-charterresor till Medelhavsområdet.328  

Ett tydligt tecken på detta ökande resande, inom den kulinariskt 
relaterade litteraturen, är den explosion i utgivningen av matguider som 
behandlar utländsk mat som sker under 1950-talet. Före andra världskriget 
hade endast ett fåtal kulinariska guider publicerats, och samtliga hade 
behandlat maten i Frankrike och Italien.329 På 1950-talet tilltog 
publikationen av kulinariska guider radikalt, med en uppsjö av titlar som 
behandlade inte bara fransk och italiensk utan även tysk, holländsk, spansk, 
österrikisk och dansk mat.330 Vidare enligt denna förklaringsmodell skulle 
alltså det ökande svenska resandet inom Europa i sin tur lett till en allmänt 
ökad förstahandskännedom om de europeiska länderna hos svensken i 
gemen och en ”spin-off effekt” i medier och det sociala livet, vilken gjorde 
att även de svenskar som inte rest i Europa personligen konfronterades med 
en mer differentierad bild av de europeiska grannländerna.331 Därigenom 
förflyttades gränserna för det som upplevs som radikalt annorlunda; och 
genom att europeiska länder som Tyskland, Holland, Schweiz, Spanien och 
Italien blir mer välkända för svensken i gemen skapades en större och mer 
direkt kännedom om dessa länder, och därmed även en större förmåga till – 
och ett större intresse för – en mer precis differentiering mellan dessa 
länders matlagning.  

Genom att gränserna för den välkända omvärlden vidgades, vidgades 
även nyfikenheten för nya, mer okända och som mer exotiskt konstruerade 
och upplevda kulinariska Andra, såsom olika asiatiska och sydamerikansk 
länder, eftersom dessa är landområden som väldigt få svenskar ännu under 
1960-talet upplevt i första hand och som då fortfarande allmänt i samhället 
och i det kollektiva medvetandet konstruerades som spännande, avlägsna 
och okända. P så sätt expanderades kretsen av de trygga och välkända 
kulinariska Andra samtidigt som gränsen för det som var spännande och 
exotiskt flyttades utåt för att i växande grad bestå av asiatiska och 
sydamerikanska länder.  

                                           
328 Angående tankarna kring en attitydförändring mot en större öppenhet gentemot 
omvärlden, se Salomonsson (1992) samt Löfgren (1999). Angående det ökandet 
resande, charter samt bilturism, se Lewén (kommande), von Seth (2001) samt  Lewén 
(2003), s 10. 
329 Moderna kokerskan (1804), Aminoff (1939) och till viss del Waern (1915). 
330 Se Nycop & Nycop (1952), Tomba (1952), Bos (1953), Halling (1953), Nyblom 
(1953), Winner (1953), Freytag von Loringhoven (1955), Watt (1966). 
331 Jfr Salomonsson (1992), s 102f. 
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Förklaringen om ”vidgade vyer” kan även breddas och supplementeras 
genom några resonemang kring vilka kategorier människor använder sig av 
när de klassificerar kulturföreteelser och därigenom drar gränser mellan 
olika kulturer. Det jag här kommer att framhålla är hur den generella driften 
mot en ökad nationalisering och territorialisering av kulturer, både av den 
”egna” och ”andras”, som pågår från åtminstone mitten av 1800-talet fram 
till mitten av 1900-talet, i förlängningen även leder till att matlagning i allt 
högre grad kommer att klassificeras i enlighet med den nationella. Dessa 
förändringar av våra mentala kartor, där nationen alltmer kommer att ta 
plats som den självklara klassificeringskategorin på dessa mentala kartor, 
leder i förlängningen även till en större differentialisering mellan kulturer. 
Denna förklaringsmodell grundar sig på antaganden om att 
nationalitetsprincipen efter andra världskriget, i och med de stora koloniala 
imperiernas sönderfall och att den främsta anti-nationella konkurrerande 
ideologin – den internationalistiska socialismen – definitivt nationaliseras, 
uppnår en hegemonisk position som grundläggande ordnande princip vad 
gäller både politik och identitet.332 Vad består då territorialiserings- och 
nationaliseringsprocesserna inom kulturen av? För oss idag är det självklart 
att världen är indelad i ömsesidigt uteslutande nationer där ett visst ”folk” 
knyts till en viss geografisk plats, eller som Liisa Malkki beskrivit det: 

 
Den nationella ordningen… framstår vanligtvis som den normala eller 
naturliga ordningen. Det är uppenbart att ”riktiga” nationer är rumsligt 
fixerade och ”igenkännbara” på en karta… Nationernas värld 
uppfattas därför som en diskret rumslig uppdelning av territorium; den 
är territorialiserad i skolatlasens segmentära stil.333 
 

Enligt den nationella ordningen knyts kulturen till nationen och specifikt – 
till det nationella territoriet. Malkki skriver att denna ordning är så djupt 
rotad i dagens människa att den antagit en djupt metafysisk och moralisk 
dimension som rotar”folk” och ”kulturer” i ”nationens jord” och ”familjen 
av nationer” i ”Moder Jord”.334 Det Malkki här vill lyfta fram och 
ifrågasätta, liksom forskare som Ernest Gellner och Michael Billig har 
gjort, är hur naturlig denna ordning egentligen är. Malkki framhåller att 
denna ordning inte är självklar utan socialt och historiskt konstruerad: ”den 
territorialiserar aktivt våra identiteter, både kulturella och nationella”.335 På 
samma sätt har Ernest Gellner pekat på hur den kulturella enhetligheten 
inom en nationsstat är ett projekt, och ett distinkt modernt sådant därtill.  

                                           
332 Se Anderson (1991), s 113. 
333 Malkki (1992), s 26 [min översättning]. 
334 Malkki (1992), s 31 [min översättning]. 
335 Malkki (1992), s 31 [min översättning]. Jämför  också med Smith (1996), s 453ff. 
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Gellner framhåller starkt att den nationella eller nationaliserade 
kulturen är en relativt ny norm som kulturell världsordning (även om 
nationella projekt i viss skala förekommit tidigare, vilket Anthony Smith 
flera gånger påpekat) som enligt honom korrelerar med framväxten av den 
moderna industrialiserade staten.336 Poängen är, oavsett exakt hur man 
daterar framväxten av denna nationella världsordning, att den inte har 
kommit till av sig självt utan snarare genom en historisk process av just 
territorialisering och nationalisering av kultur, där kulturen knyts till en 
specifik nationalitetsbeteckning och ett geografiskt territorium, samtidigt 
som den avgränsas och differentieras gentemot andra nationer inom 
systemet.337  

Oavsett hur man daterar framväxten av denna nationella ordning, där 
viss oenighet råder, är de flesta auktoriteterna på området överens om att 
tiden efter andra världskriget definitivt bekräftar hur den nationella 
ordningen etablerats som hegemonisk genom uppbrytandet av de 
kvarvarande koloniala imperierna och de kommunistiska staternas explicita 
eller implicita acceptans av den nationella principen som överordnad den 
ideologiska.  

Således skulle man delvis kunna förklara den expansion av antalet 
nationella kulinariska motbilder som sker efter andra världskriget med 
dessa territorialiserings- och nationaliseringsprocesser, vilka leder till en 
ökad nationalisering och territorialisering av de kulinariska Andra. Den allt 
starkare nationella principen, enligt vilken kulturfenomen ska kunna 
relateras till territorialiserade nationella kulturer, leder till att matlagning i 
allt högre grad kommer att betraktas som knuten till nationer och territorier, 
där den matlagning som svårligen kan klassificeras i enlighet med principen 
blir alltmer marginaliserad.  

Det är här också värt att påpeka att den process av nationalisering av 
kulturer som i accelererande grad sker under 1800- och 1900-talen leder till 
att agrarsamhällets traditionellt klassbaserade kulturella gemenskaper över 
nationella gränser bryts ned medan nationella kulturella gemenskaper 
betonas. I perspektiv av detta är det viktigt att ta i beaktande att de tidiga 
nationella beteckningarna av kulinariska Andra såsom fransk, tysk och 
engelsk mat, fram till början av 1900-talet egentligen inte var menade att 
beteckna dessa länder i en territoriell mening, såsom vi idag är vana att 
tänka på nationella territorialiserade kök, utan snarare som beteckningar på 
kulinariska kultursfärer, löst baserade på relativt internationellt mobila 

                                           
336 Se Gellner (1997b), kap. 4, samt Gellner (1997a). Jämför även med Poulantzas 
(1980), kapitel 4. 
337 Se också Coronil (1996), s 76ff, samt Alonso (1994). 
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överklasser.338 Den nationella beteckningen av matlagning som tysk eller 
fransk refererade således ej till en föreställning om någon typ av 
matlagning som invånarna i dessa territorier generellt konsumerade eller 
ens kände till, utan snarare till olika skolor av ”högre” matlagning som 
konsumerades av en gemenskap baserad på mer eller mindre 
internationaliserade aristokrater och hovpersoner.339 I en kulinarisk värld 
dominerad av den nationella principen torde sådana typer av ”icke-
nationell” matlagning ej längre tolereras.   

Under 1900-talet, och särskilt efter andra världskriget, kommer också 
nationalitetsbeteckningar i allt högre grad att knytas till ett reellt 
existerande och tydligt avgränsat politiskt definierat territorium. Nu börjar 
begreppet ”tysk mat” bära innebörden av ”sådan mat som tyskar äter” och 
fransk mat ”sådan mat som fransmän äter”, varigenom genuinitet blir en allt 
viktigare egenskap som den utländska maten bör besitta för att betraktas 
som bra (mer om detta i kapitel 4 samt kapitel 5). Denna drift mot 
territorialisering av kulturer generellt, och matlagning specifikt, har även en 
viss relativiserande effekt. Eftersom alla nationer tillskrivs ett värde genom 
deltagande i det internationella nationalstatssystemet så tillskrivs 
därigenom även alla nationella kulturer ett visst (om än begränsat) värde. 
Den normativa struktur som tillskriver fransk och italiensk mat ett högre 
värde utmanas således genom framhållandet av att även andra länders kök 
besitter ett kulinariskt egenvärde, som Sonja Fredgardh uttrycker det i sin 
promotion av Rona Dedichens Man tager… Lilla danska kokboken (1962), 
så växer föreställningen om att ”det är ju inte bara i Frankrike och Italien 
som det finns ett gott kök”.340 En expansion sker därigenom av vad som 
kan betraktas som ”god matkultur” där alla matkulturer som formuleras 
inom territorialitetens, och då särskilt nationalitetens ramverk, tillskrivs ett 
egenvärde och som värda ett intresse. 

Följaktligen kan även de före detta koloniserade folkgrupperna i 
Afrika och Asien genom att formulera sina positioner och politiska 
ambitioner inom det nationellas ramverk, och därigenom ”acceptera 
spelreglerna”, vinna en viss acceptans i västerlänningars ögon även för sina 
kulturer. Plötsligt kan västerlänningen, efter det enda definitionssystem av 
jämlikar hon under efterkrigstiden accepterar, det nationalistiska, urskilja 
identifierbara politiska och kulturella enheter i Asien, Sydamerika och 
Afrika, vilket skapar ett växande intresse för dessa tidigare odifferentierade 

                                           
338 För en vidare diskussion kring den utländska matens publik/ klasskonnotationer, se 
vidare kapitel 5.  
339 Se även Parkhurst Ferguson (1998), s 620. 
340 Dedichen (1962), omslag. Jämför  även med Hahn (1970) s 11 samt s 182f. 



I köttbullslandet 

 116  
 

och ”mörka” kontinenter.341 Denna tes stöds även av försvinnandet av det 
judiska som kategori i internationella kokböcker, vilket kan ses som ett 
tecken på en stark dominans av en ordnande princip baserad på 
nationalstatlighet, ett antagande som ytterligare stärks av det faktum att det 
judiska, när det dyker upp igen som en utländsk kulinarisk Annan gör så i 
formen av nationalstaten Israel.342 

 
Den svenska öppenheten  
Tesen om matlagningsbeteckningarnas territorialisering/ nationalisering 
kan till viss del förklara den relativt sett större ökningen av intresse för det 
exotiska och egenvärdet i det annorlunda som kan skönjas framförallt under 
andra hälften av 1900-talet, genom att ett normativt sätt att se på 
kulturer/nationer och därmed även matkulturer allt mer ersätts av ett 
relativistiskt synsätt där alla nationers matlagning, såsom delar av systemet, 
anses besitta ett värde, och där ”skillnad” snarare än ”kvalitet” blir ett allt 
viktigare argument för status. Tesen om ”vidgade vyer” tycks dock å sin 
sida spontant inte kunna förklara denna tendens, eftersom den förutsätter att 
intresset framförallt ska öka för den matlagning som blir mer välkänt och 
därmed tryggare, och även om en sådan ökning faktiskt sker i det absoluta 
antalet publicerade kokböcker så ökar publikationen om mer okänd och 
exotisk mat relativt sätt mer under framförallt 1960-talet. Det finns därmed 
plats för ytterligare förklaringar – varför jag här ska lyfta fram en sådan 
möjlig förklaring som jag bara kort berört i mitt resonemang om vidgade 
vyer tidigare i kapitlet, nämligen den om ett ideologiskt skifte som i sig gör 
att det som främmande och mer annorlunda upplevda värderas högre än det 
mer välkända.  

Torgny Öberg skriver i Kinesisk kokbok (1953) att ”svensken” är 
någon som ”med förtjusning” tar emot alla utländska nyheter, oavsett om 
dessa består av tyger och skönhetsmedel eller av mat, eftersom det är 
”roligt att pröva nyheter” som ”sätter färg på tillvaron”.343 Enligt Öberg är 
det på ett sätt alltså ”typiskt svenskt” att vurma för det nya och okända. 
Orvar Löfgren beskriver i uppsatsen Vardagens dolda nationalism hur de 
svenska 1950- och 1960-talen dominerades av en aptit på det moderna och 
en stark smak på det ”internationella”. I Löfgrens ord skulle 
”efterkrigstidens nya Sverige” vara ”internationellt orienterat” – att bli 

                                           
341 Se exempelvis Robert Youngs läsning av Gayatri Spivak där hon resonerar om 
nationalismen i ”tredje världen” som de koloniserades frigörelse på kolonisatörernas 
villkor, i Young (1990), s 167f. Se vidare Ahmads (1987) kritik av tredje världens 
intvingande i en nationalistisk ideologi/mentalitet/system. 
342 Eller nationaliserat under annan beteckning, se exempelvis Blanch (1959), s 57, 
diskussion om de ”Tjeckoslovakiska” Golems kroppkakor. 
343 Öberg (1953), s 5. 
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kallad för ”osvensk” var en komplimang som bekräftade att man ”förmått 
bryta sig ur den trista och konformistiska svenskheten och bli[vit] en del av 
den färgstarka världen utanför”.344 Det blev framförallt bland många unga 
också viktigt att solidarisera sig med de tidigare förtryckta folken i tredje 
världen, och Löfgren målar upp bilden av ungdomar som ”sitter hela 
nätterna och diskuterar världen i kök draperade med affischer från Kuba 
och Vietnam”.345  

Om vi följer Löfgrens generella resonemang kan vi konstatera att 
diskuterande kanske inte var den enda aktivitet som pågick i dessa nya, av 
hunger på omvärlden präglade svenska köken. Om man relaterar Löfgrens 
argumentation till det underlag som presenterats i detta kapitel kan man här 
finna en förklaring till det ökande intresset för det okända och exotiska i 
detta ideologiska skifte som enligt Löfgren sker i Sverige efter andra 
världskriget. Man skulle kunna spekulera i att en grundinställning som är 
internationalistisk – och premierar en öppenhet gentemot det annorlunda – 
gör statusvinsten desto större ju mer annorlunda det bejakade fenomenet är, 
eller desto mer okänt det tidigare varit, eftersom det kan ses som en 
kvantitativt större öppenhet ju mer okänt det fenomen man bejakar tidigare 
varit.346 Exempelvis skulle det, enligt dessa värderingsgrunder, vara mer 
”rätt” och intressant att signalera sin öppenhet genom att äta 
exotiskbetecknad mat såsom sydamerikansk eller grekisk och kanske lite 
mindre intressant, relativt sett, att signalera sitt raffinemang genom att äta 
fransk mat (följaktligen kommer även många kokboksförfattare att försöka 
ompositionera den franska maten som mer ”folklig” under 1960-talet, något 
vi kommer se i nästföljande kapitel). 

Michael Billig har påpekat att internationalism inte på något sätt är en 
ideologiskt motsatt pol mot nationalism. Han konstaterar snarare att ”ett 
utåtskådande element av internationalism är en del av nationalismen och 
har historiskt varit en del av nationalismens uppgång”, vilket han bland 
annat visar genom att peka på att det var först i och med utvecklandet av de 
tankar om nationell suveränitet, och det nationella system som erkändes vid 
Wienkongressen 1815, som ett verkligt kodifierat system av internationella 
relationer kunde etableras.347 Inter-nationalism förutsätter således en 
nationalism. Orvar Löfgren poängterar också att, precis som i citatet ovan 
från Öberg, så har den internationalistiska inställningen i Sverige efter 
andra världskriget generellt framställts som en distinkt nationell svensk 

                                           
344 Löfgren (1999), s 143. 
345 Löfgren (1999), s 142f. Se även anmärkningen i Arnstberg (1989), s 17 om den 
”svenska generositeten”. Se särskilt också Alsmark (1991), s 224. 
346 Jämför med Levenstein (1993), s 219. 
347 Billig (1995), s 61 samt s 83.  
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dygd, och öppenheten för det annorlunda existerar därmed inom en kontext 
av vad det är att vara en ”god svensk” och hur en sådan bör tänka, tycka 
och bete sig.  

Sverige, var följaktligen enligt den generella svenska självbilden efter 
andra världskriget, det mest moderna, framåtsträvande, rationella och 
förnuftiga av länder, varför man som svensk i den ”moraliska stormakten” 
Sverige kunde kosta på sig en öppenhet gentemot resten av världen.348 
Historikern Alf W Johansson har därför konstaterat att i Sverige så var 
paradoxalt nog ”att ha lämnat det nationella bakom sig… en del i den 
nationella identiteten”.349 Vissa iakttagare har, som tidigare nämnts, till och 
med gått så långt som att kalla den svenska internationalismen för en 
”ersatz-patriotism”.350 Därför, konstaterar Orvar Löfgren, kan man anse att 
denna vurm för det utländska grundade sig i en ”solid nationell 
självkänsla”, och man kan därmed även säga att nationalismen på så sätt 
”sipprar in bakvägen” i denna internationalistiska inställningen, varför den 
svenska internationalismen måste ses som ett led i den omfördelning av 
”det nationellas energi” som enligt Löfgren skett i Sverige efter andra 
världskriget, ”ofta på ett sätt som gjort den osynlig eller svårfångad”.351 

De förklaringsmodeller som – något impressionistiskt – här 
presenteras är i sig inte ömsesidigt uteslutande. Det finns exempelvis 
belägg i materialet, som en ökning under 1900-talet av subnationell 
regional differentiering vad gäller europeiskbetecknad matlagning i 
kokböckerna, vilka skulle kunna betraktas både som ett led i en ökad 
differentiering och som en ökad territorialisering. Det är alltså fullt möjligt 
att se dessa förklaringsmodeller som komplementära. Man kan till och med 
påstå att differentiering och territorialisering ofta går hand i hand (se till 
exempel den ökade differentieringen/territorialiseringen av asiatisk mat). 
De här presenterade förklaringarna är därutöver bara två möjliga 
förklaringar som jag valt att lyfta fram utifrån en mängd av andra tänkbara 
sådana.   Även om den senare presenterade förklaringsmodellen, endast 
betraktad i ljuset av det material som så här långt presenterats i detta 
kapitel, kan framstå som mer än lovligt spekulativ så är den trots detta en 
intressant möjlig förklaringsmodell att hålla i medvetandet inför kommande 
kapitel. 

 

                                           
348 Löfgren (1999), s 144. Se även Arnstberg (1989), s 19ff samt Berggren (2001), s 
82. 
349 A W Johansson (2001), s 14. 
350 Se Ruth (1984), s 68. 
351 Löfgren (1993), s 29. ; Löfgren (1999), s 152. Se även Löfgren (1993), s 28f. 
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Den kulinariska kartan 
Utifrån det källmaterial som presenterats i kapitlet är det inte bara möjligt 
att konstruera enskilda nationella beteckningars upplevda kulturella avstånd 
till det svenska, utan vi får även en hel del information, direkt och indirekt, 
om det relativa statusvärde som tillskrivs dessa nationalitetsbeteckningar. 
Figur 3.2 är ett koordinatsystem som visar de olika 
nationalitetsbeteckningarnas inplacering längs med axlarna låg status/hög 
status samt okänt/välkänt. Inplaceringen i systemet är baserad på de 
framställningar av de olika nationalitetsbeteckningarnas konstruktion som 
presenterats tidigare i kapitlet. Figuren spänner över tidsperioden ca. 1900-
1970 av samma anledning som tidigare diskuterats i anknytning till figur 
3.2. Figuren är inte på något sätt baserad på kvantitativa uppgifter och 
positionerna är ej matematiskt uträknade utan endast subjektivt 
approximerade för att skapa en ungefärlig bild av utvecklingen och därmed 
ett underlag för vidare diskussion. De fetstilta rubrikerna betecknar centrala 
kulinariska Andra. Jag har tagit mig friheten att namnge de fyra fält som 
uppstår i tabellen utifrån kombinationerna av hög/låg status samt 
välkändhet. 
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Figur 3.2: Den kulinariska kartan 1900-1970. Pilar betecknar rörelse över tid. 
Asterisk betecknar tillkommen efter cirka 1950, nummertecken betecknar 
avsaknad efter cirka 1950 

 
  
 

De erkända köken 
Det övre högre fältet har jag valt att kalla för de erkända beteckningarnas 
fält och utgörs av kombinationen av hög status samt en hög grad av 
välkändhet. Detta fält innehåller de nationalitetsbeteckningar som 
signalerar god matkultur och som konstrueras som säkra, trygga, pålitliga 
och erkända utländska kök. Frankrike intar under hela den berörda 
undersökningspositionen det övre högre hörnet i detta fält som den 
nationalitetsbeteckning som är mest välkänt och har högst status, och 
därmed tillskrivs och signalerar den högsta kvaliteten i hela matrisen. 
Kombinationen av ”Frankrike” och ”matlagning” är helt enkelt symbolisk 
för den ”goda smaken”, eller som vi sett en kokboksförfattarinna uttrycka 
det, ”klassisk smakriktning”. Denna position är konstant under 
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undersökningsperioden och även om den utmanas, särskilt mot slutet av 
undersökningsperioden, så hotas den aldrig riktigt, kanske framförallt 
genom det att den så generellt används som måttstock för god matkultur 
även av de författare som utmanar smakmonopolet, vilket därigenom 
indirekt bekräftar dess centrala position.  

Samtidigt som det franska har hög status framställs det generellt även 
som tryggt och någorlunda välkänt, beteckningen av en maträtt som fransk 
är en garanti för god mat, som när Elsa Östberg under det franskas mantel 
introducerar rätter med beteckningar av andra nationaliteter, men där dessa 
förhöjs i sin status och även garanteras som bra genom att presenteras inom 
kontexten av ”franskhet”. Det franska – sammanfattningsvis – betecknar 
därmed under hela undersöknings-perioden normen för kulinarisk kvalitet.  

Italien, å sin sida, är även det en beteckning med mycket stark positiv 
laddning, men den italienska matlagning framställs över lag som något mer 
rustik och naturlig än den franska – vilket ger det en viss exotisk touché 
som dock måste misstänkas avtar ju längre in på 1900-talet vi skrider, 
eftersom det under perioden blir mer och mer välkänt och spritt och därmed 
måste förlora något av sin exotiska lockelse.  

Wienerköket, beteckningen på matlagning rotad i det habsburgska 
kejserliga köket, är i sin tur en beteckning som fungerat som en 
garantistämpel för mer exotiska rätter med rötterna i Syd- och Östeuropa 
som sedan genomgått en trygghetsskapande process av ”förfranskning”. 
Man skulle därför kunna uttrycka det som att Wienerköket därmed fungerar 
som ”gränsstation” mellan de ”exotiska” och de mera välkända utländska 
köken, vilket gör att Wienerköket i figuren intar en position på gränsen 
mellan det ”exotiska” och det ”erkända”, men med en viss förskjutning mot 
det erkända eftersom dess funktion är att slussa in maträtter från den 
exotiska sidan till den erkända. Längre ned i statushierarkin i kvadraten 
som benämnts ”erkänd” finner vi slutligen de engelska, tyska och danska 
nationalitetsbeteckningarna. Dessa är nationalitetsbeteckningar som vid 
seklets ingång verkar associerade med en viss statusposition, men en låg 
grad av exotism (England något mer på grund av de forna kolonierna, se 
exempelvis Deely 1935). Gemensamt för dessa tre kök är dock att deras 
statusposition sjunker märkbart efter andra världskriget och mer och mer 
betraktas som ”tråkiga” utländska kök, komparativt sett.  

 
De tråkiga köken 
Om vi då rör oss vidare nedåt i statushierarkin från de erkända köken når vi 
kvadraten som jag valt att benämna tråkig, vilken utgörs av kombinationen 
av hög trygghet och låg status. Här återfinns de nationella kök vars 
matlagning varken har ansetts vara särskilt kvalitativt god eller 
innehavande ett ”spännande” egenvärde genom sin olikhet, och som därför 
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upplevs som just intetsägande och tråkiga. Jag har redan nämnt att 
beteckningstrion engelskt, tyskt och danskt kök efter andra världskriget rör 
sig mot denna kategori. Efter 1950-talet tillkommer även två länder på den 
svenska kulinariska kartan, Holland och Schweiz som har konnotationer av 
”tråkighet”, men där det holländska har en liten krydda av exotiskhet 
genom de kopplingar som ofta görs till dess koloniala historia och de  
inslag som denna gett den holländska matlagningen. Som ohjälpligt tråkiga 
ses även de nordiska grannländernas matlagning (utöver Danmarks), vilka 
helt enkelt betraktas som liggande för nära det svenska för att kunna 
generera någon riktig entusiasm eller intresse. 

 
De exotiska köken  
Om vi förflyttar oss från den välkända sidan av den horisontella axeln i 
diagrammet och rör oss mot den mer okända sidan så har jag valt att 
benämna kombinationen hög status och låg välkändhet som exotisk. I detta 
hörn av diagrammet återfinner vi de nationalitetsbeteckningar som, även 
om de upplevs som väldigt annorlunda och främmande inom kontexten av 
svensk matlagning, anses besitta ett visst kulinariskt värde och som därför 
också är behäftade med en viss status. I och med denna status blir deras 
annorlundaskap en exotisk krydda som ej ses som hotfull. Detta är det 
gränsland i vilket det okända möter det kända, där det okända erkänns och 
förlorar sin potentiella farlighet men behåller lite av kittlande spänning, ett 
gränsland dit man kan förlägga och leka med begär för, och fantasier om, 
det okända. Spansk matlagning framställs exempelvis i några av de 
internationella kokböckerna från innan andra världskriget som liggande 
relativt nära Orienten i mentalt avstånd.352  Efter andra världskriget blir 
dock den spanska matlagningen ett stående bidrag i de internationella 
kokböckerna, och i de kokböcker som publiceras specifikt om spansk mat 
kan man se hur dess trygghetsgrad och status successivt lyfts upp under 
framförallt 1960-talet.  

En annan nationalitetsbeteckning som återfinns i den exotiska 
avdelningen och vars position tycks relativt konstant under 
undersökningsperioden är den ryska. Rysk mat beskrivs genomgående som 
tillhörande en lång kulinarisk tradition av rang, men ändock som relativt 
okänd för svensken i gemen och med en råvarubas som till stor del skiljer 
sig från den svenska, vilket gör att jag positionerat Ryssland som kulinarisk 
beteckning en bit in på den ”okända” delen av välkändhetsaxeln. Den tredje 
nationalitetsbeteckning som vid periodens början återfinns i detta hörn av 
diagrammet är den judiska. Judisk mat framställs genomgående som en – 

                                           
352 Se exempelvis diskussionen om apelsinsallad i inledningen till Östberg (1935), 
1:u.n. 
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om än intressant och exotisk – men ändock främmande matlagning som 
existerar mitt ibland de övriga europeiska nationernas kök. Efter andra 
världskriget försvinner den judiska beteckningen sedan helt från den 
svenska kulinariska kartan.  

 
De överexotiska köken  
Slutligen utgör kombinationen av låg status och låg välkändhet ett hörn i 
diagrammet som jag valt att beteckna som överexotiskt. I detta hörn ryms 
de utländskbetecknade kök som ej är välkända, och där det ej finns några 
garanter eller garantier för denna matlagnings kvaliteter. I och med 
kombinationen av okändhet och avsaknaden av signalerad kvalitet uppstår 
en osäkerhet kring den mat som ryms under dessa nationsbeteckningar, den 
konstrueras/upplevs därmed som osäker.353 I detta hörn återfinns, före andra 
världskriget, den relativt odifferentierade Orienten bestående av Asien och 
Mellanöstern. Under periodens gång, och särskilt under 1960-talet, 
differentieras dock denna Orient alltmer, och tillsammans med de 
sydamerikanska köken tycks dessa sedan öka i status samtidigt som de blir 
alltmer tydligt definierade, åtskilda och distingerade. Samtidigt framhålls 
de dock fortfarande som i grunden helt väsensskilda från den välkända 
”västerländska” matkulturen och får samsas om plats i böcker eller avsnitt 
av böcker ägnade åt exotisk matlagning, varför de också positioneras in i 
denna kvadrat efter deras statushöjning snarare än i den för erkända 
beteckningar. 

Den mest dramatiska ompositioneringen på den kulinariska kartan 
som sker under tidsperioden är troligtvis den som berör kinesisk mat. Efter 
att ha separerats från den allmänna ”Orienten” ökar den kinesiskbetecknade 
matlagningen inte bara dramatiskt i status under 1950-talet och 1960-talet 
utan blir även mycket mer välkänd genom en stor exponering i kokböcker 
under 1950-/60-talen. Genom det flertal av jämförelser med det franska och 
konstruktionen av kinesisk matlagning som en hedervärd och högstående 
kulinarisk tradition, i paritet med de bästa europeiska köken, intar Kina 
under 1960-talet en position som enda icke-europeiska kök inom de 
erkända kökens sfär.  

 
USAs ambivalenta position 
Så här i slutet av presentationen av den kulinariska kartan kan det vara på 
sin plats att säga några ord om USAs märkliga placering på kartan. 
Konstruktionen av den amerikanska matlagningen, vilken placeras utanför 
alla de fyra mer eller mindre distinkta kategorierna, har genomgående varit 

                                           
353 Se exempelvis Blanch (1959), s 89, kommentar vilken röjer en sådan (uppfattad) 
grundinställning gentemot orientalisk mat.  
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så pass ambivalent att USA har placerats mitt i diagrammet för att illustrera 
detta.354 Det är omöjligt att kategorisera USA enligt de två axlarna eftersom 
beskrivningarna och omdömena om amerikansk matkultur präglas av 
ständigt omväxlande positioneringar – där vissa aspekter av amerikansk 
matkultur (speciellt standardisering och industrialisering) omväxlande 
beskrivs som goda (erkända) och omväxlande som farliga eller bara tråkiga, 
samtidigt som vissa författare framhåller att det bortom moderniteten 
existerar ett ”genuint” och ”exotiskt” USA, och andra författare uppfattar 
den upplevda skenande moderniteten som exotisk i sig. 

 
Spänning och trygghet, natur och kultur 
Jag vill nu ta tillfället i akt att diskutera och resonera kring benämningen på 
den horisontella axeln i diagrammet samt föreslå några alternativa eller 
snarare kompletterande benämningar på denna dimension. Den horisontella 
axeln har jag i texten så här långt förklarat utgöra dimensionen 
”välkändhet”, det vill säga en skala som gått från välkänd till okänd där de 
olika beteckningarna på utländska kök placerats in utefter den konstruerade 
kulturella distansen till det svenska, baserat på den uppmärksamhet köken 
fått i kokböcker samt de värdeomdömen som fällts om dem i dessa verk. I 
själva figuren presenterar jag dock även tre kompletterande benämningar på 
den horisontella dimensionen som kan vara intressanta att snabbt beröra. 
Dessa dimensioner löper längs med linjerna spänning/trygghet samt 
natur/kultur.  

Genom att benämna axeln spänning/trygghet vill jag belysa det faktum 
att de kök som betraktats som mer välkända även generellt omgivits av en 
air av trygghet vilken fungerat försäkrande för konsumenten av de erkända 
och etablerade kökens matlagning. De lite mer okända köken har å sin sida 
haft en större del av sin attraktionskraft byggd på spänningen att lära känna 
det som tidigare varit okänt. Man kan här även dra en parallell till Claude 
Fischlers tidigare refererade artikel i vilken han för en diskussion kring vad 
han kallar för ”allätarens paradox”.355 Med detta menar Fischler att 
människan, såsom allätare, hela tiden oscillerar mellan neofili och neofobi 
för nya matvaror och maträtter genom att vackla mellan behovet av 
trygghet och behovet av omväxling och förnyelse i sin kosthållning. 
Därigenom blir det viktigt att någon går in som garant för den tidigare 
okända maten och säkerställer denna som god/av hög status så att den 
potentiella konsumenten inte behöver oroa sig för att den ”spännande” 

                                           
354 Angående den svenska ambivalensen gentemot USA och den generella 
uppfattningen av amerikansk kultur, se även O’Dell (1997), s 222ff samt Rosenberg 
(2004), s 11-21. 
355 Fischler (1988), s 278. 
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maten istället ska vara riskabel/farlig, vare sig ur statussynpunkt eller av 
rena hälsoskäl. Vilka dessa garanter för ”den goda maten” är i detta 
sammanhang kommer att beröras i kapitel 5.  

Dikotomin mellan natur och kultur är idéhistoriskt sett en av de 
vanligast förekommande struktureringarna inom vad som kallas det 
”västerländska tänkandet”. Från Platons och de presokratiska grekiska 
filosofernas physis/nomos, genom romantiska tänkare som Rosseau och 
Herder å ena sidan och rationalistiska såsom Kant, Comte och Durkheim å 
andra sidan reproduceras dikotomin natur/kultur som en grundläggande 
tankestruktur inom den västerländska filosofiska traditionen.356 Men 
tänkandet i linje med dikotomin natur/kultur har inte enbart förekommit hos 
filosofer och teoretiker, det är en tankelinje som genomsyrat vardagligt 
tänkande i en västerländsk tradition alltsedan de klassiska grekernas 
uppdelning av världen i ”civiliserade” och ”barbariska” folk (och 
säkerligen även långt dessförinnan). Vi har ovan kunnat se hur 
kokboksförfattare konstruerar vissa utländska kök som ”jordnära” 
(italienska), ”raffinerade” (franska) eller ”primitiva” (sydamerikanska). 
Alla dessa beteckningar anspelar på dikotomin mellan natur och kultur.  

I materialet blir det även tydligt att de olika köken placeras in på en 
natur/kulturaxel i stort sett korresponderande mot deras respektive grad av 
välkändhet. Kokboksförfattarna konstruerar generellt de mer okända köken 
som närmare liggande matlagning i någon typ av ”naturligt” och ”primitivt” 
tillstånd, medan de mer välkända köken framställs som mer kultiverade, i 
meningen av artificiella och tuktade. Med en låg statusladdning kommer 
den okända maten alltså även att ses som (negativt) okultiverat barbarisk 
och därmed något skrämmande, medan den okända maten med en hög 
statusladdning kommer att ses som (positivt) genuin, naturnära och rotad i 
jorden och naturen. Den välkända matlagningen med hög statusladdning 
kopplas å sin sida i en natur/kultur dimension till en hög grad av 
raffinemang och förfining samtidigt som den med en låg statusladdning 
framställs som överrationaliserad och utslätad. 

 
Intresse: den tredje dimensionen 
Utöver de två dimensioner som visas på den kulinariska kartan kan man 
även lägga till en tredje dimension – ”intresse”. Om man ser till den totala 
publikationen av kokböcker och den totala publikationen av utländsk-
betecknade kokböcker kan vi se att intresset för utländskbetecknad mat 
ökar markant i efterkrigstidens Sverige. Även om det höga intresset för 

                                           
356 För en kort diskussion kring natur/kultur dikotomins historia, se Loy (1995). För 
en dekonstruktion av denna struktur, se kapitel 10 – Structure, Sign, and Play i 
Derrida (1978). 
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fransk matlagning som totalt dominerat utgivningen av böcker om utländsk 
mat före andra världskriget består, är det intresset för andra länder som ökar 
mest relativt sett – och då kanske framförallt för de länder som upplevs som 
lite exotiska. Hårdraget kan man säga att trenden vad gäller intresset för 
utländsk mat i efterkrigstidens Sverige pekar mot att ”spänning” och det 
”naturliga” tycks bli alltmer intressant än ”trygghet” och det ”kultiverade”, 
framförallt under 1960-talet. Under första delen av andra hälften av 1900-
talet sker även en accelererande geografisk förskjutning av det annorlunda 
och främmandes lokalisering inom den kulinariska diskursen. Beteckningar 
på kök som tillhörande nationer geografisk närliggande Sverige och som 
tidigare innehavt en viss statusladdning – såsom Tyskland och England – 
tycks i stigande grad betraktas som kanske lite väl välkända för att vara 
riktigt spännande. Samtidigt dyker en mängd länder upp på den kulinariska 
kartan vilka tidigare inte beretts någon plats där – såsom länder från 
Sydamerika och ett alltmer tydligt differentierat Asien.  

På ett sätt skulle man alltså kunna uttrycka detta som att den svenska 
kulinariska horisonten vidgas dramatiskt under 1950- och 1960-talen. Den 
kulinariska världen blir helt enkelt större, och mer överblickbar, sett med 
svenska ögon. Något som även kan skönjas är en begynnande jakt på det 
annorlunda och exotiska, varigenom tidigare helt okända och därmed som 
lite ”överexotiska” betraktade länders matlagningar får högre status, 
samtidigt som tidigare exotiska länder blir alltmer välkända och trygga, 
vilket också gör att vissa välkända länders kök kanske förlorar något av sin 
lyster och ses som kanske lite för välkända, vilket ger dem en viss air av 
tråkighet.357 Hela denna process kan även ses i de rörelsepilar som ritats in 
på den kulinariska kartan, där denna tendens framstår som en serie 
förflyttningar av beteckningar från den ”överexotiska” avdelningen till den 
”exotiska” och vidare från den ”exotiska” till den ”erkända”, och från den 
”erkända” till den ”tråkiga”. 

 
Konstruktionen av svensk matlagning i perspektiv av den utländska 
Ett land saknas på den kulinariska kartan för att den ska vara komplett – 
och det är Sverige. I kokböckerna om utländsk mat framförs, medvetet och 
omedvetet, en mängd ställningstagande, karaktäriseranden och påståenden 
om den svenska matlagningen – både direkt i texten genom påståenden om 
det svenska och indirekt genom konstruktionen av motbilder. Därför 
kommer följande avsnitt att ägnas åt att undersöka hur bilden av svensk 
matlagning konstrueras i kokböckerna om utländsk mat, för att vi sedan ska 
kunna gå tillbaka och positionera även Sverige på den kulinariska kartan. 

                                           
357 Se även Wardes diskission kring Hirschs begrepp ”positional goods” i Warde 
(1997), s 107f. 
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Vi kan a priori utgå ifrån att Sverige är det mest välkända av de nationella 
köken, men på vilken ungefärlig statusnivå befinner det sig i 
kokboksförfattarnas ögon i relation till de andra nationella köken? 

 
Råvaror  
Romble Salé konstaterar i inledningen till Then französke kocken att 
matlagningen alltid begränsas av tillgången på lämpliga råvaror, men trots 
detta menar Salé att man i Sverige kan finna alla de ingredienser som 
behövs för den matlagning han presenterar i sin franskbetecknade 
kokbok.358 Senare författare som skrivit om utländsk mat har dock varit 
desto mer kritiska angående tillgången, men kanske framförallt, kvaliteten 
på råvarorna i Sverige. I Così si mangia in Italia: Italiensk kokbok (1929) 
beklagar sig författarinnan Silvia Tomba över den undermåliga kvaliteten 
på de svenska råvarorna. Jämfört med i Sverige har köttet i Italien ”mycket 
mer must och smak”, och förklaringen till detta är enligt Tomba att djuren i 
Italien får gå ute och beta största delen av året medan de i Sverige måste 
leva på torrföda i ladugården en stor del av sitt liv.359 Tomba kan inte heller 
förstå varför man i Sverige väntar så länge med att slakta sina djur och 
skriver undrande: ”Jag fick veta, att man ej slaktar unga djur [i Sverige], 
men jag förstår ej varför. Då djuret ändå en gång ska slaktas, varför kan det 
ej ske, när dess kött ännu har sin bästa smak? Alltså får köttet aldrig den 
must, det skall ha, och ofta fordras… mycket goda tänder”.360 Goda tänder 
anser även Anna Östergren att den som ska förtära svenskuppfödda höns 
bör ha när hon i 63 sätt att tillaga fransk vardagsmat (1927) syrligt 
anmärker:  

 
Om Henrik IV varit kung i Sverige när han uttalade sin historiska och 
vänliga önskan att varje bonde skulle ha en höna i grytan till sin 
söndagsmiddag, tror jag inte hans popularitet varit så stor. De magra 
och segslitna höns, som ofta salubjudas hos oss, äro nämligen snarare 
ett syndastraff än en njutning att förtära. De franska hönsen däremot 
äro en läckerhet.361 
 

Alli Halling ger i Resa i franskt kök (1952) en förklaring till varför de 
svenska råvarorna skiljer sig så från de utländska som ligger nära Silvia 
Tombas, men som knyter an än närmare till jorden och territoriet: ”En ko 
som betar i Normandies saftiga gräs smakar både som biff- och i mjölk-, 

                                           
358 Salé (1664), förord, u.n. 
359 Tomba (1929), s 7. 
360 Tomba (1929), s 79. Se även en liknande, om än mer subtil, kritik i Tomba & 
Tomba (1956), s 11. 
361 Östergren (1927), s 19. 
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grädd- eller smörform annorlunda beroende på – ja, just betet. Och detta 
gäller de flesta saker”, varefter hon räknar upp en mängd livsmedel och 
betonar skillnaden i smak mellan Frankrike och Sverige vad gäller dessa.362 

Sonja Aminoff har i Fransk vardagsmat (1929) dock en annan 
förklaring till varför de svenska råvarorna är så pass dåliga – det beror helt 
enkelt på att konsumenten saknar den kunskap och ambition som krävs för 
att kräva eller frambringa bättre råvaror. Aminoff påpekar att en fransk 
konsument aldrig skulle rekvirera matvaror per telefon, eftersom ”[d]et 
viktigaste för den franska husmodern är likväl, att hon anser, att endast hon 
själv är kompetent att bedöma arten och halten av de varor hon köper in och 
därför vill se dem innan de köpas”.363 Mellan raderna säger Aminoff 
härmed att de svenska husmödrarna genom sin lättja gör avkall på, inte bryr 
sig om, eller slarvar med råvarornas kvalitet. Även Ellen Rydelius beklagar 
i Billiga dagar i franskt kök (1940) de svenska husmödrarnas brist på 
engagemang för goda råvaror när hon skriver att man i Frankrike, i motsats 
till i Sverige, är ”otroligt kinkig på varans kvalité och smaken på varje liten 
ingrediens – en fransk husmor skulle t. ex. aldrig lägga stötskorpor, som 
innehåller socker, i en färs utan hon använder torkat franskbröd”.364 

 
Tillagningen av kött: söndagsstekens dominans 
Men oavsett vilka råvaror man har tillgång till så spelar det ingen roll om 
man inte vet att tillaga dem på ett smakligt sätt – och härom tycks 
konsensus ha rått att man definitivt inte visste detta i Sverige. ”Torra 
mustlösa stekar” med ”tjocka, feta såser” tycks vara den generella 
uppfattningen om svensk matlagning, så som den framställs i kokböckerna 
om utländsk mat.365 En tydlig föreställning om svensken i gemen är att den 
ser kött som den enda ”riktiga” maten. Alli Halling (1952) skriver att ”[d]e 
stora eller små kötträtterna är nog de som ligger en svensk husmor närmast 
om hjärtat. Med ’mat’ menar vi helt enkelt, kött, kött och kött. Visst äter 
fransmännen också mycket kött, men de har dock inte gjort rätterna till sitt 
kulinariska huvudintresse”.366 Sonja Aminoff  (1929) ger sig in på 
fysiologins område för att finna en förklaring till svenskens förkärlek för 
kött när hon påstår att ”[v]årt stränga klimat fordrar en rikligare köttdiet än 
vad som till exempel är nödvändigt i södern… Svensken kräver mer 
fettämnen än sydlänningen”.367 Detta faktum leder dock till en mycket 

                                           
362 Halling (1952), s 9. 
363 Aminoff (1929), s 14. 
364 Rydelius (1940), s 92. 
365 Citaten är hämtade från Östergren (1927), s 13.  
366 Halling (1952), s 83. 
367 Aminoff (1929), s 31. 
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bristande variation på kost enligt Aminoff, varför man enligt henne bör 
”blanda upp de många stekarna” med lite annan matlagning då och då.368 

Den dokumenterade förkärleken för kött betyder dock inte att man vet 
hur man ska tillaga det på ett smakligt sätt, enligt kokboksförfattarna. Sonja 
Aminoff rekommenderar svenskarna att inte genomsteka sitt kött, som de 
enligt henne gör efter vana. Hon skriver vidare att man i Frankrike serverar 
köttet mycket mer lättstekt än i Sverige och att det ”[t]ill en början… 
kanske [kan] förefalla främlingen litet motbjudande att förtära det 
rödglänsande köttet. Därest han inte från barndomen är van härvid”, men 
övervinner den bara ”den första olustkänslan” så finner den att ”det 
lättstekta köttet både är rikare på arom, lättare att smälta och mera 
näringsrikt”.369 Aminoff beklagar den svenska förkärleken för ”tunga 
oxstekar med gräddsås” och rekommenderar istället att köttet grillas om det 
är av god kvalitet eller tillagas i ragu eller soppa om det är lite enklare.370 
Även Rydelius & Wägner (1953) anser att grillning är en metod som 
svenskarna bör ta till sig från Frankrike för tillredning av kött och beklagar 
den ”kulinariskt oriktiga” vanan att steka fläskkotletter i smör: ”det är för 
fett och för dyrbart. Hur oändligt mycket aptitligare, sundare och billigare 
är inte en grillad kotlett!”, frågar sig författarinnorna.371  

Enformighet och likriktning är den främsta kritiken som framförs mot 
köttberedningen i Sverige. Tore Wretman (1953) erkänner sig som medlem 
i ”Köttätarklubben i Sverige”, vilken enligt honom inte har någon 
anledning att ”klaga över sin medlemsstock”.372 Det han dock beklagar är 
att den svenska köttdieten är så enformig och att ”paragraferna 
söndagskalvstek och biff med lök fått breda ut sig alltför mycket”.373 Peter 
Winner passar även han på att kritisera den svenska oförmågan att göra 
något konstruktivt av sitt tycke för kött i Kulinarisk vägvisare: Österrike 
(1953) där han också påstår att älgsteken i Sverige aldrig går att skilja från 
oxstek och att renköttet ”också smakar oxe fast med litet tillsats av får” i de 
svenska kockarnas händer.374 Och apropå den äkta Wienerschnitzelns 
avsaknad av sås anmärker han att ”här hemma [i Sverige] är det ju så att allt 
kött skall simma i en sås. En”, vartefter han citerar Talleyrand som skulle 
ha kallat USA för landet med 31 trosbekännelser men bara en enda sås, och 
tillägger sedan: ”Låtom oss vara tacksamma över att han aldrig suttit vid ett 

                                           
368 Aminoff (1929), s 31. 
369 Aminoff (1929), s 90. Jämför  även med Lundberg (1967), s 18. 
370 Aminoff (1929), s 90. 
371 Rydelius & Wägner (1953), s 30. 
372 Wretman (1953), s 58. 
373 Wretman (1953), s 58. 
374 Winner (1953), s 11. 
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SARA-bord”.375 Monotoni, oreflekterad vana, och brist på kunskap och 
engagemang – allt detta ryms i symboliken kring den svenska biffsteken 
vilken kan sammanfattas i Ivan Bjarnes (1929) korta och koncisa sågning 
när han anser det vara dags att erkänna att ”den nationella skosulebiffen 
med lök inte är vidare smaklig”.376 

 
Tillagningen av fisk: ”ingen riktig mat” 
”Det finns ännu personer som anse att fisk inte är mat – all fiskpropaganda 
till trots… Dessa missnöjda känna sig ej mätta och belåtna på ’bara fisk’ 
eller tröttna på att alltid få den i samma form”, skriver Elsa Östberg i 
inledningen till avsnittet om fiskrätter i Världens bästa mat (1935).377 Till 
skillnad från kött uppfattas enligt många kokboksförfattare fisk inte som 
”riktig mat” av svensken i gemen. Även Sonja Aminoff (1929) påpekar att 
”[f]örr ansågs det att fisken knappast kunde tjäna som huvudrätt under en 
måltid. Den serverades sällan annat än åtföljd av en kötträtt”.378 Men frågan 
är hur mycket förr ”förr” var i Aminoffs bok, när Alli Halling 1952 
fortfarande känner sig tvingad att fråga: ”[f]isk är mat precis som allting 
annat, hur skall vi någonsin lära oss det”?379 På samma sätt konstaterar 
Rona Dedichen fortfarande 1962 att ”[d]et finns fortfarande folk som inte 
tycker om fisk”, varför man enligt henne bör försöka omvända dessa 
personer med ”riktig goda rätter”.380  

Mary Nathorst delger oss i Hela världens billiga mat (1938) vad hon 
anser vara förklaringen till svenskens aversion gentemot fisk: bristen på 
kunskap vid tillagningen. Nathorst skriver: 

 
Om man undantar salt sill och salt strömming som året om äro stående 
rätter i många hem, äta vi svenskar mycket litet fisk. Vi tycka rent ut 
inte om fisk! Varför? Därför att fisken lagas för summariskt! De få, 
som äro fiskälskare, tycka visserligen om, att varje fisk så vitt som 
möjligt behåller sin egen smak när den lagas. De njuta av den 
individuella fisksmaken. Men dessa fiskälskare äro försvinnande få, 
de allra flesta av oss känna inte mycket skillnad på den ena och andra 
fiskens smak, med ett ord all fisk smakar ungefär likadant enligt vår 

                                           
375 Winner (1953), s 11 [författarens kursivering]. Anekdoten om Talleyrand återges 
ofta i olika form i kokböckerna. Dess utformning varierar beroende på källa, från 31 
till 360 religioner (vanligast förekommande siffra är 32) och omväxlande anges det 
smädade landet som USA eller England. De vanligast förekommande angivna antalen 
brukar vara 32 relgioner och tre såser eller 360 religioner och tre såser. 
376 Bjarne (1929), s 14. 
377 Östberg (1935), s 1:75. 
378 Aminoff (1929), s 77. 
379 Halling (1952), s 54. 
380 Dedichen (1962), s 27. 
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åsikt. Därför måste den för att falla oss i smaken tillagas med särskild 
piff, med ganska framträdande smakämnen.381 
 

I Sverige har man alltså enligt Nathorst inte vetat hur man tillagar fisk på 
ett smakligt sätt, en kritik som många författare tycks stämma in i, där 
författare som Sonja Aminoff och Alli Halling alla talar sig varma för 
kokandet av fisk i court bouillion (grönsaksbuljong) snarare än som det var 
brukligt i Sverige, i hårt saltat vatten.382 Alli Halling å sin sida begråter 
även att svensken alltid ”skriker på potatis” till fisken och rekommenderar 
varierade franskinspirerade tillagningsmetoder för fisk som gör att man 
”känner fisksmaken på ett helt annat sätt än när alltsammans är hopmosat 
med en massa potatis och mjölsås”.383 

 
Slarv, enformighet och excesser 
Överhuvudtaget kritiserar kokboksförfattarna generellt de svenska kockarna 
och kokerskorna för bristande kunskap och engagemang, vilket enligt dem 
resulterar i enformighet och slarv, samt att man koncentrerar sig på fel 
aspekter av måltiden – såsom överdåd och dekorationer istället för kvalitet 
och smak. Vad gäller bristen på kunskaper skriver exempelvis Tore 
Wretman om den svenska behandlingen av pasta, där han konstaterar att för 
svensken ”som fått sin enda kontakt med makaroni i form av stuvning 
’kryddad’ med socker, måste det vara en ständig källa till häpnad hur något 
folk med kärlek kan anamma makaroni”.384 Men om man däremot lär sig 
laga pasta som i Italien, ”kan man inte undgå att fångas av de tusen 
möjligheternas rätt”.385 Ellen Rydelius kritiserar den svenska omeletten på 
liknande grunder när hon skriver att man i Sverige ofta ”röra ihop ägg, 
mjölk och litet mjöl, kanske rent av socker (o fasa!) och kallar denna rätt – 
en äggkaka – för omelett”.386  

Anna-Britta Pavia (1961) tycker sig å sin sida finna förklaringen till 
denna okunskap om bra matlagning i Sverige i det faktum att svenska 
husmödrar inte betraktar matlagningen som ett nöje utan snarare som en ren 
plikt: ”En svensk husmor är ofta inställd på att klara av maten så fort som 
möjligt, helst på någon halvtimme. Den italienska husmodern lägger ner 
timmar på att förbereda en vanlig middag, hon tycker matlagning är roligt. 

                                           
381 Nathorst (1938), s 238 [författarens kursivering]. 
382 Se Aminoff (1929), s78, Halling (1952), s 54. Se även Waern (1915), s 58. 
383 Halling (1952), s 23. 
384 Wretman (1953), s 95. 
385 Wretman (1953), s 95. Se även Aminoff (1929), s 32 för en likande kritik och 
jämför även med Aminoff (1929), s 73 angående kokning i mjölk. 
386 Rydelius (1940), s 19. 
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Och om hon väntar främmande och vill bjuda på något särskilt gott kan hon 
hålla på att laga mat en hel dag”.387 Anna Östergren är helt inne på samma 
spår när hon drygt 30 år tidigare skriver i 63 sätt att tillaga fransk 
vardagsmat (1927) att hemligheten med den goda franska maten är att 
kocken (underförstått: till skillnad från i Sverige) behandlar varje detalj i 
matlagningen som en huvudsak: ”När man ser den franska kocken i arbete 
förstår man att han hyser ett levande intresse, ja lägger hela sin själ i sitt 
yrke, tid och besvär räknas inte, bara ’le menu’ blir lyckad”.388 

Vad gäller den upplevda enformigheten i svensk matlagning skriver 
Tomaso Tomba sarkastiskt om potatisens roll i den svenska matlagningen i 
Kulinarisk vägvisare: Italien (1952): ”denna rotfrukt förekommer vid 
smörgåsbordet, några gånger i soppan, till varmrätten och ibland även i 
desserten i form av potatismjöl”.389 Drygt 30 år tidigare har Sigrid 
Nordenfalk i Svenskt och franskt kök (1924) begråtit ”det ständiga kött och 
potatis”.390 Ivan Bjarne (1929) konstaterar i samma anda lakoniskt att 
”stekt, salt fläsk är gott – om man inte får det för ofta”, samtidigt som han 
gläder sig åt att boeuf à la mode inte bör serveras med potatis eftersom den 
svenska dieten ändå är så pass potatistung i hans ögon.391 Alli Halling 
(1952) instämmer i den allmänna domen genom att kritisera den vanliga 
”oaptitliga blandningen av allsköns sås, potatis och andra matbitar” vilken 
hon tycks anse representera den gängse kosthållningen i Sverige.392 Hon 
utbrister: ”Oh, vad det är trevlig att äta rent som fransmännen gör d. v. s. 
inte röra ihop allting på tallriken utan verkligen få njuta var sak för sig”, 
vilket återigen bekräftar den generella bilden av den svenska maten som en 
odifferentierbar och monoton röra av kött, potatis och mjölstinna såser.393  
Ellen Rydelius (1940) konstaterar å sin sida helt sonika att svensk 
matlagning generellt styrs av ”gammal vana” och ”kökets rutin” varför, 
enligt henne, ”det svenska genomsnittsköket… det kan inte nekas – är 
ganska monotont”.394 

En annan återkommande kritik av den svenska matlagningen är tanken 
om att svensken i gemen koncentrerar sig på fel saker när hon/han lagar 
mat. Många författare anser att svensken, istället för att fokusera på kvalitet 
och smak lägger alltför mycket tid och möda på kvantitativa excesser och 

                                           
387 Pavia (1961), s 3. 
388 Östergren (1927), s 5.  
389 Tomba (1952), s 14. 
390 Nordenfalk (1924), ”företal”, u.n. 
391 Bjarne (1929), s 16ff. 
392 Halling (1952), s 116. 
393 Halling (1952), s 23. 
394 Rydelius (1940), s 20. 
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extravaganta dekorationer. Ellen Rydelius (1941) skriver sarkastiskt om de 
svenska damer, ”som har en formlig passion för kulörta middagar, där 
majonnäsen är bladgrön och efterrätten målad i hallonrött. En middag som 
mer är en färgorgie är [sic] en smaksymfoni!”395  

Vad gäller svenskens kvantitativa excesser påstår Mary Nathorst att 
det är typiskt svenskt att vilja äta omfångsrika måltider. I Hela världens 
billiga mat (1938) skriver hon att speciellt den som har främmande ”i regel 
[vill] slå på litet stort – man är väl svensk!”396  Nathorst är även en varm 
förespråkare av det svenska smörgåsbordet, men för de flesta av 
kokboksförfattarna får detta snarare symbolisera svenskens oförmåga att 
prioritera kvalitet före kvantitet i matlagningen.397 Ivan Bjarne skriver 
exempelvis om ”överlastade” smörgåsbord till vilka ”åtgår hälften eller 
mera av det för middagen disponibla kapitalet” och tillägger att man 
därmed glömmer att syftet med smörgåsbordet bör vara att ”endaste avse 
att väcka aptiten samt ge gästerna en aning om allt det goda, som skall 
komma”, vartefter han beskriver svenska middagar med att ”[h]är drunknar 
allt i det vidlyftiga smörgåsbordet”.398 Under rubriken ”Istället för 
smörgåsbord” framför Wretman sin liknande kritik med en metafor: 
”Kommer anslaget till en symfoni som en bullrande fanfar blir lätt 
hörselnerverna bedövade och vekare tongångar glider vårt öra förbi. 
Inledningen till en måltid skall ha det mjuka anslaget, ge en vision av vad 
som komma skall, inte vara ett tyngande, pretentiöst mischmasch, som gör 
oss okänsliga för måltidens övriga valörer”.399  

 
Soppan som prövosten 
Den slutgiltiga prövostenen för den svenska matlagningen, och hela den 
svenska matkulturen, utgörs enligt många av författarna av den svenska 
inställningen till soppan, som enligt Rydelius & Wägner (1953) står på 
bordet ”i alla länder med hög matkultur”.400 I Billiga dagar i italienskt kök 
(1941) deklarerar Ellen Rydelius att ”[s]oppan spelar i italienskt kök en 

                                           
395 Rydelius (1940), s 93. Jämför dock med den positivare Tomba (1952), s 14. 
396 Nathorst (1938), s 1:8. Jämför även med Aminoff (1929), s 31. 
397 Angående Nathorsts försvar av smörgåsbordet, se Nathorst (1938), s 1:35f. Dock 
kritiserar hon på andra ställen i sin kokbok svenskens oförmåga att moderera sitt 
matintag, se exempelvis Nathorst (1938), s 1:174. 
398 Bjarne (1929), s 7ff. En liknande anmärkning, om än mer subtil, görs av 
Piepenstock (1965b), s 9. 
399 Wretman (1953), s 9. För liknande kommentarer, se även Tomba (1929), s 31 samt 
Pavia (1961), s 5. Att svensken koncentrerar sig på fel saker vid sina måltider tycker 
vissa författare även yttrar sig genom en fetisch för sötsaker och efterrätter. Se 
exempelvis Aminoff (1929), s 19 och antydan hos Wretman (1953), s 113. 
400 Rydelius & Wägner (1953), s 6. 
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dominerande roll, och med rätta. Detta folk med sin fina matkultur har 
insett, hur lämpligt det är att inleda en måltid med en brodo”.401 Även i 
Ryssland, ”liksom i alla andra förnämliga kök”, konstaterar Rydelius 
(1945) att soppan spelar en stor roll i matlagningen, och Tore Wretman 
(1953) anmärker: ”Världen runt står köksmästare bugade framför soppan”, i 
en de goda kökens kommunion.402  

Soppan kommer således att symbolisera intresset för och besittandet 
av en god matkultur, och svenskens attityd gentemot denna maträtt blir till 
en måttstock enligt vilken man kan bedöma den svenska matkulturen. Hur 
den svenska matlagningen mäter upp mot denna måttstock får vi en 
fingervisning om i Tore Wretmans rubrikval till sin introduktion om soppor 
i Ur främmande grytor, ”Varför förakta soppan?”, en fråga som även Ellen 
Rydelius (1940) ställer sig när hon skriver att soppan har blivit till ”den 
stackars Askungen i maträtternas parad” i Sverige där hon vidare 
konstaterar att ”[d]et måste vara en dekadans i den goda smaken, en 
kulinarisk ovana, att soppan, denna gamla bedrövade vän, fördunklats av så 
pass nya bekantskaper som t. ex. sandwichen”, varefter hon frågar sig om 
man inte längre läser ”den gripande historien om Sopp-Kaspar” i svenska 
barnkamrar, ”[h]an, som dog därför att han inte ville äta soppa!”403 

Kristina Lindstrand (1960), å sin sida, skriver på ämnet att ”alla stora 
män tycker om soppor”, varefter hon konstaterar att ”[s]venskarna lär inte 
göra det”; även om hon därefter lägger till att det, detta till trots, finns stora 
män även i Sverige, samt att ärtsoppan faktiskt utgör ett undantag.404 
Parallellt med fördömanden av den svenska bristen på soppkultur 
förekommer återkommande kall på soppans rehabilitering inom den 
svenska matlagningen. Elsa Östberg (1935) ber för en ”soppornas 
renässans” och Alli Halling (1952) skriver under rubriken ”Jag älskar 
soppor”: ”Med risk för att anses en aning tokig vill jag nu försöka omvända 
de svenske och få er att förstå att soppan är lika gott som biffstek. Och att 
soppan är mat lika väl som kött och fisk”, samtidigt som hon konstaterar att 
man måste ha kännedom om bättre matkulturer än den svenska – såsom den 
franska – för att verkligen lära sig att uppskatta soppan.405 Det är denna 
upplevda brist på kännedom, och matkultur, som gör att svenskens soppa – 
när den väl lagas – aldrig kan bli lika bra som andra länders soppor i 

                                           
401 Rydelius (1941), s 125. 
402 Rydelius (1945), s 98 ; Wretman (1953), s 25. Se även med Bjarne (1929), s 9 
samt Östberg (1935), 1:u.n.  
403 Rydelius (1940), s 29f. 
404 Lindstrand (1960), s 70.  
405 Östberg (1935), s 1:28 ; Halling (1952), s 39. Se även Wretman (1953), s 25. 
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kokbokförfattarnas ögon.406 Sverige faller helt enkelt till korta när det 
kommer till soppor, vilket ses som symptomatiskt för det allmänna 
tillståndet för svensk matlagning.  

 
Svenskarna: ett folk utan matkultur? 
Den slutsats man kan dra från denna korta exposé av kokbokförfattarnas 
inställning till svensk matlagning är att Sverige – i deras ögon – är ett land i 
avsaknad av matkultur, eller åtminstone med en generellt mycket låg rang 
av sådan. Detta blir extra tydligt när svensken och det svenska sätts i 
relation till, och ställs i kontrast mot, de utländska som ”bättre” betraktade 
köken. En karaktär som tycks väcka särskilt löje eller ibland ömsinne är 
den vilsne svenska turisten på utlandssemester. Kristina Lindstrand målar 
upp bilden av svensken på Italienbesök som ”tycker att brödet är osockrat 
och klagar på att man inte får smör och potatis annat än på extrabeställning. 
Och aldrig får man mjölkstuvningar och tjocka såser”.407 Svensken i gemen 
gör sig också i Alli Hallings matguide Kulinarisk vägvisare: Frankrike 
(1953) till allmänt löje genom att på restaurang ”hurtigt” beställa in mjölk 
till ”en god lunch” bestående av tomatsallad, grillad lammkotlett, laitue-
sallad, ost och frukt – en annars ”utsökt sammansättning” som enligt 
Halling absolut kräver en halvflaska rött vin.408  

Halling presenterar även en liten sedelärande berättelse om de 
matkulturellt analfabetiska svenskarna som kommer till Paris. De första 
arrangemangen tycker de är bra även om ”tornet” inte vajade så mycket 
som de trodde (fast det kan man alltid förstora upp vid hemkomsten, enligt 
Halling) och trots att Mona Lisa inte log ”märkligare än de flesta andra 
fruntimmer”, så har man ju ändå sett henne i verkligheten. Versailles tycker 
svensken i gemen, enligt Halling, är ”tröttsammare än att åka vasaloppet” 
och den berömda löksoppan i Les Halles ”tycker uppriktigt sagt turisten 
smakar som vår egen gamla kålsoppa… den skjuts åt sidan – och i brist på 
sill och brännvin som svensken längtar efter så dags på morgonen, söker 
han sin tröst i en cognac till”.409 Men enligt Halling börjar dock ”den riktiga 
besvikelsen” när svensken sedan skall äta middag på ”den genuint franska 
lilla restaurangen”: 

 
Att Frankrike är lika berömt för sin gastronomiska kultur som för 
konst, litteratur och espri, det har trängt långt in i svenska skogar och 

                                           
406 Se Waern (1915), s 42, Aminoff (1929), s 20 samt David (1962), s 38. 
407 Lindstrand (1960), s 9. 
408 Halling (1953), s 19. Se även Tomba (1952), s 16 angående svenskens vana att 
dricka mjölk till maten. 
409 Halling (1953), s 7ff. 
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förortssamhällen – men har svensken upplevt att han får fisk istället 
för biffstek, att potatisen kommer på en tallrik för sig och att osten 
kommer sist – ja, då tror svensken inte längre på matkulturen. Det har 
sagts, att man kan gå in på första bästa restaurant och bli serverad en 
måltid värdig en kung! Vinet var surt, snaps fanns det inte, kaffe fick 
man hämta tvärs över gatan. Och när efter tusen vedermödor 
”groggen” kom på bordet – ja, då var den rykande varm och lokalen 
tom. Alla hade sagt ”bon soir” och där satt det svenska paret ensamma 
med sin nota medan det ’trivsamma franska paret’ gäspade, diskade 
glasen och räknade ”frangar”.  

Svensken var arg, svensken var sur och svensken skall aldrig mer gå 
på ”syltor”. Dessutom stod det mer på notan än man beställt och det 
kunde inte f-n klara ut. Så herrskapet Andersson längtade hejdlöst 
efter småstaden, den trevna systemkrogen och S.O.S.  Ja, detta är 
ingen överdriven bild av turistsvensken i Paris.410 

 
Slutgiltigen konstaterar Halling att problemet, ”den stora skillnaden”, är att 
svensken ”äter för att bli mätt” och för att få ”bukfylla” medan 
fransmannen äter ”med känsla och andakt” därför att maten för honom är 
”ett livsbehov” genom vilket ”den kärleksfullt lagade och komponerade 
maten” ger honom ”inspiration till nytt arbete och avkoppling från det 
gjorda”.411  

Alli Hallings beskrivning av den stackars kulinariskt okultiverade 
svensken i Paris kan tjäna som en god sammanfattning av den bild av 
svensk matkultur som förmedlas i kokböckerna om utländsk matlagning. 
Jag anser det inte vara helt missvisande att sammanfatta denna bild av 
svensk matlagning med att påstå att man i Sverige historiskt sett tycks ha 
haft ett patologiskt dåligt kulinariskt självförtroende – eller kanske snarare, 
att man förknippat beteckning ”svensk” i relation till matlagning med en 
starkt negativ klang.412 Detta gäller åtminstone fram till mitten på 1950-

                                           
410 Halling (1953), s 9f [författarens kursivering]. 
411 Halling (1953), s 13. 
412 En intressant kritik som kan framföras mot denna tolkning är att de belägg för 
detta påstående som presenteras i detta kapitel alla hämtas från kokböcker vars syfte 
är att marknadsföra utländskbetecknad matlagning till en svensk publik. Man skulle 
därför kunna resonera så att dessa författare helt enkelt är tvungna – i sammanhanget 
–  att presentera det svenska inom den kulinariska sfären som behövande reformeras, 
för att genom detta kunna legitimera varför svensken skulle införa matlagning från de 
kök som de presenterar i sina böcker. Denna, mycket relevanta, invändning 
neutraliseras dock något av det faktum att liknande kritiker gentemot det svenska 
förekommer i en rad andra kokböcker/kulinariska guider/dietiker  som inte på något 
sätt försöker ”sälja in” andra länders kök, och som trots detta framför kritik mot det 
som uppfattas som det typiskt ”svenska” inom den kulinariska sfären, då ofta med 
syfte att reformera detta, fast helt utan koppling till utländsk matlagning. Angående 
överflödiga bordsdekorationer, se exempelvis Wretman (1967), s 19. Angående 
excesser, och då särskilt kopplade till smörgåsbordet,  se exempelvis Halling (1954), 
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talet, då bilden blir mer motsägelsefull och  nyanseras något. Exempelvis 
kopplar Torgny Öberg i Kinesisk kokbok (1953) det svenska till en (positiv) 
öppenhet inför andra länders matkulturer och karaktäriserar svenskarna som 
ett folk som tycker att det är ”roligt att pröva nyheter”.413 I den svenska 
bearbetningen av Elizabeth Davids Italiensk mat (1962) kan man också läsa 
att, till skillnad från den befästa synen på de dåliga svenska råvarorna, man 
”nu för tiden kan… få kött av fin kvalitet också i Sverige” och att kvaliteten 
på skogsfågel och vilt i allmänhet är bättre i Sverige än i Italien.414  

Den av författarna till utländska kokböcker som går längst i sin 
rehabilitering av det svenska under tidsperioden är Arne Bornebusch som i 
Resor i andra länders kök (1964) likställer öländska kroppkakor, 
småländska isterband, skånsk spettekaka och norrländsk surströmming 
med Franska regionala specialiteter som potée Normande, quiche Lorraine 
och till och med bouillabaisse.415 Bornebusch slår vidare mycket djärvt fast 
en nyupphöjd status för svenskbetecknad matlagning genom att citera ”ett 
kinesiskt sändebud i Stockholm” som ska ha sagt att idealtillvaron vore att 
vara nordamerikan, ha en japansk hustru och alltid äta kinesisk mat, 
vartefter Bornebusch kontrar: ”Varför inte lika gärna säga, att det 
idealistiska sättet att leva vore att vara smålänning, gift med en jämtländska 
och äta svensk husmanskost?”416  

Det tycks således som att beteckningen ”svensk mat” rehabiliteras 
något från mitten på 1950-talet och framåt, varför den svenska maten får en 
viss tendens till stigande status markerad när det nu är dags att placera in 
den på den kulinariska kartan, i figur 3.3. Utgångspositionen blir dock 
mycket osmickrande låg eftersom den allmänna historiska synen på 
svenskbetecknad mat, från svensk sida, tycks ha varit att detta kan ses som 
en beteckning på enformig, okultiverad och slarvig matlagning.  

                                                                                                                                    
s 82f och Justus (1891), s 233. Se även Swahn, citerad i Berg (1989), s 60f. Angående 
kritik gentemot slarv med råvaror och vid tillagning, se Halling (1954), s 30f. 
413 Öberg (1953), s 5. 
414 David (1962), s 83 samt s 98. 
415 Bornebusch (1964), s 62.  
416 Bornebusch (1964), s 7. 
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Figur 3.3: Den kulinariska kartan 1900-1970, med Sverige inkluderat. Pilar 
betecknar rörelse över tid. Asterisk betecknar tillkommen efter cirka 1950, 
nummertecken betecknar avsaknad efter cirka 1950 

 
Nationella Andra – motbilder eller förebilder? 
I ljuset av Orvar Löfgrens funderingar kring internationalismen som en 
svensk dygd under decennierna efter andra världskriget samt det material 
som presenterats i detta kapitel, där de flesta utländska kök befästs med en 
långt mycket högre status än det svenska, kan man fråga sig om det 
verkligen är legitimt att kalla de utländska köken såsom kulinariska Andra 
för ”motbilder”, där man med detta menar ett negativt laddat exempel 
gentemot vilket man kan bygga upp en egen positiv självbild. Tycks det 
inte istället ha varit så att de kulinariska Andra, i formen av 
utländskbetecknade kök, snarare än att ha utgjort motbilder generellt har 
presenterats som förebilder: positivt laddade Andra som används för att 
belysa upplevda brister i den egna matlagningen, samt hur dessa skulle 
kunna rektifieras?  

Om så är fallet är detta fråga om en klassiskt retorisk konstruktion av 
främmande kulturer: som en förevändning för att egentligen diskutera och 
påpeka brister i den egna kulturen eller det egna samhället, en retorisk 
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strategi som redan brukades av Montaigne i hans essä om kannibaler och 
Montesquieu i hans Lettres persanes, bland många andra.417  För ett mer 
geografiskt och ämnesmässigt närliggande exempel kan nämnas Våra 
födoämnen i fysiologiskt, hygieniskt och ekonomiskt hänseende från 1891 
som skrevs av J O Pettersson Rydelius under pseudonymet ”Justus”. Boken 
är en dietmanual i vilken författaren diskuterar olika brister i den svenska 
dieten genom små sedelärande berättelser med titlar som ”stengetsjägaren i 
Alperna”, ”den bayerske skogsarbetaren” och ”irländaren – araben”. 
Rydelius använder de nationella Andra som metaforer för att lyfta fram 
aspekter av olika mänskliga beteenden, negativa som positiva. Han 
framhåller exempelvis Kina som ett idealsamhälle där naturen och förnuftet 
styr – vilket leder till att ”familjekulten” står över allt. Ingen konflikt 
mellan klasserna existerar enligt Justus i Kina (vilket för honom är idealt):  

 
Man träffar en arbetsam befolkning, hvilken, såväl genom sitt 
utseende, som genom sitt lefnadssätt, visar att den är lycklig. 
Sparsamhet och måttlighet, tålamod och handlingskraft, ärlighet och 
flit, utgöra lika många karaktärsdrag hos densamma.418  
 

Och vidare:  
 
Man söker icke girigt efter förströelser utom hemmets väggar… 
Vanligtvis dväljas under ett tak flere generationer. Barnen växa upp 
och då man gifter sig ung, blir man tidigt allvarlig. Och man förströr 
sig med studier och samtal.419  
 

På ett helt fantastiskt vis råkar dessa kinesiska värderingar sammanfalla 
med de teser som Rydelius själv gång på gång trummar in i sina läsare 
genom olika nationella metaforer (vilka han själv självklart inte påstår vara 
metaforer utan snarare fakta). Rydelius slutsats blir självklart att svenskarna 
”skola blifva kineser i ordets bildliga bemärkelse” med vilket han menar att 
”vi skola ej lägga oss till med kinesens hårpiska, opiumpipa och öfriga 
olater, men vi skola tillegna oss hans flit, hans intelligens, hans måttlighet, 
hans förnöjsamhet. Vi skola ej tänka på att öka våra inkomster, utan istället 
på att minska våra utgifter och behof”.420  

I underlaget till detta kapitel kan även vad Torgny Öberg skriver i sin 
kinesiska kokbok från 1953 framhållas som ett (bland andra) belysande 
exempel:  

                                           
417 Montaigne (1986), s 1:254-269 ; Montesquieu (1915). 
418 Justus (1891), s 152. 
419 Justus (1891), s 153. 
420 Justus (1891), s 153f. 
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[E]n kines som inte är alltför fattig äter en mera omväxlande och 
bättre lagad mat än mången europé. Om vi lade oss till med en 
modifierad form av kinesisk diet, skulle det säkert vara nyttigt för vårt 
välbefinnande för att inte tala om njutningen vid inmundigandet. 
Härtill kommer att kinesisk vardagsmat med små knep och till 
billigare pris än europeisk sådan kan bjuda på oanade kulinariska 
läckerheter.421 

 
Således kan vi konstatera, både genom ovanstående exempel och genom en 
inspektion av den kulinariska kartan, att utländsk matlagning i de flesta fall 
framställs som eftersträvansvärda föredömen snarare än avskräckande 
motbilder. Men om de utländska köken till allra största del inte har fått 
utgöra motbilder i meningen avskräckande exempel, var kan vi då finna 
dessa? Vad är det som får symbolisera den riktning i vilken man vill att 
svensk matlagning absolut inte ska röra sig eller bli influerad av? Vilken är 
den matkulturellt riskabla maten, som lyser med sin frånvaro på den 
kulinariska kartan, då särskilt efter andra världskriget, när den tidigare som 
överexotiska betraktade Orienten har differentieras och stiger i status? 
 
Att teoretisera den (kulturellt) farliga maten 
Det blir nu viktigt att ta ett steg tillbaka och minnas Michael Billigs 
insisterande på att ett klassificerande system som bygger på en 
nationsprincip aldrig kan betraktas som ett självklart eller naturligt 
klassificeringssystem, även om det framstår som sådant för oss (vilket ju är 
ett tecken på en dominerande ideologisk konstruktion, att den tas för 
självklar).422 Det är ett möjligt men inte nödvändigt klassificeringssystem, 
och en möjlig ordnande princip i (åtminstone teoretisk) konkurrens med en 
oändlig mängd andra möjliga sätt att mentalt/politiskt/socialt ordna världen.  

Jean-Paul Sartre diskuterar i ett sammanhang, helt bortom det som 
diskuteras här, förhållandet mellan det han kallar för den andre och den 
tredje. Jag tänker här, mycket kort, göra en fri läsning av några av Sartres 
funderingar kring den andre och tredje och relatera dem till en diskussion 
om det nationella systemet. Sartre skriver i Varat och Intet om den andre 
som någon jag ser (erkänner), oavsett laddningen i vår relation, och någon 
som även i sin tur ”ser” mig.423 Jag betraktar den andre som en subjektivitet 
och ingående i samma system som jag själv ingår i, men kanske ännu 
viktigare, genom att se den andre ser jag även att den andre ser mig, 

                                           
421 Öberg (1953), s 15. Se även exempelvis Aminoff (1929), s 12, Rydelius (1941), s 5 
; Nyblom (1953), s 12.  
422 Se Billig (1995), s 63. 
423 Sartre (1994), s 221-223, s 256ff. 
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varigenom jag blir bekräftad som ingående i hennes värld.424 Genom att vi 
ser varandra erkänner vi varandras plats som ”andra” i systemet. Den tredje 
är dock den som står utanför detta system, men som samtidigt har en 
konstituerande funktion för det, genom att utmärkas som ”den som står 
utanför systemet”.425 Genom varseblivandet av den tredje (som vi upplever 
ser mig och den andre som samma/likadana och annorlunda sig själv) 
erkänner därmed jag och den andre varandra som legitima gelikar inom 
samma system. Även om vi skulle existera i konkurrens med varandra inom 
detta system så bekräftar/erkänner vi samtidigt varandras existens inom 
systemet, i motsats till den tredje som bekräftar existensen av systemet 
genom att stå/lämnas utanför det.426  

Sartres tankegångar kring den andre och den tredje kan även relateras 
till (om än på ett sätt som filosoferna själva skulle misstyckt) Emmanuel 
Levinas reflektioner kring skillnaden mellan det han kallade för den 
”andre” (”l’autre”) och den ”Andre” (”Autrui”), där den ”andre” utgör den 
andre som jag ser som främmande men som jag samtidigt ser som 
assimilerbar in i mig, som ingår i ”samma värld” och som jag får 
tillfredställelse genom att ta in i min värld eftersom jag därmed bekräftar 
mitt bemästrande av världen.427 Jag tar in den andre i och ”erkänner” henne 
som en del av min värld, men därigenom brukar jag även den andre till att 
endast utgöra en spegel för mig själv och min världs ordnande principer 
som jag ser reflekterade tillbaka genom den andre. Den andre är därmed 
inte längre sant ”annan” utan neutraliseras genom att ingå i samma 

                                           
424 Sartre (1994), s 257. 
425 Sartre (1994), s 416, ”the Third transcendence transcends the transcendence which 
transcends me and thereby contributes to disarming it”. 
426 Se Bauman (1993), s 110ff. Bauman beskriver den tredje som den kraft som 
objektifierar och reducerar jaget och den andre till en och samma kategori, men 
samtidigt finns det inget som hindrar att den tredje snarare är den som obejktifieras 
gemensamt av självet och den andre och på så sätt ställs utanför jagets och den andres 
gemenskap på ett sådant sätt att denna bekräftas genom denna utdefinition och 
gränsdragning gentemot den tredje. Observera att denna användning av begreppet 
”den tredje” här skiljer sig från Emmanuel Levinas användning av det, där han med 
den tredje syftar på mänskligheten i stort, den mänskliga gemenskapen, i motsats till 
den personliga etiska relationen. Se vidare Critchley (1992), s 225-236.   
427 Se bl.a. Levinas (1969), s 110-117, s 127-139, s 143-151. Se även Yar (2001), s 
62f. För Levinas är den Andre, ”Autrui”, den hela människan i kött och blod vars 
ansikte jag inte kan värja mig från medan den andre ”l’autre” är människan så som 
jag skapar henne som kunskap genom kategoriseringar och diskursiva praktiker. 
Applikationen av Levinas begreppsapparat i sammanhanget av denna avhandling kan 
ses som en form av våld på dess ursprungliga syfte, att definiera etikens primacitet 
över filosofin. Jag föredrar dock att se det som ett inspirerat ”lån” av begreppen och 
denna fotnot är väl någon typ av avbön för den möjliga omoraliska handling som min 
appropriation av denna begreppsapparat kan utgöra genom att avskilja den från dess 
etiska grunddimensioner och applicera den i en amoralisk diskursiv kontext. 
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värld/system som jag.428 Den kapitaliserade Andre, å sin sida, får i Levinas 
tanke beteckna det radikalt och totalt annorlunda, det absolut annorlunda 
som är oassimilerbart in i min värld, som inte kan få någon plats i den, det 
jag i min värld/mitt system aldrig kan bemästra.429  

Poängen med den här utläggningen har varit att relatera Sartres tankar 
kring det ”andra” och det ”tredje” samt Levinas tankar kring den 
assimilerbara ”andra” och den absoluta ”Andra” till Michael Billigs 
resonemang om det nationella systemet. Om det nationella systemet, 
definitivt efter andra världskriget, är det primära system vi använder för att 
ordna vår omvärld kan man karaktärisera de andra nationerna som Sveriges 
”andra” i Sartres och Levinas mening. Detta innebär att andra nationer, och 
den matlagning som bär deras beteckningar, ses som legitima medparter 
och motparter inom ett gemensamt accepterat ordningssystem byggande på 
en nationalstatsprincip, inom vilket alla parter ger varandra en viss grad av 
ömsesidigt erkännande. Byggande på antropologen Michael Harbsmeier har 
Orvar Löfgren även skrivit att nationsbyggen i det nationella systemet är 
”beroende av ett ömsesidigt godkännande” samt att ”[n]ationerna förför 
varandra till att känna igen sig själva i de andras bilder”.430  

Nationerna inom systemet ”ser” varandra och erkänner varandra som 
definierbara och kännbara och även kompatibla/assimilerbara med det egna  
eftersom man är ”förpackade” i samma form: nationalstatens och den 
nationella kulturens. Förhållandet mellan nationerna framställs som den 
föreställda skillnaden mellan könen, som fundamentalt olika varandra men 
samtidigt komplementära.431 Eller som Billig uttryckt det så baserar sig det 
nationella tänkandet på föreställningar om nationen som den viktigaste 
komponenten i världens ordning, vilket förutsätter och tar för given 
kopplingen mellan folk och länder samt ”naturligheten i en värld av 
nationer, uppdelade i separata hemländer” vilket implicerar ”ett helt sätt att 
tänka om världen… Nationen är alltid en nation i en värld av nationer”.432  

 
Billig skriver vidare: 

 
Ett nationellt identitetsmedvetande förutsätter normalt en 
internationell kontext, vilken i sig själv måste föreställas till lika hög 
grad som den nationella gemenskapen: eller åtminstone måste fantasin 
stelna i ett tankesätt. Således är utlänningar inte bara simpla ”andra” 

                                           
428 Se Yar (2001), s 63. 
429 Levinas (1969),s 33-40.  
430 Löfgren i (1993), s 33. 
431 Löfgren i (1993), s 33. Se även Bauman (1993), s 42. 
432 Billig (1995), s 61. 
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som symboliserar motsatsen till ”oss”: ”de” är också som ”oss”, del av 
det föreställt universella systemet av nationaliteter.433   
 

Det som Sartre kallar det ”tredje” och Levinas för det absoluta ”Andra” 
utgörs å sin sida av det som inte är (kan vara/ får vara) en del av det gängse 
systemet för ömsesidigt erkännande – det nationella. Det är alltså här bland 
det som står utanför hela det erkännandeskapande systemet  – skulle man 
därmed kunna resonera – vi måste söka efter de verkliga motbilderna till 
den svenska maten. Antropologen Mary Douglas skriver i Purity & Danger 
om att alla mänskliga klassificerande system, såsom det nationella, i 
grunden är godtyckliga – eller snarare, socialt och historiskt konstruerade – 
och att de därför ständigt måste bekräftas och försvaras för att bibehålla sin 
position.434 Därför, skriver Zygmunt Bauman i en reflektion kring Douglas 
tankegångar, måste man för att upprätthålla och skydda ett klassificerande 
system ständigt undertrycka och utplåna all tvetydighet som gör ”gränserna 
suddiga” och utmanar systemet genom att ”trassla till” den åsyftade 
ordningen och därigenom skapa förvirring.435  

Om vi följer dessa tankegångar vidare, och relaterar dem till 
resonemangen kring det nationella systemet, så kan vi därigenom se att det 
som rimligtvis borde utgöra de verkliga tredje eller Andra för den 
svenskbetecknade maten, liksom all nationellt klassificerad mat, således 
borde vara den matlagning som genom sin existens hotar det nationella 
klassificeringssystemets stabilitet och som sätter systemets totalitet och 
legitimitet i fråga. Det rör sig alltså här om absoluta Andra som inte ryms 
inom, och därmed faller utanför, nationaltetsprincipen med dess fundament 
i territorialitet och etnicitet. Dessa absoluta Andra är då de som genom sin 
existens utmanar det nationella systemets logik, enligt vilken alla 
människor ”hör hemma” någonstans som kan utpekas på en karta, samt att 
individer och kulturer i första och sista hand borde klassificeras utifrån sin 
nationella tillhörighet och i kontrast mot andra nationer (detta sökande efter 
nationella differentieringar är vad Orvar Löfgren kallar för det 
”nationaliserade ögat”).436 

För att återkoppla: i detta kapitel har jag så här långt utgått ifrån att 
motsatsen till det ”svenska” är det ”utländska” i formen av matlagning som 
bär beteckningen av andra nationer. Men redan genom att definiera dessa 
andra matlagningar som tillhörande andra nationer inom det dominerade 
nationssystemet har jag på ett sätt gett dem en viss kredibilitet, de är så att 

                                           
433 Billig (1995), s 83. 
434 Douglas (1970), s 48ff. 
435 Bauman (1992), s 72. 
436 Löfgren (1993), s 85. 
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säga spelare på samma marknad, de (och indirekt även jag som skrivit och 
ordnat detta kapitel) bekräftar därmed att den grundläggande ordnande 
principen bör vara nationalitet och att olika länder är de enheter man bör 
dela in matlagning i för att jämföra den. De är därmed, som Orvar Löfgren 
uttrycker det, konstituerade av ”det nationaliserade ögat” som också skulle 
kunna kallas för den nationaliserande blicken. 

 Därigenom utgör dessa andra nationer inte ”Andra” i Levinas mer 
absoluta mening utan snarare det ”andra”, det som är annorlunda fast inte 
absolut annorlunda utan som är assimilerbart, respekterbart och kännbart 
(framförallt i meningen av varande på ett sätt som är ”möjligt att känna 
till”) annorlunda och existerar i samma begreppsvärld som självet, det vill 
säga den nationella begreppsvärlden. Däremot, torde den svenska 
matlagningens, liksom all nationellt betecknad matlagnings absoluta Andra 
utgöras av det som inte får någon plats inom systemet, det som inte ryms 
inom det nationellas klassificerande principer och som därmed hotar 
systemets stabilitet. Vad är det då som betraktas som farligt ur denna 
systemhotande, subversiva aspekt när det kommer till den nationella 
matlagningen? 

 
Den rotlösa maten: folken utan länders matlagning 
Nationalitetsprincipen bygger på en föreställning som knyter samman 
territorium/territorialitet och etnicitet – ett land och ett folk. Som Mazzini 
förklarade för italienarna: ”Utan hemland har ni varken namn, tecken, röst 
eller rättigheter, ingen del i Folkens brödraskap. Ni är mänsklighetens 
oäktingar, soldater utan fana”.437 Med tanke på den starka koppling som 
inom det nationalistiska tänkandet görs mellan ”folk” och ”land” är ”folket 
utan land” och ”landet utan folk” två fenomen som skulle kunna upplevas 
som utmanande gentemot det nationella systemets logik.438  

I Wienerköket (1969) skriver Joseph Wechsberg att även om det enligt 
honom är svårt att föreställa sig den ungerska ”nationalrätten” gulyás 
(gulasch) utan ”det känsliga ackompanjemanget av en zigenarorkester med 
rytmer som sätter nerverna i dallring” så är det i hans ögon osäkert vad 
”zigenarna” bidragit med till matlagningskonsten, men tillägger sedan: 
”däremot är det inte helt otroligt att zigenarna ligger bakom ett 
omelettrecept som börjar: ’stjäl först tre ägg…’”439 Detta citat är inte bara 
värt att uppmärksamma för dess flagranta rasism mot romer utan även för 
att denna rasism yttrar sig i ett osynliggörande. Romerna, detta folk utan 

                                           
437 Mazzini citerad i Berggren (2001), s 74. 
438 Se även Löfgren (1993), s 33, ”Förlorarna i detta identitetsspel är de folkgrupper 
som inte blir erkända som nationer av de andra”. 
439 Wechsberg (1969), s 89. 
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eget land, har helt enkelt inget intressant att komma med i den 
nationaliserande blickens ögon, eftersom om man skulle påstå det, så skulle 
detta påstående på ett sätt hota hela föreställningen om nationens värde med 
dess koppling mellan etnicitet och territorialitet. Således förekommer inga 
kokböcker om romsk mat under undersökningsperioden och inte heller 
några avsnitt om romsk mat i de internationella kokböckerna.  

Det enda ”zigenskt” betecknade recept som förekommer är i Lesley 
Blanchs Jorden runt på 80 rätter (1959). Det är tydligt att Blanch genom 
att presentera detta recept går emot en stark norm eftersom hon gör det som 
ett tydligt statement då hon skriver: ”Zigenarna är ett stort folk med gamla 
anor, och den som talar nedlåtande om dem är inte min vän. Det är ett folk 
som alla andra, med sina traditioner och vanor, sin historia och sitt 
språk”.440 Dock konstaterar hon i nästföljande mening:  

 
Men de har inget land, man träffar på dem i de flesta länder. De utgör 
en del av befolkningen, men ändå är de en sort för sig. De vandrar från 
stad till stad och säljer korgar och vaggor av egen tillverkning, lagar 
kittlar och kopparkärl – och jagar eller fiskar olovligt ibland, är jag 
rädd. De plockar till sig en fasan eller något annat fjäderfä de kommer 
över där de drar fram.441  
 

Trots sitt tydliga avståndstagande från antipatier mot zigenare kan Blanch 
således inte värja sig från att reproducera de negativa föreställningarna som 
florerar om dem, utan bekräftar dem snarare. Men utöver det konstaterar 
hon även att de ”utgör en sort för sig” därför att de ”vandrar från stad till 
stad” och genom att ”man träffar på dem i de flesta länder”. Vidare skriver 
Blanch att när de väl bosätter sig som i Bulgarien bor de i ”besynnerliga 
läger med lerhyddor” och att de i Rumänien lever ”helt förvildade”.  

Vi kan ur dessa fåtal kommentarer från olika kokboksförfattare utläsa 
att existensen av den romska kulturen genomgående framställts som en 
anomali vilken utgör en provokation och utmaning emot 
nationalitetsprincipen – den romska kulturen passar genom sitt förskjutande 
av territorieprincipen inte riktigt in i systemet enligt de klassificerande 
grundreglerna, och dess matlagning bereds därför heller inte någon plats i 
litteraturen om de nationella köken. Ett annat folkslag som även det 
utmanat den nationella territorialitetsprincipen genom att inte ha varit 
knutet till ett väldefinierat territorium är det judiska, vilket vi redan har sett 
definieras som Europas ”interna motbild” av en kokboksförfattarinna.442 

                                           
440 Blanch (1959), s 34f. 
441 Blanch (1959), s 35. 
442 Se Östberg (1934), s 194. 
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När vi betraktar det judiska och den judiskbetecknade matlagningen, samt 
dess försvinnande från litteraturen om utländsk mat efter 1930-talet, genom 
den diskussion som förts de senaste sidorna kan vi även se en tendens till 
den stärkning av nationalitetssystemet som ordnande princip efter andra 
världskriget som tidigare påtalats. Efter andra världskriget sorteras det 
judiska bort från det kulinariska fältet och från det sammanhang av 
utländsk matlagning, det vill säga andra nationers mat, som det tidigare 
presenterats i. Det judiska slutar därmed att grupperas ihop med andra 
länder, eftersom det som en icke-nationsbunden etnisk och religiös grupp 
inte kvalificerar sig som en ”nation” med ett eget territorium. Talande i 
sammanhanget är också att det judiska, när det dyker upp igen på det 
kulinariska fältet gör så i rollen av det israeliska, en nation bland andra 
vilken är knuten till territorialitetens ordnande princip.443 

Slutgiltigen har vi en världsdel som i stort sett helt uteslutits ur 
litteraturen om utländska kök i Sverige – Afrika. Omslaget till Sven-
Gunnar Svenssons Världens godaste mat: nationalrätter och husmanskost 
från 26 länder (1959) pryds av en karikatyrteckning, illustration 3.4. 
Teckningen föreställer en enorm svart person i höftskynke och med 
”primitiva” halssmycken som i en stor järnkittel håller på att koka en soppa 
i vilken ingredienserna består av karikatyrer av en tysk (med tyrolerhatt och 
mustasch), indian (med fjäderskrud), eskimå, engelsman (i plommonstop), 
mexikan (i sombrero med papegoja i), turk (iklädd fez), kines (med 
slokmustasch), italienare (i gondoljäruniform), indier (i turban) och vad 
som ser ut som en rysk-ortodox patriark i en stor järnkittel. Mannen som 
håller på att koka soppan är en symbol för ”vilden” och för Afrika, den 
enda världsdel som inte representeras med en karikatyr i kitteln (om man 
bortser från Australien).  

Afrikanen utgör här den ”tredje” som genom sitt utanförskap bekräftar 
de som sitter i kittelns gemenskap som varandras ”andra”. Afrikanen 
framställs samtidigt som ett hot mot dessa andra – vilka på något sätt sitter i 
samma båt, eller snarare samma kittel, gentemot det hotfulla Afrika. Detta 
är en vanligt återkommande karaktärisering av Afrika inom europeiskt 
tänkande och europeisk litteratur. Liksom ”Orienten” är Afrika en 
mytifierad plats vart man inom västerländska diskurser förlägger både 
skräck och åtrå, men aldrig normalitet.444 Medan det postkoloniala Asien 
(och till viss del Sydamerika) börjar ta allt större plats och bli alltmer 
differentierat i den svenska kokbokslitteraturen om utländsk matlagning 
efter andra världskriget, och särskilt på 1960-talet, förblir Afrika till största 

                                           
443 Se Nickles (1970), s 131-150. 
444 Se exempelvis Jarosz (1992), Achebe (1977), samt diskussionen i Moore-Gilbert 
(1997), s 173ff.  
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del en odifferentierad ”tredje” som inte bereds någon plats inom de allra 
flesta internationella kokböckerna (förutom ett fåtal ”exotiska” på 1960-
talet) och som inte får någon egen kokbok ägnad åt sig.445 

 
 Illustration 3.4: Reproduktion av detalj ur omslaget till Sven-Gunnar Svenssons 
Världens godaste mat (1959) 

Källa: Svensson (1959), omslag. 
 

Man kan här spekulera i om detta har berott på att bilden av den afrikanska 
”vilden” varit en starkare och mer negativt laddad projektion i västerlandet 
än den ”orientaliska” dito.446 En annan möjlighet, i linje med de tidigare 

                                           
445 Ett icke nationsdifferentierat afrikanskbetecknat recept förekommer i Deeley 
(1934), Gabon (Nordafrikansk negerkonfekt). Differentierade recept från afrikanska 
länder förekommer i Tornérhielm (1951), vilken inkluderar ett ”etiopiskt” och ett 
”egyptiskt” recept, samt i de ”exotiska” kokböckerna Juel (1969) samt Mathiot 
(1970). Blanch (1959) innehåller ett avsnitt om afrikansk mat, men där ingår bara ett 
enda recept som betecknas som inte tillskrivs det arabiska nordafrika, Kongohöns 
från Ekvatorialafrika. 
446 Se exempelvis Root (1996), s 36f. 
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förklaringarna som presenterats här, är att denna fortsatta frånvaro av 
Afrika i litteraturen om utländsk mat snarare berodde på en 
fördröjningseffekt som grundade sig i att Afrikas koloniala frigörelse 
dröjde till slutet på 1950-talet och fortsatte genom hela 1960-talet och 
1970-talet. Detta gjorde att Afrika, till skillnad från de forna asiatiska 
kolonierna, till största del ännu inte var en del av nationssystemet under 
1950/60-talen, vilket då medförde att de ännu inte sågs som ”kännbara” 
medlemmar i ”nationernas familj” av den västerländska blicken, utan 
fortfarande utgjorde en odifferentierad massa, en okännbar ”mörk 
kontinent” som genom sin odefinierbarhet och okännbarhet utgjorde 
absolut Annan till det nationella systemet. 

 
Den rotlösa maten: länderna utan folks matlagning 
Efter att ha diskutera tre exempel på fenomenet ”folk utan länder” som 
utmanat nationalitetsprincipen som ordnande princip och därför utgjort de 
nationella kökens absoluta Andra, är det nu dags att vända 
uppmärksamheten mot ”länderna utan folk”. Här utgör Wienerköket ett 
intressant exempel som beteckning på matlagning från ett multinationellt 
rike (det habsburgska Österrike-Ungern) som ej existerade under största 
delen av undersökningsperioden (upplöst 1918). Om vi undersöker 
avsnitten om Wienerköket i de internationella kokböckerna kan vi dock se 
att beteckningen Wienerköket används som en samlingsbeteckning för 
”förfinade” varianter av vad som uppfattas som en mängd olika distinkta 
nationer och köks matlagning. Anna Blix har i sin Utländsk mat (1919) 
separata beteckningar för ”österrikiska” recept och ”judiska recept från 
Wien”. Här finns alltså en differentiering mellan det ”österrikiska” 
[Wienerköket] och det ”judiska” som ställs upp som en separat och 
annorlunda nation, vilken måste behandlas enskilt gentemot de andra 
nationaliteterna som ingår i Wienerköket. Elsa Östberg (1934) noterar de 
olika recepten inom avsnittet för Wienerköket som varande bland annat 
”österrikiska”, ”ungerska” och ”serbiska”.  

Efter andra världskriget blir dock de nationsbeteckningar som tidigare 
rymts under samlingsrubriken ”Wienerköket” ännu mer differentierade. 
Vera Tornérhielm brukar inte ens beteckningen Wienerköket utan 
betecknar bara recepten som ”österrikiska”, ”ungerska”, ”serbiska” eller 
”på böhmiskt vis” medan Sven-Gunnar Svensson (1959) gör den kuriösa 
uppdelning i ett kapitel vardera för ”Österrike” och ”Jugoslavien” samt ett 
separat kapitel för ”Österrike-Ungern”, där ”Österrike” och ”Jugoslavien” 
innehåller matlagning som Svensson kopplar närmare till någon sorts 
nationell genuinitet medan ”Österrike-Ungern” får beteckna de mer 
franskinspirerade rätterna. På 1960-talet förekommer ”österrikiska”, 
”ungerska”, ”rumänska”, ”bulgariska”, ”jugoslaviska” samt 
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”tjeckoslovakiska” recept i en mängd internationella kokböcker, men ingen 
av dem använder sig av beteckning Wienerköket och endast i beskrivningar 
av Österrikisk mat påtalas den gamla habsburgska traditionen.447 
Slutgiltigen, i Joseph Wechsbergs Wienerköket (1969) är recepten ordnade 
tematiskt efter nationalitet för att förstärka och poängtera nationernas 
distinkthet gentemot varandra även inom den matlagning som ryms under 
definitionen ”Wienerköket”, vilken således vid denna tid omvandlats till en 
samlingsbeteckning för en mängd differentierade nationella kök snarare än 
för ett enhetligt icke-nationellt cuisine.  

Vad gäller det multinationella ”Wienerköket” kan vi alltså se hur 
kokboksförfattarna trots allt anstränger sig för att tydligt skapa distinktioner 
och skiljelinjer mellan olika nationer som upplevs ingå under 
paraplybeteckningen Wienerköket samt deras respektive matlagning. Trots 
att sydöstra Europa är ett geografiskt område där det är notoriskt svårt att 
isolera distinkta nationella traditioner tack vare de skiftande politiska och 
etniska konstellationerna i regionen vilka skapat ett livligt kulturutbyte, 
anstränger sig flera kokboksförfattare något enormt för att urskilja och lyfta 
fram sådana nationella traditioner ur den gemensamma beteckningen 
Wienerköket.448 Det författarna gör är att bryta ned det begrepp som 
uppfattas som betecknande av det supranationella Hapsburgska imperiets 
kultur till enheter vilka förankras på en nationalkulturell nivå, inom 
ramarna för det nationella systemet. Detta nedbrytningsarbete blir allt 
tydligare och vanligare förekommande ju längre fram i tiden vi går i 
undersökningsperioden, och illustrerar tydligt det problem som 
multinationella enheter som Wienerköket skapar i ett nationellt system där 
författarna måste anstränga sig för att neutralisera den potentiellt 
systemstörande verkan sådana konstellationer har, i det att de 
förkroppsligar en annan möjlig och konkurrerande modell att sortera 
världen efter: det vill säga som imperier lydande en viss dynasti, fast utan 
någon vidare nationell och etnisk grundanknytning.  

Dessa neutraliseringar genom nationalisering av en som till viss del 
icke-nationellt upplevd köksbeteckning kommer vi även att kunna se 
närmare i nästa kapitel i diskussionen kring genuinitet och det franska 
köket. Kort kan här bara påpekas att det franska köket, som i mångt och 
mycket fått utgöra en kvalitetsstämpel och en icke-territoriellt bunden 
beteckning för ”god matlagning” efter andra världskriget genomgår en 
radikal territorialiserings- och etnifieringskampanj för att neutralisera de 

                                           
447 Se Bornebusch (1964), van Saher (1964), Mathiot (1970). 
448 Se exempelvis Bornebusch (1964), s 195, s 199 samt s 234 samt Wechsberg 
(1969), s 6. Se även den intressanta diskussion som Burstedt (2001) för angående 
čevapčićins symbolik i Slovenien. 
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kosmopolitiska konnotationer som termen till viss del varit befäst med 
dessförinnan.449  

Det land som i kokböckerna oftast mest explicit betecknats som ett 
land utan ett riktigt väldefinierat folk är dock USA, vilket vi redan sett Arne 
Bornebusch kalla för ett ”konglomerat av de flesta nationer”.450 USA har i 
etnisk synpunkt, likaväl som i kulinarisk, allt som oftast fått symbolisera 
den hämningslösa blandningens hemvist, vilken likaledes kopplats till en 
ohämmad modernitet. USA, mixofobens mardröm, behandlas även mycket 
ambivalent av många av kokboksförfattarna och kritiseras gång på gång för 
att landet skulle sakna ”matkultur” och därmed även ”själ” – vilket kan 
härledas till en föreställning om att orsaken till detta skulle vara att USA 
saknade ett ”riktigt” etniskt väldefinierat och urskiljbart ”folk”, något Arne 
Bornebusch mycket tydligt antyder. Det skulle kanske vara att gå för långt 
att påstå att USA utgör en kulinarisk absolut Annan gentemot den 
nationella maten, men vissa tendenser inom den amerikanska matlagningen 
ses definitivt som hotfulla av kokboksförfattarna och dessa är de tendenser 
som anses härstamma ur rotlöshet och kulturblandning och som även ofta 
sammankopplas med en skenande modernitet.  

 
Den rotlösa maten: den kosmopolitiska matlagningen 
Det finns ännu en typ av absolut Annan som förekommer i underlaget till 
detta kapitel. Det handlar om en typ av matlagning som ses som reellt 
existerande av kokboksförfattarna men som saknar koppling till både 
territorialitet och etnicitet. Detta är den ”kosmopolitiska” maten som i 
författarnas ögon saknar anknytning till både folk och territorium och som 
därigenom är helt frikopplad från det klassificerande nationella systemet. 
Cecilia Waern anspelar i Italiensk mat (1915) på den tyske prästen J M 
Schleyers havererade världsspråksprojekt Volapük, när hon skriver om det 
”odrägliga volapyk-kök, där man banaliserat bort allt det egendomliga – i 
tanke att därmed göra främlingar till lags. Och kanske har man rätt. Banala 
galleriintryck och banaliserad mat passa ju gott i stycke”.451 Waern 
likställer alltså här det misslyckade försöket att skapa ett världsspråk med 
en viss typ av kosmopolitisk (världs)matlagning. Laddningen i 
associationen är starkt negativ: ordet ”volapük” har i Sverige även använts 
som synonym för ”oförståbar”, och i den kulinariska sfären torde dess 
översättning då bli ”oätbar”. Orsaken till detta är enligt Waern att volapyk-
maten försöker tillfredställa ”främlingar” vilket leder till att alla särdrag 

                                           
449 Angående det ”franska” som icke-territoriellt, se exempelvis Trubek (2000), s 128. 
450 Bornebusch (1964), s 114. 
451 Waern (1915), s 1. Se även Waern (1915), s 42 samt s 115. Angående Volapük, se 
Large (1985). På svenska se Liedbeck (1887), Säterstrand (1889). 
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utplånas och maten blir menlös och standardiserad. Waern gör även en 
koppling mellan hotellmat och ”volapykmat”.452  

Waerns utfall mot ”volapykköket” kan relateras till det Alli Halling 
skriver i Resa i franskt kök (1952) om det ”mustiga borgarköket”, när hon 
kontrasterar det mot ”dollarturisten och folksvensken som lovsjunger Café 
de la Paix’s och Grand Hôtels alla fröjder… Drinkar och flottfri matsedel 
med rätterna sju är dem väl unt”.453 Halling gör här, liksom Waern före 
henne med hennes ”främlingar”, en koppling mellan en utslätad och menlös 
(”drinkar och flottfri matsedel”) matkultur och turismen, vilken ses som 
ledande till en vilja att blidka ”dollarturister” och ”folksvenskar”, vilket 
hon ställer i kontrast mot det ”mustiga borgarköket” med dess ”fräna 
’rognons de mouton grillés’, sitt vin rouge ordinaire och känslan att ha ett 
sågspånsbestrött stengolv under fötterna”.454 ”Det är Frankrike”, skriver 
Halling och samtidigt som hon autenticitetsmärker det senare brännmärker 
hon det tidigare som ”inte-Frankrike” och tillhörande ”ingenstans”, ett 
konstruerat turistiskt ingenmansland.455  

Hallings utfall tycks också spegla en relativt allmän föreställning om 
matlagningens tilltagande rotlöshet, vilken formuleras allt oftare under 
1950- och 1960-talen. Frank Freytag av Loringhoven skriver i sin tyska 
matguide (1955) att ”de stora hotellen svarar för att den resande serveras 
samma mat här som på de flesta andra håll i världen” och frammanar en 
bild av en internationell kosmopolitisk sfär av kulinarisk likriktning 
bestående av hotell och lyxrestauranger.456 Samma bild produceras av 
Jonathan Norton Leonard i Latinamerikanskt kök (1970) när han 
kommenterar att ”[d]en resenär som enbart håller sig till matsalarna i de 
stora hotellen kan få mat som är lika ointressant som den han får i de 
vanliga restaurangerna i hemstaden”.457  

Kristina Lindstrand (1960) är ännu tydligare när hon skriver: 
 
Många resenärer kommer hem från Italien utan att alls ha kommit 
underfund med den italienska maten. De kanske har ätit på de dyraste 
restaurangerna i tanke att där skall man väl få det bästa… men 
resenärern som hållit till på lyxrestauranger har säkerligen varken fått 
smaka det italienska, franska… eller svenska köket. Bara ett 
kosmopolitiskt. Det är en blandning, där man försöker tillfredsställa 

                                           
452 Waern (1915), s 42. 
453 Halling (1952), s 7f. 
454 Halling (1952), s 8. 
455 Halling (1952), s 8 [författarens kursivering]. 
456 Se även Ambatsis & Ambatsis (1963), s 9 samt Nilsson & Nilsson (1969), s 20 
samt Nickles (1970), s 7. 
457 Leonard (1970), s 25 se även s 10. 
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alla turister från hela världen. Någon uppfattning om italiensk 
matkultur får man inte på en sådan resa.458 
 

Lindstrand anmärker även några sidor senare att den som går på en 
lyxrestaurang i Rom får en ”flik av Amerika”, vilket genom implikation 
signalerar ett negativt omdöme i båda riktningar: både gentemot den 
”kosmopolitiska” maten och gentemot USA som därmed sammankopplas 
med en sådan.459 Även Arne Bornebusch reproducerar bilden av den rotlösa 
och själlösa kosmopolitiska maten och skriver om ”det som brukar kallas 
internationellt kök” vilket enligt honom ”ju inte [är] vidare inspirerande det 
heller” och i ett annat avsnitt går han till frontalangrepp på ”skryträtter, 
snobbmat, dyrbara saker, sådana som kostar mycket utan att vara godare 
eller bättre och som genom restaurangerna blivit internationaliserade och 
sålunda har förlorat sin regionala prägel och därmed mycket av intresse”.460  

Harry Nickles formulerar i Mellersta Österns kök (1970) tydligt det 
som andra författare bara antyder, och utpekar den i hans ögon direkt 
skyldige till denna kosmopolitiska matlagnings framväxt och det 
kulinariska förfall kokboksförfattarna ser i detta: moderniteten. ”Modern 
jet-trafik och internationell företagsamhet håller på att bryta ned Mellersta 
Österns urgamla gastronomiska kulturarv; man förfuskar det eller skjuter 
det helt åt sidan i sin strävan att behaga västerlänningar. Det här är kanske 
den sista bok som beskriver denna kokkonst medan den ännu är ursprunglig 
och aptitretande”, skriver Nickles i alarmistisk ton.461 I citatet ovan 
artikulerar Nickles moderniteten med dess ”moderna jet-trafik” och 
”internationella företagsamhet” som den nationella kulturens fiende som 
bryter ned särskiljandet, blandar och mixar så att alla nationella särdrag till 
sist riskerar att utraderas. Genom det moderna resandet ser Nickles att 
gränserna mellan folk blir porösa varför han även anser att den kultur som 
skapas saknar en sann territorialitet. Nickles ger oss vidare en liten 
sedelärande berättelse om de kulinariska sedernas förfall: 

 
Det var sent på förmiddagen och jag satt med min fru på ett 
trottoarkafé i Aten. Jag smuttade på en öl och förundrade mig över hur 
staden hade förändrats sedan min senaste vistelse här för tio år sedan. 
Muriel tänkte på annat. Det här var hennes första besök i Mellersta 
Östern och hon hade börjat tvivla på att Grekand skulle kunna tas med 
i min bok om kokkonsten i Mellersta Östern.  

                                           
458 Lindstrand (1960), s 9 [författarens kursivering]. 
459 Lindstrand (1960), s 12. 
460 Bornebusch (1964), s 238 samt s 7. 
461 Nickles (1970), s 7. 
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Dagen innan hade vi ätit middag i den pråliga hotellrestaurangen, en 
plats med mörka träpaneler, stora ljuskronor och frackklädda 
hovmästare som såg ut som ambassadörer. På matsedeln fanns 
anspråksfull kontinental mat – till och med franskbröden serverades i 
cellofanförpackning – och maten var tillagad à la grande cuisine. På 
detta trottoarcafé där jag för länge sedan brukade äta lunch bestående 
av en aromatisk gryta på bläckfisk med färska tomater och olivolja, 
tog nu Muriel upp matsedeln och pekade på dominansen av 
västerländska rätter – där fanns t.o.m. Wienerschnitzel bland allt 
möjligt och omöjligt.462 
 

Det finns en hel del intressanta tendenser i detta citat som är värda att 
notera. Trots att Nickles konstaterar att maten som serverades på hotellets 
lyxrestaurang var ”à la grande cuisine” så kallar han den inte ”fransk” utan 
istället för ”kontinental” – den har ingen tydlig territorialitet i hans ögon, 
den är inte ”äkta” och den är framförallt på fel plats. Det som dock är en 
ännu värre territoriell dislokation i Nickles ögon är förekomsten av 
Wienerschnitzel och ”västerländska rätter” på menyn på ett enkelt 
trottoarkafé – vilket får symbolisera att den modernitet som tidigare varit 
reserverad för de högre klasserna börjar sprida sig till befolkningen i 
allmänhet.  

Som vi har sett i citaten ovan blir demoniseringen av den 
”kosmopolitiska” och rotlösa maten alltmer tydlig i kokböckerna i och med 
det nationella systemets tilltagande dominans som klassificerande system 
under 1900-talet, och allt tydligare utkristalliseras även vad som upplevs 
som den drivande faktorn bakom denna kosmopolitiska matlagnings 
deterritorialisering och deetnifiering – moderniteten – vilken artikuleras 
som ett hot mot hela den existerande världsordningen.463 I den klassiska 
sociologins terminologi skulle man kunna säga att kokboksförfattarna målar 
upp en bild där en naturlig ordning, en Gemeinschaft ersätts av en artificiell 
ordning, en Gesellschaft, som i deras ögon river upp gamla (men egentligen 
kanske relativt unga) som ”naturliga” föreställda strukturer såsom nationen, 
och ersätter dessa med en hotfull nyordning, i detta fall i formen av en värld 
som inte bygger på en nationell klassificeringsprincip baserad på 
territorialitet eller etnicitet utan där kulturer istället skapas inom en global 

                                           
462 Nickles (1970), s 43. 
463 Angående moderniteten som hot, se även Roots (1969), s 41 diskussion om den 
”smakbefriade” moderna maten. Uppmålandet av ett kosmopolitiskt hot mot de 
nationella kulturerna är i sig ingenting nytt under 1960-talet, utan har artikulerats 
långt tidigare än så, se exempelvis Norström (1910) samt Selander (1932). Se vidare 
även  Söderberg (2001a), s 177f samt Löfgren (1996), s 68. Det tycks dock vara först 
på 1950- och 1960-talen som dessa tankegångar får ett brett genomslag på det 
kulinariska fältet. 
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kontext.464 Skräcken för en sådan utveckling leder i sin tur till en längtan 
efter – och krav på – genuinitet som dominerande kvalitetskriterium – en 
utveckling som vi kommer att kunna se i närmare detalj i nästa kapitel.   

 
Avslutande diskussion 
Detta kapitel har framförallt syftat till att presentera ett antal analyser av 
hur olika utländska kök konstruerats. Syftet med dessa analyser har varit att 
ställa konstruktionerna av de utländska köken i relation till varandra, samt i 
relation till föreställningar om svensk matlagning för att därefter relatera 
förändringar i dessa relationer till mer övergripande ideologiska skiften och 
samhällsförändringar. Som ett led i denna analys har jag konstruerat en 
kulinarisk karta där olika interna struktureringar inom den utländska matens 
diskurser synliggörs genom att utplaceras i ett koordinatsystem med axlarna 
låg/hög status och låg/hög grad av välkändhet. Kartans fyra fält har jag 
sedan namngivit som innefattande ”erkända”, ”exotiska”, ”tråkiga” eller 
”farliga” utländska kök, beroende på hur de konstruerats i 
kokbokslitteraturen.  

De kanske mest notervärda förändringarna på kartan under 
undersökningsperiodens gång är den relativa nedgången i intresse (även om 
det ökat absolut) och status för de mer välkända europeiska köken som 
tillhör geografiskt närliggande nationer, såsom England och Tyskland, till 
förmån för mer främmande och exotiskt betecknade utländska kök, som det 
kinesiska och grekiska.  

Tre olika förklaringsmodeller, som ej är ömsesidigt uteslutande, har 
presenterats för att förklara de förändringar som sker i diskursen om den 
utländska maten under perioden 1900-1970. Den första av dessa 
förklaringar är en förklaring som jag kallat för ”vidgade vyer” som kort kan 
beskrivas med att den baserar sig på en tes om en snabbt ökande och 
nyanserad omvärldskännedom hos svensken i gemen efter andra 
världskriget, vilket leder till en motsvarande ökning i intresset för, och 
nyansering av bilden av utländsk mat.  

Den andra förklaringsmodellen kan benämnas ”det nationella 
systemet” och baserar sig på ett antagande om att det nationella tänkande 
uppnår hegemoni som världsordnande princip efter andra världskriget, 
vilket gör att intresset för nationer och deras respektive kulturer blir den 
grundläggande ordnande principen för all typ av tänkande om andra och det 
egna, varigenom intresset för mat betecknad som kommande från andra 

                                           
464 Se även Fischlers (1988) diskussion om den rotlösa och osäkerhetsskapande 
moderna maten, s 289,  ”i avsaknad av ursprung och historia, utan ett respektabelt 
förflutet – kort uttryckt: utan identitet” [min översätting]. Se också Billig (1995), s 
84. 
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länder ofrånkomligen ökar och varigenom allt mer matlagning definieras 
som hörande hemma någonstans som är utpekbart på en karta, det vill säga 
det som kan kallas för territorialitet.  

Den tredje förklaringsmodellen baserar sig på etnologen Orvar 
Löfgrens beskrivning av 1950- och 1960-talets Sverige som starkt 
ideologiskt internationalistiskt varigenom en självupplevd öppenhet 
gentemot andra länder och kulturer och en solidarisering med omvärlden 
blev några av de viktigaste värderingarna i samhället. Därigenom 
premierades och prisades ett intresse för allt som var främmande, varför 
även intresset för att äta främmande och utländskbetecknad mat ökade – 
och då framförallt den mat som sågs som mest okänd, den ”exotiska” maten 
från Asien och Sydamerika. 

I kapitlet har jag genom studiet av utsagor om svensk matlagning i 
olika kokböcker och matguider även konstaterat vad jag kallar för ett 
”patologiskt dåligt kulinariskt självförtroende” hos de svenska 
kokboksförfattarna. Den bild av svensk mat som förmedlas i de kokböcker 
som undersökts för kapitlet är genomgående negativ, även om en viss 
rehabilitering av det svenska inom den kulinariska sfären tycks ske mot 
slutet av undersökningsperioden. Sammantaget måste dock konstateras att 
adjektivet ”svensk” generellt varit mycket negativt laddat när det 
presenterats i kulinariska sammanhang under undersökningsperioden.  
Därmed är det svårt att påstå att den utländskbetecknade maten skulle 
utgöra en motbild i negativ mening för att befästa en positiv svensk 
självbild, så som hypotetiserades i början av kapitlet. Snarare är det så att 
den utländsktbetecknade matlagningen i allmänhet har fått utgöra en 
förebild för ett reformerande av en generellt dålig svensk matlagning, 
vilken upplevts som i behov av influenser utifrån.  

För att finna de verkliga motbilderna till matlagningen måste vi istället 
söka oss utanför hela det nationella klassificerande systemet och undersöka 
de absoluta Andra som inte ryms inom detta klassificeringssystem, och som 
därmed stör eller till och med hotar dess dominans. Exempel på sådana 
absoluta Andra är de icke-territoriellt bundna judiska och romska folken 
och det inte ännu nationaliserade koloniala Afrika. Den under 
undersökningsperioden allt tydligare framträdande centrala motbilden och 
absoluta Andra är dock den kosmopolitiska matlagningen som upplevs som 
en deterritorialiserad och deetnifierad matlagning utan koppling till folk 
och nationer. Denna matlagning sammankopplas också med en 
accelererande modernitet som i vissa författares uppfattning hotar hela den 
nationella världsordningen. 
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Kapitel 4  

 
Att sälja in det främmande 

 
I det här kapitlet kommer jag att försöka lyfta fram de mest frekvent 
förekommande och centrala retoriker som kokboksförfattare artikulerar 
med utländskhet för att så att säga ”sälja in” det utländska och ge det en 
positiv konnotation. Vi får här inte glömma, som vi sett i det föregående 
kapitlet, att ”utländskhet” kan fungera som en effektiv positiv retorik i sig, 
men kokboksförfattare har i alla tider även försökt artikulera det utländska 
med andra diskurser för att på så sätt höja (paradoxalt nog vissa gånger 
genom att sänka) dess status hos olika grupper i samhället. Syftet med 
dessa artikuleringar har varit, och är än idag, att motivera för medlemmar 
av en viss kulturell eller social grupp varför de ska ta risken att konsumera 
någonting som för dem sedan tidigare är okänt, och därmed potentiellt 
farligt.  

I detta kapitel kommer texterna om den utländska matlagningen att 
behandlas som en relativt icke-differentierad enhet. Syftet med detta är att 
försöka spåra mer övergripande trender i framställningen av ”det 
utländska” på det kulinariska fältet, snarare än konstruktionen av 
individuella utländska kök. Den analys som genomförs i kapitlet syftar till 
att kartlägga övergripande trender i förändringen av den retoriska arsenal 
författarna använder sig av för att sälja in den presenterade matlagningen 
till sin föreställda publik. Genom att studera detta kan vi i förlängning 
skapa en inblick i större samhällsideologiska skiften samt i den föreställda 
publikens sammansättning.  

 
Den främmande maten som hot och lockelse 
Antropologen Claude Fischler har i en mycket inflytelserik uppsats Food, 
self and identity beskrivit hur människan, i sin egenskap av omnivor – 
allätare – ständigt vacklar mellan en skräck för och en dragning till nya och 
okända mattyper, det vill säga mellan neofobi (skräck för det nya) och 
neofili (attraktion till det nya). Omnivoren – till skillnad från ensidigt 
ätande organismer – besitter styrkan att anpassa sig efter de tillgängliga 
matresurserna, men plågas samtidigt av svagheten att den inte kan leva av 
en ensidig kost, utan är i behov av variation: 

Å ena sidan, genom behovet av variation, så tenderar omnivoren mot 
diversifiering, innovation, utforskande och förändring, vilket kan vara 
avgörande för dess överlevnad; å andra sidan, måste den vara försiktig, 
misstänksam, ”konservativ” i sitt ätande: varje ny, okänd mattyp är en 
potentiell fara. Omnivorens paradox ligger i spänningen, oscillationen 



I köttbullslandet 

 158  
 

mellan de två polerna neofobi (försiktighet, rädsla för det okända, motstånd 
mot förändring) och neofili (tendensen att utforska, behovet av förändring, 
nymodighet, variation).465  

Det banbrytande i Fischlers analys är att han även lyfter fram hur 
människans placering mellan dessa två poler påverkar hennes relation till 
andra som främmande upplevda människogruppers matlagning. Orsaken till 
detta är det som Fischler benämner ”inkorporeringsprincipen” vilken också 
skulle kunna kallas för ”inkorporeringsfantasin”. Fischler vill med detta 
begrepp peka på den relativt universellt mänskliga djupt rotade pseudo-
magiska föreställningen att det vi äter inte bara påverkar oss biologiskt och 
fysiskt utan även vår identitet genom kontaminering, integrering eller 
absorbering. Matkonsumtion betraktas som att den genom analogi överför 
vissa karaktäristika från den konsumerade maten till konsumenten.466 
Således, skriver Fischler, fungerar även matkonsumtion som en viktig 
komponent i konstruktionen av gruppidentiteter – genom att konsumera en 
viss grupps mat inte bara bekräftar man att man tillhör den gruppen, man 
”installerar” även på ett mystiskt sätt en del av den gruppens identitet i sig 
själv. Man skulle alltså kunna säga att matlagningen föreställs fungera som 
en fetisch, en artefakt som är magiskt laddad med (kulturell) kraft.467 

Fischler skriver vidare:  
 
Eftersom inkorporeringsakten anknyter till livsviktiga och symboliska 
spörsmål, så är den av fundamental vikt och därför associerad med en 
djupt rotad oro. Psykoanalysen har begåvat oss med användningen av 
Melanie Kleins term: inkorporeringen av det onda objektet. Denna 
fantasi anknyter till rädslan för ett antal grundläggande risker. 
Uppenbart är att den ätandes liv och hälsa står på spel närhelst beslutet 
tas att inkorporera, men så gör också hans plats i universum, hans 
essens, hans natur, kort och gott hans identitet. Ett objekt som 
obetänksamt inkorporeras kan kontaminera honom, lömskt förvandla 
honom inifrån, besätta honom eller snarare bestjäla honom på honom 
själv.468  
 

Den risk en person som äter en annan grupps mat utsätter sig för är således 
att man därefter riskerar att inte längre vara ”sig själv” – inkorporeringen, 
eller snarare föreställningen därom, kan verka identitetsrubbande. Den som 
äter ”primitiv” mat blir betraktad/ betraktar sig själv som lite mer 
”primitiv”, den som äter ”modern” mat blir lite mer ”modern” och den som 

                                           
465 Fischler (1988), s 278 [min översättning]. 
466 Se Fischler (1988), s 279. 
467 Se vidare Ellen (1988) samt Mulvey (1993). 
468 Fischler (1988), s 281. 
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äter ”osvensk” mat blir lite mindre svensk. Således kan jag genom 
inkorporeringsfantasin även äta min grupps erkända och betecknade mat 
och därigenom bekräfta min grupps identitet och min gruppidentitet inför 
mig själv och inför andra. Men genom att äta det som betecknas och 
uppfattas som andra gruppers mat kan jag även rubba den identiteten 
(avsiktligt eller oavsiktligt och i mina egna ögon och/eller i andras). Således 
måste högsta grad av försiktighet vidtas vid handskandet med det som 
uppfattas som andra gruppers (etniska/sociala/klass, osv.) mat eftersom de 
kan utgöra en potentiell risk för identitetsförskjutning.  

Åter till frågan då: hur ska jag övertalas att äta något som är potentiellt 
dåligt och kanske till och med farligt för mig både ur hälso-, identitets- och 
statusperspektiv? Mot bakgrund av denna problematik har författare till 
kokböcker om okänd och utländsk matlagning genom tiderna kämpat för att 
legitimera och motivera för sina läsare de positiva effekterna och 
konnotationerna till den matlagning som just de presenterar. De har helt 
enkelt varit tvungna att ”sälja in” det potentiellt farliga till sina läsare för att 
övertyga dem. Genom att studera hur författarna till utländskbetecknade 
kokböcker artikulerar den matlagning de presenterar med andra diskurser 
för att på så sätt skänka den presenterade matlagningen positiva 
konnotationer i olika tidsperioder, kan vi sedan spåra de möjliga 
ideologiska kopplingar de åberopade diskurserna haft, och därmed även se 
vilken tilltänkt publik kokboksförfattarna riktat sig till. På så sätt kan vi se 
vilka som varit intressegrupper för kunskap om utländsk mat under olika 
tidsperioder och därmed även skapa oss en bild av den utländska matens 
sociala konnotationer i olika tidsperioder. Genom att studera språkbruket i 
böckerna kan vi dessutom skapa oss en bild av den föreställda publikens 
tillskrivna könsidentitet.  

Med utgångspunkt i den tunga symbolladdning som all typ av 
matkonsumtion besitter kan man vidare anta att de retoriker som kommer 
att brukas för att sälja in de främmande kulturernas matlagning (och 
därmed per definition egentligen inte ”vår” matlagning) är de mest 
kraftfulla och i sin tid och kontext mest centrala retorikerna och 
diskurserna, det man skulle kunna kalla för det retoriska ”tunga artilleriet”. 
Därigenom bör man även kunna använda studiet av de retoriker som 
används för att sälja in den främmande matlagningen till att  skapa en 
inblick i mer omfattande ideologiska och diskursiva skiften och tendenser. 
Detta kapitel kommer därför att ägnas till att kartlägga de retoriker som 
allmänt brukas i kokböckerna om utländsk mat under 
undersökningsperioden. Dessa retoriker kommer i nästa kapitel sedan att 
placeras in i sina vidare socialhistoriska och ideologisk kontexter. 
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Det kulinariska fältets standardretoriker 
Sociologen Alan Warde presenterar i studien Consumption, Food & Taste 
en undersökning av de retoriker som används för att sälja in recept i 
brittiska damtidningar under 1960-talet och 1990-talet.469 Warde menar i 
sin studie att de retoriker som används för att sälja in recept (och 
matlagning generellt) kan reduceras till fyra antinomier eller dikotomier. 
Dessa fyra är enligt Warde nymodighet och tradition, hälsa och 
tillfredställelse, ekonomi och extravagans samt praktikalitet och omsorg.470 
Warde påstår vidare att dessa fyra antinomier representerar ”verkliga, 
ömsesidigt uteslutande anspelningar vilka representerar sociala 
påtryckningar som spelar in vid valet av mat”, ett påstående som vi 
kommer att få anledning att undersöka närmare längre fram.471 I detta 
kapitel kommer jag till viss del använda mig av Wardes kategoriseringar 
som stöd för mina egna argument, men jag kommer även att utmana några 
av de antaganden och påståenden han gör i sin presentation. 

 
Hälsa och tillfredställelse 
Bruket av hälsoargument är en slagkraftig retorik när en författare försöker 
legitimera ätandet av en tidigare okänd anrättning eller matvara, eftersom 
den direkt anknyter till det Claude Fischler kallar för ”allätarens paradox”: 
å ena sidan beroendet av en varierad och ständigt förnyad diet, å andra 
sidan rädslan för att all typ av okänd matlagning kan utgöra en reell fara 
identitets- och statusmässigt, men faktiskt också rent fysiskt. Vi kan till 
exempel se i ett citat från en kokbok som publicerades 1959 att det 
fortfarande då fanns vitt utbredda föreställningar om att matlagning från 
”österlandet och Främre Orienten” var skadlig för hälsan, och rent generellt 
verkar det ha varit en folklig sanning i Sverige ända fram till 1960-talet att 
konsumtionen av mat lagad med tillsats av vegetabiliska oljor leder till 
matsmältningsbesvär.472 Genom att bedyra att maten som presenteras inte 

                                           
469 Warde använder inte termen ”retorik” utan skriver istället om ”recipe promotion 
devices” och ”principles of recommendation”. Se Warde (1997), s 46f. 
470 Detta är mina översättningar, Warde kallar motsvarande motsatspar för ”novelty & 
tradition”; ”health & indulgence”; ”economy & extravagance” samt ”convenience & 
care”. Se Warde (1997), s 47f. ”Nymodighet” används här som en inte helt 
tillfredställande översättning av den engelska termen ”novelty” vilken är en bredare 
term än nymodighet, och som även har starka konnotationer av något som är 
spännande, lite annorlunda och avvikande. Warde betecknar själv ”novelty”-klassade 
retoriker som relaterande till begrepp som ”experiment”, ”spännande”, ”intressant”, 
”lite annorlunda”, ”exotisk”, ”utländsk”, ”alternativ”, ”kreativ” och liknande. 
471 Warde (1997), s 49. [min översättning]. 
472 Blanch (1959), s 89. Angående föreställningarna om oljor, se exempelvis Rydelius 
(1940), s 16, Rydelius (1941), s 120, Winner (1953), s 15 samt Lindstrand (1960), s 
118.  
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är skadlig, utan kanske till och med nyttig försöker författaren att reducera 
något av den ångest en individ kan känna inför potentiellt farliga okända 
anrättningar.  

Redan på titelbladet till G E Singstocks fransk/engelsk/tyska kokbok 
(1832) presenteras att boken innehåller ett förord av ”Geheimrådet 
Hermbstädt, Namnkunnig Chemist och Technolog i Berlin”.473 I sin 
inledning försäkrar så Hermstädt [sic] att ”en noggrann revision av boken” 
övertygat honom om att ”i dietistiskt hänseende ingenting hänflutit, som 
kan vara skadligt för hälsan”, och konkluderar därför att han ”kan 
rekommendera närvarande arbete”.474 Även Lilla Deeley garanterar i sin 
bok om engelsk syltning (1935) att hemlagad marmelad efter hennes recept 
är ”nyttig och oskadlig [!]” till skillnad från de ”dyrbara fabriksvarorna”.475 
De flesta av författarna är dock mer subtila i sin retorik och snarare än att 
presentera sin mat som ”ofarlig”, vilket kan väcka en viss misstänksamhet 
om denna inte fanns där tidigare (fanns det en risk för att den skulle vara 
skadlig?), så påpekar de snarare matens positiva egenskap i form av dess 
”nyttighet” eller hälsofrämjande egenskaper. Framförallt argumenterar 
författarna då efter två olika linjer: antingen presenterar de matlagningen 
som ”lätt” eller som ”tung”.  

I den ”lätta” matens retorik ingår främst två argumentationer: 
lättsmälthet och slankhet. Anna Östergren (1927) skriver i sin introduktion 
till avsnittet  ”Fransk vardagsmat” om de ”små fina, läckra rätter” som 
”genom sin omsorgsfulla tillredning bli både smakliga och lättsmälta”, och 
med vilkas hjälp ”[m]agkatarren lyser med sin frånvaro”, vilket även 
frambringar ”ett glatt och älskvärt lynne”.476 Ivan Bjarne kommenterar på 
ett liknande sätt (1929) att halstrat kött ”utan legymer” är ”lättsmält och 
hälsosamt” vilket ”vilken husläkare som helst” kan intyga enligt honom.477 
Lesley Blanch (1959) målar å sin sida upp en bild av ett ”södern” där allt är 
”lätt”: ”Vid Medelhavet… är allt lätt – lätt föda. Lätta amourer, luft, hav, 
blå rymd och lek” till skillnad från ”det mörka, inåtvända, sjudande 
norden” med dess ”magåkommor och självrannsakan”.478 I södern däremot, 
påstår Blanch, är ”passioner lätt tända och snart släckta” vilket gör att 
”[i]ngen grubblar och få har magbesvär”.479  

                                           
473 Singstock (1832), omslag. 
474 Singstock (1832), u.n., ”Geheime:rådet Hermstädts Företal”. 
475 Deeley (1935), s 5. 
476 Östergren (1927), s 5. 
477 Bjarne (1929), s 15. 
478 Blanch (1959), s 7f. 
479 Blanch (1959), s 7f. 
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Förutom denna fysiologiska retorik om matens nyttighet i fråga om 
lättsmälthet inkluderar jag även slankhets- och bantningsretoriker bland den 
lätta matens retoriker, eftersom språkvalen är så lika i hur dessa retoriker 
framförs. Cecilia Waern anmärker redan 1915 i Italiensk mat att det är 
viktigt att inte äta för mycket fett, men det tycks vara på 1930-talet som 
slankhetsidealet verkligen får sitt genombrott i kokböckerna. Elsa Östberg 
påpekar i Världens bästa mat (1935) att ”en kraftig och god soppa… i hög 
grad [är] stärkande och närande”, men känner sig samtidigt nödgad att 
tillägga: ”Rädslan att förlora den slanka linjen har kanske avskräckt många 
för att laga soppor. Men egentligen är det mjölk- och starkt avredda soppor 
som verkar direkt fettbildande”.480 Vidare presenterar hon ett helt kapitel 
om ”avmagringsmat” i det sista bandet av sitt trebandsverk.481 Också på 
1950-talet verkar det vara viktigt att tänka på sin vikt, då Alli Halling 
(1952) skriver att det är ”nyttigt både för figur och kassa” att äta ost utan 
bröd eller kex till, ”som fransmännen”.482  

På det stora hela tycks den populära uppfattningen om vad det är som 
gör människor tjocka (soppor och kex) eller slanka (ost) ha varit väldigt 
annorlunda under mitten på 1950-talet från vad den är idag. Vi kan också se 
hur Tore Wretman i sin introduktion till sallader i Ur främmande grytor 
(1953) skriver: ”Lätt och vitaminrik mat heter den nya friska vind som 
sveper igenom det modärna köket. Lätt att äta, lätt i magen, och lätt att laga. 
Vad motsvarar väl mer dessa fordringar än sallad i alla dess former? Och 
vad är väl dessutom så fyllt av livgivande vitaminer och så riskfritt för 
figuren?” Därefter presenterar han ett recept på lobster salad innehållande 
både dressing och en halv deciliter majonnäs, och även på en äkta 
amerikansk chicken salad bestående av bland annat en halv deciliter 
majonnäs och två matskedar tjock grädde.483 

Den andra typen av hälsoretorik som förekommer i kokböckerna är 
”tyngdens retorik”. Det är viktigt att vi idag inte anakronistiskt föreställer 
oss att all hälsoretorik i det förflutna har kretsat kring slankhet och 
lågfettsdieter som idag. Tvärt om har det funnits föreställningar om att fet 
och som vi skulle tycka ”stabbig” mat är både sund, närande och nyttig, 
särskilt i de lägre samhällslagren där det har varit ekonomiskt viktigt att få 
ut ett så stort näringsvärde som möjligt ur sina livsmedel för att 
tillgodogöra sig energi till kroppsarbete. ”Nyttig” har ur denna aspekt 
därmed sammankopplats med ”fet” och ”näringsrik”. Snarare än att 

                                           
480 Östberg (1935), s 1:28. 
481 Östberg (1935), s 3:194-206. 
482 Halling (1952), s 117. 
483 Wretman (1953), s 14. 
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framhålla den presenterade matlagningens ”lätthet” och förslankande 
verkan så påpekas istället att maten är ”sund”, ”närande” och ”stärkande”.  

Vi har redan sett hur Elsa Östberg (1935) framhäver sina sopprecept 
med adjektiven ”kraftig och god” samt ”stärkande och närande”. Ett knappt 
decennium dessförinnan skriver Sigrid Nordenfalk i förordet till Svenskt 
och Franskt Kök (1924) att hon ämnar presentera recept på matlagning som 
är ”närande och nyttigare än det ständiga ’kött och potatis’”, såsom ”många 
fina och goda” anrättningar av grönsaker, ägg, risgryn och pasta.484 Sonja 
Aminoff skriver i Fransk vardagsmat (1929) att ätandet av ost med 
”hårdgräddat, knaprigt bröd” är ”en vana, som är mycket närande och 
sund” och vidare att vin har ”ett betydande näringsvärde, som inte är att 
förakta”.485 Även Aminoff argumenterar för ätandet av mer grönsaker, 
pasta, ris och äggrätter och kommenterar: ”Folkhälsan har allt att vinna – 
intet att förlora härpå”.486 Aminoff resonerar även kring att svensken 
behöver mer fettämnen än ”sydlänningen”, en föreställning som även Asta 
Bang och Edith Rodhe uppmärksammar i Smörgåsar och kalla rätter på 
danskt sätt (1948), när de beskriver att det finns en föreställning om att det 
nordiska klimatet kräver ett större intag av fett än på sydligare 
breddgrader.487 Ellen Rydelius använder även hon en ”tung” hälsoretorik 
när hon i sin ryska kokbok (1945) skriver att buljong och köttpiroger är 
”sund, mättande och värmande mat”.488 

De lätta och tunga hälsoretorikerna tycks för de flesta 
kokboksförfattarna utesluta varandra, även om vissa författare verkar anse 
sig kunna kombinera dem. Sonja Aminoff (1929) skriver exempelvis att 
lättstekt, ”rödglänsande” oxkött, trots att det kan förefalla ”lite 
motbjudande” i svenska munnar, om man övervinner ”den första 
olustkänslan” enligt henne är både ”rikare på arom, lättare att smälta och 
mera näringsrikt”.489 Tore Wretman skriver 1953, som vi sett ovan, att 
”lätt” mat är ”modärn”, men trots detta förekommer de tunga och lätta 
hälsoretorikerna parallellt och i ungefär lika hög frekvens under 1950-talet. 
Efter andra världskriget introduceras dock även en ny typ av retorik vilken 
står i diametral motsats till hälsoretorikerna. Denna retorik som Alan 

                                           
484 Nordenfalk (1924), u.n., ”Företal”. 
485 Aminoff (1929), s 33. 
486 Aminoff (1929), s 33. 
487 Aminoff (1929), s 31 ; Bang & Rodhe (1948), s 15. 
488 Rydelius (1945), s 98. Jämför även med Rydelius & Wägner (1953), s75 där de 
skriver att kinesiska matlagningstekniker är bra eftersom de bevarar råvarornas 
”näringsvärde”. Se också Rabadik (1954), s 6 när hon skriver att de estniska recept 
som presenteras i hennes bok främst förtjänar uppmärksamhet på grund av deras 
”höga näringsvärde, goda smak och andra hälsosamma egenskaper”. 
489 Aminoff (1929), s 90. 
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Warde kallar för ”tillfredställelsens” retorik ökar dramatiskt i popularitet på 
1960-talet. Warde resonerar kring begreppet ”comfort food”, som skulle 
kunna översättas som ”mat som tröstar”, eller kanske snarare ”mat som 
tillfredställer” eller ”mat som man unnar sig”.490 Motsatsen mellan hälsans 
retoriker och tillfredställelsens retorik utgör således en föreställd dikotomi 
mellan kroppslig hälsa och ”själslig” tillfredställelse. Comfort food-
retorikens framväxt under framförallt 1960-talet tycks vara en backlash mot 
hälsoretoriken och handlar om att framställa den presenterade maten som 
distinkt icke-hälsosam med budskapet, ”om du inte är glad, synda lite!”, där 
den ohälsosamma synden förutsätts vara mer tillfredställande än hälsans 
dygdighet.491  

Redan i Margaret Jungstedts Danska läckerheter. 180 beprövade 
familjerecept från 1935 framställs en smörgåsrätt, ”Ål på ost”, som 
utgörande en typ av comfort food när hon skriver att det är en ”smörgås 
från den feta gamla goda tiden”.492 Samtidigt beskriver hon den i och för 
sig även som en ”kuriositet”, och det tycks vara först efter andra 
världskriget, eller snarare på 1950-talet, som comfort food-retoriken får sitt 
verkliga genomslag. Gerda Göek skriver exempelvis i Hembakt: Dansk 
bakkonst i 372 recept, kakor, tårtor, wienerbröd (1950) att hennes kokbok 
innehåller recept ”från mormors dagar, då man inte var så noga med smör 
och ägg” men också från ”våran tid, då man sparar på smöret och snålar på 
äggen och ändå kan åstadkomma goda och läckra bakverk”.493 Tydligt är 
dock att Göek här menar att man faktiskt kan göra vissa bakverk goda trots 
avsaknaden av stora mängder smör och socker, där den kvantitativa 
användningen av dessa ingredienser tycks ses som grundförutsättningen för 
att bakverken ska bli goda som på ”mormors dagar”.  

Peter Winner avfärdar i Kulinarisk vägvisare: Österrike (1953) också 
avmagringsidealet genom att, efter att ha berömt den österrikiska 
matlagningen som kvalitativt sett överglänsande den svenska, anmärka: 
”Har ni beslutat er för att gå in för bantning under semesterresan, så 
rekommenderas en resa till andra vädersträck. Frestelserna att överskrida 
det tillåtna kaloriantalet är nämligen alltför stora i Österrike”.494 Lesley 
Blanch (1959) å sin sida ägnar flera sidor åt att banna kalorimedvetenheten 
i hennes samtid och rycker ut till den klassiska engelska puddingens 
försvar. Hon skriver om ”den härliga, närande, oförblommerade engelska 

                                           
490 Warde (1997), s 78f. 
491 Warde (1997), s79. 
492 Jungstedt (1935), s 16. 
493 Göek (1950), u.n., förord. 
494 Winner (1953), s 18. 
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puddingen, som uppriktigt sagt har talg till viktigaste beståndsdel” och 
fortsätter sedan: 

 
Nu tycks den ha råkat lite i onåd, när de mer eteriska geléerna påstås 
vara lika närande (fastän ingen kan säga att de är lika goda) och 
mindre fettbildande. Kalorispöket har talat: talg lägger sig på höfterna. 
Nog är den välkommen att lägga sig på mina höfter, och ingen kokbok 
jag kommer att skriva ska förbigå de fröjder dessa försmådda engelska 
specialiteter skänker.495 
 

Blanch kommunicerar tydligt att kalorimedvetenheten – ”kalorispöket” – i 
hennes ögon förstör matnöjet, vilket tycks ha högsta prioritet hos henne och 
därmed högre prioritet än figuren eller hälsan. I samma anda protesterar 
Arne Bornebusch mot det han kallar för en ”hysterisk bantningskult” vars 
ursprung han lokaliserar till USA.496 Intressant nog kan man i 
undersökningsmaterialet se att de kokboksförfattare som under slutet av 
1950-talet och under 1960-talet håller fast vid en distinkt hälsoretorik är de 
som skriver om mer ”exotiska” och okända kök, såsom det kinesiska. Flera 
författare av kinesiska kokböcker påtalar under 1950- och 1960-talen hur 
hälsosam den i böckerna presenterade matlagningen är.497 På omslaget till 
Joyce Chens Kinesisk mat (1969) garanterar exempelvis läkaren Dudley 
White att de inkluderade recepten är ”hälsosamma” och Su Jan Lee är i 
Kinesisk mat: 140 österländska rätter för västerlänningar (1966) till och 
med så djärv att han påstår att man i ”västerlandet” borde lägga om sin diet 
helt efter kinesiskt mönster, eftersom den kinesiska mathållningen är 
”framtidens diet” som skulle ”passa utmärkt för människorna i det moderna 
industrisamhället”.498 Det behov att försäkra läsaren om den kinesiska 
matlagningens hälsosamhet som författarna till kokböcker om denna 
framstår som att de känner, hänger med all sannolikhet samman med ett 
behov av att vederlägga de föreställningar om att ”orientalisk” mat skulle 
vara direkt hälsovådlig, vilka bland annat kommenteras av Lesley Blanch.  

För att avslutningsvis återvända till och summera resonemangen kring 
comfort food-retoriken och dess konnotationer av anti-hälsosamhet, så kan 
man påstå att den knyter an till en föreställning om maten som 
känslomässig välmåendeskapare och njutningsmedel snarare än som fysisk 
näring, och till matlagningen som konst och hobby snarare än som 

                                           
495 Blanch (1959), s 37. Se även s 9f. 
496 Bornebusch (1964), s 111. 
497 Se exempelvis Öberg (1953), s 13, Emmery (1966), s 8, Lee (1966), s 10ff, Chen 
(1969, omslag, Mörck-Fogelberg (1969), s 49. 
498 Chen (1969), omslag ; Lee (1966), s 12f. 
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hushållsplikt. Dessa är föreställningar som även kommer att undersökas 
närmare i nästa avsnitt.  

 
Praktikalitet och omsorg 
I Consumption, food & taste påstår Alan Warde att motsättningen mellan 
praktikalitets- och omsorgsretoriker är ett av de grundläggande 
motsatsparen på det kulinariska fältet.499 Warde reducerar en mängd olika 
typer av retoriker till detta enkla motsatspar. Till praktikalitetsretoriker 
räknar han alla argument som går ut på att framställa den presenterade 
matlagingen som lättlagad, snabblagad, lagringsbar och liknande. Som 
omsorgsretoriker klassar han argument som spelar på nödvändigheten av att 
”ge maten tid” samt att visa omtanke och kärlek genom matlagningen. 
Motsättningen mellan dessa två typer av retorik representerar, enligt 
Warde, konflikten mellan ”hemmets välkändhet och kärlek” och ”den kalla 
och opersonliga världen av kapitalistisk rationalisering”.500 Warde skriver 
vidare att motsättningen mellan dessa två typer av retorik är så 
grundläggande i våra föreställningar om matlagning att reklammakare 
medvetet undviker att kombinera dem, eftersom de enligt Warde utgör en 
alltför tydlig ”symbolisk motsättning” som därigenom ”avskräcker 
läsaren”.501  

I relation till det underlag som ligger till grund för den föreliggande 
undersökningen uppstår dock vissa problem vid användandet av Wardes 
reduktiva modell: många av de retoriker som enligt Warde enkelt ska kunna 
fogas in i detta absoluta motsatspar visar sig inte vara så lätt reducerbara till 
en enkel motsättning mellan praktikalitet och omsorg. Motsättningar mellan 
framställningar av matlagningen som hantverk eller konst, plikt eller nöje 
och arbete eller hobby relaterar alla till en grupp av föreställningar om 
matlagning som är besläktade med Wardes dikotomi mellan praktikalitet 
och omsorg, men som dock ej enkelt kan reduceras till densamma. Vidare 
så har ett begrepp som ”rationalisering” haft en helt annan konnotation 
inom den svenska hushållsdiskursen under 1900-talet än till kapitalism, 
något som kommer att diskuteras mer ingående längre fram i nästföljande 
kapitel. 

Det är kanske inte så märkligt att författare av kokböcker om utländsk 
mat gärna framhåller de recept som presenteras i kokböckerna som 
lättlagade, eftersom det inte är ett alltför vidlyftigt antagande att många 
potentiella läsare avskräcks av rädslan för sin egen oförmåga att bemästra 
främmande, okända matlagningstekniker. Praktikalitetsretoriker, i formen 
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500 Warde (1997), s 133 [min översättning]. 
501 Warde (1997), s 132 [min översättning]. 



Att sälja in det främmande 

167   
 

av påståenden om den presenterade matens lätta och snabba tillredning, 
förekommer därför under hela avhandlingens undersökningsperiod. 1924 
skriver Sigrid Nordenfalk i inledningen till Svenskt och franskt kök att de 
recept som hon presenterar i kokboken kan ligga till grund för tillagningen 
av ”goda, för att icke säga utsökt fina och lätt åstadkomna rätter”.502 På 
samma sätt berömmer Anna Östergren i 63 sätt att tillaga fransk 
vardagsmat (1927) de ”små fina, läckra rätter” som kan ”trollas fram på ett 
enkelt och sparsamt sätt”.503  

Vidare, under 1930-talet, skriver exempelvis Lilla Deeley i Engelsk 
syltning (1935) att engelska och skotska marmelader, chutneys, ketchups 
och pickles ”med största lätthet kunna framställas i hemmet”.504 Och på 
omslaget till Blondie’s kokbok (1950) av serietecknaren Chic Young kan 
man läsa att boken man har framför sig är en ”praktisk bok” som innehåller 
instruktioner om hur man tillagar en ”fullständig, välsmakande måltid, som 
är lätt att tillaga”.505 Även Rydelius & Wägners kokbok (1953) introduceras 
på sitt omslag som innehållande ”piffiga, lättlagade recept” och under 
1950-talet brukar även mästerkockar som Henri-Paul Pellaprat och Tore 
Wretman den lättlagade matens retorik.506 Även under 1960-talet 
förekommer den lättlagade matens retorik relativt sett i lika stor omfattning 
som tidigare, och nu publiceras också en hel serie kokböcker om utländsk 
mat under namnet ”Lätt och läckert”.507  

Mot slutet av 1950-talet uppstår även en ny typ av praktikalitetsretorik 
som troligtvis är ganska unik för kokböckerna om utländsk mat. Det rör sig 
om framställandet av matlagningen som ett substitut för resande. 
Undertiteln till Lesley Blanchs Jorden runt på åttio rätter (1959) är ”För 
hemmaresenärer och unga entusiaster”, och Blanch skriver också i sin 
inledning att ”[i] ert eget kök kan ni matledes resa jorden runt”.508 Arne 
Bornebusch (1964) skriver i samma anda: ”Att resa i köket och vid 
matbordet, det är ett strålande äventyr”,  och i Robert Carriers Mat från 
hela världen: Robert Carriers Londonkök (1964) kan man läsa att bokens 
recept ”garanteras skänka Er all resandets tjusning utan något av dess 

                                           
502 Nordenfalk (1924),u.n., ”Företal”. 
503 Östergren (1927), s 5. Jämför här även med Ivan Bjarnes reklam för pot-au-feu 
genom att konstatera att den är ”lätt att tillaga”. Se Bjarne (1929), s 9. 
504 Deeley (1935), s 5. 
505 Young (1950), omslag. 
506 Rydelius & Wägner (1953), omslag samt s 53 ; Pellaprat (1959), s 5, samt 
Wretman (1953), s 14. 
507 Van Saher (1964), omslag ; Carrier (1964), s 172, Stiernlöf (1970), omslag. 
Angående ”lätt och läckert”-serien, se exempelvis Piepenstock (1965a,b,c,d,e) samt 
Horvath (1965a,b) & Horvath (1966), Emmery (1966) och Palm (1970). 
508 Blanch (1959), s 10. 
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obehag. Inga pass, inga långtråkiga väntetimmar på flygplatserna, inga 
vaccinationer och intet bagage behövs för att få tillfälle att njuta dessa 
rätter”.509 

Omsorgens retorik, den andra sidan av antinomien ”praktikalitet och 
omsorg”, kopplas ofta till en idealiserad bild av det borgerliga hemmet.510 I 
inledningen till Sofie Jensens Fröken Jensen: Five O’Clock Tea (1902) 
skriver författarinnan om den trevliga vanan med eftermiddagste: 
”Familjens medlemmar samlas då i förmaket i en treflig krets omkring en 
ångande kopp té, hvartill serveras färskt, hembakt bröd, marmelad och 
frukt. Äfven i hem där frun har sin bestämda mottagningsdag, serveras en 
kopp förmiddagsté”.511 En liknande artikulering mellan omsorg och det 
borgerliga hemmet kan man finna i Margaret Jungstedts Danska 
läckerheter: 180 beprövade familjerecept (1935), där författarinnan målar 
upp hur man i ”de goda borgerliga hemmen” äter smörgåsmat där 
hemmagjord leverpastej ofta ingår, vilken ”serveras direkt ur den trevliga 
glacerade lerformen” och att ”[d]etta praktiska och trevliga sätt att duka 
skapar en stämning av gammaldags gedigen hemkultur, den för danskarna 
så säregna ’Hygge’”.512  

Som vanligast förekommande är den explicita omsorgsretoriken i 
slutet av 1950-talet och under 1960-talet, då det också görs väldigt tydligt 
att den som hålls ansvarig för hemmets trevnad och skötsel genomgående 
är kvinnan.513 Henri-Paul Pellaprat skriver i Franskt kök för alla (1959) att 
det är ”husmoderns” uppgift att ”skapa trevnad i hemmet – och därvid 
spelar den goda maten en stor roll.514 Lika tydligt är budskapet i Mary 
Francis Kennedys Franskt kök (1969) där följande stycke står att läsa under 
rubriken ”Husmödrarnas komplott: Cocktailstunden”: 

 
På senare tid har den som har vänner av medelklassen kunnat iaktta 
hur alla goda franska hustrur i sin aldrig upphörande komplott för att 
få sina män att trivas hemma tillbringar några minuter före antingen 
middagen eller kvällsvarden, vanligen i det förr sällan använda 
vardagsrummet, medan far försöker glömma sin favoritkrog, mor tar 
av sig förklädet och tittar gillande på de färska blommorna på pianot 
och barnen från 3 till 18 år kopplar av omkring en bricka med flaskor 
och glas som man före andra världskriget aldrig såg där. På brickan 

                                           
509 Bornebusch (1964), s 7 ; Carrier (1964), s 3. 
510 Angående den borgerliga hemideologin, se exempelvis Löfgren i Frykman & 
Löfgren (1979), s 104-119 samt Löfgren i Gaunt & Löfgren (1985), s 40ff.              
511 Jensen (1902), s 5. 
512 Jungstedt (1935), s 29. 
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514 Pellaprat (1959), s 7. 
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står kanske en liten ishink från kylskåpet på amerikanskt sätt, en sifon 
med sodavatten, två eller tre flaskor, från pastis i söder till skotsk 
whisky nästan överallt och något sötaktigt kryddat vin att drickas som 
det är eller utspätt med vatten för barnen, om de inte hellre dricker 
fruktjuice. Det är en komplott, ja, men den tycks vara framgångsrik, ty 
den sprider sig snabbt.515 

 
Det är helt uppenbart att det förmedlas en föreställning om att det är 
kvinnans ansvar att hålla familjen – och framförallt mannen – nöjd. Alli 
Halling (1952) antyder till och med att det är hustruns ansvar om mannen 
väljer att umgås med andra kvinnor, eftersom detta antagligen beror på att 
hon inte ansträngt sig tillräckligt för att tillfredställa hans (kulinariska) 
lustar. Som exempel återberättar Halling en anekdot om när hon serverade 
sin franske man sparrissoppa trots att han förväntade sig pot-au-feu: 

  
Jag glömmer aldrig när min man anat sig till middag den doftande 
vällust som heter ”pot-au-feu” – och fann mig försenad sysslande med 
något mer snabblagat och anemiskt, nämligen sparrissoppa. Den 
gången blev det allvarliga äktenskapliga skakningar som satte 
kökslyckan hotfullt på glid… Dramatiskt slängde han igen tapetdörren 
om sparrisen och mig och rusade till en annan kvinna.516 
 

Kvinnans nöje eller plikt? Matlagningen som hantverk och konst 
Marianne Piepenstock (1965) framhåller den franska husfrun som gott 
exempel för de svenska och spelar på dåligt samvete när hon skriver att i 
Frankrike är ”måltiderna… inget nödvändigt ont för vilket den arma 
husfrun måste offra tid och möda! Tvärtom, i Frankrike anses det som ett 
underbart tillfälle för husmodern att kunna visa upp hela sitt register av 
kunnande! Familjen är centrum i hennes liv – det spars ingen möda”.517 
Denna kommentar är intressant såvida att den utgör en uppmaning till 
husmodern att hon ska betrakta matlagningen i hushållet som ett nöje 
snarare än som en plikt (även om den i praktiken även i fortsättningen 
kommer att utgöra en plikt).  

Piepenstock ser måltiden, eller uppmanar snarare de svenska 
husmödrarna att se måltiden som ett tillfälle att imponera på familj och 
vänner med sitt husliga kunnande. Underförstått menar Piepenstock att 
husmodern genom att anstränga sig och ta sig tid visar den kärlek och 
omsorg hon känner för sin familj. I samma andemening skriver Inga 
Mörck-Fogelberg i Curry & Saté (1969) om den ”österländska kvinnan” 
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som ”i avspänt tempo med omsorg och kärlek har tid att mala sina 
kryddblandningar färska varje dag och krydda sina rätter till fulländning”, 
vilken hon ställer mot den ”svenska kvinnan” för vilken matlagning ”nästan 
blivit ett nödvändigt ont som man inte tar sig an med någon större glädje 
eller tillfredställelse”.518 Återigen framställs kvinnans matlagning i hemmet 
som ett nöje vilket hon bör ta sig tid att utföra väl, snarare än som en plikt 
som ska hastas undan så snabbt och effektivt som möjligt.  

De ovanstående två kommentarerna av Piepenstock och Mörck-
Fogelberg knyter in i ett diskursivt skifte där matlagningen i hemmet går 
från att ha framställts som ett hantverk och en plikt till att mera definieras 
som en konst och ett nöje, eller en hobby. I förordet till G E Singstocks 
Fullständig lärobok i den moderna kokkonsten, efter Franska, Engelska 
och Tyska smaken  (1832) prisar kemisten Hermstädt författaren för att han 
i sin bok, till skillnad från de flesta andra kokböckerna som publicerats 
fram till dess, varit mycket noggrann med att ange (någorlunda) exakta 
kvantiteter av de ingredienser som ingår i recepten. Vidare berömmer 
Hermstädt författaren för att hans språk är ”lämpat efter ämnet”, nämligen 
”torrt, bestämt och tydligt”.519 Hela boken andas, liksom förordet, seriositet 
och signalerar att matlagning är ett komplicerat hantverk som bäst lämnas 
till de tränade och invigda professionella kockarna. Under 1900-talets första 
decennier introduceras dock en ny typ av retorik som uppmuntrar 
lekmannen (eller snarare lekkvinnan) att ”pröva sig på” de recept som 
presenteras i boken, och som garanterar framgång bara de presenterade 
instruktionerna noggrant efterföljs.520 Cecilia Waern går till och med så 
långt i Italiensk mat (1915) att hon påstår att ”dilletanter med anlag” har 
större sannolikhet att lyckas framställa en lyckad Besciamella 
(Bechamélsås) än ”durkdrivna köksbjörnar”.521  

Till skillnad från Singstocks kokbok som tycks vända sig till 
professionella kockar framstår det som att dessa författare framförallt ser de 
professionella husmödrarna som sin primära publik. Kokböckerna är 
utformade som manualer som ska vägleda husmödrarna i matlagningens 
hantverk. De består av korta och koncisa ”uppskrifter” och instruktioner 
som är menade att hjälpa husmodern att effektivisera och rationalisera sitt 
hem och främja hennes kunskaper, generellt i hushållsdriftens, och specifikt 
i matlagningens hantverk. Böckerna riktar sig, såsom Sigrid Nordenfalks 
franska kokbok (1924) eller Sonja Aminoffs Fransk vardagsmat (1929), till 

                                           
518 Mörck-Fogelberg (1969), u.n., ”Inledning”. 
519 Singstock (1832), u.n., ”Företal”. 
520 Se exempelvis Jensen (1902), s 5 samt Waern (1915), s 14. 
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”unga husmödrar”.522 Författarna betonar, såsom Ivan Bjarne i En liten 
fransk kokbok (1929), ”ändamålsenlighet” och att man inte får svika från 
”grundprinciperna”. Dessa är, förutom att en bjudning aldrig ska bestå av 
fler än sex gäster, att ”[e]n maträtt bör alltid ha en utpräglad smak. Den får 
sålunda inte bli någon ’mixture’ av vad man av en händelse funnit på att 
använda vid tillagningen under utvecklandet av en fantasi, som kunnat 
användas bättre”.523  

Fantasin finns det således ingen plats för i Bjarnes hushållningsskola 
och de föreskrifter som ges ska ”noga följas” om resultatets ska bli gott.524 
Även Margaret Jungstedt (1935) betonar för den ”oerfarna husmodern” 
vikten av att följa de beskrivningar som ges om hon vill lyckas med de 
rätter som presenteras.525 Den matlagning som presenteras i dessa 
”rationella” kokböcker om utländsk mat framhålls generellt som ”modern” 
i det att den syftar till att bryta omedvetna invanda kulinariska mönster och 
oreflekterade seder och vanor. Ivan Bjarne skriver om vikten av att ”till 
fromma för hälsa och trevnad… bryta mot vissa traditioner”; Sonja 
Aminoff (1929) inkluderar ett helt kapitel om ”Frågan om hemmets 
rationalisering” och Ellen Rydelius upprepar gång på gång i Billiga dagar i 
franskt kök (1940) vikten av att bekämpa fördomar i köket, ”gammal vana – 
den kökets rutin, som bl.a. den store Carême, kökets Napoleon, sökte 
bekämpa”.526  

Efter andra världskriget, och speciellt mot slutet av 1950-talet, 
förändras dock utformningen på kokböckerna om utländsk mat. Den 
grafiska profilen blir uppdaterad och allt fler böcker innehåller längre 
presentationer och kulturhistoriska kåserier kring den matlagning som 
presenteras. I samband med detta sker även ett skifte i framställningen av 
matlagningens roll. Den presenteras inte längre som ett hantverk som ska 
effektiviseras och rationaliseras utan snarare som en konst som ska utövas 
med nöje och njutning. Den ”fantasi” som Bjarne så bryskt avfärdade 1929 
börjar få en alltmer framträdande roll i diskursen. I och för sig skriver Elsa 
Östberg, i opposition mot den rådande ordningen, redan 1930 att det ”ej är 
tillräckligt att hava goda recept och följa dem för att laga god mat”, men 
intuitionens plats i köket framhävs egentligen ordentligt först på 1950-
talet.527 Denna nya retorik kan vi bland annat observera i hur Gunnar 
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Berndtson, direktör för Svenska klubben i Paris, introducerar Alli Halling, 
författarinnan till Kulinarisk vägvisare: Frankrike: 

 
[D]et räcker inte med mått- och viktsatser, ingredienser, kok- och 
stektider och andra nödvändiga fakta. Det erfordras också känsla för 
god mat… En vis man har definierat konst ”som ett maximum av 
kunnande plus någonting annat”. Det är inte nog med teknik. Det är 
detta mystiska ”någonting annat” som gör ett konstverk av vad som 
annars skulle ha blivit en hantverksprodukt. Satsen gäller också 
matlagning. Är den som ger sig i kast med grytor och kastruller i 
besittning av detta ”någonting annat”, så blir han som sig bör – 
konstnär. I annat fall reduceras vederbörande till energisk 
köksbjörn…528 
 

Bilden av matlagningen som hantverk och tillredaren som hantverkare eller 
”energisk köksbjörn” är alltså inte längre aktuell och tilltalande. Nu ska 
man vara ”konstnär” och matlagningen framställs som en konstform i 
vilken habil teknik och en noggrann följsamhet mot instruktionerna inte 
längre är nog för att producera goda resultat. Tore Wretman (1953) 
understryker med emfas:  

 
”Laga aldrig mat efter kokbok. Kokboken har sitt berättigande som 
inspirationskälla, att slaviskt väga gram efter gram enligt 
kokboksförfattarens intentioner, må endast vara nybörjaren tillåtet. Ett 
recept bör läsas, begrundas och förstås, därefter handlar envar efter 
egen skön. Mat skall i likhet med all övrig konst skapas, inte 
kopieras”.529 
 

I Den stora franska kokboken: L’Art Culinaire Français (1953) står på 
liknande sätt att läsa att ”[m]atlagningen har efter många stadier nått en 
fullkomning, som gör, att man med skäl kan kalla den för konst”, och på 
omslaget till mästerkocken Raymond Olivers Franska kökets stora kokbok: 
teknik och hemligheter (1967) framgår att Oliver gärna vill bli titulerad 
”konstnär”.530 Flera andra författare på 1950-talet skriver också precis som 
Wretman i citatet ovan om vikten av att inte vara bunden av recept, till 
skillnad från tidigare kokböcker där snarare vikten av att noggrant följa 
recepten gång på gång påpekades.531 

                                           
528 Halling (1953), s 5. 
529 Wretman (1953), s 5f [författarens kursivering]. 
530 Stora franska kokboken (1953), s 7 [författarens kursivering]  ; Oliver (1967), 
omslag.  
531 Se exempelvis Öberg (1953), s 5. 
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De flesta författarna lyfter från 1950-talet och fram genom 1960-talet 
tydligt fram lekfullheten, inspirationen och fantasin som de viktigaste 
förmågorna vid tillagandet av god mat – snarare än tidigare decenniers 
betoning av noggrannhet och flit. Su Jan Lee skriver exempelvis i sin 
kinesiska kokbok (1966) att ”inspiration” är den ”odefinierbara egenskap 
som höjer matlagningen från hantverk till konst”, och på samma sätt 
framhåller Elizabeth David (1962): ”För att lyckas vid matlagning efter 
kokbok, måste man hjälpa till med eget smaksinne och en smula fantasi”532. 
Kristina Lindstrand sätter till och med ”recept” inom citationstecken när 
hon i Pranzo: Italienskt på tallrik och i gryta (1960) framhåller att man ska 
”leka litet även i vardagslag” med maten och att de ”recept” (inom 
citationstecken) som presenteras i boken bäst lämpar sig för människor 
”med matfantasi som inte trivs med att slå i kokböcker med tabeller och 
mäta och väga, och slaviskt följa andras direktiv”, vartefter hon rundar av 
med att anmärka att ”[v]ar och en bör sätta sin egen krydda och piff på 
maten”.533 Även Tore Wretman (1953) uppmanar till lekfullhet när han 
angående soppor skriver: ”Med soppor kan man leka – med soppor skall 
man leka. Låta sin fantasi och konstnärliga skaparkraft blomma fritt och de 
lustiga infallen göra soppan till överraskningarnas rätt”.534  

Fantasi, lekfullhet, improvisation – alla dessa retoriker knyter an till en 
ansträngning för att presentera matlagning som ett nöje och en konst 
snarare än som en plikt och ett hantverk. Anna-Britta Pavia framhåller i 
Italienska recept (1961) fröjderna med att ”laga god mat för nöjes skull”, 
och på omslaget till Robert Carriers internationella kokbok (1964) står att 
läsa att den vänder sig till alla dem som är ”roade av att laga mat”.535 Under 
1960-talet är denna retorik som framställer matlagningen som konst och 
nöje helt dominerande i kokböckerna om utländsk mat, trots att det finns ett 
fåtal dissidenter som håller fast vid de ”gamla idealen” och framhäver att de 
skriver ur ”husmorssynpunkt”.536 På det stora hela går det dock att urskönja 
ett tydligt retoriskt skifte i tiden efter andra världskriget, och då särskilt 
under 1960-talet. Tidigare under seklet, och särskilt under senare hälften av 
1920-talet och under 1930-talet, domineras kokböckerna om utländsk mat 
av en rationaliserande inställning och en inriktning mot praktikalitet. 
Matlagningen framställs som ett hantverk och en plikt som kan förbättras 
och effektiviseras genom moderna metoder och hjälpmedel.  

                                           
532 Lee (1966), s 15; David (1962), s 7. 
533 Lindstrand (1960), s 124. 
534 Wretman (1953), s 25 [författarens kursivering]. 
535 Pavia (1961), s 3 ; Carrier (1964), omslag. 
536 Pellaprat (1959), s 5. 
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Mot slutet av 1950-talet sker dock en förändring i retoriken, 
matlagningen börjar framhållas som ett nöje och en hobby snarare än som 
en plikt och som en inspirerad konstform snarare än som ett praktiskt 
hantverk. Från att ha varit en arbetsuppgift som ska vara så lätt genomförd 
och så lite tidskrävande som möjligt, framställs matlagningen under 1960-
talet mer som ett nöje som ska få ta sin tid och kanske vara lite krångligt, 
vilket ses som ett tecken på affektion och omsorg.537  

 
Ekonomi och extravagans    
Extravagansens retorik, i meningen av ansatser till att framhålla en kokboks 
eller ett recepts exklusivitet, tycks aldrig ha varit särskilt frekvent 
förekommande i den svenska kokbokslitteraturen om utländsk mat. Klart är 
dock att tidiga, framförallt franska, kokböcker som publicerats i Sverige i 
betraktarens ögon måste ha varit mycket exklusiva, med recept 
innehållande stora mängder av sådana ingredienser som tryffel och 
hummer.538 Exempelvis innehåller Blåa bandet, eller den modernaste 
franska kokkonsten (1832) av ”Mademoiselle Margrete” (ett pseudonym för 
den franska kocken Horace Napoléon Raisson) recept på både lärkor på 
spett och olika anrättningar av rocka. Men samtidigt som böckerna indirekt 
signalerar exklusivitet och extravagans genom de recept de presenterar och 
de råvaror dessa baseras på är flera av författarna mycket noggranna med 
att samtidigt framhålla ekonomiska argument för att legitimera sina 
kokböcker. Densamme ”Margrete” som presenterar recept på helstekt 
tryffel au naturel och stekta ankungar med oliver samt stufwade waktlar 
med kronärtskocksbottnar, framhåller samtidigt i sitt förord: ”Jag säger ej 
som vissa fodrar: Till ett glas jus tag tjugofem fjäderfä och så vidare. Jag 
önskar att kunna gagna de mindre förmögna så väl som de rika, och mina 
uppsatser, enkla och lätta, äro ej överdrivet kostsamma”.539 Vartill 
översättaren av verket något generat dock tillägger att författarinnan i sitt 
förord skriver om franska förhållanden, ”där allt finnes till andra priser än 
hos oss”. Samtidigt som hon noterar att exempelvis tryffel är extremt 
dyrbart i Sverige rekommenderar hon även att den som tillagar mat efter 
recepten i boken på eget initiativ minskar på mängden av dyrbara 
ingredienser.  

                                           
537 Till exempel förekommer under 1960-talet allt oftare recept på långtidskokande 
”folkliga” gryträtter som Coq au vin, något som vi kommer att titta närmare på i nästa 
avsnitt. 
538 Se bla. Moderna kokerskan (1804), Schartau (1825), Blåa bandet (1832) samt 
Singstock (1832).  
539 Blåa bandet (1832), u.n., ”Förord”. 
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På det stora hela har ovannämnda typ av anspelningar på ekonomi 
varit oftare förekommande i de svenska kokböckerna om utländsk mat än 
anspelningar på exklusivitet. De perioder då den retoriken är som vanligast 
förekommande är kanske inte helt förvånansvärt i krigstid. Anna Blix 
ursäktar sig i Utländsk mat (1919) för att hennes kokbok inte är en 
utpräglad ”dyrtidskokbok” trots att den publiceras i slutskedet av första 
världskriget, och framhåller sedan att hon dessutom inkluderat en mängd 
billigare recept, för vilka hon ”borgar för billigheten och näringsvärdet”.540 
Under andra världskriget publicerar Ellen Rydelius Billiga dagar i franskt 
kök (1940) och Billiga dagar i italienskt kök (1941). På baksidan av Billiga 
dagar i franskt kök står att läsa att ”Billiga dagar” är titeln på en serie 
kokböcker där syftet är att ”sträva efter att göra sina utländska matdagar så 
billiga som möjligt” samt att ”[m]ånga av de beskrivna rätterna äro lika 
billiga eller rent av billigare än de anrättningar, som dagligen ställs på 
svenska bord”.541 I samma anda konstaterar Rydelius i förordet till Billiga 
dagar i italienskt kök att ”[j]ust i kristider som dessa har vi många goda 
uppslag att få från utländska kök”, uppslag som passar i ”ransoneringens 
och köttbristens epok”, vartefter hon bland annat rekommenderar ”den 
mustiga köttsåsen” sugo (idag känd som köttfärssås i Sverige), marinerad 
kanin, duva samt kroketter som ”omväxling, som inte tar så hårt på 
köttkupongerna”.542 Som en lite småfräck avslutning på sitt förord skriver 
hon: ”[o]m någon möjligen skulle finna att ’Billiga dagar’ inte var billiga 
nog – synen på vad som är billigt är så oändligt individuell! – vill jag råda 
honom eller henne att inte leva italienskt varje dag i veckan utan t.ex. bara 
två!”543 

Ännu mer intressant än förekomsten av en ekonomisk retorik i kristid, 
vilken kan upplevas som relativt självklar, är förekomsten av densamma i 
tider som inte utgör direkta undantagssituationer. Som tidiga exempel kan 
framhållas Ingeborg Ullitz Ekonomisk kokbok för sparsamma husmödrar 
efter Dansk metod (1831), och Sofie Jensens Fröken Jensen: Five O’Clock 
Tea (1902) där ordet ”billig” förekommer flera gånger i förordet. Förordet 
avslutas också med påståendet att ”unga husmödrar” bör följa recepten i 
boken eftersom ”det kommer att bidraga till sparsamhet i deras hushåll”.544 
Mot slutet av 1920-talet och under 1930-talen är den ekonomiska retoriken 

                                           
540 Blix (1919), u.n. ”Förord”. 
541 Rydelius (1940), omslag. 
542 Rydelius (1941), s 5. 
543 Rydelius (1941), s 5. 
544 Jensen (1902), s 5. 
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mycket vanligt förekommande i kokböckerna om utländsk mat.545 
Exempelvis kan man i Anna Östergrens 63 sätt att tillaga fransk 
vardagsmat (1927) läsa att ”[s]parsamheten är medfödd hos fransmännen. 
’Madame’ anses varken omöjlig eller tråkig om hon föreslår att ’det’ eller 
’det’ kanske kunde sparas på. Med stort nöje ser man vilka små fina, läckra 
rätter som trollas fram på ett enkelt och sparsamt sätt”.546 

Fortfarande efter andra världskriget tycks de ekonomiska argumenten 
tjäna en viss roll som retorik för den utländska maten.547 Men samtidigt kan 
en annan, ny trend urskönjas. Stjärnkockarna Henri-Paul Pellaprat (1959) 
och Robert Carrier (1964) påpekar båda i sina kokböcker att det är viktigt 
att inte snåla med råvarorna, eftersom detta kommer att påverka matens 
kvalitet, och att det på sätt och vis är dålig ekonomi att inte vara noggrann 
när man väljer sina råvaror.548 Detta tycks vid första anblick vara en 
ekonomisk retorik, men vid en närmare granskning döljer denna typ av 
påståenden artikuleringen av två retoriker: en som värnar om kvalitet och 
en som värnar om ekonomi, men där de ekonomiska argumenten egentligen 
kommer i andra hand; ekonomin kommer in som ett hjälpargument för att 
stärka en annan argumentation som spontant skulle kunna uppfattas som 
stående i motstatsförhållande till denna. Detta blir särskilt tydligt hos 
Elizabeth David (1962) och Alexander Watt (1966) vilka ställer upp 
kvalitet i ett motsatsförhållande till ekonomi – och tar ställning för det förra 
snarare än det senare. David är i Italiensk mat mycket noggrann att påpeka 
att man inte får kompromissa för mycket med det dyrbara. Hon skriver att 
italienarna ”är en smula extravaganta ifråga om råvaror” och vidare: 

 
Då en italienare inte har möjlighet att tillreda någon av de dyrbarare 
traditionella rätterna, försöker han inte göra något slags imitation. 
Ingen propaganda i världen kan förmå en italiensk kokerska att göra 
en rätt och därvid byta ut en viktig ingrediens mot någon annan som är 
billigare eller utesluta den helt, och hon skulle aldrig komma på idén 
att använda gamla rester till någon fyllning som fodrar färska råvaror, 
ty resultatet skulle inte bli den avsedda rätten och därför vara 
värdelöst.549 
 

                                           
545 Se exempelvis Östergren (1927), s 5 ; Bjarne (1929), s 9 ; Aminoff (1929), s 14f ; 
Östberg (1930), s 5f ; Deeley (1935), s 5f. Se även titeln på Nathorst (1938), ”Hela 
världens billiga mat”. 
546 Östergren (1927), s 5. 
547 Se exempelvis Rydelius & Wägner (1953), s 3 ; Bornebusch (1964), omslag ; 
Carrier (1964), s 172 ; Emmery (1966), s 8. 
548 Se Pellaprat (1959), s 7 samt Carrier (1964), s 4. 
549 David (1962), s 14f. 
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För att sammanfatta sin argumentation slår David fast: ”Vill man laga god 
italiensk mat, måste man vara en smula generös – så generös 
omständigheterna tillåter – och framför allt får man ej vara småsnål!”, en 
tydlig känga mot ekonomi-ivrarna inom kokbokslitteraturen.550 Plötsligt är 
det en dygd att inte vara sparsam i köket och extravagansen, eller snarare, 
exklusiviteten i dräkt av ett kvalitetstänkande verkar ta överhanden över det 
ekonomiska tänkandet. Särskilt tydligt blir detta i ”nysnobbiga” verk som 
Alexander Watts Ät gott i Paris – och hemma från 1966. I sin presentation 
av den parisiska matlagningen resonerar Watt kring hemligheterna bakom 
den perfekta måltiden: 

 
Ofta är den perfekta tillagningen av de enklaste rätterna något av det 
allra svåraste i kokkonsten. Ägaren till en av mina favorit-bistros i 
Hallkvarteren berättade en gång för mig, att han aldrig tog med gröna 
ärter på matsedeln, då det krävde så mycket tid att välja ut dem, göra 
dem i ordning och koka dem comme il faut! Denna till synes alltför 
kräsna inställning delas också av Alexandre Dumaine, en av 
Frankrikes främsta kulinariska konstnärer – ägare till det berömda 
trestjärniga Hôtel de la Côte-d’Or i Salieu – som högtidligt klargjorde 
för mig vilken tid och möda det kostade honom att tillaga 
potatismos!551 
 

Watt skriver i nästa mening i klarspråk det han vill ha sagt med dessa 
anekdoter: ”Med andra ord: Det lönar sig verkligen att anslå tillräckligt 
mycket pengar, tid och arbete för att anskaffa och tillreda en rätt avvägd 
kvantitet förstklassiga råvaror i stället för att fuska med underhaltiga 
ingredienser”.552 Detta är en typ av direkt extavagansretorik som inte 
förekommit i de svenska kokböckerna om utländsk mat tidigare, inte ens 
under den period då de i sitt innehåll är som mest exklusiva under 1800-
talet. Då ägnade författarna tvärt om mer energi åt att påpeka att de högst 
exklusiva rätterna som presenterades trots detta inte var så dyra och 
extravaganta som man kan tänka sig, medan man nu på 1960-talet istället 
tycks anstränga sig för att framställa även enklare och rustikare rätter som 
krävande de mest exklusiva och högklassiga råvaror för att bli 
välsmakande. 

I sin diskussion kring extravagansens och ekonomins retoriker påstår 
Alan Warde att dessa mycket sällan används parallellt eftersom deras 
”inkonsekvens är för uppenbar för att kunna döljas”.553 Detta är dock en 

                                           
550 David (1962), s 16. 
551 Watt (1966), s 9. 
552 Watt (1966), s 9. 
553 Warde (1997), s 123 [min översättning]. 
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förenkling och en dikotomisering som i stort tycks läggas på dessa retoriker 
av Warde själv, om inte den brittiska matlagningslitteraturen fundamentalt 
skiljer sig från den svenska. I kokböckerna om utländsk mat tycks många 
författare snarare anstränga sig för att påpeka för läsaren att hon/han både 
kan få behålla kakan och äta upp den på samma gång genom att kombinera 
ekonomiska- och extravagansretoriker.  

Vi har redan sett hur ”Margrete” försöker övertyga sina läsare om att 
hennes tryffelstinna recept inte är ”överdrivet kostsamma”. På samma sätt 
försöker Mary Nathorst i Hela världens billiga mat (1938) kombinera en 
(möjligen från utgivaren beordrad) ansats till att presentera mer ekonomisk 
matlagning med hennes egen vurm för det mer exklusiva, varför boken 
också fått den undangömda undertiteln, ”Samt en del dyrare recept”. 
Nathorst för inledningsvis en diskussion om vad som gör maten billig, 
frågan om utbud och efterfrågan, för att sedan i resten av boken gång på 
gång upprepa vikten av att inte alltid bara äta billig mat, eftersom man 
enligt Nathorst snabbare tröttnar på den billiga maten, varför det då är 
viktigt att ”ibland slå sig lös också i vardagslag och bjuda på finare”.554 
Även Robert Carrier (1964) kombinerar båda typerna av retorik när han i 
sin kokbok först argumenterar för att man inte får vara snål med råvarorna 
men senare motiverar värdet med den kinesiska maten bland annat genom 
att konstatera att ”kinesiska rätter är billiga”.555  

Således kan vi se att ekonomi och exklusivitet, eller ”extravagans”, 
inte är varandras motpoler utan snarare två typer av retorik som författare 
gärna vill kombinera för att på så sätt stärka argumentationen för de recept 
de presenterar.556 Däremot finns det en annan typ av retorik i materialet 
som på sätt och vis tycks konstrueras som det exklusivas och extravagantas 
motpol. Detta är ”folklighetens” och ”borgerlighetens” retoriker som 
många författare använder sig av för att distansera sina verk från haute 
cuisine.  

 
Finmat, borgerlig mat och folklig mat: anti-exklusivitetens retorik 
Det tycks vara viktigt för många av kokboksförfattarna att slå fast att deras 
böcker inte presenterar en ”finare” matlagning utan snarare en mer 
”borgerlig” eller ”folklig” matlagningstradition från den presenterade 
matlagningens ursprungsland. Mot slutet av 1920-talet publiceras Anna 
Östergrens 63 sätt att tillaga fransk vardagsmat (1927) och Sonja Aminoffs 

                                           
554 Nathorst (1938), s 8. 
555 Carrier (1964), s 4 samt s 172. 
556 Förutom de ovan nämnda exemplen Stora franska kokboken (1953), u.n. ”Förord” 
där det påpekas att boken både innehåller ”enklaste maträtter” och ”gastronomiens 
njutbaraste läckerheter”. 
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Fransk vardagsmat (1929), som båda redan i sina titlar signalerar att de 
relaterar till en mer folklig och icke-extravagant matlagningstyp. Det verkar 
viktigt för författarna att påpeka att den utländska matlagning de 
presenterar inte är för fin för att kunna ätas även i vardagslag.557 Författarna 
till kokböckerna verkar ha förväntat sig att den tilltänkta publiken spontant 
skulle associera utländsk mat med extravagansen och exklusiviteten i ett 
haute cuisine. De nyckelord författarna har använt för att distansera sina 
verk från den associationen tycks framförallt ha varit ”borgerlig” och 
”enkel”. Elsa Östberg skriver i Det franska köket: Enkla rätter och andra 
från 1930 (observera titeln) att hon i kokboken samlat recept på ”verkligt 
franska rätter från olika provinser, så som de lagas i det borgerliga köket i 
skilda delar av Frankrike”.558 I presentationen av de franska rätterna i 
Världens bästa mat (1935) skriver hon i samma anda att det högre franska 
köket går igen i alla länders finare kök, men anmärker sedan att ”[m]er 
intresse för oss har dock det enklare franska köket”.559 På omslaget till 
Billiga dagar i franskt kök (1940) av Ellen Rydelius möter man en liknande 
argumentation som bygger på samma associationer:  

 
När man hör uttrycket ”franskt kök”, tänker man gärna på eleganta 
banketter med ostron, tryffel och andra dyrbara läckerheter. Men i 
Frankrike äter även enkelt folk dagligen en mycket vällagad middag, 
uppbyggd efter ungefär samma schema som den rike och förnäme 
mannens. Det är ur detta förträffliga franska borgarkök Ellen Rydelius 
hämtat de recept, hon samlat i denna bok.560 
 

1950- och 1960-talets författare och utgivare av kokböcker om utländsk 
mat, och då särskilt fransk, verkligen kastar sig över varandra för att bedyra 
att deras böcker inte är exklusiva eller extravaganta.561 Formlerna upprepas 

                                           
557 Se också introduktionen till ”Orientaliska rätter” i Östberg (1934), s 211, där hon 
skriver: ”Att här ge beskrivningen på tillagning av hajfenor och svalbon är 
meningslöst. Däremot lämnas några recept på kinesisk vardagsmat”. 
558 Östberg (1930), s 5f. 
559 Östberg (1935), 1:u.n. 
560 Rydelius (1940), omslag. 
561  Se exempelvis också Rydelius & Wägner (1953), s 30: ”I denna lilla bok har vi 
inte givit beskrivningar på la haute cuisine. Därmed är inte sagt att vi inte böjer våra 
huvuden i vördnad inför Le Chapon en Pâte Belle Aurore och Risolles de truffes à la 
facon de Valromey. Men det fina franska köket bildar ju stommen även i svenska 
kokböcker Vi vill i stället så gott vi kan propagera för vardagens franska kök, som vi 
kan smyga in i vår veckomatsedel och även bjuda våra vänner på i matvrån utan stora 
ceremonier” [författarnas kursivering]. 
Jämför även med Bornebusch (1964), s 9: ”Den franska matkonst som erövrat 
världen, det så kallade ’haute cuisine’ eller ’cuisine classique’, det höga eller 
klassiska köket, är det som är mest känt utanför landets gränser. Men det är angeläget 
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gång på gång: ”enkla rätter” från ”borgarhem” och ”vardagsmat”, det 
”mustiga borgarköket”.562 Denna anti-exklusivitetens retorik återkommer 
ständigt under perioden 1930-1970. 1953 skriver exempelvis Alli Halling i 
Kulinarisk vägvisare: Frankrike att det är ”ganska gammelmodigt att tänka 
på ’franskt kök’ i samband med delikatesser som gåslever, ostron och 
champagne”.563 Snarare, skriver Halling, består det franska köket ”av i dag” 
av ”rejäla doningar, det är borgarkökets specialiteter som nu upphöjts till 
dyra rätter. Det är kaniner och hönor, kalvmagar och sniglar som nu i all sin 
vitlöksdoftande och vinombrusande frasighet sätts fram på bordet”.564 I 
samma anda kan man också i översättarens förord till Franskt kök för alla 
(1959) läsa att ett av syftena med boken är att ”rätta till en vanlig 
missuppfattning: fransk mat är icke enbart dyr ’kalasmat’; i stället 
inrymmer det borgerliga köket en rikedom av goda, rejäla och lättlagade 
vardagsrätter”.565 

En variant av ”anti-exklusivitetens retorik” som börjar dyka upp under 
1950-talet och som blir allt vanligare under 1960-talet är den där det 
argumenteras för att den ”borgerliga” eller ”folkliga” kökets matlagning är 
mer äkta än den ”högre” matlagningen. I Resa i franskt kök (1952) ställer 
Alli Halling den numrerade pressanka som serveras på ”överreklamerade 
guldkrogar” mot ”[m]in enkla anka från Nantes som monsieur Baptiste 
själv tillreder” och kommer fram till att den senare är både ”finare och 
franskare”.566 Halling ställer här den fina storstadsrestaurangen mot den 
lilla småstadssyltan och röstar till den senares fördel med argumentet att 
den är mer ”fransk”, dvs. mer ”äkta”. På ett annat ställe använder hon 
samma retorik när hon jämför de fina Parisrestaurangernas ”drinkar och 
flottfri[a] matsedel med rätterna sju” med ”vin rouge ordinaire och känslan 
att ha ett sågspånsbestrött stengolv under fötterna”, och kommer om det 
senare fram till att ”Det är Frankrike”.567  

Den ”äkta nationella matlagningen” kopplas enligt denna retoriska 
form till landsbygden, de små restaurangerna och värdshusen samt ”folket” 
medan de stora restaurangerna och haute cuisine artikuleras som 

                                                                                                                                    
att dra en lans för ’la cuisine bourgeoise’, det borgerliga köket, det som vi kallar 
husmanskost i den meningen, att det är allemans kök med billigare ingredienser. 
Detta cuisine bourgeoise är föga känt utanför landets egna gränser” [författarens 
kursivering]. Se också, utöver tidigare nämnda exempel, Svensson (1959), omslag, 
David (1962), omslag samt Bornebusch (1964), omslag. 
562 Rydelius (1941), s 5 ; Rydelius (1945), s 108 ;  Halling (1952) omslag samt s 7. 
563 Halling (1953), s 13. 
564 Halling (1953), s 13.  
565 Pellaprat (1959), s 5. 
566 Halling (1952), s 108 [min kursivering]. 
567 Halling (1952), s 7 [författarens kursivering]. 
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representerande utslätad, internationaliserad och blasé matlagning. 
”Äktheten” framstår plötsligt också som en av de viktigaste ingredienserna 
eller ”kryddorna” i utländsk mat. ”Husmanskost” framträder som ett viktigt 
klassificeringsbegrepp som laddas positivt med en konnotation av 
folklighet och rusticitet, och allt fler författare börjar skriva om 
”nationalrätter” vilka sammankopplas med en typ av folklig matlagning 
som återfinns i hem och på små informella restauranger, men aldrig på de 
stora exklusiva etablissemangen.568  

Där anti-exklusivitetsretoriken tidigare i stort sett tycks ha varit 
reserverad för framställningar om fransk matlagning för att motverka en 
upplevd föreställning hos publiken att denna skulle vara för fin för dem, så 
sprids under 1950- och 1960-talen retoriken och utvecklas som en allmänt 
förekommande retorik i alla typer av kokböcker om utländsk mat, 
oavhängigt vilket nationellt kök de avhandlar. Gösta Nyblom markerar till 
exempel vissa rätter med en asterisk i Kulinarisk vägvisare: Spanien 
(1953), vilket betyder att de ”betecknar en nationalrätt som i allmänhet 
endast serveras i hemmen och på en del smårestauranger”.569 Frank Freytag 
von Loringhoven skriver på liknande sätt i Kulinarisk vägvisare: Tyskland 
(1955) att ”[ö]ver huvud taget borde man vid resor i Tyskland med 
förtroende äta de kraftiga rätterna i enkla värdshus. De är det bästa som 
landet har att bjuda”.570  

Även Kristina Lindstrand propagerar i Pranzo: Italienskt på tallrik och 
i gryta (1960) för de små trattorior och de billiga viner som hon anser vara 
genuina och påstår att den som ”hållit till på lyxrestauranger” i Italien 
endast fått smaka det ”kosmopolitiska” köket samt att ”[n]ågon uppfattning 
om italiensk matkultur får man inte på en sådan resa”.571 Och Arne 
Bornebusch (1964) för fram ett liknande resonemang när han i sin kokbok 
skriver att han vill ”undvika skryträtter, snobbmat, dyrbara saker, sådana 
som kostar mycket utan att vara godare eller bättre och som genom 

                                           
568 Angående användning av begreppet ”husmanskost”, se exempelvis  Wretman 
(1953), s 58 ; Freytag von Loringhoven (1955), s 5 ; Svensson (1959), omslag ; 
Bornebusch (1964), omslag ; Piepenstock (1965a), s 7; Lundberg (1967), s 4 ; 
Nickles (1970), s 144.  
569 Nyblom (1953), s 6. Jämför också med Svensson (1959) där man på omslaget kan 
läsa att ”världens godaste mat” är ”de rätter som dagligen stå på matsedeln världen 
runt, husmanskosten och nationalrätterna”. Se också hur  förläggaren till Ambatsis & 
Ambatsis (1963) i sitt förord marknadsför den grekiska matlagningen genom att 
skriva att den ”inte består av komplicerade rätter, som kräsna aristokraters 
specialiserade yrkeskockar mixtrar ihop av dyrbara ingredienser och som frambärs av 
påpassliga betjänter” utan att den snarare är ”enkel”, vilket framläggs som en positiv 
beteckning. Se Ambatsis & Ambatsis (1963), s 10. 
570 Freytag von Loringhoven (1955), s 7. Se även s 12. 
571 Lindstrand (1960), s 9 [författarens kursivering]. Se även s 12f. 
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restaurangerna förlorat sin regionala prägel och därmed mycket av sitt 
intresse”.572  

Hur vi kan förklara dessa ansträngningar av författarna till kokböcker 
som handlar om utländsk mat att distansera sig från och vederlägga 
upplevda föreställningar hos publiken om den utländska, och då särskilt den 
franska matens exklusivitet, kommer jag att titta närmare på i nästa kapitel. 
För tillfället nöjer jag mig med att notera att det under perioden ca. 1930-
1970 generellt tycks ha varit viktigt för majoriteten av dem som skrev om 
utländsk mat att framhäva denna matlagnings ”borgerlighet” i motsats till 
”snofsighet” samt dess ”folklighet” i motsats till ”exklusivitet”. Senare 
tillkommer även tydliga konnotationer av ”äkthet” vilka artikuleras med 
folklighet och som får beteckna det genuina och nationellt ”rena”, medan 
den exklusiva – mer ”haute” eller ”classique” – matlagningen kopplas till 
en internationalitet som associeras med det blasé, urvattnade, icke-genuina 
och falska. Denna typ av genuinitetsretorik kommer jag att undersöka 
närmare i nästa avsnitt. 

 
Nymodighet och tradition 
I sin definition av de retoriker som enligt honom kan reduceras till en 
”nymodighetens retorik” inräknar Alan Warde alla typer av anspelningar på 
en maträtts utländskhet.573 Därmed innefattas per definition alla de 
kokböcker som ingått i underlaget till detta kapitel i denna kategori enligt 
Warde, men bortsett från detta förekommer det även att författarna till 
kokböcker om utländsk mat också använder sig av en mer direkt 
nymodighetsretorik i vilken den presenterade matlagningens originalitet 
framhålls. En variant av denna retorik är även den där författaren påpekar 
omväxling i mathållningen som en dygd, vars efterlevnad företrädelsevis då 
bör ske genom tillagandet och konsumtionen av utländsk mat.  

I Italiensk mat (1915) konstaterar Cecilia Waern att ”[o]mväxling 
förnöjer människans själ och den nervtrötte mannens aptit” och både Anna 
Blix (1919) och Sigrid Nordenfalk (1924) tar under 1920-talet upp 
främjandet av omväxling i den svenska dieten som skäl till att de publicerat 
sina kokböcker om utländsk mat.574 Flera författare lyfter under 1930-talet 

                                           
572 Bornebusch (1964), s 7 [författarens kursivering]. Jämför också med hur viktigt det 
framstår vara för Feibleman (1970) att kunna karaktärisera det spanska köket som ”av 
naturen del pueblo (folkets mat)” och portugisisk mat som ”i grunden enkel mat, mat 
för folket”. Se Feibleman (1970), s 10 samt s 146 [författarens kursivering]. 
573 Warde (1997), s 59f. 
574 Waern (1915), s 14 ; Blix (1919), u.n., ”Förord” ; Nordenfalk (1924), u.n., 
”Företal”. Aminoff (1929) ,s 12 sammanfattar också sin kokbok med att skriva att den 
innehåller ”en del rön, som jag ber att få förelägga intresserade husmödrar i hopp om 
att de någon gång kunna komma till användning till omväxling med den ofta mera 
bastanta svenska husmanskosten”. 
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fram behovet av omväxling i kosten och den viktiga roll som den utländska 
maten där kan fylla i de svenska köken.575 Även under 1940- och 1950-
talen är omväxling och variation viktiga teman i den retorik som används 
av författarna till kokböcker om utländsk mat.576 Gamla fördomar och 
invanda mönster ska bekämpas och reformeras med hjälp av impulser från 
utlandet. Ellen Rydelius (1940) skriver om ”[f]aran att stelna i vissa 
schabloner” som ”hotar oss på alla områden” och undrar om inte 
”kökskonservatismen är segare än någon annan form av fasthållande vid 
gamla vanor och traditioner”.577 I ett annat sammanhang (1945) skriver hon 
vidare att ”[e]n ambitiös husmor eller kokerska, som inte vill försjunka i 
den kökets konservatism, som hotar alla matlagare, hämtar gärna 
inspiration då och då ur främmande länders kokkonst”.578  

Längre fram, på 1950-talet påpekar exempelvis Tore Wretman (1953) 
att ”variation är livets krydda”579, och Rydelius & Wägner (1953) hoppas 
att deras recept ”skall ge impulser till mer omväxling i den svenska 
vardagskosten”:  

 
Det finns så mycket av fransk mat, som vi kan förgylla vardagen med. 
När det gäller matlagning har ju de flesta av oss så lätt att falla in i en 
enformig rutin. Vi behöver faktiskt inspiration från andra länders kök, 
inte minst från det franska. Och när svenska husmödrar börjar laga 
franskt i vardagslag hoppas vi, att inrota fördomar kommer att falla 
som blad om hösten.580 
 

Lesley Blanch (1959) skriver i slutet av samma decennium att vissa av de 
recept hon presenterar ”kanske tycks besynnerliga vid första ögonkastet”, 
men uppmanar sina läsare: ”kom ihåg att klentrogenhet och fördomar inte 
hör hemma i köket! Tänk bara vad den måste ha varit dristig som först av 
alla åt en hummer!”.581 Blanch avslutar också sin inledning med en vädjan: 
”Jag hoppas att mina läsare kommer till sin egen uppfattning utan 

                                           
575 Elsa Östberg introducerar exempelvis Östberg (1930), s 5 med att skriva att det är 
hennes ”avsikt att ge ett tillskott och en omväxling åt det svenska köket” och i 
Östberg (1935), s 1:75 skriver hon även ”[a]tt skaffa omväxling eller hitta på något 
nytt i matväg är husmoderns ständiga bekymmer”, för att sedan introducera ett antal 
fiskrätter som bidrager till denna eftertraktade omväxling utan att enligt henne vara 
för dyra och arbetsamma. Se vidare även bl.a. Deeley (1934), u.n., ”Förord”, Deeley 
(1935), omslag samt Nathorst (1938), s 35. 
576 Se utöver de exempel som ges nedan även Rabadik (1954), s 4. 
577 Rydelius (1940), s 16. 
578 Rydelius (1945), s 108. Se även Rydelius (1940), s 20. 
579 Wretman (1953), s 58. 
580 Rydelius & Wägner (1953), s 30. 
581 Blanch (1959), s 11. 
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förutfattad mening och utan att låta sig hejdas av uråldriga traditionsbud, 
och att de vidgar sin gastronomiska horisont genom att se på världen genom 
köksfönstret”.582 

Också under 1960-talet förekommer omväxlingens retorik relativt 
ofta. I introduktionen till Elizabeth Davids Italiensk mat (1962) kan man 
läsa att ”[v]årt svenska kök är i många avseenden utmärkt, men att då och 
då försöka något annat, något nytt, kan inte vara något fel”, och även Arne 
Bornebusch (1964) påpekar att ”andra nationers mat” ger tillvaron en ”extra 
krydda” och frågar retoriskt: ”Varför kasta bort den, när den är så fin, så 
stimulerande, så uppfriskande och aromatisk?”583  

Det tycks som att författare till kokböcker om utländsk mat från 
sekelskiftet 1800/1900 fram till 1970-talet i stort sett mangrant ser den 
utländska maten som ett viktigt komplement till den svenska 
vardagsmatlagningen, vilken kan skänka välmåendeskapande omväxling i 
det annars som tungt och enformigt uppfattade svenska vardagsköket. 
Anna-Britta Pavia lyfter även hon fram vikten av omväxling i sin italienska 
kokbok Italienska recept (1961), för att sedan tillägga att det är ”tacksamt 
att kunna servera sina gäster en ovanlig rätt”.584 Denna formulering som 
drar nymodighetsretoriken något längre än standardformuleringen om 
vikten av ”omväxling” är symptomatisk för ett skifte som sker i 
nymodighetsretoriken mot slutet av 1950-talet.  

Förutom att framhålla vikten av omväxling i kosthållningen och den 
roll den utländska maten har i fyllandet av denna uppgift börjar författarna 
nu även framhålla den presenterade matlagningens originalitet som en dygd 
i sig, och adjektiv som ”annorlunda”, ”spännande” och ”exotisk” blir allt 
vanligare förekommande i presentationen av utländska recept och kök. 
Precis som i citatet ovan från Anna-Britt Pavia framhålls på omslaget till 
Silvia & Tomaso Tombas Vi äter italienskt (1956) egenvärdet i att servera 
”annorlunda” mat med den retoriska frågan: ”hur trevligt är det inte att 
kunna överraska familj eller gäster med en rätt som är ’annorlunda’”?585 

                                           
582 Blanch (1959), s 11. 
583 David (1962), s 14 ; Bornebusch (1964), s 7. Emmery (1966), s 8 och Lee, 
(omslag) lyfter båda fram behovet av omväxling i sina kinesiska kokböcker. På 
omslaget till Lees bok kan man läsa att den möjliggör för en husmor att variera sin 
kost ”på ett nytt sätt” [författarens kursivering]. Även Hahn (1970), s 28 anmärker att 
det kinesiska köket ”bjuder på en uppfriskande omväxling till det som är vanligt på 
andra håll”. Stjärnkocken Raymond Oliver lyfter i Oliver (1967), s 18 fram ”behovet 
av omväxling och den nyfikenhet som är orsaken härtill”. Också i Ginette Mathiots 
(1970) ”exotiska kokbok” framhålls att boken ifråga gör så att man ”utan att vara 
matexpert” kan laga rätter från ”världens alla hörn” och således ”bryta den monotoni, 
som lätt insmyger sig i ett svenskt vardagskök”. Se Mathiot (1970), s 5. 
584 Pavia (1961), s 3. 
585 Tomba & Tomba (1956), omslag. 



Att sälja in det främmande 

185   
 

Rona Dedichen föreslår i samma anda i Man tager… Lilla danska kokboken 
(1962) att den som drömmer om ”spännande, ny mat och underbara 
utflykter till Österns kulinariska riken” ska göra drömmen till verklighet 
genom att gå och köpa en burk grodlår vilka helt enkelt sköljs i kallt vatten 
och torkas på en duk. Med hjälp av dessa kan man sedan i fantasin fara iväg 
till ”pagodernas och rickshawns länder”.586 Robert Carrier (1964) 
framhåller ”spänningen i att göra något nytt, att smaka något originellt, att 
pröva något exotiskt”, och på omslaget till Arne Bornebuschs Resor i andra 
länders kök (1964) prisas den ”folkliga” matlagning som presenteras i 
kokboken med att den ”bjuder finsmakaren på en ovanligare njutning”.587  

Till skillnad från tidigare framhålls under 1960-talet (och även till viss 
del tidigare, under 1950-talet) således ”spänning” och ”originalitet” som 
viktiga egenskaper på den presenterade maten.588 Kokboksförfattarna 
framställer inte längre den utländska maten som helt enkelt utgörande 
omväxling till den mer reguljärt förekommande svenska vardagsmaten utan 
uppmanar också till en lek med det okända och överraskande. 

 
Tradition: egen och andras 
Alan Warde framhåller traditionens roll som ofta återkommande retorik och 
legitimeringsgrund vid presentationen av recept.589 Warde menar att 
”tradition” måste betraktas som en social och diskursiv konstruktion vilken 
uppvärderar mer eller mindre oreflekterade seder och vanor, vilka i sig 
varken kan betraktas som goda eller dåliga, utan snarare helt enkelt ”som 
man gör”.590 Warde noterar att anspelningar på både seder och tradition 
används som retoriker vid presentationen av recept. Traditionsretoriken 
förekommer framförallt i två former i kokböckerna om utländsk mat: dels 
som referenser till en svensk matlagningstradition/sed, dels som referenser 
till utländska mattraditioner.  

Som tidigare påpekats i avhandlingen har många författare till 
kokböcker om utländsk mat oroat sig för bristande tillgång på de råvaror 
som behövs för att laga utländsk mat i Sverige, varför man har ansett det 
nödvändigt att anpassa recepten till svenska förhållanden. Vissa författare 
har dock ansett att anpassning inte bara är nödvändig av rent praktiska skäl 

                                           
586 Dedichen (1962), s 84. 
587 Carrier (1964), s 3 ; Bornebusch (1964), omslag.  
588 Se t.ex. , förutom de ovan givna exemplen, även omslaget till van Saher (1964) där 
man kan läsa att hennes kokbok bjuder på ”originella” rätter och att den hjälper 
läsaren att sätta ”exotisk touche” på sin matsedel. Se även Clauson (1968), omslag 
där det framhävs att den presenterade mexikanska matlagningen är ”spännande”. 
589 Warde (1997), s 62ff. 
590 Warde (1997), s 64. 
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utan även av kulturella: för att få recepten att korrespondera mot idéer och 
föreställningar om en ”svensk smak”. Redan i titeln på Blåa Bandet: eller 
den modernaste Franska kokkonsten (1832) påpekas att den är ”Tillämpad 
för Swenska kök”.591 Även i andra upplagan av boken (1833) påpekas att 
den är ”för Swenska kök anwändbar”, vilket tyder på föreställningar om att 
viss utländsk matlagning inte är kompatibel med den svenska.592 Också på 
försättsbladet till G E Singstocks kokbok (1832) försäkras att boken är 
”[g]enomsedd och tillämpad för Swenska köket” av kokfrun Lovisa 
Sjöberg.593 Sjöberg garanterar i sitt förord att hon har ”genomsett och 
granskat” boken, ”så väl på termernas riktighet som ämnets tydliga 
framställning” och att hon genom strykningar och tillägg ”tillämpat 
föreskrifterna på den i Swerige brukliga finare matlagningen”.594  

Knappt hundra år senare skriver Sigrid Nordenfalk i förordet till 
Svenskt och franskt kök (1924) att recepten i boken har omarbetats till ett 
”modernare och för svenska förhållanden mera lämpligt skick” av en ”i 
facket utbildad” skolkökslärarinna.595 Ellen Rydelius framhåller på 
liknande sätt i Rysk mat (1945) att de recept hon presenterar i boken är 
”rysk vardagsmat avpassad för svensk smak”.596 I Läckerheter från hela 
världen (1951) kommenterar också Vera Tornérhielm att flera av recepten i 
boken förekommer i ”förenklad form” för att således kunna ”dukas fram på 
de svenska borden” och konstaterar att man ibland av nödvändighet måste 
”fuska” med kryddorna för att maten ska bli tilltalande för en svensk 
gom.597 Som mest tydlig är kanske anpassningsretoriken på omslaget till 
Chic Youngs Blondie’s kokbok (1950), där följande försäkran står att läsa 
för att lugna den orolige: ”Men recepten passar väl bäst i Amerika? 
Långtifrån – de passar i alla länder – och för att svenska husmödrar inte 
skall känna sig desorienterade har en av våra främsta professionella 
auktoriteter på området, restaurangchefen Gunnar Knaust, tillrättalagt allt 
som behövde försvenskas”.598  

Överlag tycks det ha existerat en utbredd föreställning om att all mat 
inte passar för ”svenska magar”, som Alli Halling uttrycker det i en kokbok 
från 1950-talet.599 Författare till kokböcker om utländsk mat har ända in på 

                                           
591 Blåa bandet (1832), försättsblad. 
592 Blåa bandet (1833), försättsblad. 
593 Singstock (1832), försättsblad. 
594 Singstock (1832), u.n., redaktörens förord. 
595 Nordenfalk (1924), u.n., ”Företal”. 
596 Rydelius (1945), s 108. 
597 Tornérhielm (1951) s 3f. 
598 Young (1950), omslag [min kursivering]. 
599 Halling (1952), s 7. 
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1950-talet känt sig tvungna att anpassa recepten till en ”svensk smak”, så 
att dessa inte skulle upplevas som alltför främmande för – och kolliderade 
allt för mycket med – denna föreställda smak.600 Vad denna föreställda 
svenska smak skulle ha bestått av kommer att diskuteras i kapitel 7, men för 
nu räcker det med att konstatera att en sådan föreställning existerat och att 
man har ansett det nödvändigt att anpassa den i kokböckerna presenterade 
matlagningen efter denna smak. 

I introduktionen till Sven-Gunnar Svenssons Världens godaste mat: 
nationalrätter och husmanskost från 26 länder (1959) skriver Svensson, i 
likhet med många andra författare av kokböcker om utländsk mat på 1950-
talet, att han ur boken ”plockat bort de rätter, som är alltför främmande för 
svensk smak”.601 Men samma år författar Svensson även introduktionen till 
den av honom till svenska översatta Äta på spanska av Pepe Solsona, och 
där är tongångarna annorlunda. Svensson skriver i denna introduktion 
istället att det ”inte funnits någon anledning att förfalska recepten genom att 
’tillrättalägga dem för svensk smak’, som den vackra omskrivningen brukar 
lyda”.602  

Från ena boken till den andra har nödvändigheten i att freda svensk 
smak från alltför märkliga anrättningar övergått till att vara ett förfalskande 
av matlagning. Dessa är två påståenden som står i bjärt konflikt mot 
varandra och som symboliserar ett skifte i retoriken som sker i skarven 
mellan 1950- och 1960-talet. En ambivalent ståndpunkt mellan anpassning 
och genuinitet kan också ses i bland annat Anna-Britt Pavias italienska 
kokbok (1961) där omslaget proklamerar att det är de mest 
”karaktäristiska” recepten som representerar ”genuin” italienska mat vilka 
inkluderats i kokboken, samtidigt som man i förordet betonar att 
författarinnan undvikt recept som ”är för ovanliga för vår smak”.603 
Likaledes kan man i bildtexten till Kinesiska fläsk- och hummerbullar i 
sötsur sås i Robert Carriers kokbok (1964) dels läsa att det är en ”exotisk 
specialitet som är lätt att anpassa till västerländsk smak”, dels att den 
”traditionella” sötsura såsen ”ger autentisk arom” åt rätten.604  

                                           
600 Halling (1952) återkommer exempelvis gång på gång till behovet av 
”försvenskning” av de franska originalrecepten. Se Halling (1952), s 7 samt s 83. 
Även Wretman (1953), s 6 försäkrar att alla recept i hans kokbok ”går att laga i 
svenskt kök” och att han ur kokboken uteslutit ”alltför exotiska ting, som skulle 
chockera en svensk”. Rydelius & Wägner (1953), s 17 samt s 75 presenterar likaledes 
”tillrättalagda” recept, och i förordet till Stora franska kokboken (1953), u.n. skriver 
förläggaren Olof Ericson att ”en viss bearbetning av det franska originalets innehåll 
har ägt rum med hänsyn till skandinaviska förhållanden”. 
601 Svensson (1959), s 6. 
602 Solsona (1959), s 8. 
603 Pavia (1961), omslag samt s 3. 
604 Carrier (1964), s 172 [min kursivering]. 
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Väldigt få författare håller under 1960-talet fast vid en 
tillrättaläggnings- eller anpassningsretorik och de få som gör så är i första 
hand de som introducerar olika sorters ”exotisk” matlagning såsom den 
kinesiska och kombinerar då även denna retorik, som författarna ovan, med 
någon typ av genuinitetsretorik.605 Alan Warde betonar i sin undersökning, 
dock utan att problematisera det utförligare, att en traditionsretorik inte av 
nödvändighet behöver vara en anspelning på egna traditioner (det vill säga 
den tilltalade publikens traditioner), utan att den även kan utgöras av en 
anspelning på andras traditioner genom ett befästande av en maträtts 
autenticitet.606 Denna typ av retorik som betonar den utländska 
matlagningens genuinitet och tradition avlöser under 1960-talet anpass-
ningsretoriken i kokböckerna. Det framhålls som mycket viktigt att vara 
trogen det ”äkta” i det kök som presenteras, vilket gång på gång påpekas av 
kokboksförfattarna.  

Det är här viktigt att notera att detta rör sig om en retorisk vändning 
som i sig är frånkopplad graden av anpassning och förenkling i de recept 
som i realiteten presenteras i kokböckerna, där vissa av de tidigare 
kokböckerna som gör en stor sak av att de är ”försvenskade” i sig 
innehåller mycket ”genuina” recept (och efter de presenterade 
anvisningarna, i sin tid svårlagade recept pga. den osäkra tillgången på 
vissa råvaror), samtidigt som vissa av de genuinitetsbetonande kokböckerna 
innehåller grovt förenklade recept, som exempelvis flera av böckerna i 
”Lätt och läckert”-serien.607  

Redan tidigare har också vissa författare påpekat att deras kokböcker 
innehåller ”typiska” utländska recept, men det är först på 1960-talet som 
genuinitetsretoriken kommer att dominera kokböckerna om utländsk mat.608 
I H-P Pellaprats franska kokbok (1959) framhålls att recepten är ”franska 
originalrecept och icke omarbetade versioner”.609 På samma sätt garanterar 
översättaren till Robert Carriers kokbok (1964) att ”bearbetning för svenska 
förhållanden har skett i endast ett fåtal fall, där någon ingrediens – som ej 
finns att få i Sverige – ersatts med närmast motsvarande” samt att detta då 
skett i samförstånd med författaren.610 Arne Bornebusch är i Resor i andra 

                                           
605 Se exempelvis Eskelund (1959), omslag samt Lee (1966), omslag. 
606 Warde (1997), s 65ff. 
607 Ett bra exempel på en kokbok som påpekar behovet av ”försvenskning” men som 
sedan innehåller relativt ”oförsvenskade” recept, se Svensson (1959). För motsatsen, 
se exempelvis Lindstrand (1960) samt Emmery (1966). 
608 För tidiga exempel på författare som påkallat att de recept som presenteras är 
”typiska”, se Östberg (1930), s 6, Östberg (1934), u.n., ”Förord”, Rydelius (1940), 
omslag samt Wretman (1953), passim.  
609 Pellaprat (1959), s 5 [författarens kursivering]. 
610 Carrier (1964), s VI. 
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länders kök (1964) även han mycket upptagen med att klargöra vilka rätter 
som är ”äkta” och ”autentiska”. Bornebusch angriper bland annat Wretman 
för att ha presenterat falska turkiska recept, samt beklagar bristen på 
”typiskt amerikanska” rätter och uppger sig även presentera det autentiska 
receptet på Irish stew och den ”äkta” jugoslaviska matlagningen.611 
Östeuropa generellt och Balkanområdet specifikt vållar dock Bornebusch 
stort huvudbry, eftersom han konstaterar att det är svårt att urskilja vad som 
är garanterat regionala specialiteter och ”helnationella” maträtter i 
regionen, vilket dock inte får honom att tappa modet i sitt sökande efter 
sådana rätter, ett sökande som löper som en röd tråd genom hela boken.612  

Både Su Jan Lee (1966) och Joyce Chen (1969) framhåller att den 
kinesiska matlagning som presenteras i deras kokböcker är ”äkta”, och 
förläggaren till originalutgåvan av Chens kokbok angriper i sitt förord de 
kinesiska kokböcker som är så ”tillrättalagda för västerländska 
förhållanden, inköpsmöjligheter och matvanor att det knappast fanns något 
äkta kinesiskt kvar” och påstår att flera av de recept som presenteras i dessa 
icke-genuina kokböcker ”resulterade i så otroliga, oätbara och oaptitliga 
röror att de skulle ha avskräckt en kinesisk kuli”.613 Inga Mörck-Fogelberg 
skriver å sin sida att recepten i Curry & Saté (1969) ”[m]ed avsikt… inte 
[är] omarbetade utan har tillåtits behålla sin österländska originalitet”, och i 
en bön för att läsaren ska respektera det genuina skriver Marianne 
Lundberg (1967) i sin presentation av Boeuf à la Mode att det är ”riktig 
fransk husmanskost” och att läsaren bör ”[p]röva det gamla hederliga 
receptet precis som det är, en gång åtminstone, innan ni förenklar det”.614  

I kokboksserien ”All världens mat” som utkommer under slutet av 
1960-talet och som ursprungligen publicerades i USA av förlaget Time-
Life är genuinitet A och O. Waverley Root skriver uppskattande i Italienskt 
kök (1969) att Toscana är ”den plats där matlagningen anses minst 
korrumperad av inflytelser utifrån” och att Sardiniens ”traditionella” kök är 
”arkaiskt, inte i betydelsen primitivt utan historiskt och ofördärvat”.615 I 
introduktionen till Jonathan Norton Leonards Latinamerikanskt kök (1970) 
som ingår i samma serie beklagar redaktörerna problemen med att klargöra 
vilket som är det mest ”traditionsenliga” av olika recept av samma rätt  och 
Harry Nickles Mellersta österns kök utvecklar sig till en på gränsen till 

                                           
611 Bornebusch (1964), s 186, s 114, s 105 samt s 195. 
612 Bornebusch (1964), s 234 samt s 199. 
613 Lee (1966), omslag : Chen (1969), omslag samt s 7f.  
614 Mörck-Fogelberg (1969), u.n., inledning ; Lundberg (1967), s 4. 
615 Root (1969), s 69 samt s 187. 
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monoman detektivberättelse i jakten på den ”äkta” matlagningen i 
mellanöstern.616  

Den kokbok i vilken den nya upptagenheten med det genuina kanske 
är mest tydlig är troligtvis ändå Mary Frances Kennedys Franskt kök 
(1969). Under rubriken ”Ett cuisine med värden som består” skriver 
författarinnan exempelvis följande: 

 
Många av oss bor inte där våra föräldrar föddes. Vi vet kanske inte ens 
hur våra morföräldrars eller farföräldrars hem såg ut, än mindre hur de 
åt, vid vilket bord eller under vilken tickande klocka. Det är ganska 
ovanligt för oss om vi bakar en viss sorts kaka på en viss dag åt våra 
barn bara för att ett helgon för 903 år sedan kom genom vår dal bland 
bergen och bakade liknande kakor som genom ett underverk mättade 
en hel skara pilgrimer. Vilket helgon? Vilken dal? Vi har helt enkelt 
inget skäl till många av de olika sorters rätter som överallt på franska 
landsbygden ingår i den dagliga matlagningen, liksom vi inte har de 
medfödda vanor som är en del av skälet till att de fortfarande lagas.  
 

Men vi kan ju betrakta och besinna. Framför allt kan vi få ny tillförsikt 
genom den grundläggande enkelheten hos något som har överlevt så många 
århundraden av fred, krig och invasion i ett så mångfacetterat land som 
Frankrike. Dess landsortskök, varur förmodligen världens förnämaste haute 
cuisine har utvecklats, har överlevt allt detta, och det står oss fritt att pröva 
det.617  

Kennedy framställer i ovanstående citat genuiniteten som ett ankare 
till det förflutna, en navelsträng som placerar matlagningen i en uråldrig 
tradition och historia som vi alla kan ta del av genom att troget rekonstruera 
de ”gammeldags” rätterna. Det hon erbjuder är en ”ersatz-gemenskap” för 
den vilsna moderna människan och hon artikulerar denna gemenskap med 
en reaktionär ideologi, men detta är något vi ska titta närmare på längre 
fram. Det jag för tillfället vill rikta uppmärksamheten på är hur Kennedy 
genererar en ”genuinitetseffekt” genom att anspela på den presenterade 
matlagningens historiska kopplingar. Jag sätter här historia inom 
citationstecken, eftersom det inte rör sig om någon kritisk akademisk 
historieskrivning, utan snarare en typ av ursprungsmyter som knyter 
matlagningen till ett visst folks kulturella tradition. 

Redan Ivan Bjarne använder denna retoriska form när han i En liten 
fransk kokbok (1929) introducerar potage Reine-Margot med att skriva att 
den var ”uppskattad redan på den tiden, då De tre musketörernas hjälte 

                                           
616 Leonard (1970), s 7 ; Nickles (1970), passim. 
617 Kennedy (1969), s 55 [författarens kursivering]. 
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d’Artagnan förebrådde Porthos hans allt för stora aptit”.618 Det är dock först 
mot slutet av 1950-talet som denna typ av pseudohistorisk 
kontextualisering blir riktigt vanligt förekommande. Många författare 
börjar då bruka en historiserande retorik som trycker på den presenterade 
matlagningens goda stamtavla. Sven-Gunnar Svensson (1959) presenterar 
sitt recept för Poule au pot genom att påstå att det ”gått i arv i en familj 
sedan mitten på 1600-talet”, och Maria Horvath introducerar ett 
musselrecept i sin spanska kokbok (1965) genom att skriva att det 
”muntligen gått i arv från generation till generation från tidig medeltid, ja, 
vem vet, kanske söker det sina rötter ändå längre tillbaka i tiden”.619 
Marianne Pipenstock skriver i sin tyska kokbok (1965) om hur man i 
Tyskland lagar vardagsmat ”efter samma riktlinjer som man gjorde för 
generationer sedan” och Alexander Watt framhåller i sin parisiska 
bistroguide och kokbok (1966) hur de parisiska bistrorätterna är ”tillredda 
enligt gammal tradition utan jäkt, utan fusk”.620 Rose-Madeleine Emmery 
skriver i samma anda i introduktionen till Lätt och läckert: Mat från Kina 
(1966) att ”[d]et kinesiska köket kan – liksom det kinesiska riket – uppvisa 
en aktningsvärd ålder och ärorik historia. Det har tusentals år på nacken och 
har länge och överallt i världen varit vida berömt”, vartefter hon tillägger 
att ”receptfloran” överförts ”under årtusenden muntligen från mor till 
dotter, generation till generation”.621  

En annan typ av historiskt kontextualiserande som brukas av 
författarna är framställandet av den presenterade matlagningen som en 
metynomi för ett lands historia. Hos Robert Carrier (1964) kan vi 
exempelvis läsa att ”[v]arje nations historia kan läsas på dess matbord; krig, 
segrar och nederlag, kungliga bröllop, religion, kolonier – allt har givit 
upphov till en eller annan maträtt, som sedan blivit en del av nationens liv” 
samt att ”världens historia kan läsas i dessa rätter” och att ”[k]ultur har lika 
mycket med magen att skaffa som med hjärnan”.622 Arne Bornebusch 
(1964) presenterar det spanska köket med hjälp av samma retoriska teknik 
när han skriver att det är ”ett av Europas intressantaste” kök eftersom ”det 
har ett sting för sig självt, en karaktär som speglar landets virvlande, oroliga 
historia”.623 I ”All världens kök”-böckerna, i vilka denna typ av retorik 
utnyttjas mest extensivt, är recepten invävda i långa kulturhistoriska 
utläggningar som upptar största delen av böckerna, och alla betonar de den 

                                           
618 Bjarne (1929), s 11. 
619 Svensson (1959), s 85 ; Horvath (1965a), s 28. 
620 Piepenstock (1965d), s 7 samt Watt (1966), s 3. 
621 Emmery (1966), s 7. 
622 Carrier (1964), s V. 
623 Bornebusch (1964), s 62. 
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presenterade matlagningens traditionstyngd och historiska och kulturella 
genuinitet. Bland annat skriver Harry Nickles (1970) under rubriken ”Nya 
aspekter på ett gammalt kulturarv”  att matlagningen i mellanöstern kryddas 
av ”vyerna, ljuden och lukterna från gamla kulturer som fortfarande lever 
och är livskraftiga i det 20:e århundradet”.624 Traditionen och den historiska 
kopplingen framställs gång på gång som adderande en viktig extra 
dimension till den utländska matlagningen.  

 
Tradition, nation, autenticitet 
Maria Horvath förklarar i Lätt och läckert: Mat från Balkan (1965) att 
”Balkanköket” har ”en mer än tusenårig tradition – och tradition betyder att 
det förgångna inte är dött utan fortfarande lever”.625 Horvath skriver också 
samma år i sin spanska kokbok (1965) att den spanska matlagningen har en 
”ädelhet – för att inte säga en rang” eftersom den ”förblivit traditionen 
troget” och har traderats ”från mor till dotter, från familj till familj” vilket 
förefaller ”helt naturligt i ett land där man inte har lust att ägna sig åt 
skrivkonsten utan mer njuter av dagen som den kommer”.626  

Här presenterar alltså Horvath den spanska matlagningen inte bara 
som en uråldrig tradition utan även som en uråldrig tradition som speglar en 
upplevd kulturell grundstruktur hos det spanska folket – det vill säga att det 
”njuter av dagen som den kommer”, varigenom man kan säga att hon 
etnifierar den spanska matlagningen, med vilket menas att hon knyter den 
till en upplevd spansk nationalkaraktär eller etnicitet. En viss kulturs eller 
nations matlagning framställs således som att den speglar och erbjuder en 
väg in i en viss ”folksjäl”. Marianne Piepenstock skriver på liknande sätt i 
sin österrikiska kokbok (1965) att den österrikiska kokkonsten utgör en 
blandning av hela regionens matlagning eftersom det ”hör till [den 
österrikiska] folkkaraktären att möta allt främmande utan förutfattade 
meningar”.627  

En tydligt artikulerad föreställning om kopplingen mellan 
karaktär/kultur och matlagning hittar man också hos Inga Mörck-Fogelberg 
som i Curry & Saté (1969) skriver om Indonesiens invånare att 
människorna på Sumatra är ”öppna, glada och livliga” varför ”de gärna äter 
kött, kryddar maten starkt med chili och färgar den starkt gul med 

                                           
624 Nickles (1970), s 7. Se även Wechsberg (1969), Root (1969), Kennedy (1969), 
Leonard (1970), Hahn (1970) samt Feibleman (1970), passim. 
625 Horvath (1965a), s 8. 
626 Horvath (1965a), s 7. 
627 Piepenstock (1965c), s 7. Jämför även med Hahn (1970), s 10 anmärkningar om 
det ”kinesens kynne”. 
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gurkmeja”, medan Javanesen är ”lugn” och därmed har ”mindre 
kryddstarka och något sötade” rätter i sin matlagning.628 

Hos Arne Bornebusch (1964) förekommer också ett flertal exempel på 
denna typ av resonemang, som när han påstår att vissa finska maträtter har 
”sprungit fram ur folket självt”.629 På samma sätt skriver även Peter 
Feibleman (1970) om det baskiska köket, ”det finaste i Spanien”, att det 
tycks ”komma från ingenstans, en del av jorden, någonting som lever av 
egen kraft”.630 Feibleman framstår också genomgående i sin bok som besatt 
av tanken på det etniskt ”rena” och ”unika”, både vad gäller matlagning och 
människor.631 Hos honom och några andra författare som diskuterats i detta 
avsnitt blottas en typ av mystisk föreställning om det etniskt rena som i 
mångt och mycket utgör en mixofobi, en rädsla och avsky inför upplevd 
kulturblandning. Denna typ av tankegångar ger exempelvis Harry Nickles 
uttryck för i Mellersta österns mat (1970) när han beskriver det exklusiva 
Dilson Hotel i Istanbul på följande vis: 

 
Escoffier skulle säkert ha blivit glad, för de sofistikerade rätterna 
smakade alldeles säkert lika gott som de såg vackra ut. Men vad skulle 
den besökande digniteten tycka om han hade hoppats få smaka äkta 
turkisk mat? Den erfarne hovmästaren på Dilson förklarade 
eftertryckligt att Turkiet måste övervinna ryktet om dess ”primitiva” 
matlagning och bevisa att det kan framställa raffinerad västerländsk 
mat. Han talade som en kulinarisk Kemal Atatürk och jag förstod hans 
strävan, men vad jag var ute efter var inte en imitation av Paris utan 
det verkliga Turkiet – den mycket ”oprimitiva” mat som gläder den 
besökare som inte ger sig förrän han funnit den. 
 

I Turkiet ska man äta genuint turkiskt, anser alltså Nickles, men ger 
samtidigt sig själv rätten att definiera vad som är äkta turkiskt och inte, 
framför den turkiska hovmästarens egen uppfattning om sin nationella 
kultur, vilken hovmästaren uppenbarligen förknippade med en tillvändhet 
mot en modern ”västerländsk” kultursfär. På vissa sätt skulle man faktiskt 
kunna säga att Nickles inställning är en form av modern kulturimperialism 
där han tar sig rätten att definiera vad som är ”äkta” och ”oäkta” kultur i de 
länder han beskriver, vilket nästan tar sig komiska proportioner när han 
bannar de beduinerna han inbjudits till för att de inte håller sig till den 
traditionella etikett som Nickles så noggrant pluggat på.632  

                                           
628 Mörck-Fogelberg (1969), s 76. 
629 Bornebusch (1964), s 273. 
630 Feibleman (1970), s 106. 
631 Se exempelvis Feibleman (1970), s 107 samt s 127. 
632 Nickles (1970), s 107f. 
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Boven i detta drama är enligt Nickles moderniteten, eller som Nickles 
själv bland annat kallar det, ”utvecklingens demoner”, i skepnad av 
”[m]odern jet-trafik och internationell företagsamhet” som ”förfuskar” och 
”bryter ned” det kulinariska kulturarvet.633 Denna typ av 
modernitetsskeptiska ståndpunkter förekommer i mer eller mindre manifest 
form i flera av de kokböcker om utländsk mat som publiceras mot slutet av 
1960-talet. Som mest tydlig är dock agendan i Mary Frances Kennedys 
Franskt kök (1969). Kennedy begråter där att ”[v]anorna förändras snabbt i 
många länder, åtminstone i gastronomiskt hänseende” och skriver att man i 
många länder lever i ”en ny gastronomisk värld, som visst inte alltid är 
bättre än den gamla”.634  

Som motsats till denna kulinariska rotlöshet, och som föredömligt 
exempel, framhåller hon ”dagens franska husmödrar ända ut i de små 
kuststäderna och de bergiga byarna på landsbygden” som fortfarande lever 
”i sina förfäders bygder, till och med i samma hus” och trots att de har 
tillgång till modern ”buteljerad, konserverad och halvfabricerad föda” 
fortfarande ”känner, odlar, och använder… på ett självklart sätt de gamla 
grönsakerna till de gamla rätterna, och de lagar fortfarande mat och äter 
efter ett mönster som dikteras av årstiderna”.635 Något senare i boken 
beklagar hon återigen att man i vissa länder har en ”rastlös attityd till 
matlagning” och hela tiden vill pröva recept från andra kulturer medan man 
i Frankrike enligt henne är ”helt nöjd med att laga samma slags mat som 
ens förfäder gjort i långa tider” men ”[s]amtidigt uppskattar… specialiteter 
från något annat landskap om de är rätt tillredda av hustrun eller någon lika 
aktningsvärd besökare från den trakten”.636 Här formulerar Kennedy sitt 
program tydligt – man ska hålla sig till sin arvedel samtidigt som det i 
undantagsfall går bra att äta maträtter som har sitt ursprung i andra platser 
(dock inte alltför långväga), om dessa är garanterat genuina, det vill säga 
”rätt tillredda”.  

Vi har i föregående avsnitt sett hur många kokboksförfattare under 
1960-talet lägger sig till med en etnifierad retorik, men vissa författare går 
även längre än så, och förutom att anspela på historia och kultur presenterar 
de även argument som grundar sig på föreställningar om biologisk ras, där 
dessa rasegenskaper anses spela in i formationen av traditionella kostvanor. 
Lesley Blanch skriver till exempel i inledningen till Jorden runt på åttio 

                                           
633 Nickles (1970), s 7. Denna förklaring till varför den ”goda matkulturen” hotas kan 
vi också exempelvis se i Hahn (1970), där den förhatliga moderniteten ikläds formen 
av kinesiska revolutionen. 
634 Kennedy (1969), s 9. 
635 Kennedy (1969), s 9. 
636 Kennedy (1969), s 33. 
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rätter (1959) att ”[v]issa klimat alstrar rastyper och egenskaper, som tar sig 
uttryck individuellt i olika matvanor”.637 Vi har också redan sett hur Peter 
Feibleman (1970) filosoferat kring de ”rena” spanjorerna i Galicien och 
berömt baskerna för deras ”rena” matlagning. Och utöver detta framställer 
han deras kök som ”en del av jorden” som speglar deras ”maskulina energi, 
ymnighet och glöd”.638  

Mary Francis Kennedy är ännu tydligare i sina rasresonemang och 
lägger gång på gång uttryckligen begreppet ”ras” för sin penna när hon 
spekulerar i hur den ”modiga” och ”hårt arbetande” normandiska ”rasen” 
kan knytas till den stabila matlagningen i Normandie eller hur den ”rena” 
keltiska ”rasen” i Bretagne relaterar till den typiska bretagnska 
matlagningen.639 Vidare spekulerar hon om hur invånarna i norra 
Champagne, ”högresta, blåögda och blonda” med sin ”germanska” smak 
föredrar fläsk, potatis, kål och öl medan man längre söderut i regionen 
föredrar vilt och vin eftersom man är mera ”galliska”, varför deras ben är 
kortare och hår mörkare, enligt Kennedy, vilket enligt henne också skulle 
förklara varför de föredrar vilt och vin.640 Dylika rastypifieringar 
förekommer i hela verket och kombinerat med den kulturreaktionära retorik 
Kennedy begagnar sig av anknyter hon till en typ av ideologi som endast 
sällsynt kunnat luftas i den europeiska offentliga debatten efter andra 
världskriget. 

Återkommande i den autenticitetsdiskurs som många författare 
anknyter till under 1960-talet är utläggningar om ”folkkaraktär” och 
”nationalkaraktär”, vilket kombineras med en genuinitetsdyrkan och vissa 
mixofobiska attityder som speglar en föreställning om distinkta nationella 
kulturer vilka bör hållas åtskiljda.641 Olika folks och nationers matlagning 
presenteras som sprungen direkt ur jorden och folksjälen. En av författarna 
eftersträvad genuinitetseffekt uppnås genom nyttjandet av retoriska 
strategier såsom historicering, kulturell kontextualisering, territorialisering 
samt etnifiering och slutligen hos vissa författare, även rasialisering.642 
Syftet med alla dessa retoriska former är att grunda och rättfärdiga 

                                           
637 Blanch (1959), s 7. 
638 Feibleman (1970), s 107. 
639 Kennedy (1969), s 16f. 
640 Kennedy (1969), s 18. 
641 Jämför med Billig (1995), s71f. 
642 Territorialiseringen har inte diskuterats här, för en diskussion kring denna se kap. 
3. Angående begreppet ”rasialisering” så använder jag det här i den smalare, 
retorikanalytiska mening som Anders Lange använder begreppet ”rasifiering”, se 
Lange (2001), i motsats till Molinas (1997) bredare applikation av ”rasifiering”  i 
meningen av allmän rasistisk segregation. För en diskussion kring mat, plats 
(territorium) och konstruktionen av autenticitet, se Heldt Cassel (2003), s 65ff. 



I köttbullslandet 

 196  
 

påståenden om vissa maträtters kulturella autenticitet genom att på olika 
sätt artikulera dem med de kulturer de påstås höra hemma i.  

Att göra kopplingar mellan mat och identitet (lokal, regional, religiös, 
etnisk, osv.) är på 1960-talet långt ifrån någon ny företeelse, utan har 
förekommit i alla tider.643 Trots detta är det omöjligt att bortse ifrån att 
1960-talet för med sig en explosionsartad ökning av användningen av olika 
typer av autenticitetsretoriker som artikulerar begrepp som folk, nation, 
kultur med matlagningen som presenteras i kokböckerna om utländsk mat. 
Kombinerat med en nedgång i, och många gånger ett avståndstagande från 
tidigare ofta förekommande försäkringar om att recepten i kokböckerna är 
anpassade efter en uppfattning om svensk smak utgör denna ökning av 
autenticitetsretoriker en tydlig och uppenbar förändring i den retoriska 
arsenalen. 

 Intressant i detta sammanhang är även hur vissa författare artikulerar 
denna uppvärdering av och ställningstagande för det autentiska med en 
anti-modernistisk och kulturreaktionär ideologi. Där en nationellt enhetlig 
kultur under perioden 1920-1960 framställs som ett emancipatoriskt och 
demokratiserande projekt framställs det under 1960-talet som en metafor 
för bevarandet av ett traditionellt klassamhälle där ”alla vet sin plats”. Som 
exempel kan här framlyftas de anspelningar på och referenser till en 
nationell diet som görs i de undersökta kokböckerna. Apropå Paris skriver 
Sonja Aminoff (1929) att en sak är gemensam för alla klasser och 
stadsdelar i staden, och det är att ”man överallt äter lika” vilket enligt 
Aminoff gör att ”Frankrike verkligen kan kallas ett demokratiskt land”, och 
Ivan Bjarne skriver samma år att pot-au-feu hos ”såväl arbetaren som hos 
presidenten” utgör middagen en gång i veckan i franska hem. 644 1940 
skriver Ellen Rydelius på samma sätt i Billiga dagar i franskt kök att 
Frankrike är ett ”demokratiskt” land där ”ministerns och portvaktens 
matsedel är uppbyggd efter samma schema”, och Tore Wretman (1953) 
framhåller gång på gång maten som ”samhällsutjämnande faktor” såväl i 
Frankrike som i USA och Indien.645  

Mot dessa karaktäriseringar av den nationella kulturen som ett 
klassmässigt emancipatoriskt projekt kan ställas Peter Feiblemans 
utläggning kring två fiktiva spanska kvinnor på ett tåg i Spanskt och 
portugisiskt kök från 1970, för att därigenom illustrera skiftet i diskursen till 

                                           
643 I de kokböcker som utgjort empiriskt underlag för detta kapitel förekommer även 
denna typ av sammankopplingar mellan matlagning och identitet mycket tidigt. 
”Prononcerade rastyper” och ”nationalrätter” utpekas redan hos Waern (1915), s 4ff 
samt s 52, och i Tore Wretmans inroduktion till soppor i Wretman (1953), s 25 kan 
man läsa att soppan kan betraktas som en ”syntes” av olika folks ”nationalkaraktär”. 
644 Aminoff (1929), s 16 ; Bjarne (1929), s 10. 
645 Rydelius (1940), s 30 ; Wretman (1953), s 11. 
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en mer reaktionär artikulering av nationen. Feibleman presenterar för oss en 
bondkvinna i tredje klass och en hertiginna i första klassens restaurangvagn 
på samma tåg. Därefter beskriver han hur båda dessa kvinnor först försäkrar 
sig om att deras medresenärer har fått sina matbehov tillfredställda genom 
att bjuda ut sin egen mat, innan de själva börjar äta av den. Feibleman 
lägger sedan fram sin sensmoral: 

 
Ingen av kvinnorna, adelsdamen eller bondhustrun, skulle kunna tänka 
sig att äta utan att se till att sällskapet omkring henne var väl försett. 
De två kvinnorna skulle respektera varandra om de träffades, ty de 
skulle hos varandra känna igen vissa drag och egenskaper – precis 
som båda två skulle se tämligen kritiskt på kvinnor ur den nya 
borgerliga medelklassen i Spanien och Portugal, vilka skulle kunna äta 
utan hänsyn till andra.646  
 

Här framställs inte den nationella gemenskapen som emancipatorisk, utan 
snarare utgår nationen i Feiblemans konstruktion ifrån ett strikt klassystem 
där ”alla vet sin plats” och där de Andra utgörs av den socialt mobila 
medelklassen som också lätt associeras med en modernitet till skillnad från 
de ”traditionella” aristokratiska och lantarbetarklasserna.  

 
Nymodighet & tradition: sammanfattning 
En nymodighetsretorik, i formen av en uppmaning till omväxling i den 
vardagliga kosten och framhållandet av den roll som utländsk mat där har 
att fylla, har varit en vanligt förekommande retorisk form i kokböckerna om 
utländsk mat under hela undersökningsperioden. Användningen av en 
retorik som mer direkt anspelar på nymodighet i form av exotism och 
neofili förekommer dock i störst utsträckning mot slutet av 
undersökningsperioden, under slutet av 1950-talet samt under 1960-talet. 
Vad gäller traditionsretoriker så refererar många av författarna fram till och 
med slutet av 1950-talet gång på gång till föreställningar om en egen 
svensk mattradition, där det tycks vara mycket viktigt att framställa den 
presenterade matlagningen som anpassad till eller tillrättalagd efter denna 
svenska smak. I skiftet mellan 1950- och 1960-talet sker dock ett skarpt 
brott i denna traditionsdiskurs och allt fler författare betonar tydligt att 
recepten inte är anpassade till någon svensk smak utan snarare genuina och 
äkta. I denna nya genuinitetsretorik, som syftar till att lyfta fram Andras 
utländska mattraditioner, ingår även bruket av historisering, 
territorialisering, kulturell kontextualisering, etnifiering och i vissa 
instanser även rasialisering. Syftet är hela tiden att uppnå en 

                                           
646 Feibleman (1970), s 10. 
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genuinitetseffekt, det vill säga att förankra den presenterade matlagningen i 
en som genuin konstruerad utländsk matlagningstradition.  

Det är här också intressant att påpeka att nymodighets- och 
traditionsretoriker definitivt inte konstrueras som ömsesidigt uteslutande 
dikotoma termer av de kokboksförfattare som skrivit om utländsk mat 
under undersökningsperioden, utan att de snarare använts som två från 
varandra helt frånkopplade retoriker som utan några större bekymmer kan 
användas sida vid sida genom det dubbla betonandet av en utländsk 
maträtts nyhetsvärde för en svensk publik samtidigt som författaren lyfter 
fram dess genuinitet och äkthet inom den tradition som den framställs som 
tillhörande. Speciellt under 1960-talet kan denna ökande dubbla betoning 
av både nyhet/exotiskhet och tradition/genuinitet noteras i kokböckerna om 
utländsk mat.  
 
Avslutande diskussion 
I tabell 4.1 sammanfattas resultaten från den retorikanalys som gjorts i detta 
kapitel.  

 
Tabell 4.1: Sammanfattning av brukade retoriktyper i kokböcker om utländsk 
matlagning, 1800-1970 

I tabellen inkluderar jag dels de kategorier som jag lånat från Alan Wardes 
analys av de retoriker som används för att saluföra matlagning, vilket är de 
fyra dikotomierna Exklusivitet & ekonomi, hälsa & tillfredställelse, 
praktikalitet & omsorg samt nymodighet & tradition. Dels har jag även 
inkluderat en i materialet vanligt förekommande retoriktyp som inte lätt kan 

 Exklusivitet Folklighet Ekonomi Hälsa Tillfredställelse
1800-tal * - - - - 
1900-1919 - - * - - 
1920-1950 - * * * - 
1950-tal - * * * - 
1960-tal - * - - * 

 Praktikalitet/ 
hantverk 

Omsorg/ hobby/ 
konst 

Nymodighet Anpassning 
(tradition) 

Genuinitet 
(tradition) 

1800-tal - - * * - 
1900-1919 - - * - - 
1920-1950 * - * * - 
1950-tal * - * * - 
1960-tal - * * - * 
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reduceras till någon av dessa fyra grupper, trots att den kanske är närmast 
besläktad med sfären av extravagans- och ekonomiretoriker, och detta är 
det som jag har kallat för en ”folklighetsretorik”. I övrigt har jag också valt 
att dela på kategorin ”tradition” för att göra en differentiering mellan de 
retoriker som åberopar en ”egen” svensk tradition (kallas i tabellen för 
”anpassning/tradition”) samt de som anspelar på utländska traditioner 
(kallas i tabellen för ”genuinitet/ tradition”). Jag har även klargjort i 
tabellen att jag under kategorin praktikalitet också sorterar de retoriker som 
framställer matlagning som en plikt och ett hantverk medan jag under 
omsorg även sorterat retoriker som anspelar på matlagning som hobby och 
konst, allt i enlighet med de argumentationer jag har presenterat i de 
specifika avsnitt ovan som behandlar dessa ämnen.  

Det är svårt att dra några tydliga slutsatser vad gäller de retoriska 
mönstren i saluföringen av utländsk mat till en svensk publik före 1920-
talet. Skälen till detta är dels att underlaget av kokböcker är relativt litet, 
dels att dessa böcker (med undantag för Cecilia Waerns romanliknande 
Italiensk mat från 1915) till största del är väldigt fåordigt utformade som 
rena manualer eller receptsamlingar, vilket inte ger ett särskilt stort 
utrymme för direkta retorikbruk av författarna. I de fall där ett sådant 
retorikbruk ändå förekommer, för det mesta i olika typer av förord, är det 
trots detta svårt att dra några långtgående slutsatser eftersom dessa 
förekomster är så pass isolerade, och därmed svåra att sätta in i ett större 
sammanhang utifrån vilket man skulle kunna dra mer långtgående 
slutsatser. 

Trots dessa svårigheter i analysen är det tydligt att de kokböcker om 
utländsk mat som publicerades under 1800-talet till största del kan 
klassificeras som mycket exklusiva och att den matlagning som presenteras 
är ”finare” och av den högre kulinariska skolan, med gåslever och tryffel 
som vanligt förekommande ingredienser i recepten. Även om jag inte 
diskuterat detta tidigare i kapitlet kan man också se att författarna indirekt 
ofta betonar den presenterade matlagningens nymodighetsvärde genom att i 
boktitlarna gång på gång använda adjektiv som ”nyaste”, ”modernaste” och 
”senaste”.647 Flera av författarna är också mycket måna om att försäkra sina 
tilltänkta läsare om att de recept som presenteras är anpassade och 
tillrättalagda efter svensk smak och att böckerna är genomsedda och 
redigerade av lokal svensk expertis.  

Under 1920-talet ökar utgivningstakten för kokböcker om utländsk 
mat och man börjar kunna urskönja tydligare mönster i vilka retoriker som 
ofta återkommer i böckerna. De trender och tendenser som nu kan avläsas 

                                           
647 Se exempelvis Moderna kokerskan (1804), titel, Singstock (1832), titel samt Blåa 
bandet (1832), titel.  
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håller sedan i sig ända fram genom 1950-talet, varför jag har valt att slå 
samman decennierna mellan 1920 och 1960 till en enda rubrik i tabellen. 
De linjer som kan urskiljas under denna period är att många författare nu 
aktivt tar avstånd från bilden av utländsk, och då framförallt fransk mat 
som någonting exklusivt. Istället fokuserar de på det man kallar för 
”borgerlig vardagsmat” för att lyfta fram den presenterade matlagningens 
folklighet. En stor andel av författarna anstränger sig även för att framhålla 
receptens hälsobringande egenskaper och låga omkostnader. Vikten av 
omväxling i vardagskosten och bekämpandet av fördomar i köket påpekas 
även gång på gång, samt den roll den utländska maten här kan fylla. 
Matlagningen framställs även genomgående som en plikt och ett 
regelbaserat hantverk, som till så stor grad som möjligt bör rationaliseras 
för att på så sätt förenkla för husfrun (den person som genomgående 
tilltalas i böckerna) i hennes arbete.  

Precis som tidigare anstränger sig den överväldigande majoriteten av 
författare för att påpeka att recepten som presenteras är anpassade efter 
svensk smak och redigerade under översikt av svensk matlagningsexpertis. 
Mot slutet av 1950-talet sker dock ett tydligt brott då användningen av 
denna retorik abrupt avtar för att istället ersättas av dess motsats, en retorik 
som betonar den presenterade matlagningens autenticitet och genuinitet 
inom den utländska tradition den framställs som hemmahörande i. Parallellt 
med detta skifte sker i skarven mellan 1950- och 1960-tal även ett flertal 
andra förändringar i den retoriska arsenal som brukas av författarna till 
kokböcker om utländsk mat. Snarare än att som tidigare definiera 
matlagningen som ett hantverk börjar istället nu allt fler författare 
framställa den som en inspirerad konst och en hobby. Maten presenteras 
fortfarande allmänt som folklig, fast i meningen av ”genuin” snarare än 
”vardagsmässig”, och de ekonomiska retoriker som är vanligt 
förekommande fram till början av 1960-talet försvinner nu till stor del för 
att istället ersättas av en retorik som betonar att man bör ”unna sig” god och 
tillfredställande mat oavsett om denna är helt hälsosam eller inte.   

Avslutningsvis bör också konstateras att även om Alan Wardes fyra 
dikotomier varit till stor hjälp genom att ha utgjort en strukturell ram för 
detta kapitel så finns det vissa grundläggande problem med hans 
kategoriseringar. Warde intar en mycket absolut vetenskapsteoretisk 
hållning till sin kategorisering och framhåller att alla de retoriker som 
används vid presentationen av recept kan reduceras till någon av de fyra 
dikotomier han presenterar, samt att dessa dikotomier speglar reella och 
totala motsättningar i sina termer.648 I ljuset av det material som undersökts 
i detta kapitel är det lätt att inta ståndpunkten att Warde i ännu högre grad 

                                           
648 Se exempelvis Warde (1997), s 49, s 123 samt s 132. 
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skulle kunna lyft fram förtjänsterna av sin modell genom att anlägga en 
något mer modest ton vad gäller modellens räckvidd och relevans. De fyra 
dikotomierna är till stor hjälp som en övergripande ordnande ram vid en 
analys av retoriker inom den kulinariska sfären, men alla retoriker som 
brukas kan inte lika lätt reduceras till någon av dessa dikotomier utan att 
man tillfogar extensivt våld i sin tolkning och kategorisering av dem, varför 
modellen inte kan anses som så allomfattande som Warde framställer dem 
som. Samtidigt visar sig inte de termer som ingår i motsatsparen heller som 
lika ömsesidigt uteslutande som Warde tycks vilja påskina.  

Om vi betraktar Wardes modell genom ett positivistiskt 
falsifieringstänkande, det vill säga som en korrekt eller inkorrekt 
beskrivning av en empirisk verklighet – vilket tycks vara det sätt han själv 
ser på den – måste utfallet av prövningen här bli till hans nackdel. Men med 
utgångspunkt i den vetenskapssyn som ligger till grund för denna 
avhandling skulle jag vilja påstå att det kanske är mer fruktbart att se 
Wardes modell som en förståelseskapande teoretisk ram, vilken kan 
användas för att ordna ett empiriskt material och ge det stadga och form, för 
att på så vis kunna lyfta fram de aspekter jag som betraktare av detta 
material finner intressanta i det sammanhang jag presenterar dem i. Sett ur 
detta perspektiv använder jag, som forskare, modellen för att skapa en 
systematik och struktur i mitt empiriska material snarare än att använda 
materialet för att ”pröva” teorin.  

Absoluta dikotomier är oftast endast logiskt absoluta på ett högt 
abstraherat teoretiskt plan. När mänskligt beteende studeras empiriskt får 
man aldrig glömma att människor inte alltid agerar så logiskt som 
teoretiska modeller dikterar, varför det är på plats med lite blygsamhet. 
Människan har en tendens att använda exempelvis språket på ett mycket 
konstruktivt sätt som ett verktyg för att hantera sin omvärld snarare än som 
ett strängt regelsystem som ska följas till varje instans. Detta är också 
språkets livskraft, vilket gör att det reformeras och återuppfinns om och om 
igen i en ständig rekonstruktionsprocess för att kunna passa i de varierande 
tider och situationer människor befinner sig i.  

Människans förhållande till språket tenderar därför att vara av högst 
pragmatisk art, vilket i fallet med detta kapitel visar sig genom att en 
författare utan problem kan använda sig av två eller flera retoriker som på 
ett logiskt plan kanske bör utesluta varandra, men som trots detta kan 
artikuleras på ett praktiskt plan. Det är därför viktigt för de forskare som 
studerar mänskligt språkligt beteende att inte låta sig låsas i alltför stela 
teoretiska modeller utan snarare att, precis som kokboksförfattarna 
använder sig av retorikerna, använda sig av teoretiska konstruktioner, 
såsom dikotomier, som verktyg vilka kan användas på ett kreativt och 
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pragmatiskt sätt för att hjälpa forskaren att strukturera sina studier och 
förmedla sina resultat och analyser. 
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Kapitel 5 
 

Den utländska maten i ett vidgat perspektiv 
 

I detta kapitel kommer jag att försöka sammankoppla de tentativa resultat 
och förklaringar som presenterats i föregående kapitlet och ställa dessa i 
relation till varandra i en diakron, ”historisk”, narrativ i vilken jag även 
kommer att försöka sammankoppla förändringar i hur den utländska maten 
konstrueras till mera genomgripande sociala och ideologiska förskjutningar 
i samhället. Jag kommer i min framställning bland annat att fokusera på 
vilken publik kokböckerna vänder sig till, och då framförallt ur ett 
klassperspektiv. Här är retorikanalysen till stor hjälp på så sätt att vi, genom 
att studera de argument författarna använder sig av för att rättfärdiga sina 
presenterade recept, kan koppla dessa till (och från) vilken klassposition en 
författare skriver.  

I nedanstående genomgång har jag valt att dela upp min diskussion i 
tre avsnitt: ett som behandlar tiden från 1800-talets början fram till 1920, 
vilket jag kallar för den ”aristokratiska och småborgerliga utländska matens 
epok”. Ett som behandlar tiden 1920-1960, vilket jag kallar för den 
”folkliga utländska matens epok”, samt ett som behandlar 1960-talet, vilket 
jag kallar för den ”genuina utländska matens epok”. Orsaken till denna 
periodisering och de namn jag gett de respektive perioderna står delvis att 
finna i diskussionen kring tabell 4.1 i föregående kapitel, men kommer 
också att vidare diskuteras utförligare i de aktuella avsnitten. Kapitlet 
avslutas sedan med några djupare analyser av relationen mellan retorik, 
ideologi och maktrelationer i samhället. Jag kommer där att undersöka hur 
några av de retoriker som brukas på det kulinariska fältet tjänar till att 
underbygga och befästa ojämliga maktförhållande mellan olika grupper i 
samhället. 

 
1800-talet fram till 1920-talet: den aristokratiska och småborgerliga 
utländska matens epok 
Utländskbetecknad matlagning får sitt verkliga genombrott i den svenska 
kokbokslitteraturen under första hälften av 1800-talet. Och med ”utländsk” 
menas då i stort sett uteslutande fransk. Redan dessförinnan har dock 
Romble Salé så tidigt som på 1600-talet konstaterat att han inte behöver 
göra någon annan reklam för sin franska kokbok än att klargöra att den är 
just fransk för att väcka ett intresse.649 Beteckningen ”fransk” tycks i sig ha 
signalerat status och exklusivitet.650 Olika varianter av ett franskbetecknat 

                                           
649 Salé (1664), u.n. ”Förord”. 
650 Se exempelvis Mennell (1996), s 96. 
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kök (eller åtminstone anspråk på ett sådant) har också, precis som i andra 
europeiska länder, dominerat den svenska hovmatlagningen från mitten av 
1600-talet.651 Efter franska revolutionen 1789 emigrerade även en stor 
mängd franska kockar som förlorat sina kungliga och adliga arbetsgivare i 
de efterföljande utrensningarna, vilket ledde till en snabb och vidgad 
spridning av fransk matlagningskonst i Europa.652 Vid mitten av 1800-talet 
hade den franska finare matlagningen etablerats som den dominerade 
formen av högstatus-matlagning i Europa.653 Under denna period spreds 
den franska matlagningen från att ha varit förbehållen ett fåtal av de allra 
mest förmögna hushållen till att inta en dominerande position inom hela de 
högre skikten av den europeiska borgerligheten, det som kallas le haute 
bourgeoisie, och det är i samband med detta 1800-talets kokböcker om 
utländsk mat kommer in i bilden.  

Den utländska, vilket i stort sett var synonymt med den franska, 
matlagningen omgavs av en air av exklusivitet och kan definitivt placeras 
in på den finare matlagningens sida i den indelning som under 1800-talet 
gjordes mellan finare representationsmatlagning och ”tarvligare” 
vardagsmatlagning. Det var ”fint” att servera eller att äta franskt och den 
som gjorde det signalerade därmed sin status till omgivningen.654 Den 
matlagning som under 1800-talet salufördes som fransk var det 
moderniserade franska kök, som under ledning av mästerkockar som 
Antonin Carême (som bland annat under perioder basade för köken hos 
Talleyrand och Tsar Alexander I och som även var huvudkock vid det 
habsburgska hovet vid Wienkongressen 1815) och Auguste Escoffier 
(anfadern till les grands hôtels såsom Ritz och Savoys kök) kodifierades till 
det som idag är känt som la cuisine classique, det klassiska högre franska 
köket.655 Att denna typ av smör, tryffel- och gåsleverstinn matlagning 
fortfarande var ny och trendig i Sverige mot slutet av 1800-talet kan ses i 
den flitiga användningen av adjektiv som anspelar på nymodighetsvärde i 
titlarna på de kokböcker som presenterar denna matlagning.  

Att anställa en riktig fransk eller franskskolad kock stod dock många 
gånger över till och med de flesta förmögna familjernas finansiella 
förmåga. I Sverige har det istället varit vanligare att kvinnliga ”köksor” 
eller ”kokerskor” även huserat i de rikare och mer ansedda familjernas 

                                           
651 Se Swahn (2000), s 23ff samt Hagdahl (1896), s 19f. Se även Trubek (2000), s 55. 
652 Se vidare Mennell (1996), s 134f. 
653 Se Mennell (1996), kapitel 6 och särskilt s 134f samt s 150f. Se även Trubek 
(2000), s42.  
654 Trubek (2000), s 60.  
655 Se Mennell (1996), s 144-163. 
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kök.656 Kokerskeyrket var ett hantverksyrke där kunskap i stor utsträckning 
traderades muntligen från köksmästare till lärling. Detta gör att man kan 
spekulera i om kokböckerna egentligen till stor del såg medlemmarna i de 
aristokratiska familjerna som sin största publikgrupp, där tanken kanske var 
att dessa skulle förmedla den nyvunna kunskapen till sina kokerskor för att 
inspirerar dem till att reformera sin praktiskt inlärda, mer gammeldags 
matlagning efter modernare franska linjer.657 Samtidigt är flera av dessa 
kokböcker –  till skillnad från pratsammare klassiker som Charles-Emil 
Hagdahls Kok-konsten som vetenskap och konst (1896) vilken uttryckligen 
riktar sig till en aristokratisk och borgerlig läsekrets – mycket torftigt 
skrivna i en typ av manualstil som gör att man trots allt kan anta att de i stor 
utsträckning är menade som facklitteratur, vilken riktar sig direkt till den 
professionella kocken eller kokerskan.658 Oavsett vilken väg 
kunskapstraderingen varit tänkt att löpa längs tycks det dock som att syftet 
med böckerna varit att instruera de svenska köksorna i den trendiga nya 
franska matlagningstekniken. Flera av kokböckerna om fransk mat som ges 
ut under 1800-talet består helt enkelt av utdrag eller direktöversättningar av 
inflytelserika och mycket exklusiva franska kokböcker, t.ex. tycks Den 
moderna kokerskan, eller nyaste matredningen i Paris (1804) i översättning 
av Juliana Hartnoch mer eller mindre vara en direktöversättning av någon 
upplaga av Grimod de la Reynières Almanach des Gourmands (1803-12) 
och Gustava Schartaus Franska kocken eller kok-konsten i sin fullkomlighet 
(1825) uppges vara en samling av recept från inflytelserika franska 
kokböcker i haute cuisine-traditionen såsom Viards Le Cuisinier Imperial 
(1812) och L’Art du cuisinier (1814) av Beauvilliers.659 

Parallellt med kokböcker om den av exklusivitet konnoterade franska 
matlagningen existerar också en annan typ av kokböcker om utländsk mat 
under 1800-talet, även om denna är mer sällan förekommande. Dessa 
kokböcker handlar om dansk, tysk och engelsk matlagning. De har sin 

                                           
656 Se Hagdahl (1896), s 31. 
657Den svenska översättarens kommentarer till G E Singstocks Fullständig lärobok i 
den moderna kokkonsten (1832) signalerar att den vänder sig till den yrkesutövande 
profesionelle ; se även det svenska försättsbladet till den andra upplagan av Blåa 
bandet (1833) där det anges att den tillägnas ”unga matmödrar”. Jämför även med 
Liedgrens (1956), s 59f, redogörelse för hur kapten  J J Hagströmer under 1860- och 
1870-talet med stor förnöjsamhet ”nöjesläste” de senaste nyheterna inom 
kokboksgenren. Se vidare också diskussionen i Mennell (1996), s 65ff. 
658 Angående Hagdahls tilltänkta publik i både ”köket” och ”salongen”, se Hagdahl 
(1896), ”Förord till första upplagan”, u.n. 
659 Schartau (1825), ”Företal”. Här uppger Schartau tryckåret 1818 samt titeln Le 
Cuisinier Français för Beauvilliers (1814) vilken har titeln L’Art du cuisinier. Det är 
möjligt att Schartau refererar till en alternativ upplaga eller utgåva av Beauvilliers 
verk eller kanske möjligen något helt annat, för eftervärlden okänt verk. 
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klassförankring längre ned i borgerskapet och vänder sig till den 
”småborgliga” husmodern.660 De lägre skikten av borgerskapet har 
historiskt formerat sin identitet i opposition mot två motbilder: dels den 
som dekadent uppfattade aristokratin och dels de som okultiverad pöbel 
upplevda arbetarna. Som ett moraliskt alternativt till dessa upplevda 
excesser artikulerades den småborgerliga identiteten som baserad på ideal 
av hemkärlek, flit, sparsamhet och moderation. 

De ideal som presenteras i de danska, tyska och franska kokböckerna 
från 1800-talet och 1900-talets första decennium motsvarar väl dessa 
tankegångar. Författarna lyfter fram att böckernas receptinnehåll utgör 
grunden för en billig och hälsosam matlagning och exempelvis i Sofie 
Jensens Fröken Jensen: Five O’Clock Tea (1902) målas bilden upp av den 
borgerliga familjen som i en ”treflig krets” samlas i salongen kring en billig 
och stärkande kopp te.661 Man skulle här kunna skilja mellan ett mer 
hedonistiskt konsumtionsideal hos aristokratin som med sin exklusiva 
franska matlagning sätter njutning och prakt främst och ett mer frugalt 
konsumtionsideal hos det lägre borgerskapet som betonar bruksvärde och 
kostnadsminimering, vilket speglas i kokböckerna om dansk, tysk och 
engelsk matlagning.662 Detta småborgerliga konsumtionsideal innehåller 
även embryot till ett rationalistiskt nyttomaximerande konsumtionsideal. 

 
1920-talet till 1960-talet: den folkliga utländska matens epok 
Under 1920-talet sker en förskjutning i de konnotationer som omgärdar den 
franskbetecknade matlagningen. Från att ha associerats med en 
högborgerlig och aristokratisk exklusivitet deklasseras nu den franska 
matlagningen. I kokböcker som Anna Östergrens 63 sätt att tillaga fransk 
vardagsmat (1927) och Sonja Aminoffs Fransk vardagsmat (1929) 
artikuleras den franska maten med vardaglighet, sparsamhet och 
hälsosamhet. Författarna kämpar hårt för att tvätta bort alla associationer 
till extravagans och hedonism. På så sätt assimileras eller smälts den 
franskbetecknade matlagningen in i en småborgerlig kulinarisk tradition 
genom en kooptering, där författarna under 1920-talet medvetet artikulerar 
det franska annorlunda för att nå en ny publik.  

Samtidigt sker en mycket mer omfattande förändring i artikuleringen 
av den franska matlagningen i det att den infogas i vad som kan kallas det 

                                           
660 Se exempelvis Ullitz (1831), Pfaff (1851), Den Danska Finbagaren (1870) samt 
Jensen (1902). 
661 Jensen (1902), s 5. 
662 Det får dock här icke glömmas att även ostentativ hedonistisk konsumtion kan ha 
ett högst instrumentellt värde för bekräftandet av en grupptillhörighet och 
upprätthållandet av social rang. Se exempelvis Veblen (1899) samt Mennell (1996), s 
54ff. 
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moderna projektet.663 Det moderna projektet, som lite grovt kan dateras 
från första världskrigets slut fram till och med början på 1970-talet, var 
höjdpunkten på den filosofisk-politiska modernistiska rörelsen som hade 
sina rötter i upplysningstidens tänkande och vars syfte var att i grunden 
omdana samhället efter vad man uppfattar som rationella linjer, eftersom 
detta skulle bibringa största möjliga lycka till största möjliga antal 
människor.664 David Harvey sammanfattar det moderna projektets vision: 

 
Det vetenskapliga tämjandet av naturen utlovade befrielse från 
knapphet, brister och naturens godtyckliga faror. Utveklandet av 
rationella former för social organisering och rationella tankesätt 
utlovade befrielse från myternas, religionernas och vidskepelsens 
irrationaliteter, förlösning från det godtyckliga användandet av makt 
och även från den mörkare sidan av vår egen mänskliga natur. Endast 
genom ett sådant projekt kunde mänsklighetens universella, eviga och 
oföränderliga kvaliteter framhävas.665 
 

Efter andra världskriget kom det moderna projektet att dominera många av 
de nya politiska regimerna där breda folkliga reformprojekt, av den typ som 
redan under 1930-talet inleddes i det socialdemokratiska Sverige, sattes i 
rörelse med syfte att genomgripande omorganisera hela befolkningens 
vardagsliv enligt rationella linjer.  

Även aspekter av livet som tidigare betraktats som 
privatangelägenheter, såsom boende, barnafödande och barnuppfostran, 

                                           
663 Begreppet “det moderna projektet” har jag lånat från Habermas (1992). I övrigt 
baserar jag i huvudsak min beskrivning av det moderna projektet (modernismen och 
moderniteten) i huvudsak på Harvey (1989). 
664 Denna definition refererar till de perioder som David Harvey kallar för de 
”heroiskt moderna” och ”högmoderna”. Se Harvey (1989) s 30-38. Det är här viktigt 
att påpeka att det moderna projektet under denna period (som James Scott 
sammanfattar under rubriken ”högmodernism”) var vad James Scott kallar för 
”politiskt promiskuös”, med vilket han menar att moderniserings- och 
rationaliseringsplaner för samhället förekom över hela det politiska spektrat. 
Modernitetsideologin var således en politisk ”överideologi”. Se vidare Scott (1998) s 
3-6 samt s 87-102. Ideologin artikulerades dock olika i höger- och 
vänstersammanhang. Orsaken till detta var att ideologin förankrades i olika myter och 
kollektiva subjekt där högerkrafter generellt refererade till nationens intresse och 
vänstern generellt till arbetarklassen eller mänskligheten, men där alla dessa 
artikuleringar delade samma rationalistiska grundval. I Sverige var situationen något 
annorlunda eftersom socialdemokraterna med sin ”folkhemspolitik” tidigt hämtade 
från både höger- och vänsterretoriken för att genomdriva sitt begynnande 
rationaliseringsprogram på 1930-talet. Överlag passar dock den svenska utvecklingen 
mycket väl in i ett mer generellt utvecklingsschema av moderniteten. Se därvid 
Torstendahl (2001).  Begreppet ”modernistisk” och ”modernism” använder jag i 
avhandlingen för att beteckna ett förhållningssätt som ”karakteriseras av ett bejakande 
av det moderna”, Thörn (1997a), s 21.  
665 Harvey (1989), s 12 [min översättning]. 
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ingick nu i statens intressen för att reformera sin befolknings livssituation 
enligt rationalistiska linjer.  I detta projekt ingick som en central komponent 
också den rationella skötseln av hemmet, och således också en rationell 
inställning till matlagning, som Sonja Aminoff skrev i Fransk vardagsmat 
1929, under rubriken ”Frågan om hemmets rationalisering”: ”Affärsföretag, 
banker, och industrier ledas enligt moderna rationaliseringsprinciper, det 
vill säga ett till sin spets drivet tillvaratagande av alla ekonomiska 
möjligheter. Det är med dessa fakta för ögonen som man med skäl kan 
fråga sig, varför inte denna ordning även kan införas i hemmen”.666 Det 
rationella artikulerades som ett avståndstagande från gamla oreflekterade 
vanor och som en tro på vetenskapens kraft att förbättra vardagslivet för de 
stora massorna. I kokböckerna från denna period syns dessa ideal tydligt 
bland annat genom stora auktoriteter som Tore Wretmans tillvändhet till det 
”modärna”, eller Ellen Rydelius korståg mot ”fördomar” och hennes 
fascination över de ”sällsamma ting från afrikanska djungler och australiska 
regnskogar våra barnbarn kommer att äta”.667  

Hemmet skulle förvandlas till en ”fabrik för produktionen av 
lycka”.668 Föreningar för rationell hushållning samt hushållskonsulent-
verksamheter och skolkök bildades, och med tiden kröntes detta 
hushållsrationaliseringsprojekt av juvelen i dess krona – Hemmens 
Forskningsinstitut – som instiftades 1944 och vars forskning dominerade 
hushållsorganiseringsnormen under 1950-talet, det decennium som allmänt 
betraktas som det moderna projektets zenit.669 En annan viktig aktör i 
strävandena efter rationaliseringen av de svenska hemmen var 
konsumentkooperationen, som från 1920-talet och framåt bedrev en bred 
konsumentupplysningsverksamhet för att uppfostra det svenska folket till 
att bli ”rationella konsumenter”, tendenser till vilket vi bland annat kan se i 
Ivan Bjarnes En liten fransk kokbok (1929) som gavs ut av 
kooperationen.670 

Hemmafruyrket professionaliserades i allt högre grad under denna 
period, vilket vi också kunnat se tendenser till i kokböckerna, och de 
oomtvistliga auktoriteterna i alla frågor som rörde hemmet, den 
vetenskapliga hushållskonstens väktare och spridare, var hemkonsulenterna 

                                           
666 Aminoff (1929), s 9. Jämför även med Levenstein (1993), kapitel 7 och 8. 
667 Se Wretman (1953), s 14 ; Rydelius & Wägner (1953), s 30 ; Rydelius (1940), s 
92. Se vidare också Åström (1985), s 200. 
668 Harvey (1989), s 23 [min översättning]. 
669 Se vidare Lövgren (1993), s 90-123 samt s 146-156. 
670 Angående kooperationens upplysningsverksamhet för rationell konsumtion, se 
Aléx (1994), s 231-241. 
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och skolkökslärarinnorna.671 Det budskap som presenterades var att de 
svenska hushållen måste styras enligt ”vetenskapliga” principer. 
Hushållsinköpen och matproduktionen samt konsumtionen i hushållet 
skulle vara tids- och kostnadseffektiv, praktisk, ekonomisk och hälsosam –  
helt enkelt modern, detta notoriskt lösa begrepp som för associationerna till 
en vurm för det nya, neofili.672  

Det moderna projektet var också till stora delar ett demokratiprojekt 
för många av dess mest framträdande förespråkare såsom arbetarrörelsen 
och kooperationen. Trots detta utmynnade det många gånger i praktiken till 
ett elitprojekt, i den mening att centrala aktörer i olika delar av samhället 
utsåg sig själva till allmänhetens smakfostrare, vilket bland annat är tydligt 
i den av kooperationen utgivna En liten fransk kokbok (1929) av Ivan 
Bjarne med dess något överlägsna och mästrande stil. Idéhistorikern Peder 
Aléx har i sin kartläggning av kooperationens roll som folkfostrare – Den 
rationella konsumenten: KF som folkfostrare 1899-1939 – också noterat att 
denna folkfostran i mångt och mycket speglar vad han kallar för ett 
”medelklassideal” och påpekar att råden i den folkfostrande litteratur som 
emanerade ur KF-sfären under 1920- och 1930-talen ofta ”skrev över 
huvudet på sin läsekrets” och egentligen var anpassade till de bättre 
situerades plånbok.673 Ett gott exempel på denna tendens i 
kokbokslitteraturen kan vi också finna hos Mary Nathorst, som i Hela 
världens billiga mat (1938) verkar ha mycket liten förståelse för att vissa 
kan vara tvungna att laga billig mat – inte av dygd, vilja eller snålhet – utan 
snarare av tvång och nöd.674  

Som konsekvens av denna okänslighet blev mottagandet av 
smakelitens råd generellt sett också minst sagt ljummet hos ”folket”, 
arbetare och allmoge, och spred sig säkerligen sällan längre än till de lägre 
skikten av borgerskapet. Och även om den moderna smaken i sin form och 
sitt språk radikalt skiljer sig från det gamla och lite stela småborgerliga 
gemytlighetsidealet, är det möjligt att se att idealen av sparsamhet, flit och 
hälsa fortfarande är desamma som underbygger både det sena 1800-talets 
småborgerliga ideologi och det moderna projektet, varför vissa forskare 
velat se detta som en fortsättning på och spridning av dessa ideal.675  

                                           
671 Angående husmoderns professionalisering, se Lövgren (1993), s 161ff. Jämför 
även med Hirdman (1983), s 133ff. 
672 Se Bauman (1993), s 38f. Se även Aléx (1994), s 236 om neofilin i kooperationens 
smakfostringsdiskurs Se vidare också Mennell (1996), s 245. 
673 Aléx (1994), s 201f. Angående det svala mottagandet av modernismens 
heminredningsestetik i arbetarklassen, se Löfgren (1997). Se också Åström (1985), s 
196ff. 
674 Nathorst (1938) s 1:7f. 
675 Se vidare Aléx (1994), s 201f. Jämför även med Hirdman (1983), s 135ff. 
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Trots detta skiljer sig det moderna projektet radikalt från en tidigare 
småborgerlig ideologi i det att en ideologiskt explosiv artikulering uppstår i 
kombinationen av dessa ideal med en stark vetenskapstro och ett strikt 
framåtblickande uppbrottsideal, som per definition värdesätter det nya och 
förkastar det gamla. Modernisterna sökte således aktivt ett brott med det 
förflutna och traditionen genom att framställa ”framsteget” som dessas 
motsats.676 Den ökade uppmärksamhet som tyckts ha ägnats utländsk mat 
under 1920- och 1930-talen kan möjligen tillskrivas denna programmatiska 
neofili samtidigt som framåtblickandet och tillvändheten till fördomsfrihet 
även yttrade sig genom svagt definierade gränser mellan det som upplevdes 
som utländskt och svenskt. Som jag redan visat samsades exempelvis 
svenskt kräftkok och kalops oproblematiskt med cassoulet och hummer à la 
Parisienne i Sigrid Nordenfalks Svenskt och franskt kök från 1924.677  

Snarare än att intressera sig för skillnader nationer emellan intresserar 
sig 20- och 30-talets köksreformatorer för det universellt goda som, plockat 
ur sina kulturella kontexter, skulle utgöra en internationell kanon av 
rationellt baserad matlagning. Den utländska matlagningen artikuleras nu 
som ”god matkultur” och kvalitativt bra matlagning. Man plockar russinen 
ur kakan ur all världens kök och under 1930-talet kan denna ”best of”-
inställning hos författarna bland annat ses i titlar som Lilla Deeleys 
Internationella kokbok (1934) med undertiteln ”365 specialrätter från 
världens alla länder”, Mary Nathorsts Hela världens billiga mat (1938) och 
Elsa Östbergs Världens bästa mat (1934 & 1935). I dessa kokböcker 
förekommer recept med en uppsjö av olika nationalitetsbeteckningar huller 
om buller. Flera gånger är recepten också disponerade, inte per land som i 
senare kokböcker, utan snarare per maträttstyp (soppa, kött, fisk, osv.) i 
vilka olika nationers recept blandas huller om buller. Böckerna saknar 
också de längre kultur-kontextualiserande utbroderingar som senare blir 
vanliga i denna typ av kokböcker. Nivån av territoriell anknytning ter sig 
således egentligen som ganska låg för dessa recept. Snarare än att göra 
anspråk på att utgöra ”äkta” recept från Italien, Frankrike eller England så 
betecknar i detta fall adjektivet ”utländsk” istället framförallt en öppen, 
modern attityd till matlagningen i Sverige och dess förnyelse.678 

Om vi nu för ett ögonblick skådar bortom det ideologiskt laddade 
moderna projektets horisont kan vi dock även finna mer materiella och 
demografiska faktorer som kan förklara en viss del av betoningen på det 
som ovan har kallats för ”praktikalitetsretoriker”, dvs. framhållandet av de 

                                           
676 Harvey (1989), s 12. Se även Scott (1998), s 93f. 
677 Nordenfalk (1924). 
678 Detta kan jämföras med Wildts (2001), s 69ff, beskrivning av ett liknande mönster 
och en motsvarande utveckling i Västtyskland under 1950-talet. 
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presenterade receptens lätta och snabba tillagande under perioden 1920-
1960, och då kanske främst från 1940-talet och framåt. En allt större del av 
den kvinnliga befolkningen klev under andra världskriget, och tiden snart 
därefter, in i lönearbete i en eller annan form. Parallellt med detta finns det 
dock en yrkeskategori som många kvinnor utträdde ur, framförallt från 
1940-talet och framåt, och det är hembiträdesyrket. Göran Therborn 
undersöker i Klasstrukturen i Sverige 1930-1980: Arbete, kapital, stat och 
patriarkat (1981) förekomsten av revenybetald hemhjälp under perioden 
1930-1980 och noterar i boken en skarp nedgång för förekomsten av 
hemhjälp i svenska hem från 1940-talet fram till mitten på 1970-talet, då 
hembiträdet nästan helt försvunnit ur de svenska hemmen.679 Therborn 
påpekar att det fram till 1930-talet var vanligt med ”hjälphustrur” i mindre 
bemedlade stadsfamiljer, men att dessa också var de första som försvann 
från marknaden. Detta kan tas som intäkt för att hembiträdet sakta men 
säkert avskaffades som social institution ”nedifrån och upp”, det vill säga 
att de 0,2 % av de reproduktiva arbetarna som 1979 fortfarande arbetade 
mot reveny (betalning ur ”egen ficka”, ur privatinkomst) uteslutande var i 
anställning i de mest välbärgade familjerna i samhället.  

Therborn noterar i sin studie att ”[h]ustjänarnas försvinnande innebär 
under processens första årtionden, att reproduktionsarbetet åter sluts inom 
familjen, en vändning av en mer än hundra år lång process”.680 Detta åter-
integrerande av reproduktionsarbetet (matlagning, städning, hemunderhåll, 
osv.) i familjen resulterade i en enorm ökning av antalet hemmafruar, 
framförallt under 1950-talet.681 1950-talet har således ofta kallats för 
”hemmafruns era”, men samtidigt sker ökningen över tid och är en 
pågående process från början av 1930-talet ända fram till mitten på 1950-
talet för att då återigen börja sjunka.682 Sammantaget innebär denna process 
att allt fler kvinnor med hushållsansvar i medelklassen, eller det lägre 
borgerskapet, blir av med sin hemhjälp från 1930-talet och framåt, 
samtidigt som de själva i allt större utsträckning får ”gå in i köket” och ta 
ett direkt och konkret ansvar över hushållsuppgifterna. På samma sätt som 
hos tidigare särartsfeminister, som Fredrika Bremer och Ellen Key, 
framhölls hemmafruyrket allmänt i samhällsdebatten som en viktig 
profession i samhället. Enligt denna filosofi var män och kvinnor till sitt 

                                           
679 Therborn (1981), s 43. 
680 Therborn (1981), s 43. 
681 Therborn (1981), s 138f. Även om den generella trenden här är tydlig så måste det 
även tas i beaktande att Therborn i sina siffror inte tar hänsyn till den problematiska 
exklusionen av jordbrukarhustrur ur kategorin ”förvärvsarbetande” i den officiella 
statistik som han baseras sina uträkningar på. Se Nyberg (1989), s 271ff. 
682 Therborn (1981), s 43. 
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väsen olika, kvinnans plats var i hemmet (köket), men det var samtidigt en 
plats som var värd att respekteras. Det är alltså från andra världskrigets slut, 
och särskilt under 1950-talet, som hemmafrurollen professionaliseras och 
det är denna process som vi ser början och kulmen på genom de 
återkommande betoningarna av hushållningen och matlagningen som en 
plikt och ett hantverk i kokböckerna från denna period. Att sköta om 
hushållet, och därmed också att laga mat, är således enligt denna 
ideologiska konstruktion den (gifta) kvinnans plikt och yrke. 

Under 1950-talet blir också kokböckerna om utländsk matlagning 
verkligen ”folkliga” i en vidare form- och innehållsmässig bemärkelse, och 
i motsats till vissa av de kanske något förhastade bedyranden om en sådan 
inriktning som förekommer i kokböckerna under 1920- och 1930-talen.683 
Priset på böckerna sjunker generellt och titlar med större upplagor och med 
en populärare layout samt ökad förekomst av flerfärgstryck publiceras nu, 
där Tore Wretmans Ur främmande grytor från 1953 och Ellen Rydelius och 
Ria Wägners Smakbitar från 8 länder från samma år – den ena utgiven av 
kooperationen och den andra av ICA-förlaget – kan framhållas som bra 
exempel på sådana böcker. Generellt kan man här säga att publiken för 
kokböckerna om utländsk matlagning tycks vidgats med tiden: från att ha 
varit menade som manualer för kockar i förmögna hushåll expanderas 
publikkretsen i slutet av 1800-talet till att innefatta även de lägre skikten av 
borgerskapet. Till sist, från mitten av 1900-talet och framåt, vänder sig 
böckerna så till den expanderande nya, bredare ”medelklassen”. 1956 har 
förfolkligandet av den utländska maten till sist slagit igenom till en sådan 
grad att man på omslaget till Silvio och Tomaso Tombas Vi äter italienskt 
kan läsa att det då ”hör till allmänbildningen att känna till italiensk 
matkultur”.684 

Under 1950-talet blir, som tidigare påpekats i avhandlingen, också 
användningen av matlagningen som metafor eller till och med ett substitut 
för resande vanligare. En viss förskjutning sker då även i den tilltalade 
publiken från ”hemmafrun” till ”utlandsresenären”. Under 1950-talet, och i 
ännu högre grad 1960-talet, börjar således kokböckerna spegla svenskarnas 
ökande resande, och vänder sig allt oftare till en tilltänkt publik som 
föreställs vilja återuppliva reseminnen eller förbereda sig för utlandsresan 
genom att lära sig om eller provlaga utländsk mat.685 Detta skifte i den 

                                           
683 Under 1950-talet sker även en stark ökning av utländskbetecknade recept i de 
svenska standardkokböckerna, såsom Hemmets kokbok och Vår kokbok, vilket tyder 
på att det är under denna period som den utländsk-betecknade maten får sitt verkligt 
breda genomslag i Sverige. Se vidare Bergström (1997), s 76ff. 
684 Tomba & Tomba (1956), omslag. 
685 Under 1960-talet, se exempelvis Tornérhielm (1951), s 3, Halling (1952), omslag, 
Solsona (1959), omslag, Tomba & Tomba (1956), Pavia (1961), omslag, David 
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tilltalade publiken för kokböcker om utländsk mat, från hemmafrun till 
utlandsresenären, sammanfaller även med en explosion av antalet 
reseguider med inriktning mot mat som publiceras under 1950-talet.686 
Kopplingen mellan resande och matlagning kan ses som ett led i en mer 
utbredd territorialisering och nationalisering av den utländska matlagningen 
under 1950-talet i och med att matlagningen således kopplas till en specifik 
plats som går att (och bör) besökas. Till skillnad från 1920- och 1930-talens 
flytande gränser mellan det svenska och det utländska tycks alltså en ökad 
nationalisering och territorialisering av den utländska matlagningen ske 
under 1950-talet. 

Denna utveckling verkar också motsvaras av en stärkt uppfattning om 
en svensk territorialiserad ”smak”. Även tidigare framstår det ha varit 
viktigt för författare och utgivare av kokböcker om utländsk mat att påpeka 
att den av dem presenterade matlagningen är anpassad efter ”svensk smak”, 
men under 1950-talet blir dessa påpekanden standard och lyfts ofta fram 
redan på böckernas omslag. 1950-talet ser således en växande vurm för det 
utländska, men en utländskhet som plockas in och integreras i en svensk 
kontext. Paradoxalt nog gäller under 1950-talet att den som vill vara en 
”god svensk” ska gilla det som betraktas som ”utländskt”, vilket även 
diskuterades tidigare i avhandlingen (kap. 1 och 3). Att vara öppen och 
modern framställs som en specifikt svensk nationell dygd vilken kopplas 
till ”hur svenskar är” (dvs. förutsätts vara). I jämförelse med 1920- och 
1930-talens modernism med dess fokus på att konstruera en universell icke-
nationell kanon kan således 1950-talets modernism snarast beskrivas som 
en nationaliserad modernism, där kokboksförfattarna tycks anse det som sin 
uppgift att slussa in utländska influenser i en som distinkt svensk upplevd 
matkultur, präglad av modernitet, framåtanda och öppenhet.  

Om vi vill förstå förändringarna i den retorik som används för att sälja 
in utländsk matlagning till en svensk publik under perioden 1920-1960 kan 
vi inte förbise de stora socioekonomiska förskjutningarna som sker under 
denna epok.   Exempelvis framstår det som mycket troligt att nedgången i 
antalet hushåll med hemhjälp, kombinerat med att många fler fruar själva 
gått in i köken på grund av detta, spelat in i en betoning av den presenterade 
matlagningens lätthet och snabbhet. Samtidigt är det svårt att komma runt 
det moderna projektets stora genomslag inom den kulinariska litteraturen. 
Matlagningen inordnas där i ett större och mer genomgripande socialt 

                                                                                                                                    
(1962), omslag, Ambatsis (1963), omslag, Carrier (1964), s 3 samt s 232, Mathiot 
(1970), s 5. Se vidare även omslaget till alla böcker i ”Lätt och läckert”-serien från 
Verbum, exempelvis Horvath (1965a) samt Piepenstock (1965a). 
686 Se exempelvis Winner (1953),  Freytag von Loringhoven (1955), Halling (1953), 
Nyblom (1953), Bos (1953), Tomba (1952) samt Nycop & Nycop (1952).  



I köttbullslandet 

 214  
 

reformprojekt, där ledorden är professionalism, vetenskaplighet, rationalitet 
och praktikalitet. I kokböckerna yttrar sig dessa ideal genom en stark 
betoning av tids- och kostnadseffektivitet, hälsa och en allmän tillvändhet 
till det ”nya” och ”moderna”. Kokboksförfattarna ansåg att den utländska 
maten här hade en stor roll att spela eftersom det moderna köket skulle 
bestå av ”russinen ur kakan” av all världens matlagning, vilka utan 
fördomar skulle inkorporeras i och sammanställas till en rationaliserad 
modern matlagningskanon, frikopplad från gamla uttjänta nationella seder 
och matkulturer. Det moderna vardagsköket skulle bestå av ett destillat av 
världens bästa matlagning, fast moderniserad, rationaliserad och 
uppdaterad.  

Trots att det moderna projektet till stora delar sågs som ett 
demokratiserande projekt av dess förkämpar bar det, åtminstone under sina 
första decennier, en svårborttvättad stämpel av sin tids borgerliga 
hemkultur och ideal och framstod troligtvis för många mer som ett 
disciplineringsprojekt än som ett folkbildningsprojekt. Efter andra 
världskriget blev dock litteraturen om utländsk matlagning demokratiserad 
och ”förfolkligad” till större grad än någonsin tidigare, vilket också kan ha 
att göra med utbredningen av en internationell massturism hos större 
befolkningsgrupper i Sverige under 1950-talet. 

I början av ”den folkliga matens epok”, under 1920- och 1930-talen, 
framstår gränsen mellan det svenska och det utländska som högst flytande 
och odefinierad. Under 1950-talet verkar det dock som att dessa 
demarkationer blir, om inte mer rigida, så åtminstone tydligare definierade. 
Det moderna projektet kastar av sig universalismen och framstår i allt högre 
grad som ett svenskt (eller kanske snarare ”försvenskat”) projekt som ska 
utvecklas inom en föreställd ram av ”det svenska” och ”svenskhet”, vilket i 
exemplet med matlagning yttrar sig genom ett ständigt annonserat 
anpassande till den ”svenska smaken”. Således framställs den utländska 
matlagningen som erbjudande omväxling i svensk vardagskost, fast inte 
längre som på 1920- och 30-talen, inom ramarna för det universellt goda, 
utan snarare inom ramarna för det (upplevda) specifikt svenska. 

 
1960-talet: den genuina utländska matens epok 
I övergången mellan 1950-talet och 1960-talet sker ett definitivt skifte 
gällande de vanligast förekommande retoriska formerna i kokböckerna om 
utländsk mat. Från att ha presenterat den utländska maten i termer av hur 
modern och rationell den är börjar nu fokus istället glida över på en retorik 
om genuinitet, autenticitet och äkthet. Hur kan detta relativt snabba och 
dramatiska skifte teoretiseras och förklaras?  

En uppenbar förklaring är här att den ökade importen av utländska 
konsumtionsvaror, vilken tar fart efter andra världskriget, i förlängningen 
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leder till att det för majoriteten av befolkningen för första gången 
överhuvudtaget blir möjligt att laga mer ”genuin” och oanpassad utländsk 
mat i Sverige. Att någonting blir möjligt betyder dock inte att det 
automatiskt kommer att hända, speciellt inte när det gäller att förändra så 
pass symboliskt laddad praktiker som matkonsumtion med dess djupt 
förankrade implikationer för den sociala identiteten. Det är inte så lätt att 
överge en gammal ”smak”, varken på ett fysiologiskt eller symboliskt plan. 
För att detta ska ske behövs att aktörer med stort förtroendekapital kliver in 
som garanter för den nya matvaran/praktiken och förklarar hur, och kanske 
framförallt varför vi bör ta till oss denna. Hur denna garanterade aktör 
väljer att argumentera för detta kommer att formas av tidsandan, det vill 
säga den tillgängliga retoriska arsenalen. Det går exempelvis att framhålla 
att den nya maten är utomordentligt god, lyxig, billig, hälsosam, 
avmagrande, med mera, för att övertyga den osäkra konsumenten om dess 
förträfflighet. Det vi har sett i kapitel 3 är hur dessa garanterande aktörer 
från slutet av 1950-talet och framåt i allt högre grad säljer in den nya 
matlagningen med nyinförda ingredienser som ”genuin” och ”äkta”, som ett 
värde och argument i sig, istället för att använda sig av (eller i kombination 
med) andra typer av argument. Hur kan vi förstå denna utveckling? 

Kulturgeografen David Harvey försöker i The Condition of 
Postmodernity ge en materialistiskt grundad förklaringsmodell för de 
dramatiska ekonomiska, sociala och kulturella förändringar som världen 
genomgått efter andra världskriget. Harveys förklaringsmodell är mycket 
omfattande och jag kommer här endast att fokusera på några aspekter av 
den mer övergripande och mångfacetterade analys som Harvey presenterar. 
Trots att Harveys förståelse av framförallt postmodernistiska, och då 
särskilt poststrukturalistiska, teorier och idéer stundtals är en smula 
endimensionell så ger hans breda syntes viktiga infallsvinklar angående en 
del av de övergripande ekonomiska, sociala och ideologiska förändringar 
som inträffat i världen det senaste seklet. Det är inte heller Harveys analys 
av postmodernismen som ideologi som jag här kommer att fokusera på, 
utan snarare hans tankar kring olika typer av reaktioner på genomgripande 
ekonomiska och sociala förändringar i samhället samt hur dessa även 
påverkar olika diskursiva praktiker.  

Harvey beskriver i sin bok hur den universalistiska modernismen 
växer fram som en stark och samlad rörelse i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet som ett svar på, och försök att handskas med, den industriella 
kapitalismens samhällsomstörtande effekter. Dessa bestod bland annat i ett 
sönderslitande av gamla normer, samhällsstrukturer, institutioner, 
familjemönster och ägandeformer.  

Modernismens hyllande av maskinkultur och rationalitet som vägen 
till allmän lycka var dock långt ifrån den enda responsen på den vitt 
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utbredda misär och förstörelse av gamla sociala strukturer som 
industrikapitalismen medförde. En minst lika vanligt förekommande 
respons var en direkt reaktion mot moderniteten (det kulturella system som 
den industriella kapitalismen medförde, ej att förväxla med den 
modernistiska ideologin) och dess medföljande onda. Denna reaktion 
yttrade sig som en betoning av konkret plats i opposition mot modernitetens 
snabbt ökande kommunikationsmöjligheter, och av kontinuitet och stabilitet 
i motsats till den moderna förändringsdynamiken. Dessa betoningar av 
”förankring” ledde i sin tur till ett febrilt sökande efter (och skapande av) 
traditioner, ”rötter” och historia vilket bland annat kan ses i det sena 1800-
talets svenska nationalromantik med dess vurm för den svenska bonden och 
naturen, vilket sammanfaller med vad Hobsbawm kallat för ”de 
massproducerade traditionernas era”.687  

Enligt Harvey sker ett avgörande skifte i den globala kapitalistiska 
ekonomin i början av 1970-talet, i det att den övergår från ett relativt 
platsbundet fordistiskt produktionssätt till en av plats relativt obunden 
flexibel produktions- och ackumulationsregim, vilket kombinerat med en 
snabbt accelererande transport- och kommunikationsteknologi som 
”krymper världen” leder till den moderna kulturella ordningens 
underminerande och en period av social och kulturell osäkerhet.688 Enligt 
Harvey börjar tecken på sprickor i den ekonomiska regimen uppenbaras 
redan under 1960-talet, vilket sammanfaller med en tilltagande kritik av det 
moderna projektet och modernismen som samhällsideologi. Modernismen 
börjar i vissa kretsar uppfattas som en ideologi som inte motverkar och 
håller tillbaka den industriella kapitalismens upplevda avigsidor utan 
snarare accentuerar och accelererar dem. Moderniteten upplevs åter 
framförallt som ett hot snarare än som ett löfte, och då framförallt ett hot 
mot identitetens och platsens integritet genom det internationella flödet av 
information, kapital, varor och tjänster. 1960-talet kan således i Harveys 
ögon betraktas som en period av ”förskalv” till det seismiska ekonomiska 
och kulturella skifte som enligt honom inträffar i början av 1970-talet.689  

                                           
687 Se exempelvis Gaunt & Löfgren (1985), s 17ff, Broberg (1993), s 177ff, Frykman 
(1993), s 139ff. samt Löfgren (1993), s 93ff ; Hobsbawm (1983). 
688 Harvey kallar detta krympande, orsakat av radikalt förbättrade 
kommunikationsmöjligheter, för ”time-space compression”. Se Harvey (1989), s 
240ff. Det är i Harveys ögon i skenet av denna kulturella kris vi exempelvis måste se 
den postmodernistiska intellektuella rörelsens framväxt under 1970-talet, med dess 
ifrågasättande av modernistiska ideal och tankegångar. Se Harvey (1989), s 327-360. 
689 Harvey (1989), s 38. Det är här återigen viktigt att påpeka, på samma sätt som jag 
gjort tidigare i avhandlingen, att anti-modern kritik i varierande intensitet förekommit 
under hela moderniteten/senmoderiteten. Det Harvey här pekar på är att denna kritik 
kommer att få ett bredare genomslag och starkare gehör i perioder av genomgripande 
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Precis som responsen på ekonomisk och kulturell osäkerhet i slutet av 
1800-talet yttrade sig både genom en hyllning till det nya (modernismen) 
och som en negativ motreaktion, kan vi se samma parallella processer i 
arbete mot slutet av 1900-talet, då de nya samhällsvillkoren (det 
postmoderna/senkapitalistiska/ senmoderna tillståndet) dels leder till 
framväxten av en ideologi som hyllar dess förutsättningar (postmodernism), 
men samtidigt även till en reaktion: en hyllning av det (upplevda) stabila 
och autentiska: platsen, folket, historien.690 Marshall Berman har i sin 
inflytelserika porträttering av modernismens historiska utveckling beskrivit 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som en tid när 
”modernitetstanken, uppfattad på en mängd fragmentariska sätt, förlorar 
mycket av sitt liv, genljud och djup, och tappar sin förmåga att organisera 
och ge mening åt människors liv”.691 Berman beskriver vidare lidelsefullt 
1960-talets reaktion mot den förhärskande formen av modernitet och 
modernism vid denna tid, högmodernismen: 

 
Enskilt och kollektivt behövde vi fråga oss vilka vi var och ville vara, 
vart vi rusade och till vilket mänskligt pris. Men det fanns inget sätt att 
tänka igenom något av detta under trycket av den trafik som drev oss 
alla framåt: det var därför trafiken måste stanna. 

Så passerade sextiotalet. Motorvägsvärlden växlade upp för en ännu 
väldigare expansion och tillväxt, men fann sig angripen av en mängd 
lidelsefulla skrik från gatan, individuella skrik som skulle kunna bli ett 
kollektivt rop som bröt fram mitt uppe i trafiken, som fick de väldiga 
maskinerna att stanna eller åtminstone radikalt sakta farten.692 
 

Det är alltså i detta övergripande sammanhang av ett begynnande radikalt 
skifte i världs- och samhällsordningar vi måste se Harry Nickles (1970) 
jeremiader mot ”modern jet-trafik och internationell företagsamhet” och 
den allmänna driften mot en genuinitetens retorik.693 Dessa är alla 
reaktioner på och försök att ta spjärn emot ett modernt tillstånd och en 
modernistisk ideologi som upplevs som ledande till rotlöshet, 
desorientering, blind standardisering samt en frikoppling av varan från dess 
sociala och kulturella sammanhang och en därpå följande förlust av 
traditioner, vad som på ekonomisk-sociologisk jargong skulle kunna kallas 
för ett ”radikalt urbäddande” av varan ur den omgivande kulturella 

                                                                                                                                    
och radikala samhällsförändringar än i andra tider. Jämför även med Salomonsson 
(1987), s 93f. 
690 Se även Torstendahl (2001), s 54. 
691 Berman (1995), s 15. 
692 Berman (1995), s 316. 
693 Nickles (1970), s 7. 
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kontexten.694 Allt detta skulle kunna summeras med att beskriva det som en 
känsla av att ”något håller på att gå förlorat” i moderniseringsprocessen, 
eller, som Karl Marx och Friedrich Engels beskrev den chockartade 
upplevelsen av moderniseringsprocessen i Kommunistiska manifestet: ”Alla 
fast rotade förhållanden och dem åtföljande gamla ärevördiga 
föreställningar och åskådningar upplöses, alla nybildade föråldras innan de 
hinner förbenas. Allt som är fast förflyktigas, allt som är heligt 
profaneras”.695  

I opposition mot den kulinariska modernismen, vilken kämpade för att 
frikoppla ”det bästa av alla kök” och skapa ett nytt universellt modernt 
idealkök inleds under 1960-talet istället en process för att återupprätta, och 
ibland till och med nyupprätta, en koppling mellan matlagning och dess 
kulturella och historiska sammanhang med en betoning på kontinuitet och 
autenticitet. Värdet av traditioner uppvärderas nu enormt. Matlagning 
presenteras allt oftare i sammanhang av långa texter som placerar dem i en 
kulturell och historisk tradition, och recepten framhålls gång på gång som 
genuina, äkta och autentiska, det vill säga som oförstörda av 
moderniteten.696 Genom att skapa en stark koppling mellan matlagning och 
en viss kultur och dess historia, och genom att framställa matlagningen som 
en spegling av denna kultur och historia, skapas en typ av 
”lekmannastrukturalism” vilken konstruerar matlagningen som uttryck för 
någon typ av mytisk och mystisk central kulturell essens, av historien 
oföränderlig och oförändrad. I etnologen Anna Burstedts ord så: 

 
…ges maten en platsbunden identitet som även innefattar 
uppfattningar och kunskap om platsens övriga kulturella uttryck i 
form av historia, tradition och ursprung… Maten är en materialisering 
som uttrycker en förtätning av plats. När sedan denna koppling tas för 

                                           
694 Jämför här med Karl Polanyis begrepp ”embedded economy” (”inbäddad 
ekonomi”) i Polanyi (1944). Se vidare Granovetter & Swedbergs (1992), s 9f, 
klargörande av begreppet; i ljuset av vilket det framstår som att ”ombäddande” 
egentligen skulle vara en bättre term i detta sammanhang. 
695 Marx & Engels (1986), s 15. För en intressant diskussion kring detta citat, se 
Berman (1995), kap. II. Det är här också intressant att notera att flera av de mest 
genuinitetstillvända kokböckerna ursprungligen publicerats i USA av det populistiskt 
konservativa förlaget Time-Life, däribland Kennedy (1969), Nickles (1970), samt 
Feibleman (1970). Dessa skulle kunna betraktas som ingående i en konservativ 
mobilisering i USA under 1960-talet mot centraliserande högmodernism och för mer 
lokala självbestämmandeformer färgade av lokala förhållanden och traditioner – se 
Farber (2003). Det bör dock påpekas att både Farber och Marshall Berman samtidigt 
ser reaktionen mot högmodernismen som en universell företeelse under 1960-talet 
som går att finna i alla nyanser på det politiska spektrat. Jämför här även med Berman 
(1995), s 315ff.  
696 Se även Burstedt (2001), s 66. 
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given framställs matkulturens härkomst och orsak på ett 
essentialiserande och naturaliserande sätt.697  
 

Men hur symboliserar kokboksförfattarna denna stabilitet och tradition, 
vilken modell eller form presenteras som urtypen av det stabila och av tiden 
oförändrade i kokböckerna? Eller om man ställer frågan på ett annat sätt, 
vilka företeelser är det författarna åkallar och artikulerar med den 
presenterade matlagningen för att uppnå en genuinitetseffekt? Svaret är i 
kokböckerna allt som oftast platsen/territoriet, folket, och framförallt 
nationen, där ”folket” och ”territoriet” (även den subnationella regionen) i 
detta sammanhang framställs som komponenter av nationen – ja, kanske till 
och med nationens grundvalar –  snarare än som med nationen 
konkurrerande företeelser.698 Det ökande åberopandet av platsen, 
territorialisering, kan bland annat illustreras med en hänvisning till den 
nationalisering av den tidigare så diffust definierade ”orientaliska” 
matlagningen som sker i kokböcker under 1960-talet. Den kan även ses 
som en accelererande process i kokböckerna om mer geografiskt 
närliggande lokaliserade kök som det franska, spanska och italienska; där 
författarna anstränger sig för att knyta maträtter och matlagningstyper till 
sub-nationella regioner som framställs som nationens kropp och själ, den 
mystiskt kraftladdade ”myllan”.  

Åberopandet av ”folket” skiljer sig under 1960-talet dock från 1950-
talets tillvändhet till ”folklighet”. Där det folkliga på 1950-talet 
framställdes som det demokratiska och vardagliga, artikuleras det under 
1960-talet istället som det primordiala och genuina. Denna vurm för det 
folkliga kan i mångt och mycket även likställas med den romantisering av 
bonden och landsbygden som många i bildningsborgerskapet gav uttryck 
för mot slutet av 1800-talet, där bonden med hans föreställt enkla och av 
tiden oförändrade livsstil kom att symbolisera den stabilitet i tid och plats 
som eftertraktades.699 Meningsladdningen i åkallandet av folket som 
genuinitetslegitimerande kraft skiftar alltså mellan 1950- och 1960-talet 
från en uppfattning av folket som den stora massan av medborgare till en 
uppfattning om en specifik etnicitet, en tillhörighet i en nationell tradition. 
Denna förändring speglar således en etnifiering av begreppet ”folket” som i 
vissa fall till och med övergår i en rigidare form av rasialsering.  

Sammantaget går det under 1960-talet att identifiera ett kraftigt 
ökande intresse för ”det nationella” på det kulinariska fältet. Åberopandet 
av nationen och det nationella som en rättfärdigandegrund för genuin 

                                           
697 Burstedt (2001), s 67. 
698 Se Löfgren (1989), s 18. 
699 Se Gaunt & Löfgren (1985), s 17 samt Frykman (1993), s 139ff. 
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matlagning visar sig även genom ett starkt ökande intresse för att benämna 
olika maträtter som nationalrätter, och en upptagenhet med att isolera det 
typiska och unika i olika nationella kök. Detta intresse för åtskiljande och 
särskiljande mellan olika nationella kök står i bjärt kontrast mot de diffusa 
gränser mellan svenskt och utländskt, och mellan olika utländska kök, som 
kunde iakttas i kokböckerna om utländsk mat under 1920- och 1930-talet. 
Denna typ av upptagenhet med det nationellt klassificerande och 
särskiljande, dragandet av strikta gränser, skulle kunna ses som ett uttryck 
för ett behov av att återupprätta en tydlig social, men kanske framförallt 
rumslig, ordning i ett samhälle som upplevs som hotat av strukturell 
uppluckring och det David Harvey kallar för ”time-space compression” , en 
känsla av att världen krymper vilket leder till en brist på 
orienteringsförmåga och en upplevelse av att den specifika platsens 
identitet hotas genom explosivt ökande kommunikationsfrekvenser.700 
Detta behov av att återupprätta en stabil ordning att orientera sig i världen 
efter gör att människor vänder sig till de institutioner i samhället som de ser 
som bärare av en sådan tids- och rumsmässig stabilitet. Teoretiskt finns det 
en mängd olika institutioner som kan framställas som borgande för 
stabilitet och kontinuitet: familjen, religionen och klassolidariteten, bara för 
att nämna några exempel. Men kokboksförfattarna appellerar nästan 
uteslutande till nationen, denna paradoxalt nog distinkt moderna 
föreställningsform som dock excellerar i att framstå som den mest 
priomoridala gemenskap i existens.  

Resultatet av detta uppspaltnings- och indelningsbehov, denna 
upptagenhet med det nationellt åtskiljande och särskiljande, blir en form av 
mixofobi där bekräftandet av gränser mellan kulturer, nationer, folk och 
territorier blir av grundläggande vikt som en reaktion på modernitetens 
upplevda utraderande av sådana skillnader. Moderniteten framställs som en 
slåttermaskin som går fram och sliter sönder gamla unika etablerade och 
vördade livsformer vilka den ersätter med falska och ytliga oäkta 
blandprodukter. Det blir därför av högsta vikt för författarna att värna om 
kulturella fenomen, och att hålla dem ”rena” och av varandra obesudlade 
(vilket dock är en omöjlighet eftersom det inte finns några kulturer som 
någonsin existerat i ett vakuum).  

Som matforskaren Allison James skrivit om det som vi kan kalla för 
genuinitetsdyrkan så är det ett motstånd både mot homogenisering och 
kulturell synkretism eller kreolisering.701 Saker och ting ska hållas ”på sin 
plats” och det nationella systemet/diskursen blir det som får fungera som 
ramen som håller på plats och som utgör grunden för dessa uppdelningar. 

                                           
700 Harvey (1989), s 240f samt 350ff. 
701 James (1996), s 87f. 
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Nationen, denna tankeform som är ett oäkta barn av upplysningstiden och 
romantiken, utgör den upplevt stabila stommen i vår tids konstruktion och 
uppfattning av tid och rum. Det är till nationen man idag associerar 
stabilitet och kontinuitet, vilket visar vilken etablerad tankefigur nationen är 
i den sena 1900-talsmänniskans världsuppfattning.  

Samtidigt som uppvärderandet av matlagningens kulturella och 
historiska sammanhang måste ses som en reaktion på det moderna 
tillståndet kan det paradoxalt nog även betraktas som ett symptom på den 
nya senkapitalistiska/ senmoderna ekonomiska och kulturella ordning som 
är i annalkande under 1960-talet. När den marxistiske kulturhistoriken 
Raymond Williams skulle beskriva samhällstillståndet i brottet mellan 
1950- och 1960-talet noterade han att många iakttagare beklagade sig över 
att samhället höll på att bli för materialistiskt. Williams vänder på steken 
och beklagar att problemet med det (sen)moderna samhället är att det inte 
är tillräckligt materialistiskt.702 Med detta kontroversiella påstående menar 
Williams att konsumenten i det (sen)moderna samhället inte längre köper 
bara en vara utan i allt större grad konsumerar en image, en aura eller 
”berättelsen” om en vara snarare än att se till varan i dess materiella 
egenskaper. Eller som Jean Baudrillard många gånger påpekat, så måste 
varan i den senmoderna ekonomin förvandlas till ett tecken för immateriella 
värden för att vara en attraktiv konsumtionsvara.703  

Marknadsföringskonsulterna David Lewis & Darren Bridger noterar i 
The soul of the new consumer: Authenticity, what we buy and why in the 
new economy, en marknadsföringshandbok för den senkapitalistiska 
ekonomin, att många existentiellt bärande myter i dagens samhälle kopplas 
till konsumtionsvaror. Således blir stora delar av den existentiella 
mytologin i samhället, kommodifierad, dvs. knuten till varor och handlad 
på en marknad. Genom konsumtionen av dessa varor, skriver Lewis & 
Bridger, kan konsumenten genomgå en ”enkel och prisvärd förvandling”, 
och konsumtionen av varan blir ett fysiskt redskap för att inkorporera 
myten i den egna erfarenheten/den egna erfarenheten i myten.704  

Lewis & Bridger citerar även Rolf Jensens The Dream Society när han 
skriver att vinst i framtidens företag kommer att genereras genom 
produktens emotionella innehåll: ”Företag kommer att bli berättelse-ägare 
snarare än produkt-ägare”.705 Som de marknadsförare Lewis & Bridger är 
lämnar de under rubriken ”Autenticitet – ditt företags biljett till välstånd” 
råd om hur företagsledare kan utnyttja den framväxande autenticitetskulten 

                                           
702 Williams (1997c), s 185. 
703 Se Baudrillard (1996), s 22. 
704 Lewis & Bridger (2000), s 37. 
705 Jensen citerad i Lewis & Bridger (2000), s 39 [min översättning]. 
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i den senmoderna kapitalistiska ekonomin för att tjäna pengar. De första två 
råden lyder: ”lokalisera din produkt vid en plats” och den andra ”lokalisera 
din produkt i tiden”, vartefter författarna konstaterar att plats och historia är 
de främsta autenticitetsmarkörerna i senmoderniteten, samt att företag 
genom att knyta varor till tid och plats kan skapa sig komparativa fördelar 
gentemot sina konkurrenter.706  

Platsens och historiens myt är alltså de två berättelser som tycks mest 
värda att äga under det sena 1900-talet. I samma linje noterar David Harvey 
i The Condition of Postmodernity att en av de mest revolutionerande 
utvecklingarna under senmoderniteten är kommersialiseringen av historia 
och kulturformer. Harvey kopplar denna utveckling till en trend av allmän 
kommodifiering av kulturen i början av 1960-talet, och skriver att om 
modernitetens maxim var hemmet som ”en maskin att bo i”, så är 
senmodernitetens hem som ”en antikvitet att bo i”.707 

Lewis & Bridger illustrerar samma vändning genom att hänvisa till ett 
experiment i vilket konsumenter fått bedöma sitt gillande av en liten 
glasflaska på en skala från 1(lägst) till 5 (högst). Vissa av deltagarna fick 
berättat för sig att flaskan var en relik från Pompeij vid dess förstörelse år 
79, en annan grupp fick ingen information alls om flaskan. Gruppen som 
fått flaskans fiktiva historia berättad för sig gav genomgående bedömningar 
på 4 och 5 och uttryckte en beredskap att betala hundratals dollar för 
ägande av flaskan. Gruppen som inte fick någon historia berättad för sig 
bedömde den genomgående med ettor och tvåor och ingen i gruppen 
uttryckte något vidare gillande eller intresse för att införskaffa flaskan.708 
En slutsats som kan dras av Lewis & Bridgers analys är att genuinitet och 
autenticitet genom koppling till historia och plats har ett högt värde, och 
blir till tillgångar i den senkapitalistiska ekonomin. Och de blir till 
tillgångar som säljer bra, eller som Deborah Root uttrycker det, så är 
”autenticitet den gällande valutan på den kulturella skillnadens 
marknadsplats”.709  

Således kan man se den genuinitetskult som växer fram inom 
matlitteraturen under 1960-talet som ett tecken på den ekonomiska 
omvandling som sker under andra hälften av 1900-talet, med dess 
kommodifieringen av de existentiella berättelser och myter som placerar 
individen i världen. Kopplingen mellan produkt, konsumtion och myt 
stärks. Det är i större grad myten kring en produkt som konsumenten 
”köper in sig i” än den fysiska varan. Som Jean Baudrillard har skrivit 

                                           
706 Lewis & Bridger (2000), s 40f. [min översättning]. 
707 Harvey (1989), s 63. [min översättning] Se även Root (1996), s 73. 
708 Lewis & Bridger (2000), s 32.  
709 Root (1996), s 78 [min översättning]. 
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apropå den senmoderna hungern efter det äkta i en verklighet som upplevs 
som genomgående oäkta: ”När verkligheten inte längre är vad den en gång 
var, blommar nostalgins fulla mening ut”, vilket enligt Baudrillard leder till 
”[m]ångfaldigandet av ursprungsmyter och verklighetsbeteckningar; av 
andrahands-sanningar, objektivitet och autenticitet”.710  

Om vi återkopplar dessa resonemang till den genuinitetskult som 
speglas i kokböckerna om utländsk mat från 1960-talet kan man därmed, 
som även påpekats tidigare, paradoxalt nog se denna utveckling som 
samtidigt vardande både en reaktion mot och ett symptom på modernitetens 
utveckling. Även om den på ett medvetet plan utgör en protest och ett 
avståndstagande mot ett ”modernt” synsätt kan man på ett latent plan se det 
som att immateriella värden och existentiella berättelser knyts till 
konsumtionsartiklar (mat) och på det sättet blir ett kommodifierat värde 
som skänker just den matlagningen en komparativ fördel.711  

David Harvey noterar också att traditioner i senmoderniteten ofta 
kopplas till eller består av produkter som marknadsförs just i deras 
egenskap av traditionella, och han skriver vidare att ”i värsta fall utmynnar 
sökandet efter rötter [”egna” eller ”andras”] i  produktionen och 
marknadsförandet av image, simulacrum och pastisch”.712 
Kokboksförfattarna ser alltså enligt detta perspektiv den heritage hunger 
(”kulturarvshunger”) som uppstått i övergången mellan moderniteten och 
senmoderniteten och försöker mätta denna hunger genom att erbjuda 
produkter vilka artikuleras med kulturell autenticitet, plats och historia. 
Vidare är det i så fall inte längre maten på tallriken, i rent fysisk mening, 
som presenteras (säljs) i kokböckerna utan snarare de myter som kopplas 
till matlagningen av bokförfattarna – det vill säga de utländska kulturerna 
och traditionerna. Denna tankegång kommer också att utvecklas och ges 
mer utrymme längre fram i kapitlet. 

Den tillvändhet till traditioner och genuinitet som kan iakttas i 
kokböcker om utländsk mat under 1960-talet har hittills diskuterats i 
perspektivet av en reaktion mot moderniteten och det så kallade ”moderna 
tillståndet”. Denna reaktion kan ses över hela brädet av kokböcker om 
utländsk mat som publiceras under 1960-talet. Parallellt, och relaterat, kan 
man även i vissa kokböcker finna en reaktion mot den ideologi som, 
åtminstone i dess belackares ögon, underbyggt många av modernitetens 
negativa aspekter – det vill säga modernismen. Detta demoleringsprojekt av 
modernismen inom den kulinariska sfären, ”köksmodernismen”, yttrar sig 

                                           
710 Baudrillard (1983), s 171 [min översättning]. 
711 Se exempelvis Bell & Valentine (1997), s 175ff och även Heldt Cassell (2003), s 
64ff samt 150ff. 
712 Harvey (1989), s 303 [min översättning]. 



I köttbullslandet 

 224  
 

genom ett förkastande av det moderna projektets värderingar av 
universalitet, rationalitet, ekonomi och hälsa. Författarna bejakar istället 
överlag det partikulära framför det universella och det hedonistiska 
”unnandet” före ekonomi och hälsa, och framställer även hellre 
matlagningen som en sublim konst snarare än som ett rationellt hantverk. 
Denna omsvängning i den kulinariska retoriken och det medföljande 
övergivande av det kulinarisk-modernistiska projektet bärs i Sverige upp av 
en ny kulinarisk elit som utkristalliserat sig under slutet av 1950-talet och 
som innefattar så disparata personer som TV-kocken Ria Wägner, 
hovtraktören Tore Wretman och den från skådespelerska till 
kokboksförfattarinna omskolade Alli Halling.  

Den nya kulinariska eliten ersätter under 1960-talet det kulinariskt-
modernistiska projektets vestaler, skolkökslärarinnorna, som garanter för 
kulinarisk kvalitet och kunnande. Det som förenar dem är att de alla skriver 
för en publik med ett stort intresse för kultur och med ett stort innehav av 
det Pierre Bourdieu kallade för kulturellt kapital. Den nya kulinariska 
elitens tronbestigande sammanfaller även med en formmässig tudelning av 
kokböckerna om utländsk mat. I den ena fåran fortsätter under 1960-talet 
trenden med ”demokratiska”, relativt billiga och enkelt utformade 
kokböcker som exempelvis titlarna i Verbums ”Lätt och läckert”-serie.713  

I den andra fåran kan vi istället se en utveckling mot vad jag kallar en 
”nysnobbig” inriktning med lite mer genomarbetande, texttunga, 
välinbundna, smakfullt illustrerade och dyrare kokböcker.  Dessa 
kokböcker betonar vad som skulle kunna ses som en typ av extravagans, 
men inte någon ekonomisk sådan utan snarare kulturell. Denna typ av 
extravagans bygger inte på exkluderande genom krav på ekonomiskt 
kapital som kan bekosta skickliga kockar och dyra råvaror, utan betonar 
snarare kravet på – eller åtminstone intresset för att förvärva – kulturellt 
kapital; det vill säga ett intresse för att förvärva en kompetens om den 
utländska matlagningens kulturella kontexter som gör att man kan briljera 
med en socialt värdefull kunskap om vad som är lite mer ”äkta” och 
”genuin” matlagning. Dessa nya kokböcker artikulerar därmed extravagans 
med genuinitet snarare än med exklusivitet. Kokböckerna i denna subgenre 
utnyttjar även de nya retoriska konfigurationer och strategier som 
utkristalliserar sig i genren under 1960-talet mer frekvent och konsekvent 
än vad författarna för de ”demokratiska” kokböckerna gör.  

Alla tecken tyder på att de nysnobbiga kokböckerna, med deras 
inriktning på förvärvandet och kommunikationen av kulturellt kapital, 
riktar sig till en fraktion av medelklassen som är i stark omformering, 
expansion och uppgång under 1960-talet. Det rör sig bland annat om den 

                                           
713 Se exempelvis Horvath (1965a), Piepenstock (1965a) samt Palm (1970). 
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grupp som innefattar det som Daniel Bell kallar för ”den kulturella 
massan”, ett begrepp som är menat att beskriva det förmedlande segmentet 
av kultursektorn som i sig är en viktig konsumentgrupp för kulturella 
produkter. 714   Detta är samma grupp som Pierre Bourdieu i Distinction: A 
critical judgement of taste benämner ”kulturförmedlare” och  vars 
ekonomiska- och samhällsposition bygger på en ständig orientering i 
förändringar på det kulturella fältet, varför ett ständigt förnyat kulturellt 
kapital är deras viktigaste grundläggande tillgång.715 Det rör sig dock även 
om det bredare lagret av vad Bourdieu kallar för det socialt mobila fältet av 
”den nya småborgerligheten”, i vilken ingår alla yrken som arbetar med 
”presentation och representation” och även de yrkesgrupper som arbetar 
med att erbjuda symboliska varor eller tjänster, till vilka Bourdieu även 
räknar hälsovårds- och socialvårdssektorn och stora delar av de kulturella 
produktions- och reproduktionsyrkena, vilket också innefattar delar av 
lärarkåren.716 Detta är en grupp som enligt Bourdieus modell till stor del 
består av socialt klättrande individer som erkänner värdet av kultur och ger 
uttryck för en stor ”kulturell goodwill”, med vilket Bourdieu menar ett stort 
intresse för (och för att förvärva) kulturellt kapital.717 Det är en grupp med 
kulturella pretentioner.718  

Bourdieu påpekar även att dessa grupper eftersträvar ”originalitet för 
lägsta möjliga kostnad” och därför föredrar att laga och äta ”exotisk” och 
”populistisk” (”traditionell husmanskost”) mat.719 På samma sätt har Uma 
Narayan också noterat hur en ingående kunskap om främmande kulturers 
mat hos vissa medlemmar av denna klass blivit en tydlig strategi för 
genererande av kulturellt kapital. Narayan framhåller också det etiskt 
problematiska i att använda (självdefinierad) kunskap om främmande 
kulturer som statusstrategi, där den individ som använder kunskap om 
andra kulturers matlagning för att framstå som sofistikerad riskerar att falla 
in i en roll som ”kolonialkonnosör”.720 Detta är en problematik som jag 
även kommer att undersöka närmare längre fram i kapitlet.  

En intressant paradox som här är värd att lyfta fram är också att de 
värderingar som de ”nysnobbiga” kokböckerna särskilt betonar – ”stil”, 
”smak”, ”finess”, traditioner och kontinuitet – alla är sådana som socialt 

                                           
714 Se Bell (1978), s 20. 
715 Bourdieu (1984), s 323ff. 
716 Bourdieu (1984), s 359. 
717 Angående ”kulturell goodwill”, se Bourdieu (1984), s 318ff. Angående denna 
grupps sociala ambitioner, se Bourdieu (1984), s 333. 
718 Bourdieu (1984), s 337. 
719 Bourdieu (1984), s 185.  Se även Bell & Valentine (1997), s 193ff. 
720 Narayan (1997), s 181 [min översättning]. Se även Bergström (1997), s 79. 



I köttbullslandet 

 226  
 

mobila medelklassen allmänt anses sakna. Det är också denna klass, 
densamma som utgör publiken för skrifterna, som får motta de värsta 
råsoparna i kokboksförfattarnas tirader mot moderniteten.721 Allt detta 
sammantaget ger på ett märkligt sätt tillvändheten till dessa värderingar ett 
visst sken av masochism – eller kanske snarare – ett begär efter att vara 
något man inte känner att man är: ”äkta”. De egenskaper man på ett 
existentiellt plan känner sig sakna försöker man kompensera genom att 
symboliskt konsumera på ett diskursivt plan. 

 
Retorik, ideologi och makt 
I kapitel 1 diskuterades hur användningen av vissa typer av retorik kan leda 
till att aktörer medvetet eller omedvetet producerar och reproducerar 
ideologi. Det framhölls även att ideologi många gånger skapar och 
upprätthåller ojämlika maktrelationer i samhället genom att framställa som 
”naturliga” och ”sunt förnuft” blir dolda och till stor del osynliga. Retorik 
som kan framstå som väldigt oskyldig när den appliceras på exempelvis det 
kulinariska fältet kan således i förlängningen ha djupa konsekvenser för 
fördelningen av makt och inflytande i samhället i stort. Ideologierna 
formerar även subjektspositioner genom att artikuleras med olika sociala 
praktiker varigenom specifika roller tillskrivs olika grupper av människor i 
samhälllet, där konstruktionen av dessa subjektspositioner också verkar till 
att upprätthålla maktrelationer. Jag kommer i återstoden av detta kapitel att 
titta närmare på de vidare ideologiska implikationerna av några av de 
retoriker som använts för att konstruera den utländska matlagningen. De 
områden jag specifikt kommer att beröra är fördelningen av makt inom 
hushållet, egenmäktighet och etik i relation till det kulturellt främmande 
samt de maktrelationer som skapas och upprätthålls i samhället i stort 
genom användningen av kulturella autenticitetsretoriker.  

I det första av de tre korta nedslagen som följer diskuterar jag 
konstruktionen av genus i det undersökta materialet i relation till teorin om 
kvinnan i hemmet som en maktbärande ”gatekeeper”. Därefter följer en 
diskussion i vilken jag resonerar kring frågan om ”kulturfetischism” och de 
etiska problem som uppstår när utomstående tar sig rätten att frysa ned en 
viss version av en främmande kultur som ”äkta” för att sedan symboliskt 
konsumera denna för sin egen vinning. Slutligen undersöks hur bruket av 
en kulturell autenticitetsretorik, som kan te sig oskyldig på det kulinariska 
fältet, får djupgående konsekvenser genom den nedlåsning av sociala 
kategorier som den leder till när den formuleras som en bredare 
multikulturalistisk idé. I de sista två avsnitten berörs även hur 
förskjutningen på det kulinariska fältet mellan 1950- och 1960-talet, från en 
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kulturassimilatorisk retorik till en mer heterofil sådan, kan förklaras inom 
ramen för ett mer övergripande ideologiskt skifte i relationen till fenomen 
och människor som upplevs som kulturellt främmande.  

 
För vem är maten? Makt och genus i kokböckerna  
Som påpekats tidigare i avhandlingen är det förvånansvärt konsekvent 
endast föreställt kvinnliga läsare som tilltalas i de undersökta kokböckerna. 
Det är en uteslutande kvinnlig publik som tilltalas i i stort sett alla de 
undersökta kokböckerna, om än i varierande grad av tydlighet. I vissa av 
böckerna blir definitionen av publiken som kvinnlig endast synlig i valet av 
pronomen, som i Romble Salés titulerande av ”Högwälborne/Wäborne/ 
Wäbördige/ Dygderiike Fruer och Jungfruer” i förordet till Then Frantzöske 
Kocken och Pasteybakaren (1664), Cecilia Waerns (1915) ”unga 
företagsamma husmödrar”, Silvia Tombas (1929) ”fruar husmödrar” eller 
alla de andra otaliga variationer på ”husfru”- eller ”husmoders”-titeln som 
förekommer i kokböckerna.722 I andra fall är rollbeskrivningen för kvinnan 
i köket mer detaljerad, som exempelvis i  Sonja Aminoffs (1929) mycket 
explicita husmodersideologi som utgår ifrån att kvinnan ska betrakta sig 
som en ”slav under pliktuppfyllelsen” i hemmet.723 

Aminoff anser att kvinnan helt måste ta ansvar för hemarbetet på 
samma sätt som mannen bör ta ansvar för att bringa hem en inkomst: 
genom rationalitet och självdisciplin. ”Det är den normala formen för ett 
samliv, och den, som säkert även ger den lyckligaste lösningen på 
hemproblemet”, skriver hon bland annat.724 Hemmet och matlagningen 
framställs som kvinnans plikt, men på 1960-talet räcker det inte längre med 
att hon ser det som en plikt att uppfylla, hon måste även se det som en 
njutning och ett nöje enligt kokboksförfattarna. Kvinnan får inte betrakta 
matlagningen som något ”nödvändigt ont för vilken den arma husfrun 
måste offra tid och möta”.725 Tvärt om, skriver Marianne Piepenstock 
(1965), bör hon se det som ”ett underbart tillfälle för husmodern att kunna 
visa upp hela sitt register av kunnande”, varefter hon konstaterar att för den 
idealiske husmodern är ”[f]amiljen… centrum i hennes liv – det spars ingen 
möda”.726  

Det är helt uppenbart att ansvaret för hemmet och för matlagningen 
helt anses vila på kvinnan i den förkrossande majoriteten av 
kokboksförfattarnas ögon. Vissa socialteoretiker har velat betrakta denna 

                                           
722 Salé (1664), u.n. “Förord” ; Waern (1915), s 14 ; Tomba (1929), u.n. ”Förord”.  
723 Aminoff (1929), s 11. 
724 Aminoff (1929), s 11. 
725 Piepenstock (1965a), s 7. 
726 Piepenstock (1965a), s 7. 
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tydliga fördelning av ansvaret för hemmet på kvinnan som grunden för en 
kvinnlig maktbas i samhället. Denna teori benämns allmänt som 
”gatekeeper-modellen”. Kurt Lewin myntade begreppet i en studie från 
1943 där han tyckte sig kunna konstatera att kvinnorna genom sitt ansvar 
för hemmet kontrollerade flödet av varor – och då specifikt mat – i 
hushållet, vilket inom en marknadsekonomisk kontext i så fall skulle ge 
henne en avsevärd maktposition inom familjen, och i förlängningen inom 
samhället, i hennes roll som husfru/hemmafru.727 Enligt Alex McIntosh och 
Mary Zey, som diskuterar kvinnan som ”gatekeeper” i uppsatsen Women as 
gatekeepers har gatekeeper-modellen varit vedertagen inom stora delar av 
den akademiska forskningen om närings- och hushållslära under andra 
hälften av 1900-talet.728 Gatekeeper-modellen kan antas vara attraktiv 
eftersom den inte bara framställer kvinnan som ett passivt offer för ett 
förtryckande system utan även betonar kvinnans samhälleliga maktposition 
genom hennes roll som ”konsumtionsväktare” för familjen.  

Peder Aléx visar i sin avhandling om kooperationens folkuppfostrande 
verksamhet att liknande tankegångar florerade i den svenska debatten redan 
under 1920- och 1930-talen då ”kvinnan med korgen” och ”hemmets och 
samhällets finansminister” var begrepp som kom att illustrera en 
föreställning om kvinnans makt som konsumtionsväktare.729 Enligt Aléx 
var syftet med användningen av dessa figurer troligtvis att psykologiskt 
stärka kvinnans roll i samhället, det var en ”kvinnlig emancipatorisk 
strategi i syfte att flytta fram maktpositionerna”.730 Denna ganska rosiga 
bild av kvinnans makt och samhällsinflytande som ansvarig för hushållet 
har dock kritiserats från flera håll. Jag ska här lyfta fram två möjliga 
kritiklinjer: en mer grundläggande normativ kritik, som kritiserar hela 
gatekeeper-modellens förutsättningar, och en annan mer analytisk som 
kritiserar dess validitet.  

Den mer grundläggande kritiken, som här inte kommer att diskuteras i 
någon vidare utsträckning, går ut på att människans livsval inte bör 
bestämmas och begränsas av hennes könstillhörighet. Männen bör inte 
tvingas in i en roll som brödvinnare och kvinnor ska inte tvingas in i en roll 
som hushållsansvarig, oavsett hur stor makt hon har i den rollen. Ur ett 
sådant perspektiv isolerar gatekeeper-modellen kvinnan i hemmet och 
konserverar hennes plats i samhället som husmoderns, vilket begränsar 
hennes möjligheter till fria livsval.  

                                           
727 Se McIntosh & Zey (1998), s 128ff. 
728 McIntosh & Zey (1998), s 128. 
729 Aléx (1994), s 215ff.  
730 Aléx (1994), s 220. 
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Förutom denna mycket graverande kritik som kan framhållas mot 
gatekeeper-modellen finns även en annan typ av kritik som ifrågasätter hela 
modellens validitet och som bestrider modellens utgångspunkt – att 
kvinnans roll som husmor ger henne makt över konsumtionen i hushållet 
och därmed även till stor del över samhällskonsumtionen.  

McIntosh & Zay gör i sin uppsats en klar distinktion mellan ansvar 
och kontroll och påpekar att ansvar för en aspekt av familjelivet inte alls 
självklart sammanfaller med kontroll och makt över denna, varefter de drar 
en parallell till sekreteraren som har ett stort ansvar för de dagliga 
plikternas utförande på ett kontor men som samtidigt saknar all form av 
makt över att definiera hur dessa plikter bör utföras.731 Per Simonsson 
konstaterar i sin historia över makt- och resursfördelningar inom svenska 
familjer 1913-2001, Bidrag till familjens ekonomiska historia, att kvinnans 
makt över hushållsbudgeten och familjens konsumtion generellt varit högst 
villkorlig och begränsad, och till större grad så under de perioder då de 
manligt och kvinnligt kodade sfärerna (samhället/hemmet) varit som mest 
rigida definierade.732 Även i utländsk forskning framförs liknande kritiker 
av gatekeeper-modellen. Alan Beardsworth och Teresa Kiel bygger sina 
slutsatser på ett stort antal studier när de i Sociology on the Menu: An 
Invitation to the Study of Food and Society konstaterar att även när 
matlagningen ses som en kvinnlig plikt så är det som regel mannen i 
familjens preferenser och smak som i förlängningen styr kvinnans 
matlagningsval.733 I många av de studier som Beardsworth & Kiel gått 
igenom konstateras att kvinnor som tar beslut i hushållet som strider mot 
mannens tycke får utstå kraftiga sanktioner, och i vissa fall även mycket 
våldsamma sådana, från mannens sida.  

Om denna kritik stämmer är det i så fall fel att anta att kvinnans 
tillskrivna plikter i hemmet samtidigt utgör en potentiell kvinnlig maktbas i 
samhället – eftersom hennes makt även inom hemmets sfär i så fall är högst 
villkorlig. Snarare än att bli en maktägande gatekeeper blir kvinnan således 
en underordnad producent av tjänster i hemmet, där slutmålet är att 
tillfredställa framförallt mannens behov och smak.734 Ett sådant mönster 
kan också skönjas i de kokböcker som utgör avhandlingens primärmaterial. 
Precis som kvinnan i kokböcker nästan uteslutande tillskrivs rollen som 

                                           
731 McIntosh & Zey (1998), s 126. 
732 Simonsson (kommande). 
733 Beardsworth & Kiel (1997), s 85. 
734 Här kan man relatera till ekonomen Constantina Safilios-Rothschilds diskussion 
om ”orkestrerande” makt och ”implementerande” makt, där männen generellt besitter 
den ”orkestrerande”, dvs. delegerande makten och kvinnor endast agerar som 
”implementerande” maktbas i hushållet, dvs. på delegering av mannen. Se vidare 
Safilios-Rothschild (1976).  
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producent av mat, konstrueras mannen genomgående som den tilltänkta 
konsumenten för de produkter (matlagningen) som kvinnan presterar.   

Peter Winner (1953) antyder till exempel att det är männens smak som 
avgör vilka maträtter och inte som skall lagas i hushållen när han skriver att 
det österrikiska kökets många inlemmade utländska rätter kommer sig av 
att österrikiska officerare som varit stationerade utomlands tog med sig 
lokala kvinnor tillbaka till Österrike, ”[o]ch dessa fortsatte att i sitt nya 
hemland tillaga sina nationalrätter, som deras äkta män lärt sig 
uppskatta”.735 På samma sätt implicerar Kristina Lindstrand (1960) att 
orsaken till att ärtsoppan är den enda soppa som regelbundet återkommer i 
svenska hem är för att ”[d]en tycker de flesta herrar om”.736 Också Rona 
Dedichen återkommer gång på gång i Lilla danska kokboken (1962) till att 
det är mannens smak som är intressant att tillfredställa, varför hon bland 
annat presenterar ett recept på Oxöga, ”till glädje inte minst för familjens 
starka kön” och några fiskrecept, ”[s]peciellt komponerade för herrarna”.737  

Speciellt frånvaron av fisk (förutom strömming) på de svenska 
vardagsmatsedlarna tycks ha förklarats med att männens preferenser 
dikterade så. Alli Halling instämmer dock inte i denna beskrivning, utan 
skriver i Resa i franskt kök (1953): ”Fisk är mat precis som allting annat, 
hur skall vi någonsin lära oss det. Och framför allt vi kvinnor bör se upp, 
våra herrar är betydligt mer fisksinnade än vi. ’Så underbart med 
strömming till middagen’ har man faktiskt hört sin herre och man säga”.738 
Samtidigt är det dock återigen mannens preferens som styr, det är hans 
gillande av fisk eller inte som är väsentligt – inte kvinnans. En mening 
senare slår dock Halling halvt till reträtt när hon frågar läsaren om hon 
någonsin hört talas om ”en hustru som lockat hem sin man från 
’krogbiffsteken’ med en god bit torsk”, och lägger snabbt till: ”Inte jag”.739  

Halling implicerar här att kvinnan bör låta sitt val av vilka fiskar hon 
tillagar helt styras av mannens smak – annars hotar sanktioner från 
mannens sida i form av ett val att lämna familjegemenskapen och söka sin 
föda och sitt sällskap på annat håll. På ett annat ställe i samma bok är 
Halling ännu tydligare i sin artikulering av denna hotbild. När hennes 
franske man slänger igen dörren på henne och ”rusade till en annan kvinna” 
var det för att hon lagat sparrissoppa till middag istället för den pot-au-feu 
han hade önskat sig.740 I Mary Frances Kennedys formulering konstruerar 

                                           
735 Winner (1953), s 9. 
736 Lindstrand (1960), s 70. 
737 Dedichen (1962), s 27 samt s 149. 
738 Halling (1952), s 54.  
739 Halling (1952), s 54. 
740 Halling (1952), s 39. 
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alltså kokböckerna en värld i vilken den goda hustruns plikt är att 
genomföra en ”aldrig upphörande komplott för att få sina män att trivas 
hemma”.741 Om hon inte genomför sin ”komplott” väl kanske inte ”far 
försöker glömma sin favoritkrog” och det implicerade resultatet blir ett 
splittrat hem där kvinnan bär skulden till denna splittring för att hon inte 
anstränger sig tillräckligt hårt för att tillfredställa mannen.742  

Som vi ser konstruerar kokboksförfattarna genomgående kvinnans roll 
i hemmet som underställd mannen, i det att hon framställs som en 
producent av matlagningen och i förlängningen av huslig lycka, och 
mannen enbart som konsument av dessa varor. Mannen kan – om han inte 
är nöjd med kvinnas uppfyllelse av sin plikt –söka tillfredställelse för sin 
hunger och sina lustar på andra ställen. Således inordnas kvinnan i ett 
system där hon bär ansvar för matlagningen i familjen utan att för den skull 
besitta någon maktposition som ”gatekeeper” för familjens konsumtion. 
Orsaken till detta är att det i förlängningen är en delegerad makt hon 
åtnjuter, där hela hennes produktion är inställd på att behaga mannen, vilket 
gör henne helt beroende av mannens smak, tycke och vilja i hennes roll 
som husfru/hemmafru. 

 
Att äta den Andre: Fetischism, makt och etik i moderna och 
senmoderna samhällen 
”Fetischism” är ett begrepp som med något varierande börd använts inom 
antropologin, den marxistiska teorin och den freudianska psykologin. Det 
som förenar alla dessa begrepps användning är tanken om en föreställning 
om inneboende krafter i materiella ting.743 Jag kommer här att använda 
begreppet för att beteckna fantasier om att materiella kulturprodukter (till 
exempel maträtter) som förknippas med en viss kultur föreställs innehålla 
någon form av ”kulturell kraft” eller ”kulturell essens” från den kultur den 
förutsätts tillhöra. Jag benämner här sådana föreställningar som 
kulturfetischism. Kulturfetischismen leder i kombination med Fischlers 
inkorporeringsprincip till en fantasi enligt vilken individer föreställs kunna 
”installera” kraften från en viss kultur i sig själva genom att konsumera 
matlagning som förknippas med denna kultur.  

Roy Ellen noterar i en uppsats om användningen av fetisch-begreppet 
att fetischism inom antropologin till väldigt stor del kommit att förknippas 
med ”primitiva” folk och kulturer, där fetischism har föreställts vara ett 
lägre steg av religiös utveckling än polyteism och monoteism.744 Ellen 

                                           
741 Kennedy (1969), s 51. 
742 Kennedy (1969), s 51. 
743 Se vidare Ellen (1988). 
744 Ellen (1988), s 213ff. 
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argumenterar dock för att aspekter av ett fetischistiskt förhållningssätt till 
materiella ting finns att hitta i alla typer av kulturer, även i de moderna 
”västerländska”.745 I linje med Ellens resonemang kommer jag här att 
försöka visa hur det jag kallar för den senmoderna attityden till främmande 
kulturer i mångt och mycket präglas av en kulturfetischistisk fantasi, som i 
förlängningen resulterar i ett etiskt problematiskt förhållningssätt till de 
fenomen och individer som uppfattas som kulturellt annorlunda.  

För att kunna föra mitt resonemang vidare måste jag först förklara vad 
jag menar med en ”senmodern” attityd till de främmande kulturer som 
upplevs som annorlunda den egna. Modernismen är, som redan påpekats i 
avhandlingen, en ideologi som utgår ifrån en humanistisk universalism. 
Trots detta har de flesta  reella manifesteringarna av de modernistiska 
tankegångarna till stor del varit allt annat än universalistiska, vilket 
exempelvis Zygmunt Bauman noterat.746 När modernismen manifesterades 
i en värld dominerad av den nationella principen blev resultatet en, eller 
snarare en mängd nationaliserad modernism(er). Som Bauman uttryck det:  

 
När de universalism-lanserande institutionerna i högsta grad var i 
avsaknad av verklig universell bestämmanderätt tenderade horisonten 
för ”verkligt existerande” (eller, snarare, realistiskt menad) 
universalitet att nås vid statsgränserna. Varje självbestämmande 
auktoritets universalistiska ambitioner samexisterar varsamt med 
pluraliteten av självbestämmande auktoriteter.747 

 
Man kan här alltså tala om en nationalisering av den ”verkligt existerande 
modernismen” som skedde i stora delar av världen i mitten av 1900-talet, 
och i Sverige kanske framförallt under perioden ca. 1930-1960.748  I 
Sverige artikulerades till och med tillvändhet till moderniteten som en 
specifikt svensk dygd (på samma sätt som 50-talets nya nationalistiska 
internationalism senare kom att formuleras, vilket tidigare redan påpekats). 
Således skriver Henrik Berggren: 

 
I folkhemmet fördes lillsvenskheten samman med ett optimistiskt och 
bejakande förhållningssätt till modernisering över hela fältet: ny 
teknologi, nya stilar, nya former av sociala relationer sågs som 
positiva i sig själva. Men dessa förändringar sågs inte som något 
främmande och utifrån kommande. Snarare betraktades moderniteten 

                                           
745 Ellen (1988), s 219. 
746 Se Bauman (1993), s 41ff samt 82ff. 
747 Bauman (1993), s 41. 
748 I Sverige nationaliserade exempelvis socialdemokraterna sin socialistisk-
internationalistiska modernistiska ideologi redan i början av 1930-talet. Se Berggren 
(2001), s 80ff. 
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som förverkligandet av vissa grundläggande svenska värden. 
Svenskarna hade alltid varit moderna, progressiva och öppna för 
förändringar. Och den enskilde svensken hade allt strävat efter 
individuell frigörelse och självförverkligande. På detta sätt kunde 
socialdemokratin både behålla kakan och äta upp den: den 
representerade både en lång tradition av nationell gemenskap och en 
öppenhet för modernitet och förändring.749 

 
Samtidigt som den universalistiska principen nationaliseras och beskärs, på 
så sätt att den kommer att  upphöra vid statsgränserna i den 
moderna/modernistiska staten, så gäller principen dock fortfarande inåt 
med ett ideal av en universell, nationell medborgare som är del av en 
nationell kulturell gemenskap. Den moderna staten tolererar således inte 
kulturella avvikelser, alla medborgare ska tillhöra samma nationella kultur 
och de som inte gör det ska anpassas till den nationella kulturen och 
assimileras in i den, varför man generellt kan påstå att det moderna 
samhällets inställning till kulturell olikhet i praktiken mynnade ut i en 
heterofob ideologi som inte tolererar kulturella avvikelser inom den 
nationella kulturella gemenskapen.  

På grund av denna heterofobi, denna rädsla för kulturell olikhet, är det 
moderna samhällets attityd till främmande kulturer präglad av tanken på 
assimilation, på att inkorporera det som uppfattas som kulturellt främmande 
på den egna kulturens villkor. Främmande kulturer kommer i mångt och 
mycket till att betraktas med en ”koloniserande blick” som syftar till att 
värdera den främmande kulturen och vad av värde som finns att hämta ur 
den och göra till ”vårt” inom gränserna för den nationella kulturen. Ett 
tänkande av denna typ finner vi gott om exempel på i kokböckerna från 
perioden ca. 1930-1960 där många författare påpekar vikten av att låta sig 
influeras av utländsk matlagning, som Elsa Östberg uttrycker det i en av 
sina kokböcker ”till båtnad för det svenska köket”; samtidigt som det 
förutsätts att dessa influenser accepteras endast på premissen att 
matlagningen är ”tillrättalagd” till en svensk nationell-kulturell kontext, 
vilket i detta fall rör sig om föreställningar om den ”svenska smaken”.750 

Det moderna samhällets inställning till främmande kulturer, där dessa 
betraktas som råmaterial ur vilka vissa fenomen som bedöms som stärkande 
för den egna kulturen kan assimileras, kan beskrivas som en typ av 
kolonialistiskt tänkande. Representanter för den egna kulturen beskriver 
främmande kulturer, klassficerar dem och bedömer vilka aspekter av dem 
som bör värdesättas för att sedan appropriera, dekontextualisera och lyfta in 
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detta ”best of” av den främmande kulturen i kontexten av den egna 
nationella kulturen. På så vis framstår främmande kulturer som objekt som 
selektivt kan konsumeras. Samtidigt som vi kan ta de bästa aspekterna av 
främmande kulturer och göra dem till våra inom kontexten för vår 
nationella kultur kan vi samtidigt se till att inte  kontamineras av de dåliga 
aspekterna av de främmande kulturerna, speciellt inte om de är ”exotiska” 
eller ”primitiva”. Således sker inkorporeringen av de främmande 
kulturfenomenen på ett strukturellt plan, vi gör det till ”vårt” och 
neutraliserar därigenom dess annorlundahet, dess ”Annanhet”. På så sätt 
blir det assimilerade kulturfenomenet kulturellt ofarligt, när det rycks ur sin 
gamla kulturella kontext och placeras inom ramarna för den egna nationella 
kulturen. På det kulinariska fältet kan vi observera en sådan inställning i det 
frekventa bruket av anpassningsretoriker, framförallt under 1950-talet, då 
det framstår som mycket viktigt att betrygga läsaren om att den 
presenterade matlagningen är anpassad efter svenska konventioner och 
förhållanden.  

Det moderna samhällets attityd till främmande kulturer har fördömts 
hårt av postmoderna moralfilosofer som framförallt bygger vidare på 
Emannuel Levinas tankar. För dessa tänkare framstår det moderna 
samhällets bemäktigande av de främmande kulturerna (den Andre) som 
”antropofagi, glupande och kannibalistisk, en imperialism varigenom jag 
koloniserar den andre”.751 Med detta menar de, i Levinas fotspår, att det är 
oetiskt att använda den Andre som ”näring” för att stärka och förbättra 
”självet”, vilket i detta fall utgörs av den egna kulturen/samhället – det är 
ett utnyttjande, en narcissistisk exploatering av den Andre. De främmande 
kulturerna behandlas som objekt som ska exploateras, inte som subjekt, 
likställda den egna kulturen. Det är i buberska termer en ”jag-det”-relation 
istället för en ”jag-du”-relation.752  

Som svar på, och i opposition mot den modernistiska objektifieringen 
av främmande kulturer förespråkar dessa filosofer en ”postmodern etik” 
enligt vilken en god relation till främmande kulturer accepterar dessa som 
absolut Andra (med Levinas versala ”A”) snarare än försöker att exploatera 
och bemäktiga sig dem. Denna inställning ”bevarar den Andre som en 
absolut annan, ett mysterium, i en ’relationslös relation’”.753 Det bör här 
framhållas att den ”relationslösa relationen” inte behöver vara så mystisk 
som den kan framstå som, snarare än ett metafysiskt tillstånd syftar 
begreppet till att beteckna en relation i vilken parterna försöker ta till sig 

                                           
751 Yar (2001), s 63. [min översättning]. 
752 Se Buber (1962). 
753 Yar (2001), s 63. [min översättning].  
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det (kulturellt) annorlunda på dess egna premisser, utan att imperialistiskt 
reducera detta och sortera det efter prekonstruerade kategorier.754 

Det kan tyckas som att denna vädjan hörsammas på det kulinariska 
fältet på 1960-talet, genom den förskjutning som då sker i vilka retoriker 
som allmänt används för att sälja in utländsk matlagning till läsaren. Som 
jag redan utförligt beskrivit ser vi då ett kraftigt ökat intresse för kulturell 
genuinitet och autenticitet, där författarna gång på gång betonar vikten av 
att inte kontaminera kulturer genom assimilation och bemäktigande, utan 
istället upprepar vikten av att ta till sig och acceptera främmande kulturer 
på ”deras egna villkor”, precis som i den postmodernistiska etiken. Dessa 
tankegångar om att respektera det främmande i dess olikhet och att inte 
assimilera eller bemäktiga sig det främmande, utan att istället respektera det 
på dess egna premisser, i dess absoluta olikhet är vad jag skulle vilja kalla 
för en ”senmodern” inställning till främmande kulturer och kulturell 
olikhet.  

Men trots att den senmodern attityden både explicit och implicit 
motsätter sig kolonialistiska och assimilatoriska relationer till de 
främmande kulturerna leder även denna inställning till en mängd svåra 
etiska problem. Det visar sig nämligen att det inom det senmoderna 
förhållningssättet till främmande kulturer, åtminstone vad det gäller 
matlagning, trots allt fortfarande finns ett intresse av att symboliskt 
konsumera främmande kulturer för egen vinning. Denna konsumtion ser 
dock annorlunda ut än det moderna bemäktigandet av främmande 
kulturfenomen på ett strukturellt plan för att assimilera dessa in i den egna 
kulturen.  

Det vi nu istället kommer att kunna urskilja är en typ av 
kulturfetischism som kombineras med en inkorporeringsfantasi. Det är en 
föreställning om att en individ för egen vinning kan ”installera” kraften från 
främmande kulturer i den egna kroppen på ett individuellt plan genom att 
konsumera den matlagning som tillskrivs dem. De främmande kulturerna 
kommer således även fortsättningsvis att betraktas som näring för självet, 
relationen till den främmande kulturen är fortfarande en objektifierande 
”jag-du”-relation. Den senmoderna attityden skiljer sig dock från den 
moderna vad gäller assimilationen av de främmande kulturprodukterna. I 
den senmoderna kulturfetischismen föreställs den konsumerade produktens 

                                           
754 Jacques Derrida, en av Levinas främsta lärjungar (om än en heterodox sådan), har 
här framhållit att den Andre till viss del alltid måste reduceras till det Samma – det 
måste metaforiskt konsumeras eller ”ätas” – för att överhuvudtaget kunna 
medvetandegöras. Därför säger Derrida att den viktiga frågan inte är ”att äta eller inte 
äta” utan snarare en fråga om ”hur man äter bra”, dvs. hur öppen relationen till den 
Andre är, och hur stort intresset för denna i dess ”Annanhet” är. Derrida citerad i 
Deutscher (1998), s 182. 
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”äkthet” och ”genuinitet” vara en förutsättning för att den symboliska 
inkorporeringsakten ska lyckas. Den konsumerade produkten får inte vara 
”kontaminerad” av den egna kulturen eftersom själva syftet med 
konsumtionen, själva den kraft man föreställer sig kunna tillgodogöra sig 
genom konsumtionen av varan, nämligen är den främmande kulturens 
”äkthet” och ”genuinitet”, i sig. Jag ska nu närmare förklara vad jag menar 
med detta påstående.  

Jock Young skriver i en uppsats, Cannibalism and Bullimia: Patterns 
of Social Control in Late Modernity att senmoderna samhällen som bejakar 
en postmodernistisk, relativistisk etik generellt är relativt toleranta mot och 
bra på att hantera olikhet (exempelvis kulturell). Detta står i kontrast mot 
urtypen för det moderna samhället, där diversitet skulle kontrolleras och 
hållas i schack genom absorbering och assimilering. I själva verket, skriver 
Young, är diversitet en konsumtionsvara i senmoderna samhällen, 
”senmoderna samhällen konsumerar olikhet, de omvandlar det till en vara 
och säljer det i det lokala snabbköpet eller veckotidningen”.755 ”Olikhet” 
har enligt Young således förvandlats till en efterfrågad konsumtionsvara i 
det senmoderna samhället. Jag drar här en parallell till 1960-talets 
kokböcker om utländsk mat med deras redan framhållna återkommande 
påpekanden om att matlagning från främmande kulturer bör produceras och 
konsumeras på ”deras egna villkor”, som kulturellt annorlunda. Författarna 
uppger många gånger inga vidare argument varför detta skulle vara viktigt, 
den kulturella skillnaden framställs som ett värde i sig.  

På så vis framställs de främmande kulturerna, i sin föreställda 
kulturella olikhet, som en konsumtionsvara medlemmarna av den egna 
kulturen. En sådan inställning, där de främmande kulturernas värde är just 
dess olikhet från oss, leder också oundvikligen till en betoning av det 
annorlunda och exotiska, en konstruktion av det kulturellt främmande som 
absolut ”Annat” i Levinas mening av begreppet. Detta kallar Deborah Root 
för ”den absoluta skillnadens retorik”, vilken konstruerar främmande 
kulturer som totalt annorlunda genom att överdriva och estetisera de 
upplevda skillnaderna mellan den egna och den främmande kulturen.756 
Som exempel på en sådan exotisering och konstruktion av absolut skillnad 
kan här exempelvis framhållas Günther Palms betecknande av ”Orienten” 
som en plats där ”natur, klimat och folkliv är så diametralt motsatta det vi 
är vana vid”.757 

Vari ligger då författarnas intresse för att konstruera absolut skillnad? 
Varför är det viktigt för författarna att påpeka att de främmande kulturer de 

                                           
755 Young (1999) [författarens kursivering]. 
756 Root (1996), s xii. 
757 Palm (1970), s 7. 
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beskriver är så diameteralt motsatta från den egna? I Cannibal Culture 
utvecklar Deborah Root ett resonemang kring de som ”exotiska” och 
”absolut annorlunda” konstruerade  kulturernas lockkraft på den 
senmoderna konsumenten:  

 
I de strömningar av exotism som lokaliserar den kulturella 
autenticiteten i andra kulturer baseras autenticitetstanken och 
föreställningen om den potentiella frigörelsen genom kulturell skillnad 
på antagandet att europeisk kultur är död. Eftersom kulturell 
omvandling ej längre är möjlig måste västerlänningar söka sig 
annanstans för att finna mening.758  

 
Vidare skriver Root att den vaga föreställning som legat till grund för 
intresset för”exotiska” kulturer framförallt varit att dessa kulturer – och 
deras kulturyttringar – på något sätt varit mindre ”kontaminerade av 
modernitet” än den ”västerländska” kulturen.759 Om den egna kulturen ses 
som oåterkalleligt förstörd av moderniteten så måste man alltså söka det 
genuina, autentiska och traditionella på annat håll. Denna analys kan 
förklara behovet av den absolut skillnadens retorik och utgjutelser från 
kokboksförfattarna under 1960-talet i stil med Harry Nickles i Mellersta 
Österns Kök (1970), där han ondgör sig över förödelsen som ”modern jet-
trafik”, ”internationell företagsamhet” och ”utvecklings demoner” enligt 
honom håller på att nedbringa över mellanösterns kulturarv.760  

Enligt denna föreställning existerar således det av moderniteten 
oförstörda, det traditionella och genuina, i ”exotiska” utländska kulturer 
som inte är berörda, eller åtminstone inte på djupet påverkade och skadade 
av moderniteten. Detta oförstörda får aldrig beröras av vår – enligt 
föreställningen ohjälpligt moderna – kultur, eftersom den då kommer att 
förstöras genom kontamination. Den främmande kulturen får inte dras in 
och assimileras med det egna utan måste hållas avgränsat och separerat och 
bör därför närmas på ”dess egna villkor”. 

Hela grunden för detta intresse för det Andra, det exotiska och okända 
är dock egentligen ett intresse att tillfredställa ett eget behov – ett behov av 
stabilitet och historia, rötter och stabil plats. Längtan efter kulturell 
autenticitet, historiska rötter och plats är dock så stark att det inte längre 
spelar någon roll om det är ”våra” rötter och ”vår” plats som kulturyttringen 
är knuten till – bara det är någon klart definierbar tradition eller plats det 
rör sig om. Författarnas budskap tycks vara att även om den egna kulturen 

                                           
758 Root (1996), s 31 [min översättning]. 
759 Root (1996), s 48 [min översättning]. 
760 Nickles (1970), s 7. 
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på grund av den skenande moderniteten inte längre har kvar några 
värdefulla traditioner, så kan vi åtminstone ta del av andras och på så sätt 
bli lite mer ”traditionella” och ”äkta”.  

Påkallandet av traditioner och konstruktionen av en genuinitetseffekt 
tjänar till att skapa smaken av ett sammanhang: en historisk, social och 
kulturell kontext. På sätt och vis är det således (konstruktionen av) de 
Andras traditioner och plats- och tidsförankring som konsumeras i dessa 
fall snarare än enbart ”maten på tallriken”.761 Maten kommer således att 
beteckna en hel kultur och föreställs ge tillgång till denna kultur och dess 
traditioner. Detta, kombinerat med en inkorporeringsfantasi och en retorik 
av absolut skillnad skapar en magisk kulturfetischistisk föreställning om att 
man genom att konsumera ”autentisk” matlagning från en kultur som 
föreställs som oförstörd av moderniteten kan tillgodogöra sig kraften av 
dess traditioner för att på så sätt kompensera för den föreställda bristen på 
egna traditioner. Men för att inte direkt negera denna kraft och radera ut 
den får jag inte kontaminera den främmande matlagningen med mina egen 
bastardiserade och av moderniteten förstörda matlagningsvanor, jag får 
absolut inte ”anpassa” den, för då är den inte längre äkta. 

Den senmoderna kulturfetischismen utgör ett tydligt exempel på det 
David Harvey har kallat för ”värdeparasitism” och som han ser som ett 
typiskt handlingsmönster för en desorienterad socialt mobil medelklass.762 
Detta är en social klass som desperat försöker förankra sig i ett historiskt 
och geografiskt sammanhang, i detta fall genom en mycket specifikt 
senmodern/postmodern strategi, nämligen det som Jean Baudrillard ser som 
ett av de mest specifika dragen inom den senmoderna symbolekonomin, 
”simulacrum”, en replica av ett fenomen som är så perfekt att det är svårt 
att skilja det från originalet.763 Denna replika föreställs dock vara investerad 
med en magisk kraft, den föreställs i sig innehålla kraften av den kulturella 
kontext som den framställs som sprungen ur. Detta är en typ av symbolisk 
kontextkonsumtion, konsumtionen av utländsk mat som symbol snarare än i 
dess materialitet. Det som värderas i maträtten är inte längre dess fysiska 
kvaliteter som smak eller värde för pengarna utan snarare dess metaforiska 
kvaliteter – som en symbol för en hel kultur.764 Baudrillard har noterat att 
detta är en förskjutning i konsumtionen som är typisk för det postmoderna/ 
senmoderna överflödssamhället.765  

                                           
761 Jämför även med Narayan (1997), s 165.  
762 Harvey (1989), s 347. 
763 Se Baudrillard (1983), s 166-184.  
764 Se även Heldt Cassel (2003), s 56f. 
765 Se Baudrillard (1998). 
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Den senmoderna kulturfetischismens föreställda kontextkonsumtion är 
självfallet en omöjlighet. Det den senmoderna kulturfetischisten fantiserar 
om som inneboende i den främmande matlagning hon/han konsumerar är 
en hel, som ”äkta” föreställd, kulturell kontext. Det är kontexten hon/han 
genom metynomi föreställer sig konsumera, det är känslan att befinna sig 
inom den hon/han vill åt – eller kanske snarare, känslan att att ha den 
”installerad” i sig. Det är, som redan påpekats, en magisk föreställning att 
kontexten på något vis skulle vara lagrad i produkten.  

Samtidigt som kulturfetischismen bygger på omöjliga premisser kan 
den även framhållas för att vara minst lika oetisk som den moderna, 
assimilationistiska attityden till främmande kulturer. Det kan argumenteras 
för att den senmoderna attityden till lika hög grad utgör en ”jag-det”-
relation till främmande kulturer, trots alla resonemang om att ta till sig 
främmande kulturer på deras egna premisser. Jag kommer här att lägga 
fram tre olika resonemang för att illustrera detta påstående.  

Det första av dessa resonemang går ut på att den senmoderna attityden 
till främmande kulturer helt utgår ifrån att relationen mellan den egna 
kulturen och främmande kulturer bygger på den egna kulturens premisser 
och intressen. Det senmoderna samhället intresserar sig för främmande 
kulturer endast i det att det värdesätter deras ”annorlundahet” på grund av 
sitt behov att kunna projicera föreställningar om kulturell renhet och 
traditionalitet på dessa kulturer. Som Zygmunt Bauman påpekar i Vi 
vantrivs i det postmoderna ses det kulturellt främmande i det senmoderna 
samället som nyttigt just i sin förmåga av främlingskap, varför ”dess 
främlingskap ska skyddas och omsorgsfullt bevaras” enligt den senmoderna 
tanken om främmande kulturer.766 Denna uppvärdering av 
olikhet/annorlundahet/Annanhet gränsar många gånger mot en ren 
fetischisering – ett insorterande och intvingande av de kulturellt annorlunda 
i en roll av det radikalt annorlunda.767 Bilden av främmande folkslags 
”genuina” kultur skapas innan mötet med kulturen ifråga ”ansikte mot 
ansikte”. Främmande kulturer konstrueras som teoretisk kunskap, helt på 
den egna kulturens premisser. En konstruerade bild kommer att ersätta det 
verkliga mötet med medlemmar av andra kulturer (som i alla de kokböcker 
som under sena 1950-talet/1960-talet betonar värdet av att kunna ”resa i 
eget kök” utan att i verkligheten behöva konfronteras med medlemmarna av 
främmande kulturer).  

Den senmoderna relationen till främmande kulturer är trots sina höga 
ambitioner således lika mycket en ”jag-det” relation som den moderna, i det 
att främmande kulturer behandlas som underordnade objekt, inte som fullt 

                                           
766 Bauman (1998), s 46. 
767 Jämför här även med Duruz (1999), s 248. 
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likvärdiga koexistenser.768 Den egna kulturen får fortfarande en 
imperialistisk prioritet i den mening att relationen till främmande kulturer 
inte syftar till att låta dessa definiera sig och sin relation till det svenska på 
sina egna premisser, det är istället ”vi” som tvingar in de främmande 
kulturerna i en speciell roll, som absolut annorlunda, vilken är skräddarsydd 
efter våra egna tillfälliga behov av en spegling för vårt eget begär efter 
kulturell ”renhet”.769 

Mitt andra argument för att den senmoderna attityden till främmande 
kulturer är etiskt ifrågasättbar berör frågan om vem som har rätt att 
definiera en kultur. I det moderna förhållningssättet till främmande kulturer 
tog sig ”experter” från den egna kulturen rättigheten att selektera vad som 
var bra och dåliga komponenter i främmande kulturer, vad som skulle 
anammas och vad som skulle förkastas. I senmoderniteten finns experterna 
kvar, men de tar sig inte bara längre rätten att definiera vad som är bra och 
dåligt med de främmande kulturerna utan även vad de främmande 
kulturerna egentligen är, vilka som är de ”äkta” versionerna av dem. Vi kan 
här också se att kokböckerna om utländsk mat under det genuinitets-
tillvända 1960-talet fortfarande i stort sätt uteslutande skrivs av, om inte 
svenska, så ”västerländska” experter (dock i stigande grad med geografisk 
eller kulturell anknytning till den berörda kulturen).770  

Detta kan betraktas som ett försök till brobyggande – men det är 
fortfarande ett brobyggande som helt och fullt sker på det egnas termer.  De 
fetischiserade bilderna av de ”exotiska” och ”främmande” kulturerna som 
tidlösa, genuina och traditionella är bilder som skapas i ”Västerlandet” av 
och för ”västerlänningar”.771 De främmande kulturerna, särskilt de som 
föreställs som ”exotiska” definieras fortfarande av ”våra” experter och 
frågan är om något verkligt möte, annat än ett bemäktigande, kan ske på 
sådana termer. Deborah Root betvivlar detta. För henne framstår ”fiktionen 
om möjligheten att ta ett steg tillbaka och ställa sig till doms över olikhet 
och genuinitet… som inget annat än intellektuell arrogans”.772 Mötet med 

                                           
768 Se Buber (1962). Se även Bauman (1993), s 49 samt Israel (1992), s 80ff. 
769 Se Root (1996), s 30, ”…intresset [för andra kulturer] snedbalanseras på ett sådant 
sätt att skillnaden i sig skapar så stor upphetsning och njutning att det sker på 
bekostnad av att osynliggöra det folk eller den kultur som är källan till detta intresse” 
[min översättning]. Classen & Howes (1996), s 186ff, ger några belysande exempel 
på hur man från västerländskt håll indirekt  ”regisserar” den kulturellt andre för att 
passa den egna bilden av honom.   
770 Se exempelvis Eskelund (1959), omslag, Pavia (1961), omslag, David (1962), 
omslag, Ambatsis & Ambatsis (1963), omslag, Stiernlöf (1970), omslag. 
771 Root (1996), s 30, “Nyckelfrågan är hur en kultur kommer att estetiseras av 
människor som inte har någon del i den [exotiserade] gemenskapen” [min 
översättning]. Se även Robins (1991), s 32f. 
772 Root (1996), s ix [min översättning]. 
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den efterlängtade ”genuina kulturen” blir aldrig av, eftersom denna inom 
senmoderniteten, precis som inom modernismen, ständigt konstrueras på 
det egnas termer, eller som Root skriver: ”Vi… är oförmögna att lära något 
av andra kulturer eftersom… vi tror att vi redan vet”.773 De främmande 
kulturerna konstrueras helt på den egna kulturens premisser och rätten att 
helt definiera den främmande kulturen i dess föreställda essens, 
definitionen av den ”genuina” främmande kulturen, tas ifrån medlemmarna 
av denna kultur och placeras i händerna på en grupp västerländska 
”experter”  – varför detta på vissa sätt kan ses som en ännu mer 
långtgående kulturell och intellektuell imperialism än den moderna dito. 

Det slutgiltiga, tredje, argumentet har redan berörts i båda de två första 
och rör frågan om senmodernitetens intresse för främmande kulturer 
egentligen har något att göra med just ett egentligt intresse för kulturerna i 
sig, eller om det snarare rör sig om narcissistisk självupptagenhet: ett 
intresset för de främmande kulturerna som speglingar av det egna begäret 
efter fullkomlighet. Här kan som tidigare i avhandlingen en parallell dras 
till 1800-talets konstruktion av en svensk bondekultur som kulturellt ”ren” 
och traditionell. Denna romantisering av den svenske bonden skedde helt 
på premisserna av 1800-talets borgerliga moralitet och utmynnade i en 
vittvättad och tillrättalagd lantidyll, helt genomsyrad av värderingarna från 
den tid den formulerats i.774 Således, skriver Löfgren: ”kom detta intresse 
för ’Den Gamla Bondekulturen’ snarare att handla om borgerskapets eget 
sökande efter identitet och tradition. Därför säger oss aktiviteterna i 
museisalar, hembygdssällskap och hemslöjdsföreningar mer om den 
borgerliga kulturens världsbild vid 1800-talets slut, än om hur den gamla 
allmogen levt och tänkt”.775  

På samma sätt präglas 1960-talets konstruktion av de utländska 
”rena”, ”exotiska” och ”traditionella” kulturerna oundvikligen och 
genomgripande av sin tids ideologiska tendenser och värderingar. Därför, 
anser Deborah Root, leder den osäkra senmoderna människans önskan att 
fly till en mer ”ren” och traditionell kultur genom konsumtionen av 
främmande kulturers kulturprodukter oundvikligen till ett misslyckande. 
Enligt Root beror detta på att den kulturprodukt som konsumeras redan har 
blivit del av ett kolonialistiskt system. Genom att ha separerats från sin 
kulturella kontext och kommodifierats har den således oåterkalleligen 
ryckts ur den kontext den är menad att anknyta till.776 Konsumtionen av 
främmande kulturers kulturprodukter i ett senmodernt sammanhang, 

                                           
773 Root (1996), s 48. [min översättning]. 
774 Löfgren i Gaunt & Löfgren (1985), s 22ff. 
775 Löfgren i Gaunt & Löfgren (1985), s 17. 
776 Root (1996), s 48. 
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mytifierade med en av den egna kulturen skapad berättelse om absolut 
skillnad, kan alltså aldrig spegla den kultur de emulerats från – eftersom det 
är en magisk föreställning att en kulturell kontext på något sätt skulle kunna 
vara ”inbyggd” i en kulturprodukt och kunna assimileras genom 
konsumtion –  utan speglar endast den senmoderna individens drift, dröm 
och begär efter en historisk och kulturell förankring. Det enda som 
egentligen bekräftas genom konsumtionen av dessa produkter är den 
senmoderna människans konstanta och ängsliga längtan efter att vara någon 
annan, att göra sig till någon annan. 

Ur ett sådant kritiskt perspektiv skulle man kunna resonera att 1960-
talets starkt ökande intresse för utländsk mat, och mer och mer främmande 
och exotisk mat, egentligen har väldigt lite med ett genuint intresse för 
främmande kulturer att göra och egentligen till större del speglar det 
desperata sökandet efter mening, historiskt sammanhang och geografisk 
plats som utmärker den moderna människan. Genom att relationen till de 
kulturer som upplevs som främmande fortfarande styrs av ett egoistiskt 
kalkylerande – om än omedvetet, och av frågan ”vad kan den andre ge 
mig”, blir denna typ av relation till främmande kulturer rent narcissistisk: 
jag ser endast (precis som kolonialisten) främmande kulturer, samt 
kulturprodukter, som verktyg för att tillfredställa mina behov, för att stilla 
mitt begär efter att känna mig hel.777 Det existerar därmed inget egentligt 
intresse för andra kulturer i dem själva, på deras egna premisser såsom 
Levinas efterfrågar det, utan endast ett intresse för dem i deras olikhet – i 
den mån denna olikhet kompenserar för en uppfattad brist hos mig själv och 
tillfredställer min hunger, mitt behov av att känna mig hel. 

Det senmoderna förhållningssättet till främmande kulturer, med 
bejakandet av olikhet, fast en olikhet som ska fungera som föda för mig, för 
min egen vinning mynnar således i slutändan ut i precis den narcissistiska 
självreferentialitet, den spegling av Självet och det egna i den Andre (som 
därigenom reduceras till en ”andre”), som Levinas och hans efterföljare så 
strängt fördömt som genomgående oetisk. I och med denna paradox 
framstår den senmoderna människan som en inverterad kung Midas i sitt 
sökande efter ”rena” kulturer. Eftersom allt hon kommer i kontakt med 
snart anses smittat av ”modernitet” leder detta till ett ständigt sökande efter 
nya ”genuina” och ”oförstörda” kulturer som gång på gång, genom detta 

                                           
777 Se Slater (1997), s 91ff. Se vidare även Tesfahuney (1998), s 99 samt Beavers 
(1990) och Levinas (1969), s 127f. Vad gäller matlagning dessa tankegångar 
applicerade på matlagning, se Narayan (1997), s 181. Se vidare även Levinas (1969) 
diskussion om ”behov” och ”begär”, s 115ff, där han diskuterar hur begäret efter den 
Andre i sin Annanhet gång på gång reduceras till ett behov av den andre, den 
assimilerade andre, vilket aldrig kan tillfredställa begäret efter Annanhet. Jämför även 
med Lewis & Bridger (2000), s 28. 
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intresse och genom den assimilering och kunskapsproduktion kring dem 
som då sker, ses som att de ”förstörs” och därmed förlorar sitt intresse. 
Detta leder till ett sökande efter det ”äkta” och från moderniteten absolut 
olika och ”obesmittade” på ständigt nya platser eftersom, som filosofen 
Anthony Beavers skrivit, ”i bemäktigandet av den andre kommer hennes 
annanhet alltid att lämnas bakom”.778 Eftersom det just är de främmande 
kulturernas ”Annanhet”, Annanheten från moderniteten, som åtrås och 
begärs av den senmoderna kulturfetischisten måste sökandet ständigt gå 
vidare, vilket exempelvis förklarar det maniska exploaterandet av för 
svenskarna tidigare okända ”exotiska” kök under 1960-talet.779 Det som här 
kan iakttas är helt enkelt den kanske olösliga grundläggande konflikten 
mellan begäret och åtrån efter det annorlunda, nya och spännande, och den 
oundvikliga neutraliseringen av just denna åtrådda olikhet varje gång den 
på ett eller annat sätt assimileras in med allt det kända – varigenom det 
annorlunda aldrig visar sig vara så radikalt annorlunda som vi fantiserat 
om.  

Jag har i detta avsnitt försökt problematisera det jag kallat för moderna 
och senmoderna attityder till främmande kulturer. Jag har här framhållit att 
det precis som det existerat diskrepanser mellan modernismens 
universalistiska ethos och dess ”verkligt existerande” manifestationer även 
existerar en liknande diskrepans mellan det postmodernistiska/senmoderna 
ethos av erkännande för främmande kulturer och de etiskt tvivelaktiga 
begär och praktiker detta erkännande relaterar till. Både det moderna och 
senmoderna förhållningssättet till främmande kulturer framstår här i 
praktiken som utmynnande i en behandling av dessa som källor till näring 
för den egna kulturen, vilka kan exploateras för egen vinning.  

Det moderna samhället söker lära sig av främmande kulturer för att 
kunna bättra och transcendera sig själv. Resultat blir dock en assimilering 
av selekterade delar av den främmande kulturen; ett behov av att utradera 
denna i sin olikhet för att tillgodogöra sig det tidigare främmande inom 
ramen för den egna kulturen. Även i senmoderniteten eftertraktas, ja – åtrås 
– främmande kulturer, men dessa kulturer konstrueras nu som radikalt 
annorlunda och fetischiseras för sin olikhet vilket gör att de därigenom 
låses ned i en definition bestämd av någon annan (av ”oss”). Gång på gång 

                                           
778 Beavers (1993) [min översättning].  
779 Här kan en parallell även dras till det sökande som västerländska ”existentiella 
turister” genomför när de genomför turistresor som syftar till att besöka platser och 
kulturer som föreställs som oförstörda av moderniteten, men som snabbt kommer att 
betraktas som ”kontaminerade” så fort strömmen av sådana turister anses bli för stor 
för att kunna bevara de besökta platsernas ”äkthet”. Se vidare Meethan (2001), s 90-
113.  



I köttbullslandet 

 244  
 

objektifieras de främmande kulturerna, gång på gång definieras de utifrån 
den egna kulturens behov och premisser. 

 
Multikulturalismen: den kulturella genuinitetsretoriken i en vidare 
kontext 
Syftet med detta avsnitt är att ta ett vidare perspektiv på de 
genuinitetsretoriker som har väldigt stort genomslag på det kulinariska 
fältet under 1960-talet. Jag vill här visa hur retoriker som kan framstå som 
harmlösa på ett fält, som det kulinariska, kan ha långtgående konsekvenser 
för maktrelationerna i samhället när den appliceras på andra fält. På så vis 
vill jag belysa hur kopplingar mellan retoriker som sprids på flera fält i 
samhället vid ungefär samma tidpunkt kan betraktas som delar i större 
ideologiska formationer vilka söker etablera sig som sanningsregimer för 
hela samhället. Dessa ideologier föreskriver sociala roller och konstruerar 
regeluppsättningar för hur de människor som besätts i dessa roller bör 
behandlas. I detta specifika fall kommer jag ur detta perspektiv undersöka 
förhållandet mellan anpassnings- och genuinitetsretoriker å ena sidan och 
relationen till de människor som uppfattas som främmande  och kulturellt 
annorlunda i samhället å andra sidan.  

Jag kommer även att relatera denna fråga till de typologier av moderna 
och senmoderna samhällen som redan har presenterats. Om vi betraktar 
assimilering och fetischisering/essentialisering som två generella strategier 
i relationen till de människor som uppfattas som ”främlingar” kan vi vidare 
ställa oss frågan om tankarna om hur relationen mellan majoritetskulturen 
och ”främlingarna” mitt ibland ”oss” förändras vid övergången från en 
modern assimilationsideologi till en senmodern multikulturalitets ideologi, 
samt vilka mer långtgående konsekvenser dessa tankegångar får när de 
appliceras i praktiken. 

Det typiskt moderna förhållningssättet till det kulturellt annorlunda är, 
som redan framhållits gång på gång, ett assimilatoriskt och heterofobt 
sådant som inte tolererar kulturella avvikelser inom sina geografiska och 
kulturella gränser (vilka föreställs som kongruenta). Som Margareta 
Popoola beskrivit ”assimilationsprincipen” så representerar den således en 
inställning enligt vilken minoriteter förväntas ge upp ”kulturyttringar som 
skiljer sig från majoritetsbefolkningens språk, religion och andra 
värderingar”.780 Popoola skriver vidare: 

 
I kulturellt avseende betyder assimilation att helt och fullt gå upp i 
omgivningen… Det gäller alltid en komplett förändring, ett totalt 
uppgivande av den ursprungliga egenarten och livsformen, en 

                                           
780 Popoola (2002), s 17. 



Den utländska maten i ett vidgat perspektiv 

245   
 

omformning till en helt ny existensform. Genom assimilation 
förväntas således eventuella skillnader att suddas ut och försvinna. 
Assimilation inkluderar föreställningen att människor och grupper 
med olika bakgrund och kulturella preferenser kan stöpas om eller 
smältas samman. Genom sammansmältning produceras en helt ny 
samhällsmedlem med gemensamma värderingar och kulturella 
referensramar.781 
 

Det moderna samhället bygger således på premissen – ”om du ska bo 
här måste du bli som oss”. Denna premiss innehåller löftet om att du – om 
du blir som oss – får bli en del av vår kultur och vårt samhälle, och hotet: 
om du inte blir som oss så får du inte bo här med oss. Detta är en inställning 
som är intolerant mot kulturell olikhet, och problemen med en sådan 
inställning är välkända i att den implicerar att den som vägrar att 
assimileras kulturellt måste förpassas ut ur samhället. Den kulturella 
annorlunda måste utraderas antingen kulturellt genom assimilation eller 
fysiskt genom fördrivning eller i värsta fall, massmord.782  

I Sveriges moderna och tidigmoderna historia finns åtskilliga exempel 
på en heterofob och assimilationistisk relation till immigranter och 
minoriteter som uppfattas som kulturellt annorlunda. Ett av de tidigaste, 
och mest framgångsrika, exemplen på en sådan attityd är den tidvis brutala 
”försvenskningspolitik” som bedrevs av den svenska ockupationsmakten i 
Skåne och Bohuslän under andra hälften av 1600-talet och 1700-talet.783 
Andra grupper som i Sverige varit mål för en modern assimilationistisk 
attityd och inställning är bland andra ”tattare” (resande) och ”zigenare” 
(romer), judiska flyktingar och invandrare samt de finska och 
tornedalsfinska minoriteterna.784 Samma assimilatoriska ideologi drabbade 
även de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige från andra 
världskrigets slut fram till början av 1970-talet.785 Den svenska 
invandrarpolitiken under 1950- samt 1960-talet styrdes av en omsorg att 

                                           
781 Popoola (2002), s 17f. 
782 Se Bauman (1989), s 102f. Observera att den användning av ’heterofobi’-
begreppet som Bauman här vänder sig mot är annorlunda än den användning av 
begreppet som görs här, dvs. som en specifik egenskap hos moderna samhällen 
snarare än som en universell mänsklig egenskap. 
783 Popoola (2002), s 18. Se även Nordin (2000), s 49-73. 
784 Se Catomeris (2004). Se också  R Johansson (2001), s 126f. Angående tattarna, se 
Svensson (1993). Även samerna har i Sverige under perioder utsatts för ett starkt 
assimilatoriskt tryck, men de har även tidigare än andra grupper även tidigt utsatts för 
fetischisering på ett sätt som andra svenska minoritetsgrupper inte har, varför deras 
historia i detta avseende skiljer sig från andra gruppers. Se Amft (1998), Catomeris 
(2004), s 205-216 samt Schwartz (1971), s 34f. 
785 Se Soydan (2000), s 238. Se även Popoola (2002), s 17 samt Schwartz (1971). 
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säkra den materiella levnadsstandarden för immigranterna, men som 
Margareta Popoola skrivit, ”[d]äremot ansågs invandrares rättigheter att 
behålla språk, kultur och traditioner vara av underordnad betydelse och den 
officiella inställningen var att staten inte borde medverka till att skapa 
isolerade nationella befolkningsgrupper”.786 

Under 1960-talet inleddes en debatt angående kulturella minoriteters 
ställning i det svenska samhället och deras rätt till kulturell 
självidentifikation i opposition mot den svenska majoritetskulturen. 
Talespersoner för flera minoritetsgrupper, inklusive de nya 
arbetsinvandrargrupperna, ifrågasatte den förhärskande assimilatioriska 
ideologin. På begäran av representanter för de samiska, estniska, judiska 
och finska minoritetsgrupperna tillsattes ”Invandrarutredningen” 1968 för 
att utreda minoriteternas ställning i det svenska samhället. Utredningens 
slutbetänkande gavs ut 1974 och året efter antog riksdagen enhälligt de nya, 
revolutionerande riktlinjerna för den svenska invandrar- och 
minoritetspolitiken som nu skulle utgå ifrån det som kallats för den 
”pluralistiska ideologin” och som Haluk Soydan beskriver på följande vis:  

 
Den pluralistiska ideologin utgår ifrån värderingen att i ett samhälle 
befintliga kulturer bör ha rätt att överleva och leva tillsammans och 
berika varandra. Den pluralistiska ideologin förverkligas genom en 
integrationspolitik som innebär att minoritetskulturerna ges 
möjligheter till utveckling på samma sätt som majoritetens kultur.787   
 

I och med denna omorientering sker en förskjutning i politiken från det som 
vi här har kallat för en modern assimilationistisk ideologi till ett mer 
senmodernt, multikulturalistiskt, förhållningssätt gentemot de kulturellt 
annorlunda. Ett samhälle baserat på det senmoderna multikulturalistiska 
förhållningssättet kräver ingen kulturell assimilation innanför dess gränser 
och aspirerar inte på monokulturell universalitet eller homogenitet. Det är 
en vid ideologi som kommer att anammas över hela det politiska spektrat (i 
något olika artikulering) och som gjort avkall på modernismens 
universalistiska ethos. Som Zygmunt Bauman skrivit:  

 
Om vänstern och högern, de progressiva och de reaktionära, under den 
moderna tiden var ense om att främlingskap är abnormt och beklagligt 
och att framtidens överlägsna ordning (eftersom den kommer att vara 
homogen) inte skulle ha plats för främlingar, präglas de postmoderna 

                                           
786 Popoola (2002), s 29. 
787 Soydan (2000), s 238. 
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tiderna av en närmast universell enighet om att skillnaden inte bara är 
oundviklig utan också bra, dyrbar och i behov av skydd och odling.788  
 

Det senmoderna samhället betraktar sig alltså som ett samhälle som 
respekterar och värdesätter det kulturellt heterogena, det från 
majoritetskulturen avvikande.789 Samtidigt som den multikulturalistiska 
ideologin på många sätt fungerat demokratiserande, såtillvida att den erkänt 
självidentifierade gruppers rätt till frihet att utöva sina kulturer, så 
framhåller många forskare att den samtidigt skapat eller åtminstone 
förstärkt flera problem i relationen mellan en majoritetskultur och de som 
upplevs som kulturellt annorlunda. Den främsta orsaken till detta är att 
multikulturalismen har en tendens att låsa ned och essentialisera kulturella 
kategorier. ”Kultur” kommer således att betraktas som något statiskt, 
monolitiskt och permanent som människor ”bär med sig” snarare än 
någonting som genom förhandling och praktik skapas och omskapas i det 
vardagliga livet.790 Konsekvensen av detta blir en fastlåsning av 

                                           
788 Bauman (1998), s 46. Bauman påpekar även särskilt att multikulturalismen, som 
oftast betraktas som en vänsterideologi, även har starkt stöd i extrema högerkretsar – 
fast då med en ännu starkare mixofobisk karaktär som betonar behovet av att hålla 
kulturer ”rena” sida vid sida:  
”Lägg märke till att… högerorienterade och rent av fascistiska trosbekännelser till 
skillnad från sina föregångare inte längre tänker sig att skillnader mellan människor är 
oemottagliga för kulturell påverkan och att det ligger utom mänsklig makt att göra 
någon till någon annan. Ja, säger de, skillnader – våra skillnader lika mycket som 
andras skillnader – är alla mänskliga produkter och kulturellt framställda. Men, säger 
de, olika kulturer ger sina medlemmar olika former och färger – och detta är bra. Man 
ska inte binda ihop vad kulturerna i sin visdom har skilt åt. Låt oss snarare hjälpa 
kulturerna – vilken kultur som helst – att gå sina egna skilda och, ännu bättre, 
oefterhärmliga vägar. Världen kommer då att bli så mycket rikare…”. Bauman 
(1998), s 47.  
För en djupare behandling av den senmoderna extremhögerns ”differentialistiska 
rasism” baserad på mixofobi och heterofili med slagord om ”rätten till kulturell 
olikhet” och den anit-rasistiska rörelsens problem med att hantera detta ideologiska 
skifte, se Taguieff (1990) samt Taguieff (1993). Se även Balibar i Balibar & 
Wallerstein (1991), kap. 1. 
789 Orsaken bakom den genomgripande och radikala normförändringen kan 
ifrågasättas: vissa forskare betraktar det som ett moraliskt ställningstagande mot det 
kulturella förtryck som assimilationsideologin stundtals framkallade, andra ser 
snarare attitydförändringen som en kapitulering av nationalstaten inför de radikalt 
ökande internationella migrationsströmmarna. Projektet att få politiska gränser och 
politisk kontroll att även korrespondera mot kulturella gränser (för att förenkla denna 
politiska kontroll) överges. Sålunda kan man i Sverige se att den multikulturella 
ideologin får sitt genomslag i en period av kraftigt stegrande invandring, vilken 
skapade en kris i den assimilationistiska politiken och dess genomförande genom 
överbelastning. Multikulturalismen skulle således kunna betraktas som ett svar på en 
kris inom den rådande assimilatoriska ideologin. 
790 Se Osman (1999), s 36. 
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kategorierna ”svensk” och ”icke-svensk” (invandrare, utlänning, 
”svartskalle”, etc.) där gränserna kategorierna emellan förstärks och 
permeabiliteten minimeras. Kulturell integritet, ”genuinitet”, kommer till 
att valoriseras – vilket i praktiken leder till kulturell mixofobi.  

Den kulturellt annorlunda anmodas i det senmoderna, 
multikulturalistiska samhället att ”prestera” och leva ut ”sin” kultur.791 Som 
Margareta Popoola noterar om svenskars inställning till immigrantgruppers 
mat, dans och musik: ”Återkommande festivaler bekräftar att invandrares 
kulturella inslag bejakas i den här formen… De [invandrarna] kan träffas på 
offentliga platser och visa upp sina traditioners dans, klädedräkt eller andra 
kulturella uttryck som inte finner utrymme i vardagen”.792 Baksidan av 
detta bejakande och denna uppmuntran är dock att invandrare samtidigt 
riskerar att reduceras till sin kulturella tillhörighet. Som en latinamerikansk 
vänsteraktivist i exil uttryckte det efter att på 1970-talet blivit inbjuden till 
ett ”svenskt” vänstermöte tillsammans med några landsmän: ”…när fyra 
eller fem av oss inbjöds att tillbringa en kväll hos medvetna och välvilligt 
inställda människor, som uppmanande oss att komma med flöjter och 
gitarrer, kände vi oss helt idiotiska. Vi fick en roll som musikanimatörer, 
ljudfond, hade till uppgift att till rytmen av cuecas liva upp lärda teorier och 
luftiga resonemang”.793 Den främmande kulturen, och dess bärare, bemöts 
här som underhållning, en glad ”färgklick” i tillvaron som kan konsumeras 
när så önskas. Detta är en attityd som Zygmunt Bauman tillspetsat 
sammanfattar på följande vis:  

 
Främlingarna driver restauranger som utlovar ovanliga och spännande 
upplevelser för smaklökarna, säljer konstiga föremål som kan bli 
samtalsämnen på nästa party, erbjuder tjänster som andra människor 
inte skulle nedlåta sig till att erbjuda, frestar med visdom som på ett 
uppfriskande sätt skiljer sig från det rutinartade och tråkiga. 
Främlingar är människor som man betalar för tjänster de utför och för 
rätten att avsluta deras tjänster när de inte längre bringar njutning.794  
 

Christian Catomeris har kallat denna attityd för ”kulturell shopping”, vilket 
han betecknar som en möjlighet för majoritetsbefolkningen att ”få lite 
tillfällig exotik… på bekvämt avstånd från hem och arbete, därtill utlyft ur 
hela det (eventuellt obekväma) sociala och kulturella sammanhang där det 
har sitt ursprung”.795 Det bör påpekas att i detta sammanhang är ”på 

                                           
791 Se Alsmark (1991), s 223f. 
792 Popoola (2002), s 22. 
793 Lundberg citerad i Alsmark (1991), s 224. 
794 Bauman (1998), s 43. 
795 Catomeris (2004), s 71. 
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bekvämt avstånd från hem och arbete” inte en helt ovidkommande 
omständighet, och Zygmunt Bauman noterar också att denna 
”kulturshoppar”-attityd är förbehållen de bättre bemedlade och tryggt 
situerade medlemmarna i samhället, något jag ska återkomma till senare. 
För tillfället finns det andra aspekter av citatet från Bauman som är värda 
att lyfta fram.  

Dels noterar Bauman, som tidigare påpekats, att den egenskap som 
eftertraktas hos ”främlingarna” i det senmoderna samhället är just deras 
Annanhet: ”De är nyttiga just i sin ställning som främlingar, deras 
främlingskap ska skyddas och omsorgsfullt bevaras”. Detta leder till den 
nedlåsning av sociala kategorier som tidigare påtalats, och som också får 
Bauman att beteckna den postmoderna/senmoderna attityden som heterofil 
eftersom den värdesätter och till och med fetischiserar kulturell skillnad, 
vilken ska bevaras till varje pris.796 Bauman noterar dock även i citatet ovan 
att främlingen eftertraktas för att den erbjuder ”tjänster som andra 
människor inte skulle nedlåta sig till att erbjuda”, en formulering som i 
sammanhanget är värd att ta fasta på. Problemet med denna nya 
valorisering/fetischisering av kulturell Annanhet är nämligen just den 
ständiga reproduktionen av invandraren eller främlingen som en identitet 
som är ständigt socialt underställd den normsättande svenska.  

Irene Molina har kritiskt konstaterat att den fixering vid ”kulturella 
skillnader” som råder inom ett multikulturalistiskt samhälle är att 
majoritetsbefolkningen ”välkomnar De Andras exotiska mat, läckra 
kvinnomode och annorlunda musik, samtidigt som det från flera håll påstås 
att invandrare, De Andra, är kriminella, narkotikamissbrukare och 
bidragsberoende”.797 Dessa negativa diskurser om invandraren fungerar för 
att legitimera en nedvärdering av invandrarens samhällsposition, vilken 
kommer att korrespondera mot majoriteten av invandrarnas underordnade 
klassposition i det svenska samhället, en position som även förstärks genom 
en inlåsning på bostadsmarknaden och diskriminering på 
arbetsmarknaden.798 

Särskilt problematiska blir sedan konsekvenserna av den 
multikulturalistiska ideologin om vi också tar i beaktande den nedlåsning 
och konservering av kategorierna ”svensk” och ”invandrare” som sker 
parallellt med den sociala nedvärderingen av kategorin ”invandrare”. På 

                                           
796 Bauman (1998), s 46. Bauman beskriver dock implicit heterofilen som automatiskt 
även varande mixofil, vilket framstår vara en förtida slutsats. 
797 Molina (1997), s 91. För ett annat perspektiv, se Narayan (1997), s 184 som 
framhåller värdet av positiva, om än stereotypa och fetischistiska bilder av ”andra 
kulturer” i multikulturalistiska samhällen. 
798 Se bl.a. Molina (1997) samt Popoola (2002), s 33. Se även Soydan (2000), s 244ff, 
Ålund (1999), s 45, samt de los Reyes (2000), s 9-17. 
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samma gång som den multikulturella ideologin proklamerar till 
invandraren: ”vi ser gärna att du som är annorlunda bor här hos oss”, säger 
den dock samtidigt implicit ”men du kan aldrig bli som oss”. Möjligheten 
till assimilering har försvunnit i och med öppenheten, en tveäggad 
”gästfrihet”, mot de kulturellt annorlunda. ”Invandraren” konstrueras som 
den ”äkta svenskens” permanenta motsats.799 Detta, kombinerat med den 
ständiga sociala underordningen av kategorin ”invandrare” leder till en 
frustrerande permanent eller mycket trögrörlig fastlåsning av en till 
”svenskheten” underordnad och negativt laddad social status som 
invandrare – vilket leder fram till en paradox där en individ kan vara svensk 
genom sitt medborgarskap utan att sedan erkännas som ”svensk” i det 
sociala livet. Som Haluk Soydan kärnfullt utrycker det:  

 
Många, inte minst svenska medborgare som är födda utomlands eller 
deras barn, undrar nu när de skall tillåtas sluta vara invandrare. När 
blir man en fullvärdig svensk medborgare? Människor, som är födda i 
Sverige och har en svensk identitet men kommer från invandrade 
familjer undrar när de skall accepteras som fullvärdiga svenskar!800  
 

Samma fråga tar Michel Azar upp i en uppsats med titeln Den äkta 
svenskheten och begärets dunkla objekt där han påpekar att 
invandraretiketten i Sverige idag är en ”livstidsdom”: 

 
Man är inte ”invandrare” en enda gång och för ett enda tillfälle – det 
ögonblick man så att säga passerar själva gränsen till Sverige. 
Tvärtom är det någonting man är och förblir hur mycket man än 
fortsätter att vandra eftersom ”insidan” förskjuts i samma takt som 
(in)vandraren närmar sig den. Med Homi Bhabhas begrepp kan man 
blott bli ”nästan densamme, men ändå inte riktigt”. Nästan svenskt, 
men ändå inte en äkta svensk.801 
 

”Invandraren” konstrueras således som den ”äkta svenskens” permanenta 
Andra, där gränsen mellan kategorierna är låst eller ständigt flyttas för att 
förhindra permeabilitet mellan de två sociala kategorierna.  

Samtidigt som ”svenskheten” gång på gång bekräftas som en identitet 
socialt överlägsen invandraren fetischiseras dock de ”andra” kulturerna 

                                           
799 Se även Osman  (1999), s 206 och Mattsson (2001), s 259f. 
800 Soydan (2000), s 241. 
801 Azar (2001), s 67. Se också Pred (2000), s 72ff samt jämför med Hardt & Negri 
som påpekar att den postmoderna/ senmoderna rasismen snarare opererar genom 
”särskiljande inneslutning” än genom uteslutning. Se Hardt & Negri (2003), s 169.  
För en kort diskussion om den ständiga förskjutning av de sociala kategoriernas 
gränser för att hålla främlingen utanför den egna kategorin i det senmoderna 
samhället, se Bauman (1998), s 39f. 
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gång på gång. Orsaken till detta är den senmoderne svenskens upplevelse 
av sig själv som kulturlös – som ett förkroppsligande av den universella 
”moderna människan” som avancerat bortom den partikulära 
kulturtillhörigheten, på gott – men kanske framförallt också – på ont. Som 
antropologen Karl-Olov Arnstberg konstaterat så föreställer sig många 
svenskar att man i Sverige inte längre har någon distinkt kultur: ”vi har 
förlorat den. Det är invandrarna som står för sådant, som har kultur – vare 
sig man avser deras danser, kläder eller religiösa solidariteter”.802 Denna 
upplevda rotlöshet resulterar i att allt som föreställs vara ”äkta” och 
”genuin” kultur utövar en stark tilldragelse för många av dessa människor, 
vilket diskuterats extensivt tidigare i avhandlingen.  

Den multikulturalistiska ideologin sänder därför ständigt ut dubbla 
budskap till ”invandraren”: du bör vörda och prestera din kulturellt 
annorlunda kultur (för vårt nöjes skull) – vilken enligt vår definition 
avviker från den svenska eftersom den är kulturellt ”renare”, mer ”äkta” 
och därmed ”bättre” än den svenska. Varför skulle du, genom att 
kontaminera din kultur med den svenska, vilja bli lika ”dålig” som vi och 
anpassa dig/förlora din kultur till moderniteten precis som vi har gjort?803  

”Svenskheten” utpekas gång på gång som en identitet och 
kategorisering som invandraren inte bör eftersträva, samtidigt som hon/han 
dagligen upplever hur man som utdefinierad invandrare diskrimineras på 
arbetsmarknaden, ghettoiseras, urskiljs och utpekas som ”annorlunda” – 
och där den som klassificeras som ”svensk” istället ständigt premieras för 
detta på arbetsmarknad och bostadsmarknad. ”Invandraren” placeras 
således i en rävsax av den multikulturalistiska ideologin: parallellt med att 
man på ett diskursivt plan gång på gång interpelleras för att ”bevara sin 
kultur”, vilken uppvärderas i förhållande till den svenska, erfar man 
dagligen diskriminering i samhället på bas av att man utpekas som 
tillhörande denna annorlunda kultur och därmed kategoriseras som 
”invandrare”, vilket är en social kategori som ständigt underställs den 
”svenska” i sociala relationer, och där gränserna kategorierna emellan ses 
som låsta.804 Kontentan av multikulturalism blir för många invandrare 

                                           
802 Arnstberg (1989), s 20. Se även Frykman (2003), s 17. Jämför även med Wetherell 
& Potters undersökning av ”pakehas” (vita nybyggarättlingar) attityder gentemot 
maorier i Nya Zeeland, där de senare konstrueras som innehavande av ”kultur” till 
skillnad från de ”vita” nyzeeländarna, men trots detta underordnas socialt, precis som 
de ”kulturbärande” invandrarna i Sverige. Se Wetherell & Potter (1992), s 135f. 
803 Jämför med Wetherell & Potter (1993), s 129f. 
804 Se även Tesfahuney (1998), s 98 samt i en mer generell teoretisk kontext, Moore-
Gilbert (1997), s 174. 
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därför, som en forskare något tillspetsat uttryckt det, rätten att ”nynna 
sångar på sitt hemspråk när man står i kö på arbetsförmedlingen”.805 

Dessa starkt negativa konsekvenser av den multikulturella ideologin 
har till och med fått vissa bedömare att likställa multikulturalismen med en 
typ av ”postmodern rasism”.806 Som ett led i sin bredare tes om ”imperiets” 
ersättande av nationalstaten som världssystem skriver Michael Hardt och 
Antonio Negri att ”Imperiets rasism eller den särskiljande rasismen 
införlivar andra i sin ordning och orkestrerar sedan dessa skillnader inom 
ramen för ett kontrollsystem”.807 Den postmoderna rasismen erkänner enligt 
Hardt & Negri befintliga eller potentiella skillnader, cementerar dem och 
använder dem till ekonomisk vinning enligt maximet ”införliva, särskilja 
och styra”.808 Det Hardt & Negri här vill lyfta fram och peka på är en ny 
form av ett postmodert/senmodernt kolonialistiskt system som inte, till 
skillnad från sina moderna föregångar, är geografiskt konstruerat med 
kolonialiserande och kolonialiserade länder. Snarare är det globalt och 
bygger på att vissa etniska grupper ständigt underordnas och exploateras 
baserat på tillskrivna ”kulturella” grunder och kategoriseringar. Den 
postmoderna/senmoderna rasismen bygger således inte heller på 
föreställningar om en rashierarki utan snarare på den konstanta 
underordningen av vissa kulturellt definierade grupper i ett globalt 
perspektiv. I sammanhanget fungerar här multikulturalismen som en 
legitimerande ideologi för de kulturella essentialiseringar som underbygger 
de låsta kategoriseringar vilka i sin tur utgör det senmoderna rasistiska 
exploateringssystemets grundval.  

Claudé Levi-Strauss för i Spillror av paradiset en diskussion om 
”antropofagiska samhällen”, som försöker hantera problem genom en 
assimilatorisk strategi och ”antropoemiska samhällen” som löser problem 
genom utestängning och avhysning (från grekiska emein, att spy upp).809 
Zygmunt Bauman konstaterar i en uppsats att bägge dessa strategier är 
centrala i moderna samhällens hantering av det kulturellt främmande eller 
avvikande. Resultatet av detta blev att man som medlem i dessa samhällen 
inte på allvar behövde ställas inför möjligheten att permanent samexistera 
med främlingen och det främmande och pragmatiskt försöka leva 

                                           
805 Kalantzis i Wetherell & Potter (1993), s 138 [min översättning]. 
806 Se Hardt & Negri (2003), s 166. Se även Osman (1999), s 39 angående 
”ethnicism” som en form av rasism eftersom den kamouflerar rasistiska praktiker 
bakom en neutral fasad, samt s 45 angående ”kulturell rasism”.  
807 Hardt & Negri (2003), s 169. 
808 Hardt & Negri (2003), s 174. Se även Balibar i Balibar & Wallerstein (1991), s 
26f. 
809 Lévi-Strauss (2000), s 272ff. 
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tillsammans med dem – åtminstone så länge det fanns en stark stat som var 
ambitiös och resursstark nog att upprätthålla den monokulturella ordningen 
och definitionen av det som upplevs som kulturellt främmande som en 
anomali inom dess gränser, vilken skulle ”hanteras” på ett eller annat 
sätt.810 Därmed kan man karaktärisera det moderna samhället som 
heterofobiskt, det tolererar inte kulturella avvikelser inom sina gränser.  

Det senmoderna samhället däremot, kapitulerar inför den kulturella 
diversiteten. Inom den senmoderna staten existerar ej längre någon 
ambition, eller kraft, att skapa korrespondens mellan nationella politiska 
gränser och nationella kulturella gränser. Visionen om en nationell (eller 
universell, fast i den egna nationen grundad) monokultur kollapsar. Det är i 
detta sammanhang vi måste betrakta den multikulturalistiska ideologins 
framväxt. Den multikulturalistiska ideologin kan ses som en befrielse från 
det kulturella förtryck och den likriktning som krävdes av den 
assimilatoriska ideologin. Och även om en pluralistisk, multikulturalistisk 
modell rent spontant ur politisk och mänsklig synvinkel framstår som mer 
human än en assimilatorisk så finns det även stora problem med 
multikulturalismen. Det finns forskare som framhållit att även om 
multikulturalismen i teorin är en vacker tanke så förstärker den snarare än 
motverkar de sociala klyftor som i det senmoderna samhället dras efter 
kulturlinjer; eller som Margareta Popoola uttrycker det, 
”[m]ultikulturalismen innebär helt enkelt ingen utmaning, utan den för 
frågor om exploatering, förtryck och orättvisa till ett föregivet neutralt 
område bestående av kulturell skillnad och egenart”.811 Andra forskare ser 
multikulturalismens problematik som ännu djupare och som ett medvetet 
eller omedvetet försök att dölja sociala/klassmässiga konflikter bakom en 
kulturell fernissa.812  

Ett problem med multikulturalismen är att den har en tendens att 
reducera människor till deras ”kulturtillhörighet” och att essentialisera 
dessa kulturer på ett sätt som förstärker och låser ned sociala 
kategoriseringar, som det ”svenska” och det ”utländska” eller det 
”svenskar” och ”invandrare”. När invandraren sedan ständigt underordnas 
svensken i alla aspekter av samhället – samtidigt som invandraren 
uppmanas bevara och vårda sin status som ”kulturellt annorlunda” uppstår 
en svår problematik. Multikulturalismen visar då sin unika kombination av 
heterofili och mixofobi när den proklamerar för invandraren:  

 
                                           

810 Bauman (1998), s 31. 
811 Popoola (2002), s 30. 
812 Se exempelvis Hardt & Negri (2003), s 166-175 samt Balibar i Balibar & 
Wallerstein (1991), s 26f. Se även Molina (1997), s 90f. 
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Du kan bli en medborgare i vårt land, men du kan aldrig bli en del av vårt 
”folk” – du kan bo i Sverige, men du kan aldrig bli svensk. Vi kan leva sida 
vid sida men inte blandas. Du kan inte bli en del av majoriteten, du är för 
evigt dömd till en minoritetsstatus i en strukturell underordning som du ej 
kan bryta dig ur – du finns här för vår förnöjelses skull, för att ge lite färg, 
prestera kultur och för att kompensera för vår upplevda brist på sådan. Du 
kan få laga spännande och god mat åt oss, du kan få städa våra toaletter – 
du kan få tjäna oss, men du kan aldrig bli en del av oss.  

 
Sedd ur denna kritiska synvinkel ersätter multikulturalismen bara en 

form av kulturellt förtryck med en annan och signifierar på så sätt mer en 
förskjutning i formerna för kolonialistisk exploatering av de kulturellt 
Andra, betingad av förskjutningar i samhällets politiska och ekonomiska 
strukturer, snarare än en moralisk pånyttfödelse. 

I detta avsnitt, och det föregående, har jag genomgående refererat till 
assimilationismen som en typiskt modern ideologi, och multikulturalismen 
som en typiskt senmodern ideologi. Samtidigt är det viktigt att se dessa 
skisseringar som delvis idealtypiska. I de flesta samhällen samexisterar idag 
tendenser till båda förhållningssätten, och de renodlade ideologierna som 
här lyfts fram bör snarast ses som destillat av trender och förskjutningar, 
där en tendens till ett mer allmänt förkastande av en modern assimilatorisk 
politik till fördel för en mer senmodern fetischiserande/essentialiserande 
politik generellt kan uttydas. Det är också viktigt att framhålla att 
”senmoderniseringen” inte är en enkelriktad och entydig process, utan att 
vissa delar av den senmoderna ideologin gentemot det som konstrueras som 
det kulturellt Andra, som den ”kulturella shoppingen”, i stort sett är 
förbehållen de medlemmar av majoritetskulturen som lever sina liv i 
geografiska och ekonomiska ”safe-zones”, och där de mindre bemedlade i 
samhället ofta har en tendens att se mindre fördelaktigt på de kulturellt 
annorlunda, vilka de utskiljer som grupper som konkurrerar med dem om 
knappa ekonomiska resurser på samhällshierarkins lägsta trappsteg.813  

Jag vill här slutligen också framhålla att de problem som har 
diskuterats i föregående avsnitt enligt mitt perspektiv inte alls kan 
tillskrivas att de analyserade ideologierna skulle vara i ”ont uppsåt” eller på 
något sätt ”dåliga” i sin essens. Tvärt om, ligger det i frågans kärna att de 
båda anser sig utgöra den mest humana och medmänskliga ideologin, vilket 
deras representanter gång på gång åberopar.814 Syftet med analysen ligger 

                                           
813 Se vidare Bauman (1998), s 29-51. 
814 Se exempelvis de argument som åberopas av båda sidor i den svenska 
assimilations-/minoritetsdebatten i Schwartz (1971). Man bör också här se till hur en 
av grunderna för den svenska multikulturalistiska minoritetspolitiken grundat sig på 
det ”valfrihetsmål” som uttrycks i den kulturpluralistiska/ multikulturella  
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således inte i att säkerställa om vissa ideologier har en tyrannisk ondska 
inbyggd i sig, utan snarare i att analysera hur idéer som kan te sig som 
vackra och beundransvärda på ett filosofiskt plan kan ha en ideologisk 
verkan, i det att de fungerar som döljande och reproducerande av ojämlika 
maktförhållanden.815  

Det som här dock slutgiltigen kan konstateras är att man inom det 
senmoderna samhället, liksom i det moderna, har en neurotisk och 
problematisk relation till de och det som betraktas som kulturellt 
främmande. När heterofobin, rädslan för den kulturellt annorlunda, har 
försvagats har den istället ersatts av en mixofobi, en rädsla för 
kulturblandning, som låser ned sociala kategorier som ”svensk” och 
”invandrare” och skapar en permanent underordning av invandraren i 
frågor om ekonomisk och politisk makt. Därmed kan inte den senmoderna 
multikulturalismen ses som en normalisering av relationen till de kulturellt 
Andra, utan snarare en ökad fixering vid kulturskillnader och främlingsskap 
som kanske speglar en förändring i det globala politiska och ekonomiska 
systemet.  

Mitt syfte med denna diskussion har inte varit att moralisera över 
dessa problem i meningen av att försöka argumentera för vilken av de 
analyserade ideologierna som är bättre än den andra. Snarare har jag velat 
lyfta fram och problematisera de ideologier som underbygger relationen till 
det nationellt och kulturellt Andra, i brottet mellan det som här har kallats 
för en modern och en senmodern era. Detta för att visa hur en mycket liten 
och tillsynes isolerad samhällsföreteelse, som hur man skriver om mat i 
kokböcker, kan associeras till mycket större förskjutningar och förändringar 
i de övergripande samhällsstrukturerna och vilka ideologiska diskurser som 
används för att legitimera vissa maktförhållanden i samhället. Vi kan här 
exempelvis se hur den vanliga förekomsten av en kulturell anpassnings-
retorik på det kulinariska fältet under 1930-1950-talen korrelerar med en 
assimilationistisk inställning till främlingar i samhället under denna period. 
På samma sätt kan den förskjutning som sker i retorikbruket på det 
kulinariska fältet under 1960-talet, då olika former av genuinitetsretoriker 

                                                                                                                                    
minoritetspolitik som antogs av riksdagen 1975. Enligt detta valfrihetsmål ska 
minoritetspolitiken bidraga till att ge människor möjlighet att själva välja om de vill 
utveckla en kulturell identitet som avviker från majoritetskulturen eller om de vill gå 
upp i den ”svenska” majoritetskulturen – ett klart ställningstagande mot den 
nedlåsning av sociala/ kulturella kategorier som den multikulturalistiska politiken i 
praktiken lett till. 
815 Se exempelvis Lyotard (1984) samt Scott (1998). Angående multikulturalismen 
som en spegling av förskjutningar i det ekonomiska och politiska maktsystemet, se 
Tesfahuney (1998), s 96f. 
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blir mycket vanligt förekommande, relateras till genomslaget av en 
multikulturalistisk tanke i förhållandet till invandrare och minoriteter.  

Denna genuinitetstanke kan på båda områden ses som ledande till ett 
stort intresse för det kulturellt ”äkta” och en påföljande essentialisering av 
kulturer, vilken i förlängningen till viss del kan leda till att människor 
reduceras till sin kulturtillhörighet. Den tydliga mixofobin inom den nya 
genuinitetsretoriken på det kulinariska fältet kan här också sättas i relation 
till den nedlåsning av kulturella kategorier och kulturgränser som är en av 
de bieffekter den multikulturalistiska idéns för med sig. Genom dessa 
skissartade jämförelser kan vi således se att de retoriker som kan te sig som 
harmlösa på ett visst fält, såsom anpassnings- och genuinitetsretorikerna på 
det kulinariska fältet, kan få långtgående politiska konsekvenser när de som 
komponenter i en större ideologisk formation appliceras på andra fält i 
samhället.  

 
Avslutande diskussion 
Det här kapitlet har bestått av två större ”block” eller avdelningar, vilka har 
utgjorts av två olika bredare kontextualiseringar av resultaten från de 
undersökningar som genomförts tidigare i avhandlingen. I första hälften av 
kapitlet konstruerade jag en kronologisk historisk narrativ för att på så vis 
skapa en bild av de varierande sociala och kulturella förutsättningar som 
existerat kring kokböckerna om utländsk mat, samt hur dessa 
förutsättningar till viss del kan åberopas för att skapa förståelse för det 
språk och de retoriker som används i böckerna. Jag visade här hur publiken 
för dessa kokböcker ständigt breddas och expanderas över tiden, samt att 
det i de språkliga förändringar som kokböckerna genomgår tydligt går att 
spåra influenserna från det ”moderna projektet” samt den senare reaktionen 
gentemot detta. 

I den andra hälften av kapitlet fokuserade jag på kopplingen mellan 
retoriker och ideologier, samt hur vissa retoriker i förlängningen verkar för 
att producera och reproducera ojämlika maktförhållanden. Jag presenterade 
här tre olika delstudier av relationen mellan retorik, ideologi och makt som 
syftade till att belysa olika aspekter av hur språkliga praktiker kan 
upprätthålla och befästa maktrelationer.  

De specifika delstudierna inriktades på att undersöka maktrelationer i 
hushållet mellan män och kvinnor och hur dessa konstrueras och 
reproduceras i kokböckerna, de etiska problemen som bemäktigandet av 
rätten att definiera andra kulturer leder till samt slutligen hur retoriker som 
kan framstå som menlösa på ett visst fält kan visa sig ha stark påverkan på 
maktrelationerna i samhället när de brukas på ett annat fält i samhället. Den 
generella slutsatsen av dessa delstudier blev att även om retoriker som 
brukas på det kulinariska fältet kan framstå som oskyldiga och ofarliga så 
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måste de analyseras i en vidare samhällskontext. När så görs kan vi se att 
dessa retoriker, medvetet eller omedvetet, ofta reproducerar, motiverar och 
upprätthåller maktstrukturer i samhället, exempelvis mellan könen – eller 
mellan kulturella kategorier som ”svenskar” och ”invandrare”. 
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Kapitel 6 
 

Svenska kulinariska ikoner 
 

Det här kapitlet kommer att handla om smörgåsbordet och husmanskosten 
som kulinariska koncept. Syftet med kapitlet är att undersöka den historiska 
användningen av begreppen smörgåsbord och husmanskost och vad dessa 
begrepp har artikulerats med, det vill säga, vilken symbolladdning 
begreppen har givits och hur denna har förändrats genom historien. 
Speciellt intressant i sammanhanget är att försöka spåra när begreppen 
börjar artikuleras med ”svenskhet”, alltså den tidpunkt när vissa aktörer på 
det kulinariska fältet propagerar för att koncepten ska tas upp som en del i 
det vedertagna svenska kulturarvet. 

 
Konstruktionen av nationella kulturarv: en kort resumé 
Nationella kulturarv skapas genom att oreflekterade praktiker och 
vardagsfenomen lyfts upp och ges en ny nationellt-kulturellt laddad 
innebörd. Oreflekterade vanor och delvis reflekterade seder blir till 
definierade traditioner genom stundtals omedvetna, stundtals medvetna 
processer av selektering.816 Genom detta styrs traditionernas och 
kulturarvets sammansättning snarare av samtidens krav än innehållet i 
någon historisk kultur man kanske försöker finna legitimering för sina nya 
traditioner i. Vissa gamla seder och vanor sållas bort som opassande och 
otidsenliga medan andra lyfts fram, poleras upp och snyggas till för att 
presenteras som det traditionella och typiskt svenska (alternativt norska, 
rumänska, thailändska, osv.) De laddas med en nationell symbolik.817 

I en uppsats kallar etnologen Anders Salomonsson denna typ av 
omladdning av kulturfenomen för revitalisering eller kultur-
rekonstruktion.818 Orvar Löfgren jämför i en annan text nationaliseringen 
av vissa gamla folkvanor med en sakralisering, vilket ligger i linje med 
historikern Eric Hobsbawms definition av nationalismen som en ”civil 
religion”, vilken i så fall självklart kräver sina nationella sakrament.819 I 
linje med detta resonemang skulle vi alltså kunna kalla kulturföreteelser 
som är särskilt laddade med nationell symbolik för nationella ikoner för att 
dra en parallell mellan de vördade, till nationella traditioner ”upphöjda”, 
sederna som då investeras med en stark nationell symbolik, och de inom 
kyrkan vördade människor som kanoniserats, dvs. upphöjts, och på det 

                                           
816 Frykman & Löfgren (1991), s 25-26. 
817 Se exempelvis Gaunt & Löfgren (1984), s 22. 
818 Salomonsson (1987), s 77-78. 
819 Löfgren (1989), s 12 ; Hobsbawm (1983), s 269. 
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sättet investerats med en stark religiös symbolik.820 Vanligt förekommande 
nationella ikoner är sådana allmängods som flaggor, nationalmonument och 
folkdräkter, vilka anses besitta och manifestera något av nationens 
”essens”.  

I Sverige har mer explicit nationalistiska och patriotiska monument 
och utgjutelser inte varit allmänt socialt accepterade under största delen av 
vår närmast förflutna historia.821 Istället har en mer banal nationalism 
dominerat där man investerat sin nationella stolthet i sådana saker som 
socialförsäkringssystemet, sportsliga framgångar och bevarandet av 
naturen.822 Men även tillsynes ännu mer banala praktiker och arenor kan få 
en starkt national-kulturell laddning, en sådan företeelse som ofta lyfts upp 
och laddas med nationell symbolik är maträtter. Denna typ av maträtter som 
laddats med en starkt national-kulturell symbolik kan enligt det ovan 
påbörjade resonemanget kallas för nationella kulinariska ikoner.  

De nationella kulinariska ikonerna symboliserar nationen på ett 
mytologiskt plan. Nationella kulinariska ikoner ska inte förväxlas med 
nedsättande tillmälen baserat på ett lands mattraditioner som används av 
medlemmar av en annan nationell kultur, såsom att fransmän nedsättande 
kan kallas för ”frogs” i England eller vice versa ”rosbif”. Nationella 
kulinariska ikoner är sådana maträtter som accepteras som nationalregalia 
av de som identifierar sig med den kultur de ska representera, de har alltså 
en inneboende positiv nationell laddning för individer och grupper som 
identifierar sig med den nationella kulturen ifråga. Som Orvar Löfgren 
uttrycker det i en allmän diskussion om nationalitetsmarkörer är det frågan 
om ikoner för nationell självrepresentation och självdefinition som skapas 
och godtas inom den nationella arenan med syfte att skapa en känsla av 
samhörighet med och lojalitet gentemot det nationella projektet.823 

Tidigare internationell forskning har framhållit sådana nationella 
kulinariska ikoner som gulaschen i Ungern, the cooked dinner i England, 
Mole Poblano i Mexico samt Steak Frites i Frankrike; där Roland Barthes i 
en mycket intressant essä berättar hur en artikel i en stor fransk 
veckotidning beskrev att  general de Castriers efter att ha undertecknat 
vapenstilleståndet i Indokina beställde pommes frites till sin första måltid 
därefter.824 Barthes kommenterar:  

                                           
820 Se även Ana Maria Alonsos definition av de nationella traditionerna som 
”sakraliserde”. Alonso (1994), s 388. Se också Löfgren (1989), s 12. 
821 Se Löfgren (1999), s 138-139, samt även Frykman (1993), s 139. 
822 En utförlig diskussion kring begreppet ”banal nationalism” förs i kapitel 1. Jämför 
även med exempelvis Löfgren (1989) s 21ff samt Löfgren (1999) och Ehn (1993).  
823 Löfgren (1989), s 12. 
824 Kizban (1989) ; Murcott (1996) s 55 ; Pilcher (1996) ; Barthes (1969), s 77-79. 
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Vad man vill få oss att förstå var att generalens begäran helt säkert 
inte berodde på en enkel materialistisk reflex utan en rituell handling, 
för att avslöja sin uppskattning över den återfunna franska etniskheten. 
Generalen kände mycket väl till vår nationalsymbolik och visste att 
pommes frites är ett typiskt tecken på ”franskhet”.825  
 

Det nationella kommunicerades genom maten, och mer specifikt genom 
syftningen på en välkänd och accepterad nationell kulinarisk ikon. Anne 
Murcott beskriver i sin uppsats Food as an expression of identity hur 
deltagarna på seminarier där hon föreläst om sin forskning kring the cooked 
dinner omedelbart identifierade måltiden som typiskt ”traditionellt brittisk”, 
trots att hon själv aldrig framställde maträtten på det viset i sina föredrag. 
Det behövdes helt enkelt ingen expert eller föreläsare för att påpeka detta 
faktum för åhörarna, eftersom de alla såg det som ett så vedertaget faktum 
att the cooked dinner är den mest traditionella och typiskt brittiska av 
maträtter (förutom Murcott själv som starkt betvivlade detta ur ett 
måltidshistoriskt perspektiv).826 

 
Svenska kulinariska ikoner 
I Sverige finns flera maträtter eller matstoff som skulle kunna lyftas fram 
som exempel på nationella kulinariska ikoner. Exempelvis kan sillen, 
kräftorna eller till och med snapsen nämnas. Eller varför inte köttbullen, 
vars nationella symboliska laddning skärskådades i inledningen till 
avhandlingen? Trots dessa exempel finns det idag två svenska nationella 
kulinariska ikoner som står i en klass för sig genom sin välkändhet och 
vedertagenhet: smörgåsbordet och husmanskosten, där begreppet 
husmanskost idag även används som ett samlingsbegrepp för att innefatta 
många av de övriga, ovan nämnda, kulinariska ikonerna. 

För att återkoppla till den övergripande teoretiska ram som 
konstruerats i kapitel 1 kan det vara lägligt att här kort referera innebörden 
av vissa teoretiska begrepp, samt de funktioner dessa ges i avhandlingens 
undersökningar. Inledningsvis kan då påpekas att det är begreppen 
”smörgåsbord” samt ”husmanskost” och deras symboliska och mytologiska 
laddning och meningsinnebörd genom historien (koncepten) som kommer 
att undersökas i detta kapitel. Detta innebär att det inte är en studie som 
försöker säkerställa och bestämma vad ett ”äkta” smörgåsbord egentligen 
består av eller vilken ”sanningen” om svensk husmanskost egentligen är, 
eller något liknande. Syftet är snarare att studera de svar som andra genom 

                                           
825 Barthes (1969), s 79. 
826 The cooked dinner består av kött, potatis, en kokt grönsak samt gravy, dvs. tjock 
köttbuljongssås. Se Murcott (1996), s 55. 
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historien gett på frågor liknande de ovanstående, dvs. den retorik som 
begagnats kring begreppen, för att på så sätt kunna spåra hur begreppens 
innebörd skiftat genom historien och på det sättet skriva en genealogi över 
begreppen ”smörgåsbord” och ”husmanskosts” nutida innebörd. I mer 
teoretiska termer skulle det kunna uttryckas att syftet med kapitlet är att 
undersöka vilka konnotationer begreppen haft, och när de börjar artikuleras 
med en tydlig och öppen nationalistisk retorik.  

 
Nationalistisk retorik 
Den nationalistiska retoriken fungerar ofta genom att koppla ihop det nära 
och personliga med den abstrakta ”nationen”. Den nära livsvärlden som 
lokalgatan, den kära familjen och ens närmsta naturomgivning, eller varför 
inte barndomens välsmakande mat – som vi kommer att se exempel på 
nedan, artikuleras med en berättelse om det nationella och används för att 
konstruera nationaliserade subjektspositioner som motiverar strävan efter 
avlägsna mål och trohet mot en abstraktion. Som Orvar Löfgren skriver: 
”Här står man inför ett gigantiskt omskolningsprojekt där folk fått lära sig 
att det de älskar mest kan summeras i nationella symboler som flaggan, 
nationalsången och krigstrummornas eggande muller”.827 När en viss 
praktik eller sed höjs upp till en nationell tradition sker alltså detta genom 
en retorisk artikulering, det vill säga ett fastslående av en föreställd – men 
inte självklar (även om retoriken ofta strävar till att gömma denna brist på 
självklarhet eller motsäga den) – koppling. Den nationella retoriken utgörs 
således av en framställning av det (för vissa) önskvärda formulerad som en 
självklarhet/ ”sanning”. 

Håkan Thörn har i Rörelser i det moderna konstruerat en grov 
typologi för nationalistiska retoriker/en nationalistisk diskurs.828 Han 
redovisar där nio generiska typer av nationalistiska argumentationer som 
han menar manifesterar en nationalistisk diskurs/ideologi: 
 
1. Folket som den fundamentala identiteten, det kulturellt och rumsligt 
avgränsade kollektiv genom vilket den enskilda individen blir till. 
2. Individernas likställdhet inom folket, dvs. ”folket” konstruerat som en 
kategori som upphäver hierarkier och klassgränser. 
3. Nationalstaten som folkets högsta utvecklingsstadium, där den enskilde 
blir till medborgare och komplett människa. 
4. En nationell ursprungsmyt, förlagd i ett avlägset och ärorikt förflutet. 

                                           
827 Löfgren (1993), s 150. 
828 Se Thörn (1997b), s 147. 
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5. Det utifrån (i kulturell och rumslig mening) kommande hotet, de 
Andra, som i förlängningen låter skymta folkets undergång. 
6. Nationens avantgarde, de nationellt medvetna, som talar till folket i 
syfte att väcka ett slumrande nationellt medvetande. 
7. Nödvändigheten av handling i nuet, vilket kräver det sanna nationella 
medvetandets inre övertygelse och som genom att manifestera detta 
överbryggar alla motsättningar och skapar nationell enhet. 
8. Att folket på något sätt är särskilt eller utvalt att utföra en uppgift. 
9. Ett löfte om en radikalt annorlunda nationell framtid av enhet och 
nationellt välstånd, som ibland artikuleras som ett återupprättande av 
nationen.829 
 
Thörn lyfter i sin undersökning även fram några i den nationalistiska 
diskursen inbyggda ambivalenser. Dessa är spänningen mellan 
universalism/partikularism, förflutet/samtid, aktiv handling/historia samt 
tid/rum.830 Ambivalensen mellan universalism och partikularism i nationell 
retorik har i denna avhandling redan diskuterats extensivt, i relation till hur 
nationalismen förutsätter nationen som del av en värld av nationer. Den av 
de övriga ambivalenserna som är särskilt intressant att lyfta fram i 
sammanhang av detta kapitel är den mellan förflutet och framtid, vilken 
Thörn även benämner tradition/modernitet, och som syftar till att beskriva 
det faktum att den nationalistiska diskursen å ena sidan ständigt hänvisar 
tillbaka till ett gemensamt historiskt ursprung, samtidigt som den å andra 
sidan pekar in i framtiden, mot den tid då nationen skall ”förverkligas”.831 

Även ambivalenser mellan aktiv handling och historia är dock 
intressant här, eftersom den pekar på hur den nationalistiska diskursen 
många gånger åberopar nödvändigheten av aktiv, medveten handling för att 
manifestera nationen, samtidigt som man förutsätter att nationen är 
historisk gemenskap som existerar för alla medlemmar av ett folk, oavsett 
vad dessa gör, eller om de är medvetna om den eller inte. Nationen 
framställs således inom stora delar av den nationalistiska diskursen som en 
evig gemenskap, men en gemenskap som måste ”aktiveras” av hängivna 
patrioter med blicken fäst både framåt mot framtiden och bakåt mot det 
historiska arvet. 

 
                                           

829 Detta är Thörns typologi såsom den presenteras i Thörn (1997b), s 147. Jag har 
endast gjort smärre språkliga ändringar, samt ett fåtal förkortining. 
830 Thörn (1997b), s 151f. 
831 Thörn (1997b), s 151. 
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Smörgåsbordslandet 
”Smörgåsbordslandet” kallade Verner von Heidenstam Sverige för i ett 
brev till vännen August Strindberg 1884.832 Vid den tiden var 
smörgåsbordet en ofta förekommande, om än ej längre särskilt fashionabel 
kulinarisk sed i Sverige, men ännu inte den vedertagna och generellt 
hyllade nationella kulinariska ikon vi känner det som idag. I en uppsats 
med titeln Det svenska smörgåsbordet försöker professor Gösta Berg spåra 
smörgåsbordets historiska rötter. Han framhäver att utländska observatörer 
redan under 1500-talet påpekade att man vid svenska bord brukade seden 
att inleda större måltider med smör och bröd innan övriga rätter dukades 
in.833 Vägen från en sådan sed till senare tiders majestätiska smörgåsbord 
ter sig dock ganska lång. Först mot slutet av 1700-talet finns 
dokumenterade iakttagelser av något som börjar likna den företeelse vi idag 
känner som smörgåsbord, de såkallade brännvinsborden. Brännvinsborden 
bestod av karaffer eller krus med starka drycker och därtill diverse 
(företrädelsevis salta) smårätter som skulle reta aptiten innan man satte sig 
till bords för huvudmåltiden. Engelsmannen N Wraxhall som besökte 
Sverige 1774 hade inte särskilt mycket till övers för de svenska matvanorna 
i allmänhet, han skrev också: ”allra värst är prologen till detta skådespel. 
Innan svenskarna sätter sig ned till middagen äter sällskapet bröd och smör 
som de sköljer ned med två glas brännvin och denna fruktansvärda 
sedvänja uppehålls inte endast av gentlemännen utan sträcker sig också till 
kvinnorna”.834  

Ett annat av de tidigaste vittnesmålen av denna sed är från Johan 
Bäckmann, en Linnélärjunge som reste i Sverige 1765-66 och som 
påpekade att i Sverige, liksom i Ryssland, var vanan att ta en sup brännvin 
omedelbart före maten och till denna sup serverades sill eller salt fläsk.835 
Bäckmann påpekar även, liksom många andra observatörer av de svenska 
matsederna, att denna sed långt ifrån var endast en svensk egenhet. Denna 
måltidsordning tycks snarare ha varit vitt utbredd i Östeuropa under 1700- 
och 1800-talen, och då särskilt i Polen och Ryssland. 

 
Från brännvinsbord till smörgåsbord 
Brännvinsborden blev med tiden allt mer luxuösa såsom de förekom i de 
exklusiva salongerna i Stockholm i början av 1800-talet. Det var troligtvis 
även därefter, i och med att de i måltidsstatus gick från att ha varit en 
försup med tilltugg till att bli en fullfjädrad förrättsbuffé, och fokus därmed 

                                           
832 Se Berg (1989), s 53.  
833 Berg (1989), s 55. 
834 Berg (1989), s 57. 
835 Berg (1989), s 56. 
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skiftade från drycken mot maten, som benämningen smörgåsbord började 
införas. Gösta Berg citerar den engelska diplomaten Lord Bloomfield som 
ska ha skrivit att han 1823 avnjöt vad han kallade för ett ”smörgåsbord” på 
Drottningholms slott vilket bestod av bröd, ost, korv, holländsk sill, 
sardiner, rökt gåsbröst, med mera, och som var menat som tilltugg till 
brännvin, whisky och rom, ”av vilka herrarna taga för sig kopiöst för att 
reta aptiten och sedan inställer man sig till middagen”.836 Detta är dock 
vanskligt påstående eftersom Berg enbart utgått ifrån den svenska 
översättningen av lordens memoarer, vilken utkom 1886. I originalbrevet 
från 1823 som återges i de av hustrun Georgina sammanställda memoarerna 
skriver lorden om den ”komiska” vana som kallas schal, vilket innefattar 
intagande på stående fot av supar och ett antal smårätter innan man sätter 
sig till bords. Det är endast i den svenska förkortade och något darriga 
översättningen som begreppet ”smörgåsbord” förekommer. Det är dock 
uppenbart att det lorden beskriver rör sig om vad vi idag skulle kalla för ett 
brännvinsbord/smörgåsbord, men 1823 tycks termen ”smörgåsbord” ännu 
inte vara vedertagen som beskrivning för denna företeelse på det sätt som 
den verkar vara när översättningen utkommer 1886.837  

I en uppsats med titeln Smörgåsbordets dolda rötter skriver Jan-
Öjvind Swahn att begreppet ”debuterade” på 1840-talet, men lämnar 
därefter inga belägg för detta påstående.838 Det finns dock tecken på andra 
håll som tyder på att hans påstående kan anses som rimligt. Enligt Gösta 
Berg ägnar Cajsa Warg i sin 1755 utkomna kokbok varken brännvinsbordet 
eller smörgåsbordet någon uppmärksamhet. Likaså lyser smörgåsbordet 
med sin frånvaro i första upplagan av Margaretha Nylanders (pseudonym 
för Margaretha Emerentia Nordström) kända kokbok Handbok wid den nu 
brukligare finare matlagningen som utkom 1826, men vid den nionde 
upplagan av boken som publicerades 1846 finns det med en del recept på 
anrättningar särskilt för smörgåsbordet.839  

Samma utveckling syns i Den swenske kocken; eller handbok i den 
Swerige nu brukliga så wäl tarfliga, som i synnerhet finare Matlagningen, 
där varken 1837-års förstaupplaga eller 1840-års andraupplaga nämner vare 
sig brännvins- eller smörgåsbord medan den tredje upplagan från 1850 
innehåller förslag på fem olika smörgåsbordskompositioner.840 Med 
anledning av detta kan man anta att smörgåsbordet fick sitt första riktigt 

                                           
836 Bloomfield (1886), s 16. 
837 Bloomfield (1886), s 1:66. 
838 Swahn (2003), s 26. 
839 Berg (1989), s 60. Enligt andra uppgifter utkom första utgåvan av Nylanders 
kokbok 1822. Se Ärlemalm (2000), s 54. 
840 Swenske kocken (1837) ; Swenske kocken (1840) ; Swenske kocken (1850), s 327. 
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stora genomslag under denna period i mitten av 1800-talet. De förslag på 
komposition av ”smörgåsbord” som föreslås i den relativt exklusiva Den 
swenske kocken är vad vi kan anta vara utökade och extravagantare 
varianter av det historiska brännvinsbordet. Vissa av de rätter man 
rekommenderar ens läsare att komponera sitt smörgåsbord utifrån är idag 
lättigenkänneliga smörgåsbordsrätter såsom holländsk sill, ansjovislådor, 
bräckt korv, gravlax och halstrad strömming medan andra idag ter sig mer 
originella, som exempelvis kalvhjärna, kalvöron, njurbröd, nejonögon, 
stekta ostron och gravad braxen. 

Även den berömda traktören Gustafwa Björklund använder 
benämningen ”smörgåsbord” när hon i sin Kokbok från 1847 föreslår flera 
alternativa ”Smörgås-bord” kompositioner, bland annat en bestående av 
holländsk sill med hårdkokt ägg, salt tunga med sky, sviskonkorv, 
ansjovislådor, rökt gåsbröst, gravlax och ostron, mm.841 Detta bekräftar 
återigen att begreppet smörgåsbord troligtvis togs i allmänt bruk på det 
kulinariska fältet i mitten av 1800-talet, precis som Swahn även 
argumenterat för. 

 
Nedvärderingen av smörgåsbordet 
Redan i mitten av 1800-talet, samtidigt med att begreppet tycks bli mer 
vedertaget, börjar dock smörgåsbordet sjunka i anseende i de högra 
samhällsklasserna, otvetydigt ett tecken på dess tilltagande popularisering 
och avtagande värde som trendriktig nymodighet. 1885 kommenterar 
publicisten Oscar Swahn att man bör undvika ”det s.k. brännvinsbordet, 
såsom, magförderfvande, snuskigt och otidsenligt. Hjelp till att hvad på dig 
ankommer, ur våra svenska hem- och värdshusseder bortarbeta denna 
lemning af samtidas osnygghet och förfädrens dåliga mathållning, denna 
osed som med rätta väcker på en gång vämjelse och löje hos hvarje bildad 
utlänning”.842 Charles Emil Hagdahl, den berömda författaren till Kok-
konsten som vetenskap och konst, skriver bara något år tidigare, 1879: ”I 
Ryssland serveras de [kalla hors d’oeuvres] före måltiden vid särskilt bord 
med brännvin och likörer, såsom vårt borgerliga brännvinsbord, men där, 
såsom även hos oss, göra dessa ej längre anspråk på god ton”.843 Knappt 
fyrtio år senare, 1917, tycks denna attityd fortfarande dominera, då det i 
artikeln om smörgåsbordet i 1917 års upplaga av Nordisk Familjebok 
konstateras att ”[v]id finare middagar förekommer ej smörgåsbord”.844 

                                           
841 Björklund (1847), s 296ff. 
842 Citerad i Berg (1989), s 60-61. 
843 Hagdahl (1879), s 178. 
844 Nordisk familjebok (1917), s 26:81. I den artikel om smörgåsbordet som inkluderas 
i 1800-talets upplaga av Nordisk familjebok (1890), s 14:1489, återfinns inte denna 
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Med tanke på de negativa konnotationer smörgåsbordet under denna 
tid tycks ha haft hos de högre samhällslager Heidenstam tillhörde, samt 
med tanke på hans egen vid denna tid ännu radikala inställning, är det 
mycket troligt att han i sin beskrivning av Sverige som ett 
”smörgåsbordsland” menade detta som ett nedsättande epitet.845 Det tycks 
alltså som att smörgåsbordet under denna period var allt annat än en 
nationell kulinarisk ikon. Samtidigt hade det trots detta helt tydligt en 
laddning av ”svenskhet”, om än inte positiv sådan. Den välkände 
polemikern Justus, vars riktiga namn var Johan Oscar P Rydelius, skrev 
1891 i Våra födoämnen i fysiologiskt, hygieniskt och ekonomiskt hänseende 
om hur han i sin ungdom återvände från en utlandsresa och på postångaren 
mellan Stralsund och Malmö ”återsåg efter lång försakelse det svenska 
smörgåsbordet: supen, anjovisen, rädisorna, sillen, laxen och den pikanta 
osten. –Ah, intet går dock öfver ett svenskt smörgåsbord; det må nu vara 
oförnuftigt, men godt är det, så mycket är säkert! Och jag tömde i 
återseendets glädje både helan och halvan och kände mig mycket patriotiskt 
stämd”.846  

Han konstaterar därefter dock att priset för hans tioåriga kärleksaffär 
med smörgåsbordet var en i grunden förstörd hälsa samt att han vid 
mognare och visare ålder för smörgåsbordet och supen ”göra som snigeln” 
och ”draga oss tillbaka inom vårt skal och förstummas inför denna 
nutidsyttring af medeltidsbarbari”.847 Även i den Fullständigaste svensk-
amerikanska kokbok (1895) fastställer den anonyme författaren att 
”[s]mörgåsbordet är en uteslutande svensk uppfinning” men kritiserar även 
det faktum att smörgåsbordet ”för många till och med utgör densammas 
[middagens] viktigaste afdelning och tyngdpunkt, i det att de här äta sig 
mätta”, trots att syftet med bordet enligt författaren borde vara att reta 
aptiten.848 

Smörgåsbordet tycks alltså i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet generellt ha framställts som en nationell antinomi snarare än en 
nationell kulinarisk ikon. Många betraktare och kommentatorer verkar ha 
ansett att det förkroppsligade alla de upplevda bristerna hos de samtida 
svenskarna, som till exempel deras provinsialism, ofta upplevda brist på 

                                                                                                                                    
kommentar om smörgåsbordet. Detta kan möjligtvis förklaras med den eftersläpning i 
kulturella trender och dagsmode som ofta kan iakttas i artiklar i större encyclopediska 
verk, orsakat av deras långa redigerings- och pressläggningstider. 
845 Luthersson (2001), s 43. 
846 Justus (1891) s I. 
847 Justus (1891) s II ; Justus (1891), s 233. 
848 Fullständigaste svensk-amerikansk kokbok (1895),  s 4. 
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tydlighet och självmedvetenhet, samt fallenhet för materiella excesser.849 
Smörgåsbordet framställdes således som en nationell last snarare än en 
dygd och ikon, och fick symbolisera många av de upplevda brister hos 
svenskarna, som de svenska nationalisterna ville sopa väck.  

Under framförallt 1880- och 1890-talet pågick i Europa det Eric 
Hobsbawm kallar för en ”massproduktion av traditioner”.850 I och med den 
snabbt tilltagande urbaniseringen och proletariseringen av den svenska 
underklassen under denna tidsperiod växte klassmotsättningarna och 
spänningarna i samhället. Ett av de effektivaste sätten att försöka skyla över 
dessa motsättningar var att vädja till nationell samling och enighet. Vid 
denna tid, påpekar Hobsbawm, blev nationalismen ett substitut för tidigare 
samhälleliga samlande krafter som ej längre hade tillräcklig 
samhällsförenande verkan, såsom kyrkan eller kungahuset.851  

Borgerliga intellektuella och samhällsbyggare blickade bakåt i 
historien för att där hitta de stöttepelare som man nu skulle bygga ett 
gemensamt svenskt kulturarv på, vilket skulle överbrygga konfliktlinjerna i 
samhället och skapa nationell enhet. Som Orvar Löfgren uttrycker det 
byggde man helt enkelt upp en bild av ”den gamla goda tiden” som var 
rensad på allt som upplevdes som smaklöst, otrevlig och vulgärt.852 I denna 
bild som byggdes upp, ett begynnande nationellt kulturarv, ingick inte det 
nu ofashionabla smörgåsbordet. Men det betydde inte att det helt föll ur 
tiden, tvärt om. En av de viktigaste orsakerna till den nedvärdering av 
smörgåsbordet som sker inom samhällseliten mot slutet av 1800-talet kan 
som tidigare nämnts snarare vara dess genomslag hos folket. Vägen för 
denna utveckling bereddes till stor del av den nya konserverings- och 
förpackningstekniken, som drog ned på kostnaderna i tid, pengar och 
besvär för anordnandet av ett mer omfattande smörgåsbord.853  

Smörgåsbordet försvinner inte ur svenskarnas medvetande i början av 
1900-talet, men det blir heller inte till en ”fin” upphöjd och erkänd svensk 
tradition. Snarare tycks elitens smakdomare och diskurssättare se det som 
en lite pinsam och vulgär folklig sed. Som den gastronom som döljer sig 
bakom signaturen ”Chevalier” skriver 1901: ”Smörgåsbordet intager ju, 
trots alla angrepp för skadlighet och ändamålslöshet, allt fortfarande sin 

                                           
849 Se exempelvis Heidenstams brev 16 mars 1889 till Strindberg, citerat i Luthersson 
(2001), s 43 ; samt Åke Dauns sammanfattning av Gustav Sundbärgs tankar kring det 
svenska folklynnet i Daun (2001), s 109f. Se även Hall (2000), s 250f ; samt Hall 
(1998) s 242. 
850 Hobsbawm (1983), s 263. 
851 Hobsbawm (1983), s 303. 
852 Gaunt & Löfgren (1984),  s 22. 
853 Berg (1989), s 53. 
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plats som de stockholmska måltidernas ingress”, där han dock tillägger att 
”dess förtärande begås ännu åtminstone i hvardagslag som man säger 
gående – en mycket tröttande och otreflig vana”.854  

”Chevalier” skriver vidare att vissa finare restauranger i Stockholm 
vid sekelskiftet börjat servera ”extra” smörgåsbord i form av små assietter 
vilka serveras på de privata borden med särskilt exklusiva 
smörgåsbordsrätter som färserade oliver och gåsbröst. Sedan tilläger han, 
att trots dessa försök av finkrogarna att rehabilitera smörgåsbordet, så är det 
troligtvis mindre uppskattat av deras fina gäster än ”den hungrige 
postexpediten eller renskrifvaren… när han i middagsstunden krafsar i 
karotten eller skär sin mesostskifva på Runans eller Tennstopets 
smörgåsbordsallmänningar”.855 Det är alltså under denna tid bilden av den 
lägre tjänstemannen eller den rundmagade småborgaren, som gnidandes 
sina händer nalkas ett syndigt dignande smörgåsbord, befästs i 
folkmedvetandet. 

 
Borta bra – men hemma? 
Även om smörgåsbordet aldrig inkluderades i den officiella nationalistiska 
retoriken eller diskursen under nittonhundratalets första decennier tycks 
seden att ”begå” smörgåsbord, officiellt sanktionerad eller ej, ha bestått 
under denna period – i alla fall om man ser till de samtida lyriska och 
sentida nostalgiska skildringarna av dem, såsom i Fritiof Nilsson Piratens 
berömda skildring av smörgåsbordet på Hotell Horn i Malmö i Bock i 
Örtagård. Romanen utspelar sig runt sekelskiftet 1900 då Nilsson beskriver 
att den sexkantiga brännvinskantinen ”stod som kyrka i byn” på 
smörgåsbordet och ”fat fogades till fat, assiett till assiett som bitar i en 
inläggning”.856 Redan under 1902 hade dock brännvinet slutat flöda från 
”kyrkan i byn” i och med att de nya kontrakten för de monopoliserade 
utskänkningsbolagen stipulerade att ”brännvin i de allmänna lokalerna ej 
får som förut inräknas med mat, utan skall debiteras extra med 15 öre om 
högst 5 cl”.857 Detta var en eftergift till den växande nykterhetsrörelsen, 
vilken betraktat det kopiösa gratissupandet vid smörgåsborden med förfäran 
och bestörtning. Hos krögarna och smörgåsbordets (eller kanske snarare 

                                           
854 Chevalier (1901), s 105. 
855 Chevalier (1901), s 105. 
856 Se bl.a. Nilsson (1933), s 7-23 samt Fahlman (1914), s 21ff och Nordström (1910), 
s 241f.  
857 Garsten (1967), s 89. Vad gäller Piratens redogörelse för den sexkantiga 
brännvinskylaren på hotell Horn betvivlar Garsten att en sådan någonsin stod på 
smörgåsbordet där, eftersom dessa apparater i stort sett inte förekom överhuvudtaget i 
Skåne. Han tillskriver denna skildring till ”Piratens strålande fantasi”. Se Garsten 
(1967), s 94. 
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gratissupandets) anhängare togs dock de nya bestämmelserna emot med 
bestörtning, och skämttidningen Söndags-Nisse ska ha tryckt en notis där 
man påstod att man på en viss restaurang Metropol därvid försett sina 
servetter med sorgkanter och brännvinskantinen med sorgeflor.858  

Nästa, och kanske det avgörande, steget i förskjutningen av 
smörgåsbordets konstitution och funktion – från sprittilltugg och 
förrättsuppsättning till fullfjädrad måltidsordning – skedde enligt 
publicisten Roland Hentzel i samband med de olympiska spelen i 
Stockholm 1912 då krögarna i staden ska ha upptäckt att många utländska 
besökare nöjde sig med att äta sig mätta på smörgåsbord, vartefter man 
införde ”smörgåsbord utan vidare spisning” till ett förhöjt pris.859 Oavsett 
om detta påstående är helt historiskt korrekt eller inte så var det nog 
sannolikt genom utländskt inflytande som smörgåsbordet upphörde att 
dukas fram som enbart förspis.  

I USA började intresset för konceptet ”Swedish smorgasbord” att växa 
redan under 1920-talet, och ett stort antal restauranger började servera sina 
egna uttolkningar av detsamma – och då som fullständiga bufféer ”utan 
vidare spisning”. Det växande internationella intresset för smörgåsbordet, 
och den starka sammankopplingen av det med svenskhet gjorde att man 
från svenskt håll med tiden även började inse dess värde som ett 
internationellt gångbart och positivt laddat uttryck för svensk kultur. På 
världsutställningen i New York 1939 bestod därför den svenska 
paviljongen bland annat av ett roterande smörgåsbord som rönte stor 
uppmärksamhet.  

Inom landets gränser tycks dock intresset för under denna tid, trots 
Thora Holms propaganda för ”det gamla hederliga svenska smörgåsbordet” 
i Svenska helger: Högtider och bemärkelsedagar i svenska hem (1931), i 
vilken hon ställer upp rekommenderade matsedlar för diverse religiösa och 
civila högtider, ofta med instruktionen, för att travestera ett par berömda 
kock-komiker, att ”det går lika bra med smörgåsbord”.860 Den negativa 
uppfattningen om smörgåsbordet hos majoriteten av de ledande 
diskurssättarna i den svenska kulinariska diskursen tycks inte ha förändrats 
under 1930- och 1940-talen, en växande nationalistisk och patriotisk 
opinion till trots. I dåtida kändiskocken Sten Hellbergs patriotiska Svenska 

                                           
858 Se Sjöstrand & Hentzel (1967), s 14. 
859 Sjöstrand & Hentzel (1967), s 15. Det finns dock belägg för att fristående 
smörgåsbordsliknande buféer var vanligt förekommande i borgerliga kretsar redan 
under mitten av 1800-talet, då i formen av ”gående supébord” eller ”sexor”, vilka 
alltid serverades vid midnatt. Se Berg (1969), s 24, Bodman (1968), s 129, samt 
Nordisk familjebok (1917), s 26:81. 
860 Holm (1931), s 122. Angående det bristande intresset för smörgåsbord i Sverige 
under tiden kring andra världskriget, se Brown (1969), s 94. 
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kokbok från 1940 beklagar han det samtida smörgåsbordets förfall, eller 
som han själv kallar det ”dess förädling genom tiden och dess degeneration 
i våra dagar”.861 Han driver tesen att i och med att besparingsivern stigit på 
landets restauranger så har smörgåsbordet gått från att ha varit ”naturligt” 
till att bli ”konstgjort”. De små landvägskrogarnas varianter av 
smörgåsbordet har han ingen som helst aktning för, och han skriver 
föraktfullt att de till och med borde förbjudas i lag, ”för att tala riktigt 
uppriktigt. Det finns ingen praktisk möjlighet att göra sådana smörgåsbord 
njutbara”.862 

 
En skamfläck på matsedeln 
Efter andra världskriget kvarstår tendensen hos kokboksförfattarna att 
nedvärdera smörgåsbordets samtida ställning. Matskribenten Alli Halling är 
i Att äta ute: Kulinarisk vägvisare för Sverige (1954) inte nådig i sin kritik 
mot det samtida smörgåsbordet.  Hon är orolig för hur den utländska 
turisten ska reagera, som beställer in smörgåsbord på en genomsnittlig 
restaurang och inte inser att ”smörgåsbord, som smörgåsbord skall vara, 
inte är våra restauranters starkaste sida”.863 Hon kommenterar beskt och 
retoriskt: 

 
Vanligt smörgåsbord, ja, det är en massa silligt från burk, en massa 
uppskuret från charkuteristen, en massa fiskar i gelé, ett hönsbröst i 
gelé och gurk- och salladsgarnityr plus veckade servetter överallt.  

Är detta svenskt smörgåsbord? Nej, käre turist, det är det inte. 
Svenskt smörgåsbord ska bestå av njursauté och gädda med skarpsås, 
sillgratäng, hemlagad leverpastej, gravad strömming, grisfötter, fina 
rödbetor, extra fin kalvstek med gurka och lingon, stekt strömming, 
inlagd strömming, goda ostar, tunnbröd och rågbröd, laxfenor och 
inkokt ål, sylta och skinka… ett smörgåsbord uppdukat utan små 
salladskrafs här och små gurktjafs där och utländska dressingar och 
besynnerligheter.  

Men en sak hör till: små, små fina köttbullar och små, små korvar. 
Var ser ni dem? Inte på de stora allmänna smörgåsbord som vissa 
utvärdshus bjuder på. Där är köttbullarna stenhårda jätteklot och 
korvarna begravda i en sallad med vitlökspulver och kronolja. Bara 
ordet ”smörgåsbord” säger, att det är ett särskilt bord bredvid 
matbordet. Men det ynkliga rudiment av smörgåsbord som till sist i 
sitt mest degenererade stadium kallas assietter och dukas upp framför 

                                           
861 Hellberg (1940), s 41. 
862 Hellberg (1940), s 43. 
863 Halling (1954), s 82. 
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ens lätt förvånade blickar, det smörgåsbordet är en skamfläck på 
matsedeln.864   
 

Halling fortsätter sin attack på smörgåsbordets tillstånd med att konstatera 
att det är mer troligt att det ger dess besökare ”matleda och magsår” än 
retad aptit, och hon råder turisten: ”det finns mycket gott som är gott var 
sort för sig, men aldrig i anhopning till smörgåsbord”.865  

Det Halling tycks attackera är alla de mer modernistiskt sinnade 
reformister av smörgåsbordet som i den rationella matlagningens, och den 
vid denna tid etablerade skolkökstraditionens tecken söker reformera 
smörgåsbordet till en mer modern och i deras ögon tidsenlig institution. 
Exempel på sådana reformister är Jenny Åkerström som i avsnittet om 
smörgåsbordsrätter i hennes Prinsessornas kokbok: Husmanskost och 
helgdagsmat från 1929 presenterar sådana nymodigheter för sin tid som 
gratin på hummer och spaghetti och tomater fyllda med frukt och 
grönsaker.866 Även Sven Hellberg ger i sin kokbok några nydanande 
förslag för smörgåsbordet som exempelvis Skivsill med potatis, pepparrot, 
kummin och ananas eller Sillapelsin, vilken består av en urgröpt apelsin 
fylld med sillfiléer i dillsås blandat med apelsinkött och garnerad med 
vispgrädde867. I efterkrigstiden representeras denna 
smörgåsbordsreformistiska inställning väl av Vera Tornérhielm och Agneta 
Lampes böcker. I Det svenska smörgåsbordet (1953), som även utgavs på 
engelska och tyska, konstaterar Tórnerhielm och Lampe att ”den nya 
generationens husmödrar var knappt med på den tiden, när gästerna med en 
viss andakt närmade sig smörgåsbordet” och presenterar sedan sitt 
modernistiska och förnyande program för smörgåsbordets rehabilitering.868 
Författarna propagerar också det Halling å sin sida kallar för 
”smörgåsbordets mest degenererade stadium”, det vill säga serveringen av 
bara ett fåtal smörgåsbordsrätter på assietter, och ger även ett antal recept 
på nymodiga sallader som blandad krabbsallad (med vitlök!) och 
torskromssallad med curry.  

 
Försvenskningen av smörgåsbordet 
I sitt angrepp på det samtida smörgåsbordets tillstånd använder sig Halling 
av en i det närmaste kulturreaktionär retorik. Hon framställer samtidens 
smörgåsbord som en förvanskning av vad smörgåsbordet en gång har varit, 

                                           
864 Halling (1954), s 82-83 [författarens kursivering]. 
865 Halling (1954), s 83-84. 
866 Åkerström (1929), s 27 ; Åkerström (1929), s 95. 
867 Hellberg (1940), s 43 och s 49. 
868 Tornérhielm & Lampe (1953a), s 3. 
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och enligt henne även borde återgå till att vara. Hallings bok är en matguide 
och ingen kokbok, varför hon inte presenterar något program för att 
förbättra det allmänna smörgåsbordets standard. Också Sten Hellberg 
brukar vid återkommande tillfällen en kulturreaktionär retorik i sin kokbok, 
även om hans recept verkar ha en mer framåtblickande inriktning i 
praktiken. Både Halling och Hellberg beklagar alltså smörgåsbordets 
”förfallna” tillstånd i deras samtid, men prisar i samma andetag vad det 
borde och kunde vara (och enligt dem en gång varit). En avgörande skillnad 
mellan Hellberg och Halling är dock den att Halling i sin klagovisa utgjuter 
sig över att de förvanskade smörgåsbord som serveras runt om i landet inte 
är äkta svenska smörgåsbord, och genom att slänga in det lilla ordet 
förflyttar hon sin argumentation till en nationalistisk idésfär. 

Halling oroar sig för hur besviken den förväntansfulla turisten från 
utlandet ska bli när den med sina högt ställda förväntningar kommer i 
kontakt med det i realiteten förfallna svenska smörgåsbordet. Det 
internationella intresset för det svenska smörgåsbordet tycks nå sin kulmen 
under 1960-talet, då Roland Hentzel i en essä, citerande en artikel i SvD, 
exempelvis påstår att man om söndagarna kunde skåda följande syn i en 
liten stad i mellanvästern i USA:  

 
SMÖRGÅSBORD stod det med stora bokstäver på tygbanderollerna 
spända över nästan alla hotellfasader osv., ett jättestort bord fanns i 
hotellets luftkylda matsal med ett 100-tal olika assietter och rätter, 
uppstaplade i en salig blandning, fiskkonserver, korv i en mångfald 
varianter, kallt uppskuret, stek, kokt och rökt kött och ett otal sallader 
med mycket blandat och exotiskt innehåll.869 
 

Hentzel framhåller också vidare att Hotell Hilton i Berlin firade sin 
invigning 1960 med ett ”helsvenskt” smörgåsbord. Serveringspersonalen 
ska ha varit iklädda bygdedräkter och ”Knis-Kalles” spelmanslag stod för 
musiken.870 På världsutställningen i New York 1964 innehöll den svenska 
paviljongen ett smörgåsbord sammansatt av Tore Wretman, i samarbete 
med keramikern Carl Henry Stålhane och formgivaren Sigvard Bernadotte. 
Stålhane och Bernadotte hade tagit fram ett bord och en servis i trendig 
nyallmogestil, robust och i naturtoner. Wretman, som anlitats för att 
designa de rätter som skulle stå på bordet och ligga på tallrikarna, var redan 
rikskänd som ägare till flera högprofilrestauranger i Stockholm – däribland 
Operakällaren – tv-kock och hovtraktör. Hans vision vid utformningen av 
bordets rätter var att presentera det som en smakfull tillrättavisning av ”det 

                                           
869 Citerat i Sjöstrand & Hentzel (1967), s 8. 
870 Sjöstrand & Hentzel (1967), s 9. 
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smaklösa överdåd som nu florerar här och var, där man framför allt talar 
om hur många rätter man lyckats duka eller bygga upp”.871 

Wretman skriver vidare i sin beskrivning av smörgåsbordet i Svensk 
Husmanskost: En samling gamla svenska recept anpassade till vår tids 
matlagningsmetoder (1967) att även om det historiska smörgåsbordet under 
1800-talets slut förvisso ofta präglades av ”ett överdåd i uppläggningen” så 
fanns det åtminstone en ”gedigen” kunnighet om mat hos dem som ”lade 
ned sin själ för att för gästerna duka upp ett frestande pampigt bord”.872 Det 
senare 1900-talets versioner av smörgåsbordet har han som nämnts inte 
särskilt mycket till övers för, han beskyller dem för gastronomisk 
”hötorgskonst”, ”egendomlig originalitet för originalitetens skull” och 
beskriver hur de i ”sina sämsta ögonblick visa upp de mest hårresande 
stilbrytningar framburna av kokkonstens charlataner utan så mycket som en 
skälvning på ögonlocken”.873  

Wretman oroar sig också även han, precis som Alli Halling, för hur 
utlänningars bild av smörgåsbordet formas av förvrängda utländska 
tolkningar och de förfallna varianter som presenteras på restauranger runt 
om i Skandinavien:  

 
Det svenska smörgåsbordet har på senare år alltmer börjat adopteras 
av andra länder. Vi kan inte förhindra detta, men vi kan sträva efter att 
behålla det typiskt svenska på vårt smörgåsbord och göra det så olikt 
vissa kontinentalfärjors som möjligt. Inte låta antal anrättningar och 
dekorationerna bli det viktigaste utan i stället hylla kvalitet och 
fräschör. Se till att varje rätt är njutbar och att man ser vad det är. Bort 
med blommor, färgade aluminiumfolie, brutna servetter och pompösa 
uppläggningar. Då kan ordet svenskt framför det numera 
internationella begreppet smörgåsbord återigen få en betydelse av 
värde.874 
 

Detta stridsrop lyckas med konststycket att kombinera Alli Hallings 
kulturreaktionära kritik och sådana som Vera Tornerhiélms eller Jenny 
Åkerströms reformerande tendenser. Smörgåsbordet ska reformeras och 
förnyas, men det handlar om ett bakåtblickande reformerande snarare än 
framåtblickande förnyande och det ska ske genom en medveten återgång 
till det som en gång gjorde smörgåsbordet till vår ”nationalstolthet”, vilket 
åter ska göra det värdigt adjektivet svenskt smörgåsbord.875 Wretman 

                                           
871 Wretman (1967), s 15. 
872 Wretman (1967), s 15. 
873 Wretman (1967), s 16. 
874 Wretman (1967), s 19. 
875 Wretman (1967) beskriver smörgåsbordet som en ”nationalstolthet” på  s 14. 
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använder sig i sin framställning på detta sätt av en nationalistisk retorik i 
vilken det förfallna smörgåsbordet framställs som att ha nått ett sådant 
lågvattenmärke att det inte längre kan förknippas med ”svenskhet”. Han 
framhåller att smörgåsbordet har ”svenska traditioner att försvara” och han 
utser sig själv till dess försvarare. Hans mission tar därmed formen av en 
räddnings- och reningsaktion för att rensa ut allt det som han uppfattar som 
osvenska tendenser från smörgåsbordet.876  

Wretman slår benhårt fast vad som hör hemma och inte hör hemma på 
ett smörgåsbord. Det som ska finnas på ett ”välartat” smörgåsbord är ”en 
hygglig sillsortering, varma och kalla varianter av strömming, ostar av olika 
slag och ’småvarma’ miniatyrer ur den svenska husmanskostfloran”.877 
Stommen ska bestå av ett sillbord, ”saltbord” innehållande uppräknade 
”klassiker” såsom kryddsill, spickesill med gräslök och sur grädde, sill à la 
Russe, glasmästarsill, senapssill, sillsallad och skånsk lertallrikasill med 
variationer som fågelbo och gubbröra samt olika varianter av laxfenor.878 
Ostarna ska vara ”landskapens bästa, lagrade kärva och milda” och även 
”en av smörgåsbordets helsvenska prydnader”, potkes, bör stå på 
saltbordet.879  

Ett par andra rätter som godkänns av Wretmans kritiska blick är inkokt 
och rökt lax, inkokt och rökt ål, vilka har en ”given plats på det stora 
bordet”, garnerade hårdkokta ägg, några sallader – såsom västkustsallad 
och kycklingsallad, korvar, kall rostbiff, tunga, syltor, fårrulle, saltrulle, 
leverpastej, samt ”de dallriga glansiga aladåberna”. ”Revbensspjäll vill 
ingen försaka. Inte heller en bit av skinkan”, konstaterar Wretman och 
fortsätter sedan uppräkningen med tillbehör som pressgurka, tomat, inlagda 
rödbetor, röd- och vitkålssallad samt rädisor på is; vartefter det 
”småvarma” följer med köttbullar och Janssons frestelse i spetsen samt 
böcklingfräs, skinklåda och sparrisomelett, stuvad bräss eller njure, en pytt 
i panna och biff à la Lindström.880 Vad gäller brödet så skall knäckebröd 
och limpa, kavring och mjuka rågkakor ingå i selektionen och även 
tunnbrödet, ”där har vi något ursvenskt som skall uppmuntras och 
uppskattas”.881 

Sådant som definitivt inte hör hemma på smörgåsbordet, förutom 
överdådiga dekorationer, är utländska dessertostar som Gorgonzola, 
Roquefort, Camembert och Brie. Wretman konstaterar kort att ”de hör 

                                           
876 Wretman (1967), s 16. 
877 Wretman (1967), s 16.  
878 Wretman (1967), s 18. 
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880 Wretman (1967), s 18-19. 
881 Wretman (1967), s 21. 
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enligt min mening inte till smörgåsbordet”.882 Fruktsallad i majonnäs har 
inget på smörgåsbordet att göra, särskilt inte om den är gjord på 
konserverad frukt och Wretman anser att han inte kan ”nog varna för 
dekoratinoner [sic] på köttassietterna i form av konserverade 
mandarinklyftor och maraschinokörsbär. Aldrig dekorera med annat än 
sådant som hör till”.883 Wretman verkar föra krig mot fruktcocktailen och 
särskilt mot Maraschinokörsbäret, vilket han återkommande fördömer.884 
”Fruktsalladen bör alltid vara gjord av färskt frukt… den enda konserv som 
kan accepteras är ananas” konstaterar Wretman kort efter det att han ”inlagt 
en protest” mot söta kex till ost och den ”aningen krystade” kombinationen 
av druvor-ost eller päron-ost. Han avråder, utan någon argumentation och 
endast i kraft av sin auktoritet, även från att bjuda på likör i 
smörgåsbordssammanhang.885 

Wretman oroar sig, tillsammans med andra samtida författare, för den 
oreda som i hans samtid råder vid ätandet av smörgåsbordet.886 Han är 
därför mycket noggrann med att befästa den ordning i vilken smörgåsbordet 
ska ”begås” för att förhindra att gästerna ”packar tallrikarna fulla med 
allsköns mat som egentligen inte samsas så väl”.887 Han delar därför upp 
smörgåsbordet i fem serveringsomgångar eller ”turer”. Den första turen 
består av den kalla salta fisken, och främst ibland dem sillen, ”både 
kronologiskt och i rangordning”.888 Till denna hör ost, bröd och kokt 
potatis.  

I den andra turen ingår övrig fisk, ”rökt, gravad, rimmad, inkokt och i 
aladåb” och ”förnämst bland dessa är laxen antingen den tronar på bordet 
som helkokt kall med majonnäs och inlagd gurka, rökt i tunna vackra röda 
skivor eller gravad i tjockare skivor, dekorerad med sotsvarta remsor av det 
halstrade skinnet och med sin dilldoftande senapssås”.889 I tredje turen ingår 
köttet (korvar, syltor, aladåber, pastejer och stekar) och salladerna. Fjärde 
turen består av ”småvarmt”, och Wretman kommenterar att ”bara ordet ger 
sköna och goda associationer. Pikanta lätta rätter som står i samklang med 
smörgåsbordets idé om den totala måltiden med de stora variationerna”.890 
Femte turen utgörs slutligen av dessert.  

                                           
882 Wretman (1967), s 20. 
883 Wretman (1967), s 38. 
884 Wretman (1967), s 45. 
885 Wretman (1967), s 44-45. 
886 Se även Sjöstrand & Hentzel (1967), s 22. 
887 Wretman (1967), s 20. 
888 Wretman (1967), s 19. 
889 Wretman (1967), s 32. 
890 Wretman (1967), s 41. 
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Det vi kan se i Wretmans detaljerade beskrivning av smörgåsbordets 
dramaturgi är en tilltagande kodifiering av vad som är det ”rätta” och 
”äkta” smörgåsbordet, samt en statusmässig höjning av smörgåsbordet som 
sker i Sverige mot slutet av 1950- och början av 1960-talet. Som ett led i 
förhöjandet av smörgåsbord från bara sed till ursvensk tradition blir det 
under 1960-talet även vanligare att introducera smörgåsbordet med små 
bakåtblickande kulturhistoriska essäer kring dess historia och ursprung 
eftersom varje sann tradition måste ha sin genealogi. Förutom hos Wretman 
och Sjöstrand & Hentzel kan man hitta en sådan inledning i Dale Browns 
bok om Skandinaviskt kök som ingår i Time-Life serien ”All världens 
maträtter” och som publicerades i Sverige av Bonniers förlag 1969. Baserat 
på Gösta Bergs forskning försöker man något krystat spåra smörgåsbordets 
ursprung tillbaka till 1500-talet och sedan noteras i avsnittet ”Nytt liv i en 
bleknande tradition” att ”trots all den respekt smörgåsbordet åtnjutit” så var 
det nästan ”helt utrotat” i Sverige under en stor del av 1940- och 1950-
talen: ”Det försvann från den ena restaurangen efter den andra, och t.o.m. 
vid stora familjefester i hemmet började det smälta ihop till litet och 
ingenting”, samtidigt som det i utlandet ofta blev ”förvanskat, en ursäkt för 
att bjuda på litet av varje – eller för den delen på vad som helst”.891  

Brown konstaterar därför att ”[d]et är lätt att förstå att svenskarna som 
tycker om god mat blev ängsliga, och åtskilliga av dem beslöt att göra 
något åt det”.892 I avsnittet ”Att vända tillbaka till det ursprungliga” 
presenterar Brown sedan Tore Wretman, ”en skicklig förespråkare för 
svensk mat” vars TV- och radioprogram ”återupplivade intresset för 
smörgåsbordet” och gjorde ”traditionen bekant för hela folket”.893  Brown 
skriver att Wretman stod inför en ”ovanlig uppgift”: ”det var inte så mycket 
frågan om att återuppliva eller återställa smörgåsbordet som att återuppliva 
dess traditionella svenska form”. 894 Han beskriver vidare Wretmans 
smörgåsbordsmission i följande ordalag:  

 
I utlandet hade det [smörgåsbordet] förändrats efter andra matseder 
och i de flesta fall förvanskats till oigenkännlighet, och ändå påstod 
man att de utländska versionerna var lagliga arvingar till den urgamla 
svenska traditionen. Wretman ville göra sitt smörgåsbord så äkta som 
möjligt, ett skyltsköp för sitt lands kök, men han ville också ge det en 
modern touche.895  

                                           
891 Brown (1969), s 94 ; Brown (1969), s 87. 
892 Brown (1969), s 94. 
893 Brown (1969), s 94. 
894 Brown (1969), s 95 [min kursivering]. 
895 Brown (1969), s 95. 
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Att projektet varit lyckosamt visar sig enligt Brown genom att fler svenska 
restauranger återigen börjat servera smörgåsbord under 1960-talet och att 
det även upplevt en viss renässans i de svenska hemmen. 

 
Från allmänt till svenskt smörgåsbord 
De två sista citaten i föregående stycke kan sägas innehålla kärnan i en 
kulturrekonstruktion av den typ som diskuterades i inledningen av kapitlet. 
I historiens och genuinitetens namn genomför man det som i själva verket 
är en ganska genomgående reformering och omformulering av ett 
kulturkoncept, i det här fallet smörgåsbordet. Man strävar inte efter att helt 
återställa smörgåsbordet till dess historiska form, vilket ses som omöjligt, 
utan snarare efter att återuppliva ”dess traditionella svenska form” och göra 
det ”så äkta som möjligt” fast med en ”modern touche”. Det är en lång väg 
från 1700-talets oreflekterade och internationellt föraktade vana att inleda 
större måltider med bröd, sovel och supar till Tore Wretmans 
väldefinierade och välselekterade ”traditionella” smörgåsbord. 

Orvar Löfgren och Jonas Frykman noterar i inledning till antologin 
Svenska vanor och ovanor att när man upphöjer ett kulturkoncept till en 
tradition, till exempel genom att starkt ladda den med en nationell symbolik 
(eller som jag skulle uttrycka det, artikulerar den med en nationell retorik) 
så sker samtidigt en ”fastfrysning”. Man försöker lyfta fenomenet ur 
historiens gång och en gång för alla skapa ett regelverk för och kodifiera 
hur ett ”äkta” smörgåsbord ska se ut.896 

I sin rekonstruktion av smörgåsbordet gör Tore Wretman precis detta, 
oavsett om det är medvetet eller ej. Samtidigt som han artikulerar 
smörgåsbordsbegreppet med ”tradition” så gör han ett delvis godtyckligt 
urval där han försöker slå fast och ”frysa ned” vad han anser en gång för 
alla ska och inte ska höra hemma på ett svenskt smörgåsbord. Detta försök 
till nedlåsning är ett nytt fenomen. Dessförinnan har smörgåsbordets 
gränser varit mycket mer flytande och dess föreslagna innehåll har i olika 
tidsepoker tydligt influerats av de olika periodernas matflugor (exempelvis 
snittar och sandwiches på 1930-talet och majonnässallader och råkost på 
1950-talet).  

En intressant detalj i Wretmans rekonstruktion av smörgåsbordet är att 
han i sin till namnet traditionstrogna och ”försvenskade” version accepterar 
och propagerar för sådana rätter som Alli Halling bara ett drygt decennium 
tidigare brännmärkt som några av de mest oacceptabla och försmädliga 
nymodigheterna (tex. sallader). Detta är ett tydligt exempel på hur 
konstruktionen av vad som ingår i ett kulturarv styrs av samtidens seder vid 

                                           
896 Frykman & Löfgren (1991), s 26. 
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den punkt fastlåsningen och upphöjandet av traditionen sker, snarare än 
kulturkonceptets eller begreppets historiska mening och innehåll. Eftersom 
salladerna hade hunnit bli ett accepterat fenomen på smörgåsbordet ett 
decennium efter Hallings protester hade Wretman inga problem med att 
inkludera dem i sitt ”traditionella” smörgåsbord. 

Men Wretmans smörgåsbord gör inte enbart anspråk på att vara 
traditionellt utan även på att vara äkta svenskt. Hos Wretman blir detta ett 
av huvudargumenten, eller kanske huvudargumentet, för att man ska 
återuppliva och värna om smörgåsbordet. För att legitimera sin 
rekonstruktion av smörgåsbordet åberopar Wretman alltså en nationalistisk 
diskurs och artikulerar på det viset smörgåsbordskonceptet med en 
nationalistisk retorik. Även om smörgåsbordsbegreppet tycks ha haft vissa 
konnotationer av svenskhet tidigare, som hos Thora Holm på 1930-talet och 
på världsutställningen i New York 1939, så tycks det först vara i slutet av 
1960-talet i samband med denna rekonstruktion som en artikulering med en 
mer direkt nationalistisk retorik sker, vilket vi kan se exempel på hos 
Wretman.897  

Att smörgåsbordet är ”traditionellt svenskt” ger det i Wretmans ögon 
ett positivt egenvärde, men gör det samtidigt till ett fenomen som måste 
skyddas från allt utländskt inflytande. Det måste byggas murar kring det 
och definieras en gång för alla vad som hör hemma och inte på det, det 
finns endast plats för ”det äkta svenska”.  Det tycks därmed som att det är 
på 1960-talet som smörgåsbordet verkligen ”försvenskas” och samtidigt 
”fryses ned” och ”höjs upp” till en vedertagen nationell tradition, genom 
vilket det en gång för alla genomgår omvandlingen till en svensk nationell 
kulinarisk ikon. 

 
Gammal hederlig husmanskost: begreppets tidiga historia 
När begreppet ”svensk husmanskost” nämns i Sverige idag är det ett 
begrepp laddat med mycket nostalgi och ”stenarna där barn jag lekt”-
patriotism. I sin uppräkning av exempel på ”svensk husmanskost” i artikeln 
om husmanskost i Nationalencyklopedien inkluderar etnologen Nils-Arvid 
Bringéus bland annat rätter som oxbringa med rotmos, köttbullar, 
potatisbullar, fläskpannkaka, ärter och fläsk med bruna bönor.898 I artikeln 
om husmanskost i hans Mathistorisk Uppslagsbok lägger Jan-Öjvind 
Swahn till exempelvis får i kål och kåldolmar till listan av ”klassiker”.899 

                                           
897 Det är möjligt att smörgåsbordet hade en konnotation av ”svenskhet” ännu 
tidigare. Som exempel se Johan Nordlings beskrivning av det från 1901 som ”vårt 
nationela [sic] kära smörgåsbord” i Nordling (1901), s 122. 
898 Nationalencyklopedin (1992), s 9:181. 
899 Swahn (1999), s 103. 
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1950-talets stora TV-kock Ria Wägner räknar i sin tur upp följande 
”standardrätter”: Sillbullar med korintsås, kabeljopudding, stekt salt sill 
med löksås, kokt torsk med senapssås, korvkaka med lingon, kalops med 
rödbetor, fläskpannkaka, rårakor eller raggmunk, kroppkakor – ”och så, 
för att lätta upp det hela, den hederliga saftkrämen som kan vara så god om 
inte kokerskan, eller kocken, är alltför förtjust i potatismjöl”.900 Listan 
skulle kunna göras mycket lång med rätter som idag anses vara ”typisk 
svensk husmanskost”. Men var kommer egentligen begreppet 
”husmanskost” ifrån, och när kom det att förknippas med och beteckna 
något typiskt svenskt? 

Jan-Öjvind Swahn skriver i sin Mathistorisk Uppslagsbok från 1999 
att begreppet husmanskost inte är besläktat med det svenska uttrycket 
”husman (ungefär ’torpare’)” utan att det snarare rör sig om ett lån från 
tyskans ”hausmannskost”, vilket betyder ”enkel mat”. Swahn konstaterar 
därefter att husmanskost numera betyder ”hemlagad, enkel men god, 
traditionell svensk mat som motsats till restaurangernas och 
delikatessaffärernas utbud av exklusiviteter och nyheter”.901 Swahn bygger 
i mångt och mycket på Nils-Arvid Bringéus artikel om husmanskost i 
Nationalencyklopedin. Även han använder sig av orden ”enkel men god” 
men beskriver det sedan, något mindre värdeladdat, som ”hemlagad 
vardagsmat i motsats till festmat och delikatesser”.902 Bringéus påpekar att 
begreppet husmanskost historiskt har använts i de markegångstaxor som 
reglerade priset för måltider vid gästgivaregårdar. Han skriver vidare att 
taxorna skiljde på måltider för herrskap och måltider för medföljande 
betjäning, vilka kallades för husmanskost. Bringéus framhåller att 
”husmanskosten var enkel och billig, men den var inte någon fattigmat. 
Den följde liksom allmogekosten traditionella, regionalt varierande 
mönster, och har först i våra dagar upptagits i kokböcker och därmed även 
fått ökad status”.903 

Om vi för ett ögonblick ställer Bringéus och Swahns mer moderna 
tolkningar av husmanskostbegreppet åt sidan och undersöker äldre, 
framförallt etymologiska, källor växer en liknande, om än något annorlunda 
bild av begreppets historia fram. I Glossarium Suiogothicum författad av 
Johan Ihre och utgiven 1769 definieras en husman som ”servus”, en tjänare 
av en typ som annars kallas ”hemmahjon” [”vocantur alias hemahjon”]. I 
glossariet anses det besläktat med det belgiska begreppet Huysman som 
betyder fattig bonde utan egen markrätt [”agricola, it. inquilinus”] och det 

                                           
900 Wägner i Jakobsson (1963), s 10. 
901 Swahn (1999) s 103 [min kursivering]. 
902 Nationalencyklopedin (1992), s 9:181. 
903 Nationalencyklopedin (1992), s 9:181. 
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Walesiska hwsmon som även det betyder fattig bonde [”etiam agricolam 
notat, nec non hominem frugi, parcum”].904  Även K F Söderwall ser detta 
som den korrekta tolkningen av begreppets äldre betydelse i hans Ordbok 
öfver Svenska Medeltids-Språket, i vilken han definierar husman som en 
”inhysesman” och ”inquilinus”, dvs. ”invånare i främmande hus” eller 
”hyresgäst”, och härleder denna användning av ordet till senare hälften av 
1400-talet.905 Även Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid skriver 
under på denna definition och påpekar att ordet förekommer i någon form i 
de flesta medeltidslagarna. Ordets vanligaste innebörd var fattigfolk eller 
legodrängar/legokvinnor, det vill säga tjänare, även om vissa regionala 
undantag förekommit.  

Genomgående för alla användningsformer är dock att det är ett 
begrepp som betecknar människor vilka befinner sig på de lägsta stegen i 
samhällshierarkin, och i en av landskapslagarna benämns husmännen till 
och med som djur snarare än människor.906 I Nordisk Familjebok från 1909 
står att husman ”fordom [var] benämning på en krigare, som tillhörde 
konungens lifvakt (’konungens hus- och följemän’). Ordet nyttjades 
sedermera i betydelsen af inhyseshjon”.907 Den snävare användningen av 
begreppet för att beteckna torpare och backstugusittare snarare än 
landlösa/tjänare i stort, tycks i Sverige vara en senare och till största delen 
regional skånsk företeelse, även om M Hammarström i Glossarium till 
Finlands och Sveriges latinska medeltidsurkunder anser att uttrycket under 
medeltiden var allmänt förekommande i meningen av en person ”som 
bodde på andras jord och idkade något jordbruk”, dvs. motsvarande 
torpare.908 

Vad gäller det specifika begreppet husmanskost förekommer det 
åtminstone sedan 1600-talet i det svenska språket. I Elof Hellquists Det 
svenska ordförrådets ålder och ursprung, en översikt konstateras att ordet 
som så många andra svenska mattermer från denna tid härstammar från 
lågtyskan.909 Hellquist tycks till skillnad från Swahn anse att begreppet 
visst är besläktat med det lågtyska husmansbegreppet i meningen 
daglönare. Även i Glossarium Suiogothicum görs denna koppling, där de 

                                           
904 Ihre (1769), s 936. 
905 Söderwall (1884), s 526. Översättning av begreppet ”inquilinus” är hämtad från 
Westerbergh (1968), s 1:563. 
906 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (1962), s 7:145-146. 
907 Nordisk Familjebok (1909), s 11:1359 [författarens markering] ;  Se även 
Östergren (1931), s 3:382. 
908 Se exempelvis Östergren (1931), s 382 ; Svensk Uppslagsbok (1949), s 13:990 ; 
Bonniers Lexikon (1966),  s 7:124. ; Bra Böckers Lexikon (1994), s 11:141. Jfr. 
Hammarström (1925) s 160. 
909 Hellquist (1929), s 1:618. 
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två orden förekommer i samma artikel och författaren konstaterar att man 
med husmanskost under 1700-talet syftar till ”en knapp och fattig diet” 
[”dietum parcum & frugalem appellemus husmans kost”].910  

Även Svenska Akademins Ordbok spårar användningen av begreppet i 
meningen ”enkel vardagskost” av den typ som ”i vardagslag bestås åt 
husets folk” tillbaka till 1600-talet, och anger att den första kända 
användningen av begreppet är i en skrivelse från drottning Christina daterad 
1638 angående rekryterade soldater som i städerna ska utfodras med 
”huusmanskost”.911 Gösta Berg tycks i en uppsats i ämnet instämma i att 
detta var den dominerande användningen av begreppet husmanskost under 
svenskt 1600- och 1700-tal när han skriver att man med husmanskost under 
denna tid menade ”den enkla föda som i vardagslag bestods husets folk” 
och påpekar att det kan liknas vid den kost som under medeltiden kallades 
”svennebordet” i motsats till ”herrebordet”, vilket även knyter an till 
Bringéus påpekande om husmanskosten som tjänstefolkets designerade mat 
vid gästgivaregårdarna. 912 

Om vi ser till begreppet ”husman” i dess mening av ”tjänare” eller i 
annans hus inneboende person (dräng/piga) så framstår det som rimligt att 
begreppet i denna form faktiskt kan vara besläktat med ”husmanskost”. 
Men oavsett frågor om etymologiska släktskap är det slående uppenbart att 
alla ovanstående användningar av begreppen ”husman” och ”husmanskost” 
från medeltiden fram till och med 1700-talet bär vissa negativa 
konnotationer av ofrivillig enkelhet. Begreppet husmanskost framstår som 
en beskrivning av en påver eller till och med dålig kost (jämför med Ihre, 
”dietum parcum & frugalem”). Att husmanskost är något som man helst, 
om möjligt, vill undvika att äta framgår med all önskvärd tydlighet i en 
kunglig skrivelse från 1719 i vilken underofficerare som är inkvarterade 
hos bönder tillrättavisas ”måste de wara nögde” med att ”niuta 
Husmanskost hos sine Wärdar” och inte ”påcka eller truga sig til… bättre 
Kost”.913 

Helt klart är att den allra största delen av den mat vi idag betraktar 
som typisk husmanskost knappast förekom i en husmanskostklassad diet 
under denna period. Den vanligast förekommande husmansdieten, dvs. 
husmanskosten, under denna tid var antagligen bröd med någon typ av 
sovel som salt sill, strömming eller fläsk, alternativt olika former av 

                                           
910 Ihre (1769), s 936 [författarens kursivering]. 
911 Svenska akademins ordbok, under rubriken ”husmanskost” ; Stiernman (1750), s 
114. Se även Hellquist (1993), s 1:373. 
912 Berg i Jakobsson (1955), s 5. 
913Utdrag utur alle ifrån den 7 dec. 1718 utkomne publique handlingar… (1742), s 
1:49. 
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vällingar, ärt- och spannmålsgröter eller jästa mjölkvarianter, beroende på 
de regionala agrikulturella förutsättningarna.914 Detta kan exemplifieras 
genom att se till matordningen för tjänstefolket hos kyrkoherde Widebeck i 
Jäder, Strängnäs stift, en måndag 1790: 

 
Ottewar. Till drängarne Bränwin och Bröd. Pig: ost och bröd eller 
smör - - - eller korf - - Dafwar eller Frukost. Mjölkwälling och en Sill 
till Mans: brister mjölk tager man supesmat som lämnats från Söndags 
middagen. – Middag. Soppa färskmats såd utan gryn eller ärtewälling 
och till sågel Paltbröd och flot och kjöttspad till eller korf stekt eller 
stekt Palt, eller Jordpäron med mjölkdoppa af mjölk, hwetemjöl och 
salt. Obs: denna supesmat kokas så tillräckelig att den kan räcka i tre 
mål. –  Merafton. Dräng: Bränwin och bröd, hela kakan framlägges. 
Pig: Dricka och bröd, ¼ kaka till mans. –  Nattward: Gröt och 
mjölk.915 
 

Exempel på en liknande kosthållning kan vi få ur Mats Morells studie av 
hospitalhjonens diet under 1600-, 1700- och första delen av 1800-talet. 
Denna bestod till största del av bröd, öl och långkok med kött och gryn, och 
som Morell påpekar, ”framstår som mycket ensidigt”.916 Trots denna 
relativa ensidighet (som dock inte var lika stor under alla perioder) påpekar 
Morell att denna kosthållning förmodligen var bättre och mer varierad än 
hos stora delar av den övriga befolkningen.917 En av de vanligast 
förekommande maträtterna på hospitalens matsedlar är ölsupan, en söt 
soppa baserad på svagdricka och mjölk med tillsats av mjöl och socker eller 
sirap, vilken Yvonne Hirdman benämner som en ”nationalrätt” eftersom 
den var så vanligt förekommande föda i Sverige under 1800-talet och 
tidigare.918 

 
Borgerskapets diskreta mat: husmanskostbegreppet under 1800-talet 
Någon gång under första hälften av 1800-talet sker en begreppsförskjutning 
vad gäller meningen med begreppet husmanskost. Från att ha varit en 
beteckning på enklare tjänarmat börjar det få innebörden av 
borgerskapsmat – och mer specifikt borgerskapets vardagsmat. En tydlig 
konnotation som husmanskostbegreppet får under denna period är just det 
Bringéus i sin artikel i Nationalencyclopedin sammanfattar med orden 

                                           
914 Se bland annat Swahn (2000) ; Keyland (1919) ; Olsson (1958).  
915 Hagdahl (1879), s 24. Jfr. även Wretman (1967), s 7 samt Jakobsson (1963), s 10.  
916 Morell (1989), s 282. Angående hospitaldietens sammansättning, se Morell (1989), 
s 182-192. 
917 Morell (1989), s 293.  
918 Hirdman (1983), s 71. 
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”enkel men god”. I enlighet med borgerskapets ekonomiserande ideal är 
ledordet prisvärt, eller kanske mer opolerat uttryckt: billigt, fast inte för den 
skull fattigt.919 

Den begynnande glidningen i begreppets innebörd kan också ses i 
förordet till Adriana Hollbergs Husmanskost: En hjelpreda för sparsamma 
husmödrar som utkom för första gången 1865 i vilket ”Onkel Adam” 
(pseudonym för publicisten Carl Anton Wetterbergh) i förordet skriver att 
han vid besök i en familj som lever ”under knappa omständigheter” flera 
gånger bjöds till bords och då fick ”hålla tillgodo med familjens 
husmanskost”. Han beskriver vidare att han ”sällan fått ärligare mat och 
warit förnöjdare, än då jag fick husmanskost i det tarfliga hemmet” där man 
”med små tillgångar frambringa något godt och kraftigt i matwäg”.920 Det 
tilläggs sedan att kokboken är till för dem som må vara bekanta med 
”Wargan”, Nylander och Zetterstrands berömda kokböcker, men kanske har 
svårt att finansiera en tillagning av dessas ”förnämligare” mat. Därför 
utgavs Hollbergs kokbok för dem som ”torde wilja försöka att hålla ett 
godt bord för ett godt pris… [Recepten] är afpasade för mindre hushåll, 
för folk, som wilja spara, men ändå ha god mat – nog af – för alla dem, som 
hålla tillgodo med ärlig husmanskost”.921  

Husmanskostbegreppets konnotationer i denna presentation är att 
husmanskost är något man får ”hålla till godo” med. Det är billig och enkel 
mat, men detta är inte någon synd i sig, utan kanske till och med en dygd 
eftersom det samtidigt är ”ärligare” mat fri från krusiduller; som vi kan läsa 
i en memoar som översätts till svenska 1872, så framställs den som tycker 
om husmanskost som motsatsen till en ”läcker och kräsmagad 
bongvivang”.922 Att Hollbergs husmanskost-kokböcker riktar sig till de 
lägre skikten av borgerskapet blir mycket tydligt i det förnyade förordet till 
den sjätte upplagan av boken som utkom 1883. Förutom det ekonomiska 
tänkandet som ger husmodern ”fröjden af, att den goda maten icke öfver 
behof eller öfver råd och lägenhet ansträngt hushålls-kassan”, så åberopas 
även en annan central borgerlig dygd –  värnandet om kärnfamiljen –  och 

                                           
919 Med borgerskap menas här de uppåtsträvande lägre skikten av borgerskapet, som 
nuförtiden troligtvis skulle betecknas som ”medelklass”, snarare än ”haute 
bourgeoisie”, vilken istället troligtvis skulle kunna betecknas som en typ av 
aristokrati/överklass. Angående borgerskapets sparsamhetsideal se bla. Frykman & 
Löfgren (1979), s 34f, McCloskey (1994), s 179f, samt Weber (1978). Vad gäller 
sparsamhet som ett borgerligt ideal i den privata matlagningen, se Berg (1969), s 23.  
Jämför även med Mennell (1996), s 94ff. 
920 Enligt Ärlemalm (2000), s87, var denna ”Onkel Adam” i realiteten den berömda 
skribenten Carl Anton Wetter-berg ; Hollberg (1865), onumrerad. 
921 Hollberg (1865), onumrerad [författarens markering]. 
922 Reuter (1872), s 86. 
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Onkel Adam skriver att boken riktar sig till de som hellre ser ”man och 
barn förnöjda åt anrättningen sitta kring bordet, än de ställa till kalaser för 
främmande”.923 

Denna nya artikulering av borgerskap/medelklass, vardagsmat och 
begreppet husmanskost som etableras under 1800-talet blir ännu tydligare 
när vi närmar oss sekelskiftet runt år 1900. 1901 skriver exempelvis 
pseudonymen ”Chevalier” om ”de gamla borgerliga rätterna, som även 
kallas husmanskost”, och i Nanny Sandströms husmanskost-kokbok som 
utkom med sin fjärde upplaga 1899 kan vi i förordet läsa att boken  ”icke är 
afsedd för det s.k. finare köket och dyrbarare matlagningen, utan tvärtom 
byggd på den grundsats, att god och smaklig hvardagsmat – d.v.s. god och 
smaklig mat hvarje dag – är ett nödvändigt villkor för välbefinnandet… 
Därför är här icke upptagen annan matlagning än den, som i ett välbärgadt 
hem bör kunna förekomma i hvardagslag”.924 Även i Hanna Östbergs 
Handledning vid tillagandet av God Husmanskost (1912) görs kopplingen 
mellan ekonomi och borgerliga värderingar där hon skriver att hennes bok 
är ”en billig kokbok till handledningen vid tillagandet av sund och närande 
husmanskost” som riktar sig till ”svenskar i medelklasshemmen”.925  

Under 1800-talet etableras således en artikulering av 
husmanskostbegreppet med konnotationer av enkelhet och frugalitet, men 
ej längre en ofrivillig, påtvingad sådan. Detta är snarare en självpåtagen, 
idealiserad enkelhet som ger begreppet husmanskost en positiv laddning 
inom den borgerliga diskursen runt sekelskiftet. Termen är inte kopplad till 
nöd, snarare till enkelhet och sparsamhet. Att husmanskostbegreppet får en 
mer positiv laddning under denna period blir också tydligt i och med att det 
börjar användas i titlarna på kokböcker i större utsträckning, på ett sätt som 
man knappast hade gjort om ordet haft starka negativa konnotationer som 
skulle ha avskräckt potentiella bokköpare.  

Det tycks uppenbart att begreppet husmanskost efter den 
innebördsförändring det genomgår i slutet av 1800-talet får en stark 
koppling till borgerskapet och dess ideal. Bland de borgerliga 
kärnvärderingarna ingår under denna period förutom ekonomiskt tänkande 
och värnande om hemmet även en relativt allmän nationalistisk vurm.926 I 
de för avhandlingen undersökta källorna finns det trots detta inget som 
tyder på att begreppet husmanskost överhuvudtaget fick några 

                                           
923 Hollberg (1883), s 5. Jämför med diskussionerna i  Gaunt & Löfgren (1985), s 40-
45 ; Frykman & Löfgren (1979), s 104ff. 
924 Chevalier (1901), s 111 ; Sandström (1899), s 1 [min kursivering]. 
925 Östberg (1912), s 3. 
926 Se bla. Key (1910), s 72, för en samtida källa. Se även Gaunt & Löfgren (1984), s 
18ff, Hobsbawm (1994), s 158f, samt Hobsbawm (1983), s 269ff. 
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konnotationer av ”svenskhet” under denna period, och kopplingen till mer 
direkta nationalistiska retoriker saknas helt.  

 
Vanlig mat: husmanskostbegreppet under första hälften av 1900-talet 
I slutet av 1800-talet, och kanske ännu mer i början av 1900-talet inleds 
dels genom sociala reformer, såsom skolköken, och dels genom tekniska 
förändringar, som införandet av vedspisen och köttkvarnen, en process som 
demokratiserar de svenska matvanorna mer och mer, och den 
matlagningstyp som tidigare varit borgerskapets vardagsmat, och som vid 
denna tid benämns ”husmanskost”, börjar nu även spridas i samhällets 
fattigare grupper.927 Under mellankrigstiden sker därför ännu en 
betydelseförskjutning vad gäller begreppet husmanskosts meningsinnebörd. 
Från att ha använts i meningen borgerlig vardagsmat börjar det nu användas 
i meningen av ”vanlig mat”, det vill säga hela folkets vardagsmat.  

Under denna period blir det ännu tydligare att begreppet ännu inte 
tycks anses ha någon specifik nationell laddning. Det är således viktigt att 
notera att begreppet kommer att betyda vanlig mat på svenska bord snarare 
än typiskt svensk mat och det förekommer ofta recept med distinkt icke-
svenskt klingande namn i husmanskost-kokböckerna. I Ida Högstedts 
Husmoderns billiga mat: kokbok för husmanskost från 1921 återfinns recept 
på både Pot-au-feu och Risotti, och även Thora Holm inkluderar ett 
Risotto-recept i sin Thora Holms kokbok: Husmanskost och hembakning 
(1923). I Kokfrun: Husmanskost och kalasmat (1927) återfinns inte bara 
Wienerschnitzel utan även Ungerskt får, Engelska fårkotletter, Gnochis och 
flera rätter med fransk-signifierade namn – och Jenny Åkerström 
presenterar bland annat en italiensk makaronirätt och kinesiskt ris i 
”Prinsessornas” (1929).928  

Det som också är tydligt under denna period är att även om 
husmanskost-begreppet förlorat sin starka koppling till borgerskapet så 
kvarstår meningsinnebörden av ”billig men god” mat, vilket bland annat 
kan ses i titeln Husmoderns billiga mat: kokbok för husmanskost, men 
också i till exempel Thora Holms kokbok där författarinnan trycker på att 
recepten som presenteras är för ”billig” och ”näringsrik” mat.929 Även 
Jenny Åkerström gör denna koppling i inledningen till Prinsessornas 
kokbok (med undertiteln ”Husmanskost och helgdagsmat”) där hon 
konstaterar att en del av recepten i boken är för festmat, men att 
huvudvikten är lagd på ”god vardagsmat” samt att ”de flesta recepten äro 

                                           
927 Hirdman (1983), s 70ff. ; Alex (2002). Se även Swahn (2000), s 25f. 
928 Högstedt (1921) ; Holm (1923); Holmqvist (1927) ; Åkerström (1929). 
929 Högstedt (1921) ; Holm (1923), s 7. 
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utarbetade med tanke på att få fram en lätt och god kost utan alltför dryga 
utgifter för den dagliga födan”.930  

Också i Oscar Knausts postumt utgivna Knausts lilla kokbok: 
Husmanskost med kulinarisk spets som utkom 1943 märks tydligt 
sammankopplingen av begreppet husmanskost och ekonomisk hushållning, 
även om det inte ges en entydig positiv innebörd av en av sin tids 
stjärnkockar. Boken utkom mitt under andra världskrigets ransonering och i 
Knausts ögon tycks begreppet husmanskost fortfarande ha vissa 
konnotationer av överdrivet enkel mat. I inledningen till boken påpekas 
vilken utmaning Knaust såg det som att skriva en kokbok om ”husmanskost 
med kulinarisk spets”, och att han i detta fall jämförde sig med en pianist 
som endast fick spela på de svarta tangenterna. Knaust funderade: ”Vad 
skulle det bli för sorts musik? Men med svårigheterna växte skaparglädjen. 
Min hjärna har gudskelov alltid varit uppfinningsrik och värre saker har 
man väl fått vara med om; det kan bli rätt hyggliga melodier även på de 
sorgsna tangenterna”.931 I boken ges recept på ”matvaror, som bara för 
några år sen ansågs odugliga som människoföda” och Knaust resonerar:  
”När man förr i världen såg en ung, vacker dam i stor aftontoalett iklädd en 
silverrävscape eller en nutriakrage gick man nog i stilla beundran, men nu 
har tiderna förändrats därhän att det vattnas i munnen vid åsynen av ett 
dylikt schangdobelt ekipage och man börjar avundas den som smort kråset 
på djuren, som tidigare burit detta vackra pälsverk”, vartefter han ger recept 
på silverräv och till och med grävling (med brasklappen att den först måste 
”befrias från en hel del onödigt fett”).932 

I societetskocken Knausts användning är husmanskost ett begrepp som 
får beteckna matlagning med vissa negativa konnotationer, något man 
tvingas till att laga och äta i tider av nöd. Husmanskost är i hans ögon något 
som det är en utmaning att försöka sätta ”kulinarisk spets” på. Oavsett om 
man därtill lägger negativa konnotationer till det som Knaust gör, eller mer 
positiva, som exempelvis Thora Holm eller Ida Högström gör, så ses 
husmanskosten under första hälften av 1900-talet som ett begrepp som 
betecknar den folkliga, lite robustare matlagningen – den lite billigare och 
enklare vardagsmaten. Eller som det ambivalent uttrycks i Nusvensk 
Ordbok från 1931: ”enkel kost, vardagsmat, enkel men sund o närande 
föda; ibland väl enkel föda”.933  

 
                                           

930 Åkerström (1929), s V. 
931 Knaust (1943), s 5. 
932 Knaust (1943), omslag ; Knaust (1943), s 79 ; Knaust (1943),  s 81. 
933 Östergren (1931), s 3:382. Jag har skrivit ut förkortningarna ”o.” och ”ibl.” i 
fulltext i citatet. 
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Provinsmat, landskapsrätter och det ”typiskt svenska”: husmanskost-
begreppets omdefinition under 1960-talet 
I inledningen till kapitlet ”Provinsmat” i Att äta ute – Kulinarisk vägvisare: 
Sverige (1954) går Alli Halling till frontalangrepp mot en av sin tids 
populäraste rätter, pannbiff med lök, med följande ord:  

 
Kan den kulinariska nivån sjunka lägre? Kära utländska turister, 
panbiff med lök är inte vår nationalrätt. Pannbiff med lök är vår 
mardröm, någonting fasansfullt, som alltid erbjuds oss när krögaren är 
lat och snål. Han ids inte bjuda oss vällagade köttbullar, han rotar 
hellre ihop en skapelse som går under namnet pannbiff med lök. I 
denna smet kan han begrava allt det som är bra och det som är dåligt, 
drivorna av lök lägger sitt skyddande täcke över eländet, och vi vet 
inte förrän efteråt hur vi mår.934 
 

I denna utgjutelse av indignation får pannbiffen representera det som 
Halling anser är det stora felet med sin tids ”moderna” svenska matlagning: 
den lathet och snålhet som gör att man ”rotar ihop” standardiserade, 
undermåliga produkter. Hon konstaterar vidare: ”Vår mat är inte känd för 
något större raffinemang. Även i vårt eget tycke har vi för mycket socker, 
för mycket mjöl och för mycket ättika i matlagningen, och resultatet blir 
lätt att mjöl och smakämnen tar överhand. Ingredienserna själva kommer 
bort. Detta gäller mest vår ’moderna’ mat”.935 Men samtidigt framhåller 
hon, ”har vi en rik skatt av fina recept på husmanskost – recept från alla 
delar av landet och recept som vi med rätta kan vara stolta över. Recept 
som vuxit fram ur vårt karga klimat”.936  

Halling fortsätter att beskriva den ”ursvenska folkmat” som ”en gång 
varit lika fulländad som den franska maten – vi har bara inte vårdat oss om 
den”. Sedan slår hon fast att ”Äkta svensk mat är som folkvisorna – 
förtrollande vemodig och sprittande livsbejakande – när den är riktigt 
beredd och uppspelad i rätt miljö”.937 Vad består då denna ”ursvenska 
folkmat” av? Jo, skriver Halling, det är ”vällagad, kärleksfullt lagad 
borgarmat” och tillägger senare: ”Alltid återkommer man till samma sak: 
det är inte lyxmaten som är den bästa, det är de rätter som bygger på det 
gamla borgarköket”.938 

Hallings kommentarer belyser väl det nya sammanhang som 
husmanskostbegreppet i mitten på 1950-talet placeras i. Flera nya 

                                           
934 Halling (1954), s 30-31. 
935 Halling (1954), s 30. 
936 Halling (1954), s 30. 
937 Halling (1954), s 32. 
938 Halling (1954) s 32 ; Halling (1954), s 45. 
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argumentationslinjer och konnotationer dyker nu upp. De kanske viktigaste 
är att man kopplar husmanskosten till det lokala: landskapet, jorden och 
traditionen, samtidigt som man paradoxalt nog även starkt associerar det till 
det överregionala och nationellt förenande: det ”äkta svenska” och en 
nationell matlagningskultur. Som Orvar Löfgren noterar i en artikel så har 
det regionala i Sverige aldrig utgjort ett hot mot det nationella, en utmaning 
mot den politiska och kulturella centralmakten, såsom i exempelvis Spanien 
eller Italien. Löfgren skriver att regionen snarare har erbjudit en 
”mikromodell för patriotism”.939 Som vi kommer att se så omformuleras 
också sammankopplingen mellan husmanskost och landskapsmat eller 
provinsmat på 1960-talet till en mer direkt koppling till nationen Sverige. 

Det som man i första hand nu börjar kontrastera husmanskosten emot, 
är den standardiserade moderna maten. Även Gösta Berg kommenterar lite 
försiktigt i förordet till Oskar Jakobssons Husmanskost på Restaurang 
(1955) att det råder en viss enformighet i matlagningen som är ”allmän över 
hela landet” och att ”den i och för sig säkerligen värdefulla 
standardiseringen och kontrollen av försålda födoämnen drar lätt med sig 
ett sådant tillstånd”, en anmärkning bakom vilken kan anas en viss subtil 
kritik, trots den ”i och för sig säkerligen värdefulla” standardiseringen.940  

Samma kritik uttrycks desto tydligare och mer dramatiskt i säljtexten 
från omslaget till Tore Wretmans Svensk Husmanskost: ”Snart finns det 
nästan inga handelsbodar kvar. Allt förändras – förändringarna går så 
snabbt i vårt samhälle. Snart kan konsten att koka pölsa och laga kalvdans 
vara glömd. Ravioli på burk från snabbköpet ersätter hemlagade 
kåldolmar”.941 Författaren till denna text framställer helt tydligt 
moderniteten som ett hot mot matkulturen och att svaret på detta hot är att 
värna om den ”svenska matkulturen” vilken likställs med ”husmanskost” 
och ”landskapsrätter”.  

Oskar Jakobssons kokbok om husmanskost från 1955, Husmanskost 
på restaurang, var ämnad för kockelever och tycks vara skriven i en period 
då begreppet just håller på att omdefinieras. Dess meningsinnebörd står och 
väger mellan mera modern ”vardagsmat” och ”äkta svensk mat”, med en 
viss övervikt gentemot det senare. Exempelvis innehåller boken ett helt 
kapitel tillägnat ”Gamla Landskapsrätter”, vilket innehåller ”En samling 
originalrecept på äldre husmanskost”, och som motiveras på följande vis: 
”Landskapens matspecialitéer försvinner tyvärr allt mer och mer, och det 
gäller att försöka ta vara på vad som ännu finns kvar av gammal tradition 

                                           
939 Löfgren (1989), s 18. Jämför även med Billig (1995), s 75 samt 
Ashley/Hollows/Jones/Taylor (2004), s 87. 
940 Berg i Jakobsson (1955), s 8. 
941 Wretman (1967), omslag. 
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på området”.942 Jakobsson följer upp detta kapitel med en hel bok på ämnet 
1963, Svenska Landskapsrätter. Förordet till denna bok, författat av Ria 
Wägner, är ett rent brandtal för ”den gamla goda husmanskosten”. Under 
rubriken ”Husmanskost – ett förtrollat ord” citerar hon ”den kinesisk-
amerikanske vardagsfilosofen” Lin-Yutang, som ska ha skrivit ”Vad är 
patriotism om inte kärleken till den goda mat vi åt i vår barndom?’”943 
Wägner väljer att omformulera frågan: 

 
Jag skulle vilja förtydliga och säga: den goda vardagsmat vi åt som 
barn. Ty det är ju inte festmåltider vi tänker på, när vi minns vår 
barndoms matupplevelser, utan sund husmanskost, lagad med kärlek 
och framsatt i ett psykologiskt ögonblick. Vi kan göra ett enkelt test 
på oss själva. Vad är det vi längtar efter, när vi varit borta från Sverige 
länge? Jag kan slå vad om att vår hemlängtan (läs patriotism) tar sig 
uttryck i salt sill, knaperstekta isterband med rödbetor, köttbullar med 
kokt potatis och tunna pannkakor med sylt.944 
 

Wägner slår sedan fast att ”vi har mycket att vara stolta över när det gäller 
svensk vardagskost” och beklagar sig precis som Alli Halling gjort ett drygt 
decennium tidigare över att vi i Sverige inte visar större stolthet över vår 
”äktsvenska mat”.945 Hon fortsätter: ”Varför gör vi inte som i andra länder, 
sätter upp våra provinsrätter med fetstil på matsedlarna. Det vi kallar 
husmanskost är ju något äktsvenskt som vi borde slå vakt om och vårda så 
väl så att den inte slås ut av utländska rätter som piccata och carne asado 
och pommes frites”.946 

Under 1960-talet tycks också husmanskostbegreppets nya, 
nationaliserade innebörd ha blivit mer allmänt accepterad, eller åtminstone 
propagerad för, även om det finns vissa undantag.947 Men de som 
argumenterar för omtolkningen av begreppet är desto aggressivare och mer 
direkta – för dem råder ingen tvekan om vad begreppet bör betyda, 
exempelvis skriver Ria Wägner i introduktionen till Oskar Jakobssons 
Svenska Landskapsrätter från 1963 att ”Förr var husmanskost en 
beteckning för den mat man åt i vardagslag… Numera har husmanskosten 
blivit beteckning för rätter som vi anser typiskt svenska”948 och Dale Brown 

                                           
942 Jakobsson (1955), s 61. 
943 Wägner i Jakobsson (1963), s 9. 
944 Wägner i Jakobsson (1963), s 9-10. 
945 Wägner i Jakobsson (1963), s 12. 
946 Wägner i Jakobsson (1963), s 12-13. 
947 Se exempelvis Möllerström & Frantzén (1967), samt Möllerström & Frantzén 
(1968) och Lagerberg (1970). 
948 Wägner i Jakobsson (1963), s 10. 
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konstaterar i Skandinaviska köket att ”den äktsvenska matlagningen kallas 
husmanskost”.949 

Lite försiktigare är Tore Wretman i Svensk Husmanskost, även om 
redan titeln skvallrar om den symbolladdning som Wretman söker ge 
begreppet. I inledningen till boken skriver han: ”Husmanskost, under den 
benämningen brukar vi sammanfatta rustika rätter av vardagskaraktär. För 
det mesta tillagade av enkla råvaror genom en lång och många gånger 
mödosam procedur”.950 Wretman noterar sedan att man historiskt sett syftat 
på hushållsfolkets mat när man använt begreppet ”husmanskost”, vartefter 
han konstaterar: ”I så fall skulle begreppet innebära något mycket torftigt 
om man tänker på forna tiders utspisning för husfolk”.951 Wretman skriver 
vidare att man i samtiden (1960-tal) med husmanskost menar de rätter i 
vilka ”varje lands speciella matkultur manifesterar sig”.952 Därefter fyller 
han i: ”Norden, och då i synnerhet Sverige, har en ganska speciell och 
mycket fin gammal matkultur rik på egna rätter och med ett enastående 
register”. Han skriver sedan vidare att dessa rätter ”härstammar ur 
självhushållningens nödvändighet att ta vara på allt” och att han i sin bok 
med få undantag kommer att ägna sig åt ”typisk svensk husmanskost”.953  

Wretman motiverar också inriktningen på sin bok på flera ställen i 
inledningen. Projektet är som han ser det ett räddningsprojekt för en 
mattradition som håller på att gå förlorad: 

 
Vi befinner oss just nu i en period då resandet har skapat ett enormt 
intresse för andra länders matkultur och liksom vikingarna förr förde 
med sig hem guld, sidentyger och troféer från sina resor i Europa, tar 
dagens resenär med sig hem nya rätter och nya smakriktningar. Också 
importen av arbetskraft för med sig nya impulser… Turismen har 
alltså medfört en kraftig utveckling i våra matvanor – till det bättre, 
får man förmoda. Men samtidigt uppstår ett problem: Skall paltbröd 
med fläsk inom en generation helt försvinna till förmån för ravioli och 
cannelloni?954  
 

Men enligt Wretman utgör inte bara invandringen och turismen hot mot den 
svenska matkulturen. Kanske det största hotet av alla utgörs i Wretmans 
ögon av moderniteten, och han oroar sig över om erövrandet av 
världsrymden i framtiden skall leda till utplånandet av den svenska 

                                           
949 Brown (1969), s 103. 
950 Wretman (1967), s 7. 
951 Wretman (1967), s 7. 
952 Wretman (1967), s 8. 
953 Wretman (1967), s 9f. 
954 Wretman (1967), s 9-10. 
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matkulturen genom ”skapandet av pillermat och intravenösa 
näringsvätskor”.955 Wretman beklagar att ett land som USA som tidigare 
endast ”spelat rollen av ett varnande exempel – ett land utan matkultur” fått 
ett sådant inflytande på svenska matvanor. Ett särskilt hot tycks vikt- och 
hälsomedvetandet (samt rymdfärderna) utgöra och Wretman skriver 
retoriskt att man ur näringsfysiologisk synvinkel ”kanske borde begrava 
hela denna kulturskatt och i stället tänka på kolestrinet och kalorierna. Det 
är svårt att tänka sig en astronaut som i sin rymdkapsel mumsar på 
norrlandspölsa eller griljerade grisfötter”.956 Han sammanfattar sedan 
resultatet av alla dessa anhopande hot: 

 
Det verkligt stora problemet kommer om ytterligare en generation, då 
även bland de fullvuxna praktiskt taget ingen har en aning om vad fin 
vällagad husmanskost är, eftersom man aldrig ätit den, medan i stället 
barbecue, polynesiska spareribs, biffar och kotletter är i var mans mun 
och då kunnigheten och vana att laga rätter som korvkaka blivit en ren 
exklusivitet. Måste det bli så, att hushållsskolor och restaurangskolor 
förvisar husmanskosten till historietimmarna och 
matlagningslektionerna helt ägnas åt à la minute-mat och kalori- och 
kolhydraträknande?957 
 

Att husmanskosten måste räddas står helt klart för Wretman, och sättet 
räddningen ska genomföras på är genom en uppvärdering av 
husmanskostens gastronomiska status. Husmanskost är finmat vill Wretman 
säga sina läsare. Wretman framhåller att uppfattningen om vad som är fin 
mat ”radikalt” måste förändras, och drömmer sig bort till den tid då ”det 
blir ansett som finare att äta kåldolmar än tournedos”.958 Husmanskost är på 
grund av de ofta tidskrävande beredningsmetoderna redan ”dyrare och 
därmed exklusivare än biff och kotlett” vilket leder till att den mat 
Wretman syftar på när han använder begreppet husmanskost endast 
serveras på ”restauranger av hög klass och, observera, med hög klass på 
sina kunder”.959  

                                           
955 Wretman (1967), s 9. 
956 Vilket lustigt nog kanske kommer att ske under 2000-talet om NASA antar 
riktlinjerna från deras konsulter, de svenska kockarna Rikard och Robert Nilsson, 
vars uppdrag är att konstruera svensk husmanskost lämpad för rymdfärder. Se Gahne 
(2004).   
957 Wretman (1967), s 12. 
958 Wretman (1967), s 11. 
959 Wretman (1967), s 11. Denna nya nisch av ”finhusmanskost” som uppstår i och 
med tidens ökade värde i konsumtionssamhället är något som Wretman själv är 
mycket skicklig att kapitalisera på, där han gör sig till den första riktiga 
”husmanskostentreprenören” i och med den nya husmanskosttillvända profil han 



Svenska kulinariska ikoner 

293   
 

Genom dylika kommentarer reartikulerar Wretman husmanskosten 
från att ha varit ett begrepp som sammankopplats med anonym vardaglig 
matlagning till att höra hemma i den högre matlagningens sfär. Han plockar 
upp ett gammalt begrepp och uppvärderar det i en 
kulturrekonstruktionsprocess. I sitt projekt för att ”återväcka intresset i hem 
och på näringsställen för den skatt vi verkligen ägt – men nu måste göra en 
personlig insats för att inte förlora” genomför Wretman samtidigt en 
omformulering och genomgripande kulturrekonstruktionistisk reformering 
av innehållet i begreppet husmanskost.960 Så mitt i all alarmism om en 
tradition som håller på att gå förlorad passar Wretman subtilt på att 
omdefiniera det begrepp som han utger sig för att bevara.  

Parallellt med Wretmans uppvärdering och nationalisering av själva 
begreppet husmanskost definierar han även, och försöker en gång för alla 
låsa ned, vilken mat som är ”äkta svensk husmanskost” (och inte) genom en 
sträng kodifiering. Avgörande i denna urvalsprocess är snarare samtidens 
smak och preferenser och författarens godtycke (eller fingertoppskänsla) än 
någon sorts historiskt motiverade avvägningar. Festförplägnaden 
smörgåsbord inkluderas nu också för första gången under rubriken 
”husmanskost”. Makaronipudding utesluts trots att det enligt Wretman kan 
räknas som husmanskost eftersom ”den ur gastronomisk synpunkt är så 
anmärkningsvärt dålig att den inte kan försvara sin plats”.961 Varefter han 
konstaterar att ”[d]en största tjänsten man kan göra vissa rätter är att 
glömma dem”.962 Wienerschnitzel, Skomakarelåda och biff à la Lindström 
får heller inte vara med, trots att det är ”husmanskost, sådan vi möter den 
dagligen i hem och på näringsställen”, eftersom dessa rätter inte är 
”dokumenterat gamla recept av typen lagad mat” (och trots att Wretman 
tidigare i boken räknar upp biff á la Lindström som en av de rätter som 
definitivt hör hemma på ett svenskt smörgåsbord).963 Däremot tycks både 
Kokt höns med curry, Finsk fårstuvning och Irish stew kvala in i kategorin 
”typiskt svenska rätter”.  Pytt i panna får också vara med, för trots att den 
”bara är från 1800-talet” så är den en ”rent svensk rätt med ett rent svenskt 
namn”.964 Ölsupan däremot, vilken Yvonne Hirdman utsett till 1700- och 
1800-talets ”nationalrätt” vad gäller konsumtionsfrekvens, får 
överhuvudtaget inte vara med i Wretmans husmanskostkanon. Om denna 

                                                                                                                                    
introducerar på de restauranger han äger, däribland kanske främst på 
Stallmästaregården och Operakällaren med dess bakficka. 
960 Wretman (1967), s 12-13. 
961 Wretman (1967), s 225. 
962 Wretman (1967), s 225. 
963 Wretman (1967) s 125. 
964 Wretman (1967) s 158 [min kursivering]. 
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raljerar Wretman istället att ”[i]nte ens ordet låter gott och säkert är denna 
anrättning en av anledningarna till svenskarnas brist på entusiasm för 
soppa”.965 

Hos Wretman kan vid sidan av väljandet och vrakandet bland gamla 
och nyare seder när han söker skapa ett svenskt kulinariskt kulturarv även 
skönjas en annan sida av den kulturrekonstruktivistiska processen, 
nämligen den ”renovering” av gamla rätter som han genomför när han 
anser att de brister i smak och utförande. Trots sin vurm för, och ständiga 
åberopande av ”de gamla traditionerna” drar sig inte Wretman för att 
introducera både japansk soja och arrowrot i sina husmanskostrecept när 
han anser detta förtjänligt ur gastronomisk synpunkt.966 Vad gäller 
tillagningen av grönsaker skriver han att han, trots att detta är det 
traditionella sättet att tillaga dessa i Sverige, ”genomgående sett bort från 
gamla tiders benägenhet att använda socker och mäktiga kryddor i 
tillagningen”.967 Han konstaterar vidare att ”så moderniserade och med rätt 
koktid är rätter som stuvade grönsaker, skånsk potatis och rotmos en 
verklig tillgång i vår matkultur”.968  

Även i Skandinaviskt kök (1969), som Wretman var kulinarisk 
rådgivare för, konstateras att många husmanskosträtter ”undergår en 
ansiktslyftning” i den nya husmanskostvågen.969 Inspirerad av Wretman 
skriver Dale Brown: ”Man har modifierat och moderniserat den 
[husmanskosten] något. Så till exempel frångår man det traditionella mjölet 
i såserna, flottet har torkats ur stekpannan och ersatts med smör och olja. 
Socker, som förr ströddes i nästan allting som om det vore en krydda i 
stället för ett sötningsmedel, används nu med återhållsamhet”.970 

Paradoxalt nog anser Wretman alltså att maträtter ibland måste 
moderniseras för att få vara en del av traditionen. Men ibland räcker inte 
ens det till. När det till och med saknas en receptmässig grund att utgå ifrån 
ser Wretman inga andra lösningar i sitt omskapande av den svenska 
matkulturen än att helt enkelt presentera nya egenuppfunna recept av 
sådana rätter som han anser borde finnas med i husmanskost-arvet, men 
som inte har existerat historiskt sett. Wretman skriver exempelvis i 
inledningen till kapitlet om soppor i Svensk husmanskost att soppan är 
förknippad med fattigmat hos en stor del av svenska befolkningen vilket 
gör att den inte har samma status som i andra europeiska länder. Wretman 

                                           
965 Wretman (1967), s 72. 
966 Se exempelvis receptet för sås till gåsstek i Wretman (1967), s 194. 
967 Wretman (1967), s 202. 
968 Wretman (1967), s 202. 
969 Brown (1969), s 107 
970 Brown (1969), s 107. 
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beklagar detta och konstaterar: ”Vi saknar soppkultur, tyvärr”, men detta är 
i hans ögon ingen orsak till att inte nyuppfinna en sådan, vilket leder till att 
han presenterar ett antal egenkomponerade recept på soppor som är 
influerade av fransmännens ”suveräna sätt att umgås med soppan”.971  

Följaktligen inkluderar Wretman i sin kodifierade husmanskostkanon 
bland andra recept på Västkustsoppa innehållande tomat, fänkål, vitlök och 
citron, knappast vanligt förekommande smaksättningsämnen i den 
historiska svenska matlagningen. Trots detta presenterar Wretman rätten 
som ”typisk husmanskost”, fast med tillägget ”förmodligen skapad av 
någon som haft fler drivkrafter än hungern för att laga mat och som 
dessutom känt tillagningsprinciperna för medelhavskustens 
Bouillabaisse”.972 I presentationen av receptet till Sandhamnssoppa påpekar 
Wretman att den uppfanns för kungliga seglarsällskapets 125-års jubileum i 
Sandhamn 1954, fast sedan tillägger han något spekulativt att 
”ortsbefolkningen i Stockholms skärgård mycket väl kan ha lagat, och lagar 
soppa på ungefär samma sätt”, ett påstående som förlorar en del av sin 
rimlighet när läsaren ser att receptet innehåller bland annat olivolja, basilika 
och citron.973 

 
Från ölsupa till västkustbouillabaisse: husmanskost-begreppets 
omvandlingar 
Tore Wretmans ”västkustbouillabaisse” är en ganska lång väg ifrån 1700-
talets husmanskost av ölsupor och långmjölk. Från begreppets introduktion 
i Sverige på 1600-talet som en beteckning på en mycket enkel kost, ändrar 
det sedan karaktär på 1800-talet till att betyda ”borgerskapsmat” i motsats 
dels till de lägre klassernas brist på matkultur, dels överklassens mer 
extravaganta franskinspirerade utsvävningar. I och med matvanornas 
demokratisering i början av 1900-talet glider återigen meningsinnebörden i 
begreppet för att nu istället signifiera ”vanlig mat” eller ”vardagsmat”. På 
1960-talet sker ännu en meningsförändring i begreppet som nu får stå för 
”typisk svensk mat”. Från att ha varit ett negativt laddat begrepp som 
betecknade något som man helst avstod från att äta går det i början av 
1900-talet till att bli ett positivt laddat begrepp med konnotationer av 
modernitet och demokratisering, för att sedan mot 60-talet ställas på sitt 
huvud och i stället sammankopplas med ”tradition”, och på det sättet ställas 
i en motsatsposition till det moderna.  

Det är också först mot slutet av 1960-talet som en tydlig koppling görs 
mellan ”husmanskost” och ”svenskhet”. Tore Wretman använder sig av en 

                                           
971 Wretman (1967), s 50. 
972 Wretman (1967), s 51. 
973 Wretman (1967), s 52. 
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nationalistiskt präglad retorik när han i Svensk husmanskost argumenterar 
för sin ”återuppfunna” husmanskost i Svensk husmanskost, ett verk som 
även är sprängfyllt med konstaterande om vad som är ”äktsvenskt” och 
omdömen om vad som egentligen har ett existensberättigande i vår 
”nationella matkultur” och inte. Trots detta är Wretman knappast någon 
slav under historien eller den nationella traditionen när han gör urvalet för 
sin kanon av ”typisk svensk husmanskost”. Den styrande principen är 
snarare hur smakfull han bedömer en rätt eller annan att vara, enligt sin 
personliga och sin tids föreställningar om kulinarisk standard. Om en 
historisk rätt faller till korta ser Wretman inga problem i att piffa upp den 
lite genom moderna tillsatser och matlagningsmetoder. Om nödvändigt kan 
han till och med uppfinna helt nya maträtter för att fylla ut ett upplevt 
tomrum i husmanskostens kanon. Samtidigt faller andra rätter bort som inte 
anses inneha tillräckligt ”gastronomiskt värde” för att få ingå i denna 
nykonstruerade lista på ”äkta” och ”traditionell”, ”typiskt svensk” mat. 

 
Smörgåsbord och husmanskost: försvenskade kulinariska ikoner 
I kapitlets inledning refererades kort några av de teoretiska huvuddragen i 
Anders Salomonssons artikel om konstruktionen av regionala matkulturer i 
Sverige, en process som han kallar för en revitalisering eller 
kulturrekonstruktion. Salomonsson definierar detta som att ”äldre 
kulturdrag medvetet hämtas fram till dagssituationer av en speciell 
anledning”. Han beskriver vidare att ”[d]et rycks loss ur en historisk 
kultursituation, putsas upp (ibland till oigenkännlighet) och planteras in i ett 
nytt sammanhang med helt förändrad innebörd”.974 Både smörgåsbordet 
och husmanskosten genomgår som visats i detta kapitel en genomgripande 
revitalisering eller kulturrekonstruktion under 1960-talet.  

Ett av de nya huvuddragen i denna kulturrekonstruktion är den tydliga 
artikuleringen av smörgåsbordet och husmanskosten med en direkt 
nationalistisk retorik. I början av kapitlet presenterades Håkan Thörns 
typologi för nationalistiska retoriker och det blir här redan vid en snabb 
översikt tydligt att flera av dessa vid en mängd tillfällen artikuleras med 
smörgåsbordet och husmanskosten. Däribland kanske särskilt retorikerna 
om det utifrån kommande hotet (moderniteten och utländsk mat), tanken på 
nationens avantgarde (de självutnämnda kulturrekonstruktörerna), 
nödvändigheten att agera i nuet (innan allt gått förlorat) samt folkets 
unicitet (ett eget och unikt kulinariskt kulturarv).  

Den nationalistiska retorik som brukas av kokboksförfattarna relaterar 
också i mycket hög grad till två av de av Thörn presenterade nationalistiska 
ambivalenserna. Dels den mellan förflutet och samtid, där 

                                           
974 Salomonsson (1987), s 78. 
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kokboksförfattare som Wretman hänvisar till en ärevördig kulinarisk-
historisk tradition som ses som utdöende/död i samtiden, men som i 
framtiden igen kan bli levande. En parallell kan här exempelvis dras till hur 
Alli Halling och Sten Hellberg beskriver det svenska smörgåsbordet som ett 
”förfallet”, förfuskat och förvanskat nationellt arv som dock kan och bör 
återupprättas eller ”återupplivas” i sin ”äkta” nationella form.  

Ett annat slående exempel är Alli Hallings fördömanden av den enligt 
henne eländiga svenska ”moderna” matlagningen, varefter hon sedan kallar 
på återupprättandet av den ”ursvenska folkmat” som enligt henne varit 
minst lika fulländad som den franska matlagning. Genom denna typ av 
upprop anknyter författarna även till en annan av Thörns ambivalenser, den 
mellan aktiv handling och historia, där nationen framställs som en 
”slumrande” historisk gemenskap vilken genom medvetna ansträngningar 
kan och måste ”uppväckas” av hängivna patriotiska aktivister som blickar 
både framåt och bakåt i tiden. 

Även om smörgåsbordet haft vissa konnotationer av svenskhet även 
tidigare så är det först på 1960-talet som dessa två begrepp upphöjs till 
nationella kulinariska ikoner och blir en erkänd och respekterad del av det 
sanktionerade svenska kulturarvet. I sin artikel om kulturrekonstruktion och 
regionala matvanor lyfter Salomonsson fram två huvudlinjer vad gäller 
drivkraften bakom kulturrekonstruktioner som han ser den. En stark sådan 
drivkraft är att man lyfter fram och polerar upp gamla kulturföreteelser för 
att använda dem i marknadsföringssyfte för en viss nation för att på det 
viset ”sälja” nationen och bidra till internationell turism och ett intresse för 
landet i en internationell kontext.975 Flera citerade kokboksförfattare som 
skrivit om smörgåsbordet och husmanskosten på 1950- och 1960-talen 
betonar också behovet av att genomföra en reform av svensk matkultur 
genom att återupptäcka den ”traditionella” svenska matlagningen just med 
tanke på den svenska turistnäringen.  

Något som här också är värt att notera, men som inte riktigt ryms inom 
avhandlingens ramar är att kopplingen mellan svenskhet och smörgåsbord 
görs både tidigare och tydligare i utlandet än inom landets gränser, och då 
särskilt i den anglosaxiska kultursfären.976 Smörgåsbordet kom därför att 
ingå i en positiv marknadsföringsbild av ”konceptet Sverige”. Det tycks 
därför vara ett rimligt antagande att denna marknadsföring utåt även blir en 
av huvudanledningarna till att smörgåsbordet rekonstrueras och upphöjs till 
kulinarisk ikon även inom Sveriges gränser, en sorts ”propagandans 

                                           
975 Salomonsson skriver i sin artikel om subnationella regioner, men det finns 
ingenting som hindrar att man applicerar hans resonemang på en nationell nivå.    
976 Se exempelvis Åkerström (1933) samt  Simonson (1935). 
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rundgång” som kommer sig av att man med tiden internaliserar den bild av 
en själv som har projicerats utåt. 

Samtidigt får vi inte glömma att när smörgåsbordet väl 
återuppmärksammas i Sverige under 1960-talet är det som en reaktion på 
den utländska uppfattningen av vad ett äkta smörgåsbord är. 
Framställningarnas uttalade syften är att ”rädda” det ”äkta” svenska 
smörgåsbordet från de utländska förvanskningarna. I sin egen forskning 
kring revitaliseringen och rekonstruktionen av bryggningen av maltdricka 
på Gotland under 1960- och 1970-talen, när ”dricku” rekonstrueras till att 
bli ”gotlandsdricka”, uppmärksammar Salomonsson att drivkraften där varit 
en annan än att locka till sig turister. Snarare var syftet att stärka den lokala 
”vi” känslan gentemot ett ”de” som bestod av de hundratusentals turister 
som varje år besökte ön.977 Detta behov av gränsdragning mellan ”vi” och 
”de” uppstår i lägen där en identitet ses som hotad utifrån av inkräktande 
individer och/eller kulturfenomen. Som Salomonsson uttrycker det är det 
”ett sökande efter trygghet i en kaotisk situation”.978  

Om vi nu åter vänder vår uppmärksamhet till den rekonstruktion och 
omdefiniering av husmanskosten som sker under 1960-talet så kan vi där se 
uppenbara drag av detta fenomen. Hos författare som Tore Wretman, Alli 
Halling och Ria Wägner framgår helt tydligt att de anser sitt 
nyuppmärksammande av husmanskosten vara motiverat av en känsla av 
överhängande hot – hot från utländsk mat, invandring och moderniteten i 
stort. Av rädsla för att ”något ska gå förlorat” genomdriver man en 
kulturrekonstruktion med syfte att en gång för alla dra en gräns och 
bestämma vad som är äkta och inte äkta svensk mat och på det sättet 
försöka återupprätta en som upplevd tidigare existerande 
samhörighetskänsla kring det ”svenska sättet att leva”. Här kan en parallell 
dras till David Harveys resonemang om effekterna av ”time-space 
compression” och den självbesegrande moderniteten med dess påföljd av 
ett sökande efter det trygga, stabila och ”egna”. 

Det tycks alltså vara först på 1960-talet som idén om att det finns en 
nationell svensk matkultur som är värd att värna om får ett verkligt 
genomslag på det kulinariska fältet. Ett behov av nationella traditioner på 
matområdet kommuniceras och brandtal om hur dessa ny(upp)funna 
traditioner ska bevaras och vördas publiceras. Där det finns upplevda 
luckor i dessa mattraditioner skapar man nya rätter, fast med hänvisningar 
till (och ett sökande efter legitimitet i) en konstruerad bild av det förflutna. 
Det är en typ av direkt ”traditionsuppfinnande” av den typ som Hobsbawm 

                                           
977 Salomonsson (1979). 
978 Salomonsson (1979), s 189. 
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& Ranger redogör för i The invention of tradition.979 Den föredragna 
retoriska formen är, som tidigare diskuteras, framställningen av ett 
nationellt arv som hotas av glömska och förvanskning, men som med 
hängivna ansträngningar kan räddas eller rent av återupplivas. Men, som 
tidigare påpekats kan dessa försök till återupplivande aldrig leda till något 
annat än skapandet av nya kulturfenomen och kulturyttringar helt präglade 
av sin tid, fast iklädda en retorisk dräkt som försöker peka bakåt mot det 
förflutna.980 

I sitt mystifierande av hembygden, jorden och det lokala anknyter 
retoriken kring husmanskostens omdefinition på 1960-talet till en klassisk 
nationalistisk språkdräkt med dess typiska retoriska former såsom 
definitioner av det ”äkta svenska”, angrepp på sedernas förfall och kall på 
den nationella stolthetens återuppväckande. Men parallellt existerar även 
tydligare och mer raka nationalistiska yttringar i texterna kring 
husmanskost med användning av begrepp som ”äktsvenskt” och en tydlig 
utdefinition av vad som är att beteckna som svenskt och inte samt den 
underförstådda, och ibland uttalade, överordningen av det svenska 
gentemot det utländska i detta sammanhang. Den resulterande retoriken är 
precis en sådan som vi i föregående kapitel kunde se underbygga en social 
underordning av invandrare och främlingar i det senmoderna svenska 
samhället.  

 
Avslutande diskussion 
Den process genom vilken smörgåsbordet och husmanskosten upphöjs till 
vedertagna svenska kulinariska ikoner verkar inledas runt år 1960. Det är 
alltså då denna stora del av det som idag ses som det svenska kulinariska 
kulturarvet formeras och kodifieras. Men detta är en mycket sen period för 
att konstruera kulturarv i Sverige. Den största delen av vår 
kulturarvskonstruktion skedde runt sekelskiftet vid slutet av 1800-talet och 
början på 1900-talet.981 Det var då sådana nationella ikoner som våra 
nationalparker, vår nationalsång och svenska flaggans dag kom till, och 
särskilt 1960-talet betraktas allmänt som ett extremt framåtblickande 
decennium med en orubblig framtidstro, totalt dominerat av moderniteten 

                                           
979 Hobsbawm & Ranger (1983). 
980 Se vidare Gellner (1997a), s 72. Se även Burstedt (2001), s 76, för resonemang 
kring en motsvarande konstruktionsprocess av ett slovenskt kulinarisk kulturarv på 
2000-talet.  
981 Se exempelvis Gaunt & Löfgren (1985), s 22, samt Broberg (1993), s 174. För ett 
internationellt perspektiv, se Hobsbawm (1983), s 303. 
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och med en allmän anti-nationalistisk opinion i Sverige hos vilken 
”flaggviftning och patriotisk retorik definitivt var ute”.982  

Hur kommer det sig då att den nationalistiska retoriken tycks vara så 
stark på det kulinariska fältet under denna period? Och varför är det just på 
60-talet som vårt nationella kulinariska kulturarv verkar börja ta form? I 
följande kapitel görs en ansats att besvara denna fråga. 

                                           
982 Löfgren (1989), s 19 [min översättning, författarens kursivering]. Se även Löfgren 
(1999), s 139 samt Salomonsson (1987), s 92.  
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Kapitel 7 

 
Från svensk smak till svenskt kök 

 
Så har vi slutligen nått fram till de innersta cirklarna i vår inringning av den 
kulinariska svenskheten. Detta kapitel kommer att ägnas åt att undersöka 
när och hur kopplingen mellan vissa maträtter och ”svenskhet” görs av 
kokboksförfattare – på vilka sätt förändras dessa artikuleringar med tiden 
och när formeras egentligen det som vi idag känner som det svenska köket? 
Det huvudsakliga underlaget för kapitlet utgörs av kokböcker som i sin titel 
betecknas/denoteras som specifikt ”svenska”, men utöver detta kommer jag 
även att använda mig av en mängd kompletterande källor; däribland 
kokböcker med konnotationer av en ”traditionell svenskhet” samt vissa mer 
inflytelserika, men inte som specifikt ”svenska” betecknade kokböcker. 

 
Konceptet nationella kök 
Med ”nationellt kök” menar jag i detta sammanhang ett koncept, en 
idékonstruktion, i vilken vissa maträtter, råvaror och recept samlas, 
sanktioneras och institutionaliseras till en kodifierad enhet, vilken 
artikuleras med svenskhet och kanoniseras som en nationell tradition. Allt 
detta sker, åtminstone inledningsvis, inom den diskursiva sfären och 
handlar om hur vissa maträtter artikuleras med svenskhet för att på så sätt 
konstrueras som symboler för denna svenskhet. Internationellt har forskare 
tidigare studerat hur denna typ av diskursiva operationer och artikuleringar 
har skapat kopplingar mellan nationell identitet och viss matlagning i länder 
som Ungern, Mexiko och Indien.983 Genom mytologiserande operationer 
döljs kopplingens symboliska och i grunden godtyckliga karaktär och 
maträtterna ifråga framstår istället som traditionella i en mytologisk 
mening, det vill säga, inte som ”upphöjda” till tradition utan snarare som 
”naturligt” sprungna ur folkdjupets hjärtan (och magar). På samma sätt 
döljs de avancerade diskursiva operationer i det förgångna som upphöjt 
vissa rätter till ”typiskt svenska” medan andra tillåtits falla i glömska. 

Det som här definitivt bör påpekas är alltså att ett nationellt kök som 
koncept ofta har väldigt lite att göra med vad människorna i ett visst land 
historiskt haft på sina tallrikar, speciellt till vardags. Skapandet av 
nationella matvanor i praktiken är något helt annat än skapandet av en 
nationell kulinarisk tradition på idéplanet, där matvanornas förändring och 
standardisering inom nationella gränser beror på helt andra och endast 
delvis diskursiva faktorer, däribland skapandet av nationella marknader, 

                                           
983 Se Kisbán (1989) ; Pilcher (1996) ; Appadurai (1988). 



I köttbullslandet 

 302  
 

industriell standardisering och skapandet av nationella institutioner såsom 
allmän värnplikt och skolbespisningar.984 

 Skapandet av nationella kök som koncept är dock alltigenom 
diskursiva operationer som ofta genomdrivs av medlemmar i kulturella 
eliter, såsom i Ungern, Mexiko och Indien, vilka – ibland med 
utgångspunkt i olika folkliga matlagningspraktiker, ibland inte – avsiktligt 
ger sig i kast med att skapa traditioner vilka artikuleras som nationella.  
Dessa diskursivt konstruerade nationella kök kan i sinom tid komma att 
upplevas och accepteras som äkta och genuina av folket i fråga samt av 
omvärlden, vilket dock inte alls alltid sker, som i fallet med USAs stora 
havererade nationalköksprojekt ”America Eats”.985   

 
Kulinarisk diskurs i Sverige och svensk (försvenskad) kulinarisk 
diskurs 
Precis som jag ovan ville betona skillnaden mellan nationella matvanor i 
praktiken och nationella kök som koncept vill jag här också betona 
skillnaden mellan den kulinariska diskursen i Sverige, dvs. 
matlagningsdiskussionen i Sverige, och en svensk eller ”försvenskad” 
kulinarisk diskurs – ett ”nationellt kök”. Inom den kulinariska diskursen i 
Sverige, den ansamling av publikationer om matlagning som utkommit i 
Sverige, började man redan på 1600-talet till viss del att intressera sig för 
recept och matlagning som sågs som typisk för andra länder. Intresset för 
matlagning som betecknades som typiskt svensk tycks dock ha varit 
undflyende litet. Den allra tidigaste kokboken som använder adjektivet 
”svensk” i sin titel är pseudonymen Johanna L-dts Den swenske kocken: 
eller handbok i den i Swerige nu brukliga så wäl tarfliga, som i synnerhet 
finare Matlagningen, vilken utkom i tre upplagor mellan 1837 och 1850. 
Sedan dröjer det till 1893 innan Kerstin Wenström publicerar en bok med 
omarbetade recept från Gustafwa Björklunds kokböcker under titeln God 
svensk Husmanskost omarbetad efter vår tids fordringar. Därefter utkom 
Axel Kerfves Svensk kokkonst 1916 för att följas av Augusta Berghs Svensk 
herrgårdsmat (1927) och Thora Holms Svenska helger från 1931 (vilken 
endast med tvekan kan betecknas som en kokbok)  samt Sten Hellbergs 
svenska kokbok (1940). Sedan på 1950-talet finner vi Vera Tornérhielms & 
Agneta Lampes Det svenska smörgåsbordet (1953), och på 1960-talet 
utkom Oskar Jakobssons Svenska landskapsrätter (1963) och Tore 
Wretmans Svensk husmanskost (1967). Först därefter accelererar 

                                           
984 Jämför här även med Orvar Löfgrens diskussion om skillnaden mellan nationell 
retorik och praktik, se Löfgren (1993), s 14ff. 
985 Angående ”America Eats”-projektet, se Gabaccia (1998), s 139ff. 
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produktionen av svenskbetecknade kokböcker och mellan 1970 och 1985 
publiceras sju nya sådana titlar.  

Om vi ska jämföra med den statistiska genomgång som gjordes i 
kapitel 2 där jag konstaterade att de utländskbetecknade kokböckerna 
utgjort 11% av den totala publikationen av kokböcker i Sverige under 
perioden 1600-1970, så kan vi se att motsvarande andel svenskbetecknade 
kokböcker endast uppgår till den försvinnande lilla summan av dryga 1% 
(1,12%), dvs. 9 av 806 titlar.986 I det här kapitlet kommer jag att titta 
närmare på dessa böcker för att spåra framväxten av den försvenskade 
kulinariska diskurs som blir framträdande under 1970- och kanske ännu 
tydligare under 1980-talet men som framstår som högst marginell i den 
allmänna svenska kulinariska diskursen fram till dess. 

 
Svenskhet och mat:en inte helt lyckad kombination 
En möjlig förklaring till att svenskheten generellt är så pass ”oflaggad” i 
svenska kokböcker skulle kunna vara det som tidigare nämnts i 
avhandlingen angående normer, nämligen att dessa sällan betecknas tydligt 
eftersom de betraktas som det självklara normaltillståndet. En förklaring till 
det som tycks vara en markant avsaknad av intresse för det svenska inom 
den kulinariska sfären skulle i så fall kunna förklaras med att det togs för 
självklart att de svenska kokböckerna presenterade en distinkt ”typiskt 
svensk” matlagning.  

Det finns dock inte mycket som tyder på detta. Tvärt om tycks det som 
att matlagning och svenskhet av många inte sågs som någon vidare lyckad 
kombination. ”Svenskhet” tycks av majoriteten av 1700- och 1800-talens 
kokboksförfattare ha förknippats med en negativt klingande provinsialism 
och bristande kultur. I kapitel 4 kunde vi också se att många av dessa 
attityder och negativa konnotationer till svenskhet inom den kulinariska 
sfären levde kvar långt in på 1900-talet. Matkultur tycks enligt många av 
författarna vara något man kunde finna i Frankrike och möjligen också 
Tyskland och England, men knappast i Sverige. Till exempel konstaterar 
Hagdahl i sin stora och inflytelserika kokbok från 1879 att svensk (högre) 
matlagning i mångt och mycket är en dålig kopia av det franska och tyska 
köket när han skriver att ”den svenska kokkonsten… länge utgjort en 
blandning af franska och tyska anrättningar, hvari dock det ’bastanta’ 
tyckes hafva spelat hufvudrollen”.987 Några sidor dessförinnan har Hagdahl 

                                           
986 Jag räknar här inte in boken Gästabud – De bästa recepten från svenska 
restaurangkök (1959) eftersom denna så tydligt inte hänvisar till någon speciellt 
svenskbetecknad mat utan snarare till matlagning från restauranger i Sverige, vilket 
också tydliggörs i inledningen till boken. Se Gästabud (1959), u.n. ”Förord”. 
987 Hagdahl (1879), s 12. 
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tydligt påpekat vad han anser om denna svenska förkärlek för det 
”bastanta” när han argumenterar för att man i Sverige helt ska överge det 
som är ”enformigt, tungt och ohelsosamt” till fördel för ”den franska 
kokkonstens lätta och eleganta mångfald”, och sedan tillägger att den som 
banar väg för denna förändring, att överge det som han uppfattar som det 
svenska i matlagningen, ”skulle hafva uppnått ett stort mål och gjort oss en 
verklig tjenst”.988  

 
Den svenska smaken 
Samtidigt som han dömer ut tanken på en specifikt svensk matkultur 
skriver dock Hagdahl i sitt förord att man inte behöver överge ”våra bästa 
vanor eller enkelheten i vår gamla kraftiga svenska föda”, dock med ett 
konstaterande i nästa mening att den ”är icke nu hvad den fordom var”.989 
Så även om Hagdahl tycks bestrida förekomsten av en unik svensk 
matkultur eller ett specifikt ”kök” så erkänner han att det i Sverige existerar 
vissa särpräglade mattraditioner, eller om man så vill, en specifik svensk 
”smak”. Denna föreställning tycks också ha varit relativt väl utvecklad i 
svenska kokböcker redan under 1700-talet.  

Dessförinnan har man redan kunnat läsa om denna svenska smak och 
om tillagandet av specifikt svenska råvaror såsom ”Strömling” eller ”Schär-
Szil” i den kungliga köksmästaren Dietrich Meins (Dietlevus Maius) 
tyskspråkiga kokbok Stockholmisch Koch-Gesprächs från 1644, den första 
kokbok som trycktes i Sverige. Boken är upplagd som en fiktiv dialog 
mellan en flamländsk och nedersaxisk kokerska som tjänar i svenska 
hushåll där de, bland andra ting, diskuterar de svenska kostvanornas 
egenheter, däribland tillredandet av just ”Strömling” (”Weil man hier in 
Schweden/ sagt in allen Küchen damit umbgehen muss”) men även sådana 
saker som spenat kryddad med muskot eller med korinter och smör.990 

Under 1700- och 1800-talen framträder viljan att anpassa nya 
utländska influenser till en upplevd svensk smak särskilt tydligt i den 
tradition av ”husmorskokböcker” som riktar sig till herrgårds- och 
borgarfruar, där den mest berömda av dessa kokböcker troligtvis är Kristina 
(Cajsa) Wargs Hielpreda i Hushållningen för Unga Fruentimber som 
utkom för första gången 1755. Just Warg verkar inte ha varit särskilt 
upptagen med ”försvenskandet” av recept, men syftet med Margareta 
Elzbergs Försök Til en Pålitelig Matrednings-Bok  som utkom fyra år 
tidigare, 1751,  tycks ha varit att polemisera mot mer utländskt influerade 

                                           
988 Hagdahl (1879), s 2. 
989 Hagdahl (1879), u.n. 
990 Meier (1644), s 237 samt s 15. Se också Berg (1990). 
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kokböcker – i stil med Wargs – vilka börjat dyka upp i Sverige.991 Hennes 
främsta invändning gentemot denna utländska matlagning antyds redan i 
den förlängda undertiteln, där det heter att boken ägnas åt ”allehanda 
matlagning, med hwad thertil hörer, såsom then nu för tiden är brukelig uti 
the förnämste Hof-kök, utan then förr wanlige tilsats af en myckenhet 
krydder”.  

På samma sätt skriver Carolina Weltzin i förordet till sin Ny kokbok 
från 1804 att hon vill presentera en medelväg mellan den moderna 
utländska matlagningskonsten och ”den hos oss rådande” matlagningen, 
”mellan den förras fordran på öfwerflöd av specerier, starka och hetsiga 
kryddor och gröna örter, och den senares åtnöjande med en mera enkel och 
stadig spis”.992 Även Gustafwa Björklund är inne på anpassningens linje när 
hon i förordet till sin kokbok från 1847 skriver att tidigare kokböcker 
publicerade i Sverige inte är pålitliga eftersom de innehåller ”en mängd 
från utländska kokböcker hämtade uppgifter, hwilka man inte kan följa, 
utan äfwentyr att tillreda rätter som inte är smakliga för swenskar”, medan 
hennes kokbok innehåller recept anpassade efter den svenska smaken som 
är ”smakliga och brukliga”.993  

Helt klart existerar redan under 1700- och 1800-talen en tydlig 
föreställning om en utpräglad svensk smak som kokboksförfattarna måste 
anpassa den presenterade matlagningen efter, så att den inte ligger alltför 
långt utanför denna smakordning. Vad bestod då denna svenska 
smakordning av? Detta är – som alltid med normer som tas för självklara i 
ett samhälle – svårt att tydligt urskönja, även om vi får vissa ledtrådar från 
kommentarer liknande de ovan citerade; fällda av centrala 
kokboksförfattare som Hagdahl, Weltzin och Elzberg vilka lyfter fram den 
som enkel, kraftig och stadig samt med en aversion mot starka 
kryddningar.994  

Hur kan vi då få mer information om den norm som den svenska 
smaken tycks ha utgjort för svenska kokboksförfattare? En strategi som här 
kan brukas, och som använts tidigare i avhandlingen, är att titta närmare på 
den symboliska inverteringen av normen – att kartlägga vad som definitivt 
anses som fallande utanför normen ”den svenska smaken” enligt 
kokboksförfattare, varigenom vi kan ringa in kärnan av normen. Vi har 
redan fått en ledtråd genom Margareta Elzbergs ställningstagande mot ”en 

                                           
991 Jämför även med Blomqvist (2001), s 14 samt Ärlemalm (2000), s 9. 
992 Weltzin (1804), u.n. ”Företal“. Se även Mårdsjö (1998), s 36f. 
993 Björklund (1847), u.n. 
994 På så sätt påminner den i mycket stora drag om den ’engelska smak’ som 
diskursivt konstruerades i opposition mot införandet av franskbetecknad matlagning i 
Storbritannien från 1600-talet och framåt, se Mennell (1996), framförallt kapitel 4.  
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myckenhet krydder” och Weltzins karaktärisering av icke-svensk mat som 
präglad av ”starka och hetsiga kryddor”. Om vi rör oss fram till denna 
avhandlings huvudsakliga undersökningsperiod, tiden 1900-1970, är det i 
inledningen av perioden framförallt tre smaksättningar eller ingredienser 
som definitivt faller utanför den svenska smaken i kokboksförfattarnas 
ögon: vitlök (och ibland även lök), starka kryddor och olja i maten.  

Många gånger försöker dock författarna till kokböcker om utländsk 
mat att övertyga sina, föreställt motvilliga, svenska läsare att acceptera 
någon av dessa smaksättningar. Cecilia Waern (1915) skriver i sin 
italienska kokbok att man ur sofritto, det glaserade grönsakshack som utgör 
basen för många italienska rätter, kan ta ut löken med en hålslev, ”för att åt 
vissa såser och stuvningar ge en fin brytning i smaken, som trotsar all 
analys, och ofta särskilt behagar dem, som påstå sig ’icke kunna tåla lök på 
maten’”, vartefter hon inom parentes retsamt tillägger: ”härnere har jag 
narrat i dem vitlök, utan att de märkt det”.995 Vidare konstaterar Waern att 
”rå lök – eller löksaft! – tilltalar ju icke alls vårt [svenska] smaksinne”, till 
skillnad från italienarna, vilka ibland har för vana att pressa lite löksaft över 
sin grönsallad, enligt Waern.996 En annan ingrediens som enligt Waern 
absolut inte tilltalar den svenska smaken är kikärtan, medan äggplantan får 
knappt bifall (”menlös beigné”).997  

Sonja Aminoff varnar i sin tur ”nordbon” i sin franska kokbok (1929), 
för att den kommer att ha det svårt att finna sig till rätta i Marseilletraktens 
matlagning: ”Maten lagas nämligen med en tillsats av vitlök, som inte alltid 
är så tilltalande för luktsinnet”.998 Aminoff själv ställer sig positiv till ”den 
lilla speciella vitlökssmaken” och om man en gång blir van vid den, skriver 
hon, ”måste man erkänna, att vitlöken som krydda är någonting alldeles 
utomordentligt pikant”.999 ”Tyvärr”, måste hon dock konstatera, ”ha de 
flesta svenskar en viss aversion mot vitlök”. Och när hon kommer med en 
rekommendation att ”smyga in en liten vitlöksklyfta” invid benet på 
lammstekar för att neutralisera den ”bismak av fårull” hon anser svenskt 
lammkött ha, så försvarar hon detta med att denna vitlöksklyfta inte 
producerar någon ”prononcerad vitlökssmak”, och att valet om man ska 
följa hennes råd eller inte bör baseras på ”vilkendera av två onda saker, som 
föredrages”.1000 Vidare påpekar hon att den som väljer att inkludera 
vitlöksklyftan bör ta bort denna innan steken serveras: ”enär den annars kan 

                                           
995 Waern (1915), s 16. 
996 Waern (1915), s 110. 
997 Waern (1915), s83 samt s 109. 
998 Aminoff (1929), s 37. 
999 Aminoff (1929), s 37. 
1000 Aminoff (1929), s 106. 
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råka komma med bland de uppskurna köttskivorna och väcka förstämning 
vid bordet”.1001  

I inledningen till Det franska köket (1930) intar Elsa Östberg en 
liknande defensiv hållning gentemot de föreställningar hon verkar uppfatta 
som förhärskande om det franska köket, det vill säga att det inte passar sig 
för den svenska smaken. Hon skriver att många av hennes recept ”kunna 
kanske förefalla tunga eller väl starkt kryddade vad lök och annat 
beträffar”, dock försvarar hon sig, är rätterna ”i själva verket… lätta och 
välsmakande om tillagningen sker på det rätta sättet”, efter vilket hon – 
fortfarande på defensiven – tillägger att man kan ”lämpa recepten efter 
egen [”svensk”?] smak och erfarenhet”.1002 

Den eviga matlagningsreformatorn Ellen Rydelius gav sig självklart i 
kast med det som hon uppfattade som några av de centrala 
matlagningsfördomarna hos svenskarna. Om oljans förtjänster skrev hon 
flera gånger, bland annat i Billiga dagar i franskt kök (1940):  

 
Nu kommer jag till ett kapitel, där jag har en mur av fördomar att 
kämpa emot: s t e k n i n g i olja. Hur många gånger har jag inte råkat 
landsmän, som energiskt förklarar: Jag blir sjuk av olja, jag smakar 
aldrig mat, lagad med olja! Med ormens list har jag lockat en del av 
dem till trattorior och bistroer, vi har valt ut typiska rätter för landet, 
och när mitt sällskap mått bra i flera timmar, har jag hjärtlöst utbrustit: 
- Den där rätten ni var så förtjust i, var lagad med olivolja!1003 
 

Vidare skriver hon sedan kritiskt att hon i ”de flesta landskap i vårt land” 
sett hur ”på en mängd hotell och restauranger fisken simmar i en liten insjö 
av smör, då det varit både billigare och smakligare att steka den i olja”.1004 
Rydelius konstaterar att ”faran att stelna i vissa schabloner” hotar 
människan på alla områden, men hon undrar vidare om 
”kökskonservatismen”, vilken här troligtvis kan jämställas med det som i 
avhandlingen kallas för den svenska smaken, ”är segare än någon annan 
form av fasthållande vid gamla vanor och traditioner”.1005  

Den allmänna konsensusen hos kokboksförfattarna fram till 1950-talet 
tycks vara att de skriver i opposition mot en kompakt smakopinion vilken 
skyr framförallt olja och vitlök, men även lök och andra starka kryddningar. 
Författarna återger åsikter som inte bara ofta framställs som 

                                           
1001 Aminoff (1929), s 107. 
1002 Östberg (1930), s 5. 
1003 Rydelius (1940), s 16. 
1004 Rydelius (1940), s 16f. Se även Rydelius (1941), s 120 om svenskens motvillighet 
mot att steka i olja. 
1005 Rydelius (1940), s 16. 
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avståndstagande mot dessa ingredienser på en smakmässig grund, utan även 
att vissa svenskar tycks anse dem, om inte direkt skadliga, så åtminstone 
hälsovådliga (se exempelvis Rydelius kommentar om oljestekning). 
Motviljan föreställs vara så stor att flera författare medvetet framhåller det 
som gångbart att lura i sina gäster vissa typer av ingredienser, eftersom 
svenskarnas antipatier inte tycks anses kopplade till en verklig kännedom 
om, eller förmåga att urskilja, ingrediensernas verkliga smak. Attityderna 
gentemot dessa smaksättningsämnen döms helt enkelt ut som rena 
fördomar. 

Från mitten av 1900-talet och framåt framstår det som att den svenska 
smaken börjar luckras upp något, i alla fall vad gäller några av de centrala 
anatema – olja och vitlök. Redan 1941 skriver Ellen Rydelius om vitlöken, 
”så älskad av Söderns folk”, att den ”[l]ångsamt börjar…vinna terräng även 
inom vissa kretsar i Sverige”.1006 Det tycks dock vara med svenskarnas 
ökande utlandsresande under 1950-talet som vitlöken verkligen börjar ta 
större plats i vissa av de svenska köken, även om motviljan och motståndet 
på många håll fortfarande verkar ha varit stort. Vera Tornérhielm skriver 
redan 1951 att vi i Sverige lärt oss ”att salladen smakar så ofantligt mycket 
bättre om salladsskålen blir ingniden med en vitlöksklyfta, och att den kan 
ligga och dra i en marinad utan att ingå i själva salladen” samt att 
”[v]itlöksgniden får- och lammstek är uppskattad på det svenska 
middagsbordet”.1007 Lika positivt laddat kan man på omslaget av Alli 
Hallings franska kokbok (1952) läsa att det är ”[b]oken med solmättade 
vitlöksdoftande reseminnen”. 1008 Trots detta utgår Halling fortfarande ifrån 
att den gemene svenska resenären ska vara högst misstänksamt inställd mot 
vitlöken – och självklart också oljan – när hon/han åker på semester till 
Frankrike. Således skriver hon i sin franska kulinariska vägvisare, som gavs 
ut ett år efter kokboken: 

 
”Jag kan inte med den franska oljan och vitlöken” – det hör man ofta. 
Nej, nej, det tar sin tid att vänja sig. Det är inte alla som tycker om 
surströmming heller. Pröva er fram försiktigt. I vårt matlexikon står 
det både vad olivolja och vitlök heter på franska, peka bara på de 
orden och säg att ni inte vill ha de ingredienserna. Förresten är det 
bara dumheter att inte tycka om dessa så typiskt franska ingredienser 
(tål däremot inte magen maten gå till ett apotek och be om något 
medel som hjälper er). 

Utan olivolja och vitlök är inte den franska maten fransk mat. Och 
hur många turister åbäkar sig inte att de blir sjuka bara av doften av 

                                           
1006 Rydelius (1941), s 68. 
1007 Tornérhielm (1951), s 6. 
1008 Halling (1952), omslag. 
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vitlök och de skulle dö om de åt något så gräsligt som en snigel. Och 
så utan att de vet om det, slukar de en cassoulet på får och korv, vita 
bönor och massor med vitlök till sista biten så botten på lergrytan är 
blank. Och den som skulle dö av en snigel mumsade förtjust i sig 
allihop och sa sen: ”De är bra goda de här små skaldjuren.” Han 
trodde han åt någon sorts musslor. Ja så kan det gå.1009 
 

Således ekar Halling fortfarande på femtiotalet många av sina föregångare 
på fältet i det att hon utgår ifrån att svensken i gemen ogillar vitlök och olja, 
men trots detta propagerar för dem. Precis som många författare före henne 
utgår hon också ifrån att oviljan grundar sig i rena fördomar snarare än en 
verklig inlärd smakaversion. Andra författare framhåller dock fortfarande 
under 1950-talet att det är acceptabelt för svensken att utomlands avstå 
vitlök och olja med tanke på dess motsatsförhållande till den svenska 
smaken.1010 Wretman skriver exempelvis att han själv, när han 
presenterades med aïoli, ”[u]trustad med en viss respekt för vitlök och dess 
följesven doften”, försiktigt sköt såsen åt sidan.1011  

Trots den tilltagande öppna vitlökspropagandan i kokböckerna 
förekommer ännu i slutet av 1950-talet fortfarande kokböcker som är på 
defensiven när de i förebyggande syfte redan i sina förord försöker försvara 
inklusionen av vitlöks- och oljebaserade recept. Exempelvis kan vi i 
översättarens inledande förord till Henri-Paul Pellaprats franska kokbok 
från 1959 läsa följande: 

 
…fransk mat är ett kapitel som många svenskar betraktar med en viss 
misstro – och trots den livliga kontakten mellan vårt land och 
Frankrike har man här ofta en alldeles felaktig föreställning om den. 
Bland annat får man då och då höra: fransk mat – det är olja och vitlök 
och starka kryddor! Intet kan vara mindre överrensstämmande med 
verkligheten. Det franska köket karaktäriseras tvärt om av återhållsam 
smaksättning, inte minst av hänsyn till vinet, som är bordsdrycken 
framför andra, och oljan och vitlöken träffar man egentligen på först 
långt söder ut. Smöret dominerar ännu så sydligt som Lyon och 
Bordeaux. 

Låt mig alltså slå fast: Det finns inget hinder för oss svenskar att 
uppskatta fransk mat och ta vara på de möjligheter till omväxling och 
förnyelse, som den så frikostigt skänker oss.1012 
 

                                           
1009 Halling (1953), s 21. 
1010 Se Nyblom (1953), s 12, Wretman (1953), s 29 samt Winner (1953), s 15. 
1011 Wretman (1953), s 29. 
1012 Anders Björkegård i Pellaprat (1959), s 5. 



I köttbullslandet 

 310  
 

Vissa författare intar också en pedagogisk snarare än urskuldande hållning. 
”Tjurfäktningar, sköna señoritor, vitlök och olja är vad folk vanligen tänker 
på, när man nämner Spanien” skriver Pepe Solsona i förordet till hans 
spanska kokbok (1959).1013 Han fortsätter med att konstatera att han är 
”mycket intresserad av alla fyra”, men att det är vitlök och olja han 
framförallt ska ägna sig åt i förordet.1014 Solsona konstaterar därefter att 
många människor ”är rädda för utländsk mat, särskilt för sådana rätter, som 
smakar starkt och ovanligt”.1015 Därför rekommenderar han att man ska 
börja med en liten dos vitlök i matlagningen för att successivt öka den 
”[n]är ni sedan funnit, att ni tycker om smaken”.1016 Vad gäller stekning i 
olja rekommenderar han att man hettar upp oljan ordentligt innan man 
lägger kött eller fisk i pannan, ”[s]å använd tar oljan fram matens rätta 
arom”.1017 Under 1960-talet blir sedermera hyllningarna till vitlöken och 
olivoljan allt mer reservationslösa – vilket även går hand i hand med den 
nya genuinitetstillvändhet som då får sitt genombrott i kokbokslitteraturen 
(vad gäller starka peppar- eller chilikryddningar tycks dock en viss 
skepticism kvarstå). 

Genom alla de ovanstående givna exemplen framträder en bild av en 
relativt stark och dominerande föreställning om en ”svensk smak”, där den 
som vill presentera kulinariska nymodigheter i landet måste, om än inte 
acceptera, ändock respektera denna ”smak”, åtminstone ända fram till 
1960-talet. Några komponenter i denna smak tycks ha varit en allmän 
aversion, eller kanske snarare allmänna fördomar, mot hårt kryddad mat 
och mat smaksatt med vitlök eller stekt i olja. Hos vissa tycks till och med 
denna aversion ha gränsat mot en föreställning om att dessa livsmedel till 
och med var dåliga för hälsan.  

Vad som här är viktigt att poängtera är att även om föreställningar om 
en distinkt svensk smak tycks ha varit väl etablerade och utbredda, 
åtminstone från 1700-talet och fram genom större delen av 1900-talet, så är 
detta långt ifrån samma sak som en föreställning om ett svenskt nationellt 
kök eller en distinkt svensk matkultur. Idén om den svenska smaken är 
tanken om att man i Sverige har en speciell aversion mot vissa typer av 
livsmedel och kryddningar (starka, ”hätska”) och en förkärlek för en viss 
typ av matlagning (bastant, ”tung”), där speciellt utländsk matlagning som 
importeras måste anpassas efter denna smak för att vara gångbar i landet.  

                                           
1013 Solsona (1959), s 5. 
1014 Solsona (1959), s 5. 
1015 Solsona (1959), s 5. 
1016 Solsona (1959), s 5. 
1017 Solsona (1959), s 5. 
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Föreställningen om ett distinkt nationellt kök, å andra sidan, handlar 
snarare om upprättandet av en specifik korpus med vissa maträtter och 
recept som kanoniseras, kodifieras och betecknas med svenskhet i en 
sammanhållen matkultur eller tradition. Här kan det återigen vara viktigt att 
upprepa den distinktion som tidigare gjorts mellan sed och tradition – där 
den svenska smaken många gånger i materialet mer framställs som en 
(oönskad) lite reaktionär och hämmande sed, samtidigt som ett diskursivt 
skapat svenskt nationellt kök per definition måste vara en tradition, eller 
åtminstone ett försök och en ansats till traditionsskapande.  

 
De tidigaste svenskbetecknade kokböckerna 
Om vi då förflyttar oss från vår granskning av föreställningar om den 
svenska smaken till att titta närmare på försöken att diskursivt skapa en 
tradition, ett svenskt nationellt kök, genom att studera kokböcker som 
betecknats som specifikt svenska i sin titel, så är den äldsta bok vi bör 
granska närmare Den swenske kocken; eller handbok i den i Swerige nu 
brukliga så wäl tarfliga, som i synnerhet finare Matlagningen vilken 
ursprungligen utkom 1837 (för att därefter publiceras i ytterligare två 
upplagor 1840 samt 1850).1018 Recepten i boken består till stor del av vad vi 
idag skulle kalla ”husmanskost” varvat med franska och tyska recept. I 
förordet till första upplagan skriver författarinnan i polemik mot en av sin 
tids stora kokboksauktoriteter, Margareta Nylander, att syftet med 
publikationen ”har mindre warit att här meddela några nya och förut 
alldeles okända rätter, än att i wår nu brukliga matlagning wälja det bästa 
och för dess tillredning beskrifwa de tjenligaste sätt”.1019  

I förordet till den tredje, omarbetade, upplagan från 1850 skriver 
författarinnan vidare att hon i den har inkluderat ”en mängd nya 
anrättningar [som] på de senare åren kommit i allmännare bruk, hwilka jag 
pröfwat såsom smakliga och ändamålsenliga, samt derföre ansett mig här 

                                           
1018 Den äldsta kokboken som fått beteckningen ”svensk” är den delvis anonymt 
författade handskrivna texten Svensk kok-bok ifrån år 1688 som finns i KBs 
handskriftssamlingar. Denna kokbok fick dock sitt namn långt senare än den 
författades, nämligen kring 1849 när den svenska etnologins grundare Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius skänkte skriften till KB. Boken innehåller recept på typisk 
vardagsmat för ett förmöget svenskt stadshushåll under 1600- och 1700-talen, där 
enklare recept varvas med exklusivare recept för kalkon, kronärtskockor och citroner 
samt franskinspirerade recept som La Böf alla Mode af oxkiött och ”potager” som den 
klassiska Potage de la reine Mere. Texten faller till viss del utanför denna 
avhandlings räckvidd eftersom den inte är en tryckt kokbok ämnad för allmän 
distribution utan snarare är en handskrift från 1600-talet. Det kan dock konstateras att 
den titel som boken begåvats med i mitten av 1800-talet troligtvis ska betraktas som 
deskriptiv och analytisk i meningen av ”kokbok författad i Sverige” snarare än det 
mer värderande ”kokbok innehållande typisk svensk mat”.   
1019 Swenske kocken (1837), u.n. 
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böra intaga”, samt att boken i alla avseenden blivit bättre genom att hennes 
personliga erfarenhet blivit större då hon under denna tid även lärt känna 
”den olika matredningen i några större hus och hoteller inom 
hufwudstaden, som under resor i Danmark och Frankrike”.1020 Vidare 
skriver hon att ”[h]wad jag deraf funnit smakligaste och bäst passande till 
ett allmännare bruk ej blott i städerna, utan äfwen på landet, har jag här 
intagit. Af de utländska rätterna har jag dock endast kunnat begagna några 
få, som jag bragt i öfwerensstämmelse med wår wanliga matlagning”.1021  

Det som bör noteras här är att författarinnans syfte med denna 
publikation knappast verkar vara att institutionalisera ett svenskt nationellt 
kök genom att koppla viss matlagning till svenskhet eller göra den 
”äktsvensk”-stämplad. Snarare ligger intresset vid att lägga fram ”det 
bästa” och det mest ”smakliga och ändamålsenliga” av ”den nu brukliga” 
matlagningen i landet. Syftet är således att presentera den bästa 
matlagningen i Sverige för tillfället, oavsett om den till sitt ursprung är 
dansk eller fransk, snarare än att försöka publicera recept på den mest 
typiskt svenska matlagningen. Många av recepten är också explicit 
inspirerade av utlandet, även om anpassning har gjorts till ”wår wanliga 
matlagning”, dvs. den svenska matlagningsseden och den svenska smaken. 

 
De svensk-amerikanska kokböckerna 
Nästföljande generation av kokböcker som bär epitetet ”svenska” är – även 
om de är skrivna på svenska och vänder sig till svenskar – överhuvudtaget 
inte publicerade i Sverige. Dessa kokböcker som börjar dyka upp under 
1800-talets två sista decennier vänder sig till den enorma grupp svenskar, 
uppskattningsvis närmare 1,25 miljoner mellan 1851 och 1908, vilka under 
denna period väljer att emigrera till USA.1022 Syftet med böckerna tycks 
överlag inte vara att lära ut någon sorts svenskbetecknad matlagning, utan 
snarare att lära ut det författarna uppfattar som typisk amerikansk 
matlagning till de svenskar som tjänstgör som hemhjälp i amerikanska hem.  

En av de tidigaste kokböckerna av denna typ är Carl Grimskölds 
Svensk-amerikansk kokbok samt rådgifvare för svenskt tjenstefolk i Amerika 
från 1882 som faktiskt publicerades i Sverige men var avsedd för en publik 
i USA, eller möjligen en publik som snart syftade till att emigrera till USA. 
Grimsköld själv uppger i sitt förord att han under många år arbetat som 

                                           
1020 Swenske kocken (1850), s III. 
1021 Swenske kocken (1850), s III. 
1022 Siffran är hämtade från Kälvemark (1983), s 143, och baserar sig på Gustav 
Sundbärgs uppskattningar i emigrationsutredningen. Den officiellt redovisade 
statistiken för perioden är något lägre, men Kälvemark anser att Sundbärgs siffror är 
noggrannare uträknade och redovisade, och därför troligtvis ligger närmare det 
verkliga antalet emigranter. 
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kock ”i de bästa amerikanska familjer”, varför han med sin erfarenhet kan 
garantera att alla recepten i boken är fullt tillfredställande.1023 Ur en annons 
i boken kan man uttyda att Grimsköld vid tiden för dess publicering drev en 
agentur för att förmedla svensk hushållspersonal till USA. I förordet 
motiverar författaren bokens existens med att den ”har till syftemål att för 
de många emigranterna af den tjenande klassen från Skandinavien till 
Amerika undanröja de svåra bekymmer, som äro förenade med tjenarens 
ställning till följd af obekantskap med landets språk och vanor, först och 
sist, matlagningen”.1024 Grimsköld skriver vidare att han ”som i många år 
vistats i Amerika” ofta sett hur nyanlända svenska tjänsteflickor ”med all 
sin goda vilja, strandat mot isynnerhet den amerikanska kokkonstens 
egendomligheter, äfven der hushållet varit ganska enkelt inrättadt, och huru 
hon, modfälld och utledsen vid de många missförstånd, som egt rum, 
mången gång nödgats afträda från den väl aflönade kokerskeplatsen”. Det 
är således för att förekomma dylika tragiska öden som Grimsköld nu 
publicerar sin bok.1025  

Syftet med Grimskölds kokbok är alltså inte att informera om någon 
specifik svensk matlagning, tvärt om är meningen snarare att informera om 
specifikt amerikansk matlagning till (fd.) svenskar, eller som Grimsköld 
själv formulerar det, så innehåller boken ”ett tillräckligt antal uppgifter för 
tillagning af amerikanska rätter”.1026 Bokens konstruktion är vidare 
intressant i det att den inte har någon egentlig baksida, bara två framsidor, 
en på engelska och en på svenska. Alla recept och instruktioner i boken 
presenteras i två kolumner – en på svenska och en på engelska. Syftet med 
detta är enligt författaren tvåfaldigt – dels ”beredes husbonde och 
matmoder fördelen, att kunna lemna sin order med visshet, at den blifvit 
förstådd” på tjänarens eget språk, dels ”för tjenaren är bokens innehåll ett 
dubbelt studium, nemligen af språket och på samma gång af det 
amerikanska hushållets inrättning och mathållning”.1027  Boken innehåller 
därför även en liten svensk-amerikansk frasbok där den svenska husanden 
kan lära sig den amerikanska översättningen av viktiga fraser som ”du skall 
sy ett halft dussin underkjortlar”, ”lägg aldrig glas och koppar tillsammans i 
tvättbaljan” eller ”i morgon komma några släktingar till middag; jag 
hoppas, du gör ditt bästa”.1028 Upplägget med parallellt löpande texter på 

                                           
1023 Grimsköld (1882), s 3. 
1024 Grimsköld (1882), s 3 [författarens kursivering]. 
1025 Grimsköld (1882), s 3. 
1026 Grimsköld (1882), s 3. 
1027 Grimsköld (1882), s 3. 
1028 Grimsköld (1882), s 212, s 210 samt s 206. 
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engelska och svenska kommer senare att kopieras i många andra kokböcker 
i samma genre – där vissa är nästintill plagiatlika Grimskölds. 

Vad gäller recepten så inkluderar Grimsköld, sin ansats att presentera 
endast specifikt amerikansk mat till trots, vissa recept som benämns som 
specifikt svenska. Dessa är: A la daube på hummer; Fiskfärs – kokt i form 
eller servett; Majonnässås; Skarpsås; Köttpudding i ugn med öl i smeten – 
serverad med madeirasky och kaprissås; ”Färs af Oxkött” – kokt i buljong i 
form eller servett; Äppelkaka – med citronskal och kanel samt öst med vin; 
Apelsinpudding; Blancmangerpudding; Äppelkompott; Äppelchalotte; 
Brulépudding; Äppelpie samt Äppelkräm. Värt att notera här i 
sammanhanget är att knappast någon av dessa rätter (möjligen med 
undantag för skarpsås) idag skulle räknas som liggande innanför det 
kodifierade svenska nationella kökets råmärken – eller överhuvudtaget 
betraktas som särskilt typiskt eller genuint svenska. Noterbart är även att 
ärtsoppa med fläsk som inkluderats i den fjärde omarbetade upplagan av 
boken inte betecknas som specifikt svenskt.1029 

Samma år som Grimskölds bok, 1882, utkom i New York Svenson & 
Andreasons svensk-amerikansk kokbok – och precis som Grimsköld uppger 
de att deras syfte är att boken skall ”blifva en ledning för den hit komna 
svenska husmodern, hvilken är okunnig dels med landets språk och dels 
med det amerikanska sättet att laga mat”.1030 Boken uppges vidare vara en 
samling av översättningar från ”de förnämsta amerikanska kokböcker”. Två 
år senare utkommer O A Sjöströms Ny illustrerad svensk-amerikansk 
kokbok (1884), ett uppenbart plagiat av Svenson & Andreasons bok, vilken 
han för övrigt utannonserar på sitt titelblad.  

Ännu en plagiatliknande bok är den anonymt författade 
Fullständigaste svensk-amerikansk kokbok från 1895 som har samma 
upplägg som Grimskölds kokbok med de dubbla kolumnerna på svenska 
och engelska. Denna bok är dock mer exklusivt utformad, möjligen menad 
att skänkas bort som gåva, med rött omslag prytt med en guldrelief av en 
Carême-inspirerad fågelrätt serverad på soclé. I boken betecknas många 
recept som ”franska”, men endast två som typiskt ”svenska” – dessa är 
Fläskkotletter på svenskt vis – stekta i pannan eller halstrade och serverade 
med brynt surkål eller macaroni, samt Svensk kaviar av gäddrom med soja, 
lök, vitpeppar och kryddättika. Intressant att notera är att recepten på 
Gädda med pepparrot och Graflax, två självklara kandidater till ”typiskt 
svenska” rätter idag, inte betecknas som specifikt svenska i kokboken. 

En annan mer praktverksliknande bok i genren är också den i 
Minneapolis publicerade och anonymt författade Praktisk illustrerad kok-

                                           
1029 Grimsköld (1893), s 224. 
1030 Svenson & Andreason (1882), s 3. 
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bok för svenskarne i Amerika (1889). Boken skulle kunna beskrivas som ett 
litet billigare försök till praktverk där inbindningen är i kartonnage men 
med ett försättsblad med texten ”Gåfva”, där namn och liknande kan fyllas 
i. Boken innehåller bland annat två sidor med små ”Nyttiga minnesregler” 
för kvinnor i hushållet, som ”Pligten först – nöjet sedan”, ”Pepparrot håller 
mjölken söt länge” och ”Ansjovis retar aptiten”.1031 Man blir även 
informerad om att ”catsup” och ”Worcester sås” måste förekomma på alla 
väldukade bort samt att de bästa grodorna för tillagning ”äro den gröna 
sorten med små svarta prickar”.1032  

I förordet till boken skriver den anonyme författaren: ”Skall en 
kokbok, som är egnad åt svenskarne i Amerika, motsvara sitt ändamål, 
måste den icke blott beskrifva och förklara samt uppgifva hur matlagningen 
försiggår i Sverige, utan äfven lemna fullständiga uppgifter för tillagningen 
af de amerikanska maträtterna”.1033 Här är syftet alltså något annorlunda 
från de tidigare svensk-amerikanska kokböcker som publicerats, eftersom 
intresset här inte uteslutande ligger på att förmedla amerikansk-betecknade 
recept, utan till någon del även svenska.  

Till sitt receptinnehåll är Praktisk illustrerad kok-bok för svenskarne i 
Amerika i stort sett identisk med Svensk kokbok: En praktisk kokbok afsedd 
för svenskarne i Amerika, publicerad under namnet ”Gustafva Björklund, 
mfl.”, där innebörden i detta troligtvis är att den anonyme författaren samlat 
en mängd recept från svenska kokböcker, däribland Gustafva Björklunds. 
Det är svårt att avgöra vilken av denna och ovanstående bok som är plagiat 
av den andra eftersom ingen exakt tycks veta när En praktisk kokbok är 
utgiven, även om en notering i KB:s exemplar gör gällande någon gång 
under perioden 1880-1900. Boken saknar varje form av förord, inledning 
och förklaring – men recepten är faktiskt denna gång till stor del sådana 
som vi idag skulle uppfatta som typiskt svenska; däribland Svartsoppa, 
Gula ärter med fläsk, Skånsk kalops, Kåldolma samt Köttbullar. Därför 
skulle man kunna hypotetisera att syftet med denna bok, till skillnad från de 
övriga i genren, var att förmedla och representera ”svensk matlagning” till 
svenskarna i Amerika. Det som dock strider mot denna hypotes är att boken 
även innehåller en mängd recept som kan betecknas som franska klassiker, 
och även italiensk-, polsk- och holländsk-betecknade recept.  

Även ett senare verk i den amerikansk-svenska subgenren – Maria 
Hammond Ericssons Mrs. Ericsson Hammonds svensk-amerikanska kokbok 
från 1926, präglas av en kluvenhet och en viss förvirring kring innehållet i 
beteckningar som ”amerikansk” och ”svensk”. Syftet med boken tycks till 

                                           
1031 Praktisk illustrerad kok-bok för svenskarne i Amerika (1889), s 11. 
1032 Praktisk illustrerad kok-bok för svenskarne i Amerika (1889), s 17 samt s 116. 
1033 Praktisk illustrerad kok-bok för svenskarne i Amerika (1889), u.n., ”Förord”. 
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största del vara att presentera samtida amerikansk bjudmat till en svensk 
publik. Den ansats som författarinnan presenterar i förordet, att ”för den 
svenska allmänheten utgiva en svensk-amerikansk kok-bok, med den 
övertygelsen att den kommer att visa sig lika värdefull som sina 
föregångare, ej blott för mina landsmän och landsmaninnor här i Amerika 
utan också där hemma i Sverige”, riskerar dock att komma på skam 
eftersom många av recepten innehåller i Sverige vid denna tid påtagligt 
svåråtkomliga ingredienser som okra och cream cheese.1034 Den svenska 
kopplingen tycks, förutom språket boken är författad på, också inskränka 
sig till några fantasifulla receptnamn (något författarinnan är mycket 
förtjust vid) såsom Ägg med rökt lax a la Gimo, Äggsmörgås med ansjovis 
a la Uppland (med spansk peppar) och Glaserade krabbor med tomater a 
la Prins Eugen; återigen inga rätter vi idag skulle beteckna som särskilt 
typiskt svenska. 

 
Svenskbetecknade kokböcker i början av 1900-talet 
Generellt kan man konstatera att adjektivet ”svensk” i titeln på de svensk-
amerikanska kokböckerna snarare betecknat att böckerna vänder sig till en 
huvudsakligen etniskt svensk publik i USA, än att de på något sätt skulle 
innehålla typiskt svenska recept. Om vi efter detta lilla stickspår, som 
förhoppningsvis ändå varit informativt, återvänder till Sverige så går det 
drygt femtio år mellan Swensk kockens svensk-betecknade kokbok och 
nästa sådan som publiceras i Sverige, den lilla receptsamlingen God svensk 
husmanskost omarbetad efter vår tids fordringar från 1893. Namnet som 
står på ryggen är Gustafva Björklund, men den verkliga redaktören för 
boken är Kerstin Wenström som redigerat och uppdaterat ett antal 
Björklund-recept, där dessa uppdateringar till största del består i ett 
anpassande till nya redskap och ingredienser. Boken innehåller till viss del 
recept som vi idag skulle beteckna som typiskt svenska, men med tanke på 
bokens titel i dess historiska kontext syftade skriften i sin egen tid troligtvis 
till att presentera recept på enklare vardagsmat för borgerliga hem i Sverige 
snarare än något kodifierat svenskt nationellt kök, där svenskheten värderas 
i sig.  

Även i nästa kokbok som betecknas som svensk, Axel Kerfves Svensk 
kokkonst från 1916, är det svårt att hitta tendenser till en 
nationalköksbildning. Kerfve, som i sin samtid gjorde sig känd som 
konservativ samhällsdebattör och produktiv romanförfattare, presenterar 
här ett digert verk på över 1000 sidor med recept som han enligt titeln anser 
utgör ”det svenska köket”. Några mer djupliggande avsikter hos författaren 
är svåra att uttyda eftersom boken inte innehåller någon tillstymmelse till 

                                           
1034 Hammond-Ericsson (1926), u.n., “Inledning”. 
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vare sig förord eller introduktion. Dock tycks Kerfve på vissa ställen i 
recepttexterna intresserad av att polemisera mot sina föregångare, däribland 
Hagdahls stora kokbok som han nedsättande kallar för ett 
”översättningsverk” och kanske framförallt mot skolkökslärarinnor, 
”köksvildinnorna”, och den matlagning som presenteras i deras 
kokböcker.1035 Han raljerar här mot ”det mest primitiva s.k. 
hushållsskoleköket” och skriver vidare att ”köksvildinnornas recept… bör 
fullständigt avrådas”.1036  

Kerfves kokbok innehåller en mängd utländsk-betecknade recept men 
också en viss andel recept vilka betecknas med epitet som ”Gammal svensk 
metod”, som i Fyllda, steka abborrar (Gammal svensk metod); ”Gammalt 
svenskt sätt” som i Kokt makrillfile (Gammalt svenskt sätt); samt ”Vanlig 
svensk metod” som i Stekt hälleflundra (Vanlig svensk metod). Andra 
recept betecknas också som Vanlig svensk rostbiff och Riktig svensk 
biffstek. Trots användningen av dessa receptbeteckningar och trots den 
ansats som kan uttolkas ur titeln, att kartlägga den svenska matlagningen, 
tycks Kerfve inte värdera kombinationen av ”svenskt” och ”matlagning” 
särskilt högt. Bland annat ställer han Äkta ungersk Gulias-hus eller 
Gullasch mot de ”befängda anrättningar” som i Sverige serveras under det 
namnet, till vilka han istället rekommenderar namnet Svensk restaurang-
Gulasch och som enligt honom serveras i en tjock, ”hemskt pepprad 
sås”.1037 Vad gäller köttbullar ställer Kerfve Svenska köttbullar på färs 
(enklare slag) mot de mer extravaganta, utländskt inspirerade, Tyska 
köttbullar med ansjovis, muskot, mandelbröd och kapris samt Köttbullar på 
franskt sätt med grädde och charlottenlök, och även Noblessköttbullar 
(fransk metod) med olivolja, tryffel, grädde, tomatsås och fines herbes. 
Kerfve signalerar tydligt att dessa utländskbetecknade köttbullar i hans 
ögon är finare och bättre än de svenska. 

Överlag tycks inte Kerfve hysa någon vidare respekt eller aktning för 
den svenska smaken, utan propagerar istället fritt för kryddor och 
framförallt för användandet av olivolja i matlagningen. Kerfve är helt 
tydligt ute efter att reformera den svenska (finare) mathållningen i samma 
riktning som Hagdahl, mot en mer ”kontinental” och franskinspirerad 
matlagning – och i opposition mot de rationalistiska hushållsskole-
reformatörerna som fått allt större inflytande under hans samtid. I hans 
ögon ”förfuskar” dessa recepten varför ”äkta” är en högt värderad 
receptbeteckning som ofta går igen i boken. Bland annat skriver han om 
Äkta Irish Stew: Verklig Irländsk fårstuvning: ”Denna äkta irländska 

                                           
1035 Angående kommentaren om Hagdahl, se Kerfve (1916), s 343.  
1036 Kerfve (1916), s 540. 
1037 Kerfve (1916), s 451. 
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fårstuvning skiljer sig från de svenska köksvildinnornas dito som solen från 
månen”.1038 Efter detta inkluderar han ett recept på Svensk fårstuvning: 
”Det är detta, som man här ofta får till livs under namn av irländsk 
fårstuvning, med vilken rätt den som synes inte har något alls att skaffa, 
varför den helst bör kallas svensk!”1039 Det framgår med all önskvärd 
tydlighet att ”svensk” långt ifrån är en positiv beteckning i detta 
sammanhang.  

Sammantaget går det att konstatera att Kerfves intresse definitivt 
ligger närmare att presentera det som i hans ögon är bra matlagning – 
oavsett var den kommer ifrån – snarare än att definiera och propagera för 
vad som kan betecknas som ”typiskt svenskt”. Han är en kulinarisk elitist 
snarare än en kulinarisk nationalist och tycks inte värdera beteckningen 
”svensk” på en maträtt särskilt högt. Hans titel på boken, Svensk kokkonst, 
måste nog snarare ses som en programförklaring till vad han anser borde bli 
standard i svensk kokkonst snarare än vad som är och/ eller har varit det 
traditionellt sett.  

 
De tidiga svenskbetecknade kokböckerna i historisk kontext 
Hur kan vi då sätta in dessa tidiga svenskbetecknade kokböcker i ett 
historiskt sammanhang? Först måste vi konstatera att ingen av dessa böcker 
har fått något eftermäle eller något sentida erkännande, trots sina 
ambitioner. Även om Kerstin Wenströms kokbok tycks ha sålt i långt över 
100 000 exemplar, en remarkabel upplaga för en kokbok vid denna tid, är 
det inte till vare sig den eller exempelvis Kerfves kokbok som man idag 
refererar om man vill peka ut rötterna för det vi idag ser som typiskt svensk 
matlagning, utan snarare till kokböcker som saknar varje form av nationell 
beteckning: såsom Wargs Hjelpreda i hushållningen, Björklunds Kokbok 
för Husmödrar, Hagdahls Kok-konsten och Jenny Åkerströms 
Prinsessornas kokbok. 

Frågan kvarstår också om det egentliga syftet bakom de svensk-
beteckningar som dessa tidiga svenskbetecknade kokböcker har. Varför har 
författare eller förläggare valt att kalla dem för svenska kokböcker? Vad 
gäller Den swenske kocken har jag redan presenterat tankegången att det 
inte alls rör sig om ett försök att beteckna den i boken presenterade 
matlagningen som typiskt svensk, utan snarare att lyfta fram den i Sverige 
för tillfället populära matlagningen – oavsett om den sedan kan definieras 
som svensk, fransk eller tysk. Vad gäller Kerfves och Wenströms böcker är 
frågan mer svårbesvarad eftersom båda publikationerna är mycket knappa 
på kringinformation och saknar varje form av inledning eller förord, ur 

                                           
1038 Kerfve (1916), s 568. 
1039 Kerfve (1916), s 568. 
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vilket man skulle kunna uttolka författarens eller förläggarens syften och 
mål med artikuleringen av Sverige/svenskhet och den matlagning som 
presenteras i böckerna.  

Hos Kerfve finns dock vissa signaler i receptintroduktionerna som 
tyder på att han inte på något vis hyser ett intresse för att inskränka sig till 
att presentera och upphöja det som han ser som typiskt svenskt i sin 
kokbok. Snarare har beteckningen ”svensk” i verket stundtals uppenbart 
negativa konnotationer. En djärv teori gällande varför Kerfves kokbok fått 
den titel den har baserar sig på publikationsåret: 1916. Boken är alltså 
publicerad mitt under brinnande världskrig och således i en tid av något 
uppskruvade patriotiska tongångar. En möjlighet i sammanhanget är därför 
att bokens titel är uttänkt av någon listig förlagsdirektör på Nordiska 
Bokförlaget, som tänkt sig att en ”patriotisk” titel ligger rätt i tiden och 
kommer hjälpa till att lyfta försäljningssiffrorna för en kokbok som 
publiceras under denna period.  

Vad gäller Kerstin Wenströms bok tycks det dock, till skillnad från 
Kerfves, potentiellt sett kunna röra sig om ett tidigt, ensamt försök att 
konstruera ett svenskt kulinariskt kulturarv, om än icke ett fullfjädrat 
svenskt nationellt kök. Första utgåvan av hennes bok, som är från 1893, 
utkom mot slutet av den första stora vågen av kulturarvskonstruktion i 
Sverige, som skedde i reaktion mot den förstörelse av seder som 
industrialisering, urbanisering och modernisering upplevdes leda till. Denna 
våg av kulturarvskonstruktion inkluderade bland annat Artur Hazelius 
Skansen, de nationalromantiska målarna och etnologins framväxt. Om 
Wenströms syfte verkligen var att kodifiera och kanonisera ett svenskt 
kulinariskt kulturarv så låg hon åtminstone femtio år före sin tid. Även om 
konstruktionen av ett svenskt kulturarv i mångt och mycket syftade till att 
skapa traditioner som var menade att utlevas i praktiken så var den tidiga 
kulturarvskonstruktionen på det kulinariska området till största del en 
produktion av teoretisk kunskap, däribland genom flera ledande etnologers 
intresse för och dokumenterande av den gamla allmogematen. Detta 
intresse syftade inte till att förmå det svenska folket att gå tillbaka till, 
uppvärdera och återuppta gamla matseder, utan snarare till att bevara 
minnet av dessa, eftersom de troligtvis inte sågs som särskilt lämpade för 
(eller livskraftiga i) en modern tid eller för den samtida smaken.  

Det är trots detta möjligt att Wenströms kokbok, med sina reformerade 
Björklunds-recept, var ett första mycket tidigt försök att även i praktiken 
skapa ett svenskt kulinariskt kulturarv. I detta sammanhang är det dock 
viktigt att inte glömma att Wenströms ansats till kulinariskt 
kulturarvsskapande, om det trots allt är det det rör sig om, knappast baseras 
på den gamla folkliga allmogekulturen, eftersom hela boken består av 
bearbetningar av Gustafva Björklunds recept. Björklund var matrona och 
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matmor för det exklusiva ”Lilla sällskapet” i Stockholm och hennes recept 
speglar framförallt 1800-talets till största del lite exklusivare borgerliga 
kök. 

Hela antagandet om att Wenström syftar till att skapa ett kulinariskt 
kulturarv måste också stanna vid en hypotes eftersom hennes bok är så pass 
fåordig och informationsfattig, att det är svårt att underbygga en sådan 
tolkning. De få indicier som trots detta förekommer pekar även på att så 
icke är fallet – och på att Wenström snarare med sin titel syftat till att 
beteckna kokboken som handlande om ”borgerlig vardagsmat såsom den 
lagas i Sverige”. Vidare resonemang kring ”kulturarvshypotesen” skulle i 
vilket fall som helst kräva ytterligare forskning kring författarinnan och 
hennes övriga produktion, vilken inte ryms inom ramen för denna 
avhandling. Den kanske trovärdigaste tolkningen av Wenströms bok är nog 
trots allt att i dess titel utläsa ”svenska” som ”den nu i Sverige brukliga” 
(precis som i Swenske kocken) husmanskosten – det vill säga den borgerliga 
vardagsmaten.  

 
Svenskbetecknade kokböcker 1920-1950 
Det verkar efter en översikt av de tidiga svenskbetecknade som att dessa 
böcker varken syftade till att beteckna någon form av ”typiskt svensk” 
matlagning eller att kodifiera och presentera ett nationellt kök. Inte heller 
Augusta Berghs Svensk herrgårdsmat från mors och mormors tid (1927) 
tycks ha haft som syfte att med sin titel beteckna någon typ av genuint 
svenskt kök. Trots det traditionalistiska anslaget i bokens titel tycks det 
vara viktigare för Bergh att betona ”fantasi, smak och skaparglädje” än 
traditioner, och även om ett fåtal av recepten i hennes bok är 
svenskbetecknade som exempelvis svensk ärtsoppa eller stekta äpplen på 
gammalt svenskt sätt så är dessa försvinnande få till antalet (3 st) i 
jämförelse med de utländskbetecknade såsom fransk äggstanning med 
tryffel, rysk osträtt, italiensk makaroni samt engelsk kaka (ca. 20 st).1040 
Återigen tycks adjektivet ”svensk” brukas mer deskriptivt än normativt, här 
för att beteckna en tradition av lite finare lantlig herrgårdsmatlagning, men 
där adjektivet i sig inte tycks syfta till att addera någon extra glans till 
denna tradition. 

Under 1930-talet går de nationalistiska vågorna höga i Sverige. Dessa 
vågor var dock endast ett litet strandsvall om man jämför med styrkan av 
den flodvåg som i sådana länder som Tyskland och Italien bar fram 
aktivistiska nationalister till makten, i formen av nazister och fascister. I 
Sverige lyckades socialdemokratin ”nationalisera” sig och artikulera 
nationalismen med en liberal socialistisk ideologi, ”folkhemstanken”, 

                                           
1040 Bergh (1927), u.n. 
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vilken utgjorde plattformen för deras valframgångar på 1930-talet; och 
genom vilken de sedan i en form eller annan behöll regeringsmakten i 
landet i dryga fyrtio år. Samtidigt hade det mer kulturreaktionära 
nationalistiska ”heimat”-tänkandet även ett visst populärt genomslag i 
Sverige under denna tid. Ett exempel på detta är den inflytelserika Thora 
Holms (bla. grundare och chefredaktör för Husmodern och Hemma) 
kombinerade högtidsbok och kokbok Högtider och bemärkelsedagar i 
svenska hem från 1931. Rubriken till bokens inledning sammanfattar 
ganska väl verkets huvudsakliga intresseområde: ”TRADITION”. 
Illustrerad med fotografier av en gammal folkdräktsklädd gumma i 
gungstol och ett litet barn vid spisen iklädd vitt förkläde och hätta börjar 
inledningen till verket på följande vis: 

 
”Från fäder är det kommet, till söner skall det gå” – äro ord, som 
aldrig mista sin klang eller sin märg. Även den som lever så helt i 
nutiden, att allt omkring honom andas endast dagens id och dagens 
smak, hejdar sina brådskande steg inför en tavla, en möbel från det 
gamla föräldrahemmet, som beskådats i tidiga barndomsår och som 
kommit från mormors eller farmors hem en gång i tiden… Det är 
traditionen, småle de unga förstrött. Men när de bli äldre, samlas de 
gärna med släkten, och när de en dag i egna hem få stå för rusthållet, 
hjälpa de till med gamla seders uppehållande genom att följa hela 
ritualen till sina barns glädje och gamman.  

Så smidas traditionens länkar samman till en kedja, vars början och 
slut är oss fördold. Hur fattiga våra hem skulle bli, hur tomma den 
förutan! Varje land, varje landskap, varje socken, varje by har sina 
egna traditioner. Det skulle fordras volymer att skildra dem. Detta 
arbete vill förtälja om de seder och bruk, som äro mest allmänna och 
lättast tillämpliga, det vill hjälpa nutidens mödrar i deras vård om 
traditionen i en mekaniserad tid.1041 

 
Ovanstående stycke sammanfattar väl några av de genomgående trådarna i 
Holms bok – och överlag i den mer traditionalistiskt nationalistiska 
retoriken: uppvärderingen av och återgången till (dvs. skapandet av) 
traditioner, fokuseringen på (skapandet av) gemensamma nationella 
traditioner (de ”mest allmänna”), kopplingen mellan det högst personliga 
och det nationellt gemensamma (jämför även med Thörns typologi av den 
generiska nationalistiska retoriken som presenterats i kapitel 6) samt hotet 
från mekanisering och modernitet mot tidigare nämnda traditioner.  

Holm lägger ut texten i dryga 200 sidor om hur det bör och ska gå till 
vid ”traditionsenliga” firanden av helger och högtider i svenska hem – med 
medföljande menyer och recept. Boken är indelad i två sektioner, där den 
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första om ”helger”, är ordnad kalendariskt efter årets gång. Sektionen börjar 
med nyår och slutar med julfirandet och passerar däremellan bland annat 
trettondagsafton, fettisdagen, påsk, fruntimmersveckan och kräftpremiären. 
Instruktionerna för varje helgdag är mycket detaljerade, där inte enbart 
menyer presenteras utan även tips om bland annat bordsdekorationer och 
bordsdukningar för de olika helgerna. Som exempel på en meny kan vi här 
lyfta fram trettondagshelgen: 

 
Trettondagsafton 
Frukost: smör, bröd, ost, inlagd sill. Hackade kalvkotletter med stekt 
potatis.  
Middag: Lutfisk med gröna ärter och skirat smör. Risgrynskaka med 
saftsås. 
 
Trettondagen 
Frukost: Julens smörgåsbord. Stekt strömming med potatispuré. 
Middag: Smörgåsbord. Surstek med brynt potatis och grönsaker. 
Äppelmaräng.1042 
 

För Kristi himmelsfärd rekommenderas istället: 
 
Frukost: smör, bröd, ost. Hare och njure med stekt potatis. 
Middag: Soppa på kalvbräss. Gratinerad sjötunga. Savarin.1043 
 

I bokens andra del tar Holm upp ”högtidsdagar” som inte är 
kalenderbestämda, bland andra konfirmation, förlovning och silverbröllop. 
Här är bestämmelserna och angivelserna precis lika detaljrika och tydliga 
som för de kalenderbestämda helgerna. Exempelvis bör en meny för en 
femtioårsdag bestå av: Tre smörgåsar – kaviar, ost, böcklingmajonnäs, 
Njurragu i krustader, Rökt lax med förlorade ägg och spenat samt Stekt 
tjäder med haricots verts och sallad – och därefter Ananasdessert, ost och 
kex och kaffe.1044 

Språket i boken är genomgående befallande, myndigt och imperativt – 
detta verk är menat att utstråla (traditionens eller författarinnans?) 
auktoritet. Om tjugondedag knut kan vi bland annat läsa att barnens 
bjudningar alltid bör vara enkla och anspråkslösa, att ett ”inbjudande 
julbord” bör vara dess medelpunkt och att trakteringen bör bestå av 
gräddchoklad med bullar och kakor samt bredda smörgåsar och mjölk till 
kvällen, ”avslutad med en god efterrätt”.1045 I samma anda kan vi läsa om 
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1044 Holm (1931), s 161. 
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fruntimmersveckan att ”vid kafferepen skall det vara minst sju sorters bröd” 
och om kräftkalaset att ”en kräftsupé måste alltid vara lyckad”.1046 Om vi 
ska doppa i grytan på julafton, ”som vi gjort sedan hedenhös” så ska detta 
helst ske ”på en järnspis med dess allt omstrålande värme” eftersom där 
”passar mors gamla kopparkastrull så bra och där kallnar ingenting av den 
feta julmaten, som efter gammal vikingased gläder nordbon”.1047 

”Så här bör det vara”, ”så här skall ni göra”;  Holm definierar, 
specificerar och försöker låsa ned det korrekta ”traditionella” sättet att fira 
högtidsdagar. I sammanhanget får vi inte glömma att vad som i detta fall 
utgör det traditionella helt enkelt är det som Holm väljer att kalla så. Vissa 
av de traditioner hon presenterar är i praktiken distinkt moderna, andra 
ursprungligen högst klass- eller regionalt bundna. Boken är därför inte på 
något sätt en neutral beskrivning av nationella traditioner, utan snarare ett 
aktivt försök till konstruktion av sådana. Konstruktionen av traditioner 
måste här också placeras in som en av komponenterna i en kulturreaktionär 
anti-modern ideologi som på sina ställen skiner igenom i boken. 
Framförallt är detta tydligt i inledningen, men även i avsnittet ”I gången 
tid”, i vilket Holm skriver om de svenska högtidernas historia: 

 
Att det var mera fest över gångna tiders gästabud och att det lades ner 
mycket mer arbete på dem än vad vi göra är odisputabelt. Tiden var då 
också en annan. Kvinnorna arbetade i hemmen, och ej endast 
husmodern och hennes döttrar utan även deras kvinnliga släktingar 
voro ständigt sysselsatta med produktivt arbete inom hemmet. 
Industrien hade ännu ej uppslukat även den kvinnliga arbetskraften… 
Det hela var mera enhetligt än i våra dagar, mera gediget. Man kan till 
vårt folks heder säga att det tagit årtionden att bryta denna 
uppfattning. Men det är ej lätt att spjärna mot tidens gång och i den 
riktning utvecklingen gått har man måst följa med.  

Den trohet vi visat mot forna tiders seder och bruk vittnar emellertid 
om att vördnaden för det fäderneärvda varit djup och verklig. Fäder, 
som lärt sina söner, mödrar, som undervisat sina döttrar hava givit de 
unga att föra med på färden ut i världen en rik fond av kunskaper och 
minnen. De ha blivit kulturspridare, men också kulturbevarare. Ty det 
äkta, gedigna och förnäma i gärning och anda, som präglar våra gamla 
herrgårds- och allmogehem, är om något kultur…  

Mycket av detta har nivellerats i vår tid. Många av våra fäders såväl 
som förfäders arbetsredskap äro nu kuriosa på våra muséer. Hur 
mycket av det fordom oundgängliga är ej nu hänvisat till det kuriösas 
värld, där även gammal övertro och mystik blivit skrinlagda. Nutiden 
kräver sitt folk helt och hållet. Allt skall gå efter kalkyler och efter 
normal arbetstid. Den husmor som stiger upp kl. 5 för att ”trö upp” en 

                                           
1046 Holm (1931), s 69 samt s 77 [min kursivering]. 
1047 Holm (1931), s 119. 
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deg eller handväva ett klänningstyg, har för arbetets morgonfriska 
rytm, för sin vävstols idoga slag ingen resonans i en tid, där 8-
timmarsdagen blivit lagstadgad. Visserligen fingo forna decenniers 
kvinnor arbeta mycket, ofta både bittida och sent, men de voro 
medelpunkten i sina hem och i sin släkt på ett annat sätt än nutidens. 
De skänkte sina barn en hemmets grund att bygga på, mera fast att lita 
sig till, mera traditionsrik än vad vår tid kan ge.1048 

 
Med hänvisning till ett stycke som det ovanstående känns det inte helt fel 
att utnämna Thora Holm till en av våra första riktigt fullfjädrade 
traditionalister på det kulinariska området. Vi får dock inte glömma att 
uppvärderandet av ”tradition” i detta fall framförallt handlar om en 
uppvärdering av tanken om historicitet. Det viktiga är inte så mycket vad 
som verkligen har varit, utan vad som i framtiden kan komma att bli om 
man följer de påstått historiska seder som ofta refererar tillbaka till 
vikingarna och en dunkel nationens gryningstid.  

Holms övergripande syfte med boken framstår framförallt ha varit att 
kodifiera och specificera svenskt helgdagsfirande. Konstruktion av 
kulinariskt kulturarv tycks snarare vara en bieffekt av hennes huvudsyfte. 
Boken utgör definitivt en kodifiering av ett kulturarv, men frågan är om det 
verkligen även skulle kunna betecknas som en ansats till en kodifiering av 
ett nationellt kök. Visserligen gör Holm en koppling mellan den nationella 
gemenskapen och vissa typer av matlagning, men trots detta saknas en 
verkligt uttalad ”svenskfärgning”, till skillnad från i de kokböcker som 
ägnar sig åt liknande manövrer på 1960-talet.  

Istället kopplar Holm an till ”tradition”, vilket ofta är en central 
komponent i nationalköks-konstruktionen, men en koppling som i detta fall 
inte ensam utgör en tillräcklig grund för att att det ska gå att påstå att det 
Holm försöker formera och hänvisa till är ett kodifierat nationellt kök. 
Snarare är det ett till viss del kodifierat nationellt kulinariskt kulturarv hon 
försöker formera – som sedermera kan komma att ligga till grunden för 
diskurser om ett nationellt kök. Om denna distinktion, vilken i mångt och 
mycket är den distinktion jag i avhandlingens avslutning kommer att göra 
mellan seder, traditioner och traditionalism, kan tyckas otydlig, så hoppas 
jag att den klarnar längre fram i kapitlet där jag kommer att försöka lyfta 
upp denna fråga på en mer teoretisk nivå.  

Nästa svenskbetecknade kokbok som publicerades efter Thora Holms 
var Sten Hellbergs Sten Hellbergs svenska kokbok från 1940. Boken är en 
diger lunta på närmare 600 sidor, författad av kocken och 
restaurangentreprenören Sten Hellberg som ägde flera populära 

                                           
1048 Holm (1931), s 169-172. 
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restauranger i Stockholm, däribland Brända tomten och Bellmansro. Redan 
på omslaget kan vi läsa om några av bokens centrala teman, bland annat 
slås det eftertryckligen fast att ”[d]et är svensk mat Sten Hellberg vill göra 
propaganda för” och att Hellberg anser att ”[m]aten skall vara hälsosam” 
och leda till ”föryngring, försköning, avmagring” vilket ska ske genom att 
matlagningen i boken baseras ”i viss utsträckning på amerikanska 
erfarenheter”.1049 Det slås även fast att det är en budgetkokbok ”med 
hänsyn till tiderna”, varför Hellbergs ”dyrbara” recept utelämnats och 
”kokbokens rätter ligger inom ramen för en ordinär budget”.1050 

I inledningen till boken filosoferar Hellberg först om olika länders 
”klimatiska förhållanden” och olika folks ”kulturella utveckling”.1051 
Därefter skriver han extensivt om syftet med bokens publikation. Han 
tillkännager att det inte är hans mening att skriva en ”internationell 
kokbok” och ej heller en ”vetenskaplig sådan” samt vidare att ”det skulle 
varit mig en glädje, men jag får nöja mig med att ge några hälsosamma 
råd”.1052 Hellberg angriper sedan den existerande kokboksfloran med att 
skriva att ”[d]et finns mängder av kokböcker, men de flesta sakna det 
andliga vitamin, som jag kallar kokkonstens själ. Jag har vid uppläggningen 
av denna bok endast tänkt på sättet att leda in mina medmänniskor på 
kokkonstens nationella vägar till bättre och mera ekonomiskt och 
gastronomiskt gagn”.1053  

Spinnandes vidare på det nationalistiska spåret skriver Hellberg 
fortsättningsvis att när han 1922 öppnade sin första restaurang, Brända 
Tomten i Stockholm, ”vågar jag påstå att en ny era inleddes i Stockholms, 
ja Sveriges, restaurangliv – en svensk restaurang, som jag ansåg den böra 
vara, nationellt betonad och främjande den goda smaken”.1054 Han lägger 
därefterfram som sitt program: att ”följa de linjer som jag starkt markerat 
inom alla mina restaurangföretag – god, sund, vacker och njutningsfull 
svensk mat efter mina egna väl beprövade recept”.1055 Sedan funderar han 
också vidare, lite mer specifikt, kring sina föregångare i kokboksgenren: 
”Om man bortser från Kajsa Warg, som ju står i en klass för sig, kan man 
inte finna någon, som är baserad på speciellt svensk köksvetenskap och 
svensk matkultur”, vartefter han anmärker att Hagdahl ligger närmare ”de 
stora franska mästarna” och vidare att ”tiden har hunnit springa ifrån både 

                                           
1049 Hellberg (1940), omslag [författarens kursivering]. 
1050 Hellberg (1940), omslag. 
1051 Hellberg (1940), s 5. 
1052 Hellberg (1940), s 5. 
1053 Hellberg (1940), s 5. 
1054 Hellberg (1940), s 5. 
1055 Hellberg (1940), s 5. 
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Hagdahl och Escoffier och varje land har tillräckligt att göra med att ordna 
sina egna dietiska förhållanden i relation till nya upptäckter inom 
näringsfysiologins område”.1056 

Därefter följer i boken en del vidare resonerande kring 
näringsfysiologin, ett resonemang kring att det är ett ”statsproblem hur man 
skall ordna sitt kök i dessa tider” samt utläggningar om konservätandets 
”osympatiska, oharmoniska och oidylliska vägar” där Hellberg slår fast att 
”kvinnorna måste med kraft läras betydelsen av att laga mat. Det räcker, om 
jag påpekar att en kvinna håller sig vacker, ja blir vacker, om hon bara äter 
lämpligt tillagad mat, men den maten måste hon laga själv”.1057 Han 
beklagar också den svenska ”nationalsynden” vilken enligt honom liksom 
enligt många andra är ”omåttlighet”, och återvänder sedan i sin slutkläm till 
syftet med sin kokbok, vilket han nu formulerar som: ”att giva det svenska 
köket den plats i vårt folks medvetande som det förtjänar. Jag hoppas att 
den [kokboken] skall finna vägen till den stora allmänheten, som icke blott 
kämpar för nationella symboler, utan också för svenska realiteter i hem och 
kök”.1058 

Inriktningen på och urvalet av recepten i boken kan verka lite 
förvånande med tanke på de tre frågor som Hellberg i inledningen och på 
omslaget gör stora nummer av: att rätterna ska vara billiga, att de ska vara 
”svenska” och att de ska vara hälsosamma. Till sitt ”naturliga” 
smörgåsbord rekommenderar Hellberg bland annat rätter som Triumfsviren 
– med blekselleri, ansjovissmör och ansjovisfiléer, Fosterlandsvän – 
morotsbiffar med brännvin, oxkött, fransk senap, purjo och oliver samt 
Sillapelsin, en urgröpt apelsin fylld med sillfiléer i dillsås blandat med 
apelsinkött och nedfruset samt serverat garnerad med vispgrädde.1059 Bland 
övriga billiga och nyttiga recept kan nämnas gåsleverbakade ostron, 
presidentostron med jordärtskockor och rysk kaviar, champagnekokt 
blåforell och druvbakad hummer.1060 Bakom innovativa titlar som 
Rostbiffen är girigbuk döljer sig en panerad och friterad rostbiffomlindad 
råbiff och Vi skiljas och mötas igen består av inte mindre än oxfilé, 
sardellsmör, syltad ingefära, torkat fårlår, persika, ananas och 
potatisbullsmet.1061 Bland andra fantasieggande recept märks Rostbiffen 
smakar fågel, Oxen äter hummer på grön äng och Kannibalbiff.1062 De få 

                                           
1056 Hellberg (1940), s 6. 
1057 Hellberg (1940), s 7 [författarens kursivering]. 
1058 Hellberg (1940), s 7. 
1059 Hellberg (1940), s 44 samt s 49. 
1060 Hellberg (1940), s 141, s 160 samt s 140. 
1061 Hellberg (1940), s 316 samt s 335. 
1062 Hellberg (1940), s 316, s 328 samt s 334. 
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mer igenkännbara recepten i boken samsas om ett kapitel som benämns 
”Lunchrätter”, men även här förekommer originaliteter som 
Bellmansköttbullar med gåslever och Korvkroppkaka med glödgat vin.1063 

Hellbergs syfte med sin kokbok är mycket tydligt uttalat, att skapa ett 
svenskt nationellt kök. Samtidigt framstår han långt ifrån som någon 
traditionalist, även om den retoriska bild han målar upp över lag är något 
grumlig och mycket motsägelsefull (typiskt svensk mat – baserad på 
amerikanska rön, billig mat – med ostron och rysk kaviar, mot konserver – 
för pillermat). Det Hellberg tycks vilja åstadkomma är att formera ett 
svenskt nationellt kök baserat på hans till allra största del moderna och 
eklektiska skapelser, vilka som han av någon anledning verkar anse stå i 
direkt nedstigande led till Kajsa Wargs ”svenska” matlagning på ett sätt 
som exempelvis Hagdahl inte skulle göra. Hellberg använder sig också av 
en mycket tydlig nationalistisk retorik när han skriver om ”nationellt 
betonad” matlagning, ”nationella symboler” och vikten av ”svenska 
realiteter” i matlagningen samtidigt som han på sina ställen åberopar 
vikingarna och arvet från dem samt kallar på den ”degenererade” svenska 
matkulturens återupplivande, där alla dessa formuleringar utgör goda 
exempel på arketypisk nationalistisk-aktivistisk retorik.1064  

Det som i sammanhanget dock är intressant är att Hellberg i sin övriga 
retorik, och kanske speciellt i de matlagningspraktiker han propagerar för, 
knappast är någon traditionalist, utan snarare en radikal kulinarisk 
modernist och förnyare.1065 Som tidigare påpekats innehåller hans kokbok 
en stor mängd retoriska konflikter, och man kan fråga sig vad den 
svenskhet som Hellberg så starkt propagerar för egentligen består i. Det går 
vidare att fråga sig, precis som vi tidigare gjort med Axel Kerfves kokbok, 
om svenskheten inte bara är en i efterhand påklistrad retorik med syfte att 
ge boken en starkare marknadsposition i den nationalistiska stämning som 
rådde i krigstids-Sverige.  

Vi får här heller inte glömma den artikulering mellan svenskhet och 
modernitet som till viss del började etableras redan under 1930-talet, vilket 
också påpekats tidigare i boken. Som exempelvis Jonas Frykman uttryckt 
det så var det under största delen av 1900-talet uppbrottet och ”den otåliga 

                                           
1063 Hellberg (1940), s 419 samt s 411. 
1064 Angående vikingarna, se exempelvis Hellberg (1940), s 7. Angående degenerering 
och återskapande, se Hellberg (1940), s 41. 
1065 Detta var även Hellbergs generella rykte i hans samtid, exempelvis skrev Alli 
Halling 1954 i en kort anmärkning om Hellbergs restaurang Brända Tomten att det 
tidigare brukade ligga ”en vindruva i varje köttbulle och en chokladpralin på varje 
smörgåsblad” där. Halling (1954), s 149. 
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riktningen framåt” som kom att utgöra en ”svensk lösen”.1066 Detta unika 
drag som till stor del åstadkoms genom socialdemokraternas och Per-Albin 
Hanssons försorg, neutraliserade de traditionalistiska och radikala 
högerkrafterna i landet genom att omartikulera svenskheten från att ha 
kopplats ihop med en ”storsvenskhet” och ”tradition” till att få en innebörd 
av modernism och framåtblickande.1067 Det ”typiskt svenska” formulerades 
inte längre som att rota runt i ”gammalt bråte” för att skapa traditioner, på 
det sätt som en mer klassisk traditionalist som Thora Holm gjorde tio år 
tidigare, utan snarare som att i klang med den moderna vetenskapen 
(åtminstone i en retorik om den) och med blicken öppen mot världen 
(”amerikanska rön”) formulera en ny och nydanande stolt svenskhet i 
modern anda – ett projekt i vilket Hellbergs kokbok passar som hand i 
handske.  

 
Svenskbetecknade kokböcker under 1950- och 1960-talen 
Den enda svenskbetecknade kokbok som ges ut under 1950-talet är Vera 
Tornérhielm och Agneta Lampes Det svenska smörgåsbordet från 1953.  
Detta är en bok som parallellpubliceras på svenska och engelska, där den 
engelska titeln löd Swedish Smorgasbord.1068 Under decennierna kring 
andra världskriget tycks smörgåsbordet, åtminstone som form, ha upplevt 
en boom i den engelskspråkiga världen, och då särskilt i USA. Under 1940- 
och 1950-talen publicerades exempelvis Sam Widenfelts Swedish Food 200 
selected dishes of good Swedish food: The Smörgåsbord (1947), Florence 
Brobeck och Monika Brilioth Kjellbergs Smörgåsbord and Scandinavian 
cookery (1948), Anna Olsson Coombs The smörgåsbord cookbook (1949) 
och Marianne Grönwall van der Tuuks Swedish cooking at its best: 
traditional and modern Swedish dishes (1958), för att under 1960-talet 
följas av fler liknande kokböcker.1069 Det framstår därför som troligt att den 
svenska utgåvan av Tornérhielms & Lampes bok så att säga uppstår som en 
biprodukt till den engelska. I inledningen slår författarna också fast att 
”[d]et svenska smörgåsbordet är världsberömt” samt att den huvudsakliga 
tilltänkta publiken utgörs av ”[d]en utländska gästen” och ”svenskar i 
förskingringen”.1070  

                                           
1066 Frykman (2003), s 16. Se även Berggren (2001), s 82f samt Löfgren (1993), s 
53ff. 
1067 Berggren (2001), s 83. 
1068 Tornérhielm & Lampe (1953b). 
1069 Se exempelvis Grönwall van der Tuuk (1960), Borgstrom & Danfors (1965), 
Wretman (1964) samt Carheden (1969). Redan tidigare, under 1930-talet, förekom 
dock svensk-betecknade och smörgåsbords-kokböcker på engelska. Se exempelvis 
Åkerström (1933), Norberg (1935) samt Simonson (1935). 
1070 Tornérhielm & Lampe (1953a), s 3. 
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Förordet till den svenska versionen av boken präglas av en blandning 
av nostalgi och reformanda. Dels skriver författarinnorna om tiden då 
”gästerna med en viss andakt närmade sig smörgåsbordet” för att sedan 
starkt propagera för inkluderandet av grönsaksrätter och sallader vilka 
”man knappt [kan] kalla traditionella – däremot berättigade”.1071 Därefter 
fördömer de gamla tiders överdådiga smörgåsbord som ”en barbarisk sed” 
vilken förstörde aptiten, varför de föreslår att man antingen, på modernt vis, 
ska servera smörgåsbordet ”utan vidare spisning” eller endast välja ut ”ett 
fåtal smörgåsrätter – och låta det vara nog”.1072 

Under 1960-talet utkommer sedan Oskar Jakobssons Svenska 
Landskapsrätter (1963) och Tore Wretmans Svensk Husmanskost: En 
samling gamla svenska recept anpassade till vår tids matlagningsmetoder 
(1967). Jakobssons bok är utgiven i samarbete med Svenska 
Turistföreningen och publicerades även på engelska som Good food in 
Sweden: A Selection of Regional Dishes (1968) fem år efter den svenska 
upplagan. Den svenska originalversionen innehåller ett längre förord som 
saknas i den engelska utgåvan, undertecknat av den i sin tid mycket 
välkända kulinariska personligheten Ria Wägner. I Jakobssons eget korta 
förord skriver han att hans syfte med boken är att skapa en 
”kärleksförklaring till gammal svensk matkultur” och ”[s]venska 
mattraditioner”.1073 Syftet är vidare också att ge ett ”någorlunda 
representativt urval” av ”äldre och nyare recept på svensk provinsmat av i 
främsta rummet husmanskaraktär”.1074 Hans tilltänkta publik definierar han 
som ”dem som intresserar sig för svensk matkultur… och på så sätt bidra 
till att våra gamla fina mattraditioner förs vidare”.1075  

I sin lite längre inledning till boken utvecklar Ria Wägner sedan det 
traditionalistiska temat. Hennes introduktion, som redan behandlats relativt 
extensivt i föregående kapitel, kombinerar traditionalism med en lätt 
nationalistisk retorik och en stor grad av nostalgi när hon skriver om den 
utlandssvenske konstnären som blev salig när hon bjöd på ”hederliga 
svenska köttbullar med stuvade ärter och morötter”, en anekdot som 
konkluderas med konstaterandet av att kärleken till salt sill, knaperstekta 
isterband med rödbetor, köttbullar med kokt potatis och tunna pannkakor 
med sylt kan likställas med ”patriotism”.1076  

                                           
1071 Tornérhielm & Lampe (1953a), s 3. 
1072 Tornérhielm & Lampe (1953a), s 3. 
1073 Jakobsson (1963), s 7. 
1074 Jakobsson (1963), s 7. 
1075 Jakobsson (1963), s 7. 
1076 Wägner i Jakobsson (1963), s 9f. 



I köttbullslandet 

 330  
 

Wägner framhåller i sin text att husmanskost enligt henne är en 
beteckning på ”rätter som vi anser typiskt svenska” och räknar därefter upp 
ett antal exempel på sådana, som redovisades i förra kapitel, i vilken bland 
annat kabeljopudding, fläskpannkaka och sillbullar med korintsås ingår. 
Därefter går hon igenom några andra ”provinsrätter” och konstaterar bland 
annat att doppandet av skånska ärtskidor i skirat smör är ”den mest 
äktsvenska ritual man kan uppleva”.1077 Hon avslutar dock sin kapitel med 
en varning: husmanskosten är något ”äktsvenskt” som man ska vara stolt 
över, men den är också något som svenskarna måste ”slå vakt om” eftersom 
den riskerar att ”slås ut” av ”utländska rätter” som piccata och pommes 
frites.1078  

Vad gäller de recept som sedan presenteras i boken så består dessa till 
största del av till modern matlagning anpassade varianter av tydligt 
regionalt betecknade rätter, uppdelade per landskap – varibland kan nämnas 
Skånsk kryddsill, Köttgryta från Blekinge, Torskgryta från Falkenberg, 
Marstrandsbröd från Bohuslän, Gotländsk fiskgryta och Norrländsk 
kantarellsoppa. Något som tidigare påpekats i avhandlingen och som här 
förtjänar att upprepas är att de subnationella regionerna i Sverige aldrig 
artikulerats som en utmaning mot centralmakten och den nationella 
identiteten. Tvärtom – så har de till största del framställts som de reella 
manifesteringarna av nationen, delarna som utgör den odelbara helheten. 
Det är i landskapen och det regionala som nationen ”förankras”. Därför bör 
denna förkärlek för regionala beteckningar på maträtterna i Jakobssons 
kokbok inte på något vis ses som en regional utmaning mot en nationell 
matkultur, utan snarare som en uppmaning till en ökad vördnad för de 
”gamla svenska rätterna”. 

1960-talets andra svenskbetecknade kokbok, Tore Wretmans Svensk 
husmanskost, har i och för sig även den redan diskuterats ingående tidigare 
i avhandlingen – men det är i sammanhanget värt att återigen lyfta fram de 
relativt tydliga retoriska artikuleringar Wretman använder sig av, som i 
mångt och mycket också är desamma som förekommer i Ria Wägners 
förord till Jakobssons bok. I förordet till boken väver Wretman skickligt 
samman en berättelse om historia och modernitet, svenskhet och 
utländskhet. Wretman är noggrann med att poängtera att svensk matlagning 
varit starkt utländskt influerad genom historien och diskuterar kort de 
faktorer som han anser påverkat svensk matlagning (”Tillgången på 
råvaror, påverkan utifrån, samfärdsel, den geografiska belägenheten… den 
ekonomiska standarden… världspolitiken”).1079 Det Tore Wretman främst 
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intresserar sig för i boken, och lägger ned sin energi på, är dock framförallt 
att definiera vad som är ”äktsvenskt”, var gränsen för detta går (bör gå) 
samt att uppvärdera det som han betecknar som ”typisk svensk 
husmanskost”. 1080  

Wretmans syfte med boken tycks framförallt vara att upprätta en 
korpus med rätter som kan klassificeras som ”helsvenska”. För att 
legitimera detta konstruktionsprojekt av ett kulinariskt kulturarv använder 
sig Wretman av en nationalistisk retorik där han gång på gång återvänder 
till (i sammanhanget positivt laddade) adjektiv som ”helsvenskt”, ”typiskt 
svenskt”, ”hederligt svenskt” och utläggningar kring ”nationell 
matkultur”.1081 Han slår redan i inledningen fast att Sverige har en ”ganska 
speciell och mycket fin gammal matkultur” med en rikedom och vidd i sin 
matlagning.1082 I en del av hans retorik syns också en alarmistisk nyans och 
en liten tendens till en stridbarhet, som när han skriver att särskilt 
smörgåsbordet har ”svenska traditioner att försvara”.1083 Men vad är det 
egentligen dessa svenska traditioner måste försvaras mot i Wretmans ögon? 
I det specifika fallet med smörgåsbordet rör det sig om det Wretman ser 
som ”vissa kontinentalfärjors” vantolkningar av företeelsen, men Wretman 
ser också mer generella och övergripande hot mot den ”typiskt svenska” 
matlagningen.1084 Redan på omslaget till boken kan vi, som redan påtalats, 
läsa att förändringarna i samhället går snabbt, varför konsten att koka pölsa 
och laga kalvdans snart riskerar att falla i glömska för att ersättas av ravioli 
på burk från snabbköpet.1085 I inledningen formulerar Wretman sedan syftet 
med sin publikation ännu tydligare när han motiverar varför hans 
kokboksprojekt är viktigt, ja, kanske till och med nödvändigt. Vi får veta att 
”[m]ånga hot riktar sig, ett farligare än det andra” mot husmanskosten, 
vilken Wretman definierat som den matlagning i vilken landets ”speciella 
matkultur manifesterar sig”.1086 

Wretman räknar upp några av de hot som enligt honom anhopar sig 
mot denna ärevördiga traditions fortlevnad: en möjlig framtida övergång till 
”pillermat och intravenösa näringsvätskor”, samt resandet och invandringen 
som leder till introduktionen av nya för svenskarna främmande rätter och 
smakriktningar.1087 Han frågar sig retoriskt: ”Skall paltbröd och fläsk inom 

                                           
1080 Wretman (1967), s 10. 
1081 Se exempelvis Wretman (1967), s 18, s 19, s 182 samt s 196. 
1082 Wretman (1967), s 7. 
1083 Wretman (1967), s 16 [min kursivering].  
1084 Wretman (1967), s 19. 
1085 Wretman (1967), omslag. 
1086 Wretman (1967), s11 samt s 8. 
1087 Wretman (1967), s  9. 
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en generation helt försvinna till förmån för ravioli och cannelloni?”1088 
Sidan därefter skriver Wretman i klarspråk ut de frågor han tidigare antytt: 
”Skall denna utveckling föra med sig att husmanskosten dör ut? Är den för 
orationell och därmed för dyrbar för vårt samhälle?”1089 Wretman frågar 
sig: ”Var är räddningen?” Som alternativ presenterar han industriella hel- 
och halvfabrikat, förbättrad konserveringsteknik, ”eller kanske rent av… 
friställandet av arbetskraft på sådana områden som lättare går att 
automatisera än matlagningen”.1090  

Men inget av dessa svar vinner egentligen hans gehör, och tonen är 
fortsatt pessimistisk när han konstaterar att svenska barn av idag (1967) inte 
längre växer upp på ”grisfotsaladåb med rödbetor eller kokt rimmat lamm 
med rotmos” – varför de knappast kommer att längta efter dessa rätter ”vid 
mogen ålder”.1091 Till sist når han sin slutkläm där han konstaterar att det 
sanna problemet kommer att uppstå i kommande generation, ”då även 
bland de fullvuxna praktiskt taget ingen har en aning om vad fin vällagad 
husmanskost är, eftersom man aldrig ätit det”.1092 Resultatet av detta 
kommer enligt Wretman bli att barbecue, polynesiska spareribs, biffar och 
kotletter riskerar att helt konkurera ut den svenska husmanskosten. 
Wretman frågar sig därför om det måste bli så att husmanskosten i 
framtiden förvisas till historietimmarna och matlagningslektionerna i 
kockskolorna istället ”helt ägnas åt à la minute-mat och kalori- och 
kolhydratsräknande”.1093 Han presenterar redan i meningen därefter dock 
ett motmedel mot en sådan utveckling: en kokbok med ”klara, delvis 
klassiska recept på svensk husmanskost, här och var med kulturhistoriska 
tillbakablickar, då och då kryddad med mustigt doftande citat ur vår egen 
litteratur” vilken kan ”återväcka intresset i hem och på näringsställen för 
den skatt vi verkligen ägt – men nu måste göra en personlig insats för att 
inte förlora”.1094 

Som redan påpekats är Wretmans och Jakobssons böcker de två 
regelrätta svenskbetecknade kokböcker som publiceras i Sverige under 
1960-talet, fast trots att den inte är en kokbok i egentligen mening så 
förtjänar även den lilla broschyren Bjud på svenska (1970), utgiven av 
Svenska Mejeriernas Riksförening att nämnas här, eftersom vi i den också 
tydligt kan se den nya nationella retorikens bredare genombrott på det 

                                           
1088 Wretman (1967), s 10. 
1089 Wretman (1967), s 11. 
1090 Wretman (1967), s 11. 
1091 Wretman (1967), s 11. 
1092 Wretman (1967), s 12. 
1093 Wretman (1967), s 12. 
1094 Wretman (1967), s 12. 
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kulinariska fältet. Den lilla, till den breda allmänheten riktade broschyren, 
pryds av den svenska flaggans färger och har till syfte att höja statusen på 
den svensk-betecknade maten i svenskarnas ögon. Broschyrens inledning 
bär titeln ”Bjud svenskt” och formuleras på följande vis: 

 
Man hör ofta att det är svårt att hitta rätter på matsedeln, som är 
specifikt knutna till det egna landet. Kokkonsten är internationell och 
att föra med sig matidéer och recept hem har blivit allt vanligare. Vi 
kan serveras en saftig entrecôte både i Paris, Stockholm, London och 
New York och vet kanske inte riktigt var den ursprungligen hör 
hemma. Sverige har emellertid en ganska fin nationell mattradition att 
bygga på. Vad är trevligare än att söka bibehålla den och att försöka 
introducera vissa genuina svenska rätter för utländska gäster på 
besök.1095 
 

Detta stycke innehåller flera av de nationalistiska och traditionalistiska 
retoriska former som slår igenom i den kulinariska retoriken under 1960-
talet. Vikten av att kunna knyta matlagningen till avgränsbara platser och 
nationer, hotet mot dessa från matlagning som man ”kanske inte riktigt 
[vet] var den hör hemma”, förekomsten av en svensk ”nationell 
mattradition” och vikten av att uppvärdera denna, vilken formuleras som 
det ”trevliga” i att servera ”genuina” svenska rätter. I häftet, som till största 
del består av olika ”genuint svenska” menyförslag, förekommer också flera 
gånger den defensiva retorik som bland annat Wretman använder enligt 
vilken det typiskt svenska måste ”försvara sin plats i tävlan med mycket 
utländskt”.1096  

En annan klassiskt nationalistisk retorik som tidigare lyfts fram i 
boken och som här används är ”förfallets och återuppväckelsens” retorik 
där det ”äkta nationella” ses som slumrande och i behov av aktivering så att 
det kan ersätta samtidens förfallna nationella tillstånd. Vi får bland annat 
lära oss att ”[v]åra frukostvanor har på ett eller annat sätt blivit utarmade” 
och att ”det är synd för den svenska frukosten i sin traditionella form ger 
inte bara en variationsrik inledning på dagen utan också en god start för 
arbete”.1097 Intressant att notera är vidare att på den sida som innehåller 
förslag på sådana ”traditionella” frukostar under rubriken ”Svensk frukost” 
så förkommer så pass moderna och otraditionella förslag som tomatjuice 
och grapefrukt. Återigen ser vi att den kulinariska kulturrekonstruktionen 
här i mångt och mycket faktiskt består av en modernisering – men en 
modernisering av praktiker inlindad i traditionens språkdräkt.  

                                           
1095 Bjud på svenska (1970), u.n. 
1096 Bjud på svenska (1970), u.n. 
1097 Bjud på svenska (1970), u.n. 
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På samma sätt ges i häftet noggranna instruktioner för hur man skapar 
en typisk svensk vardagsmåltid att bjuda utlänningen på (om dessa 
verkligen var typiska svenska vardagsmåltider, skulle man då behöva 
instruktioner i hur man genomför dem?). Man ska enligt häftets anonyma 
författare inte anpassa matlagningen speciellt för tillfället utan bjuda på 
”det svenska hemmet precis så som det är i vardagslag eller vid mera 
festliga sammanhang” vilket enligt häftet betyder: ”En tallrik ärtsoppa med 
varm punsch, färsk potatis med sill och gräddfil, köttbullar eller Janssons 
frestelse… En riktig ostbricka med goda svenska ostsorter på, svenskt öl 
och goda svenska brödsorter därtill”; en ganska beskuren och 
”försvenskad” bild av vad svenskar under 1970-tal åt i vardagslag och vid 
fest måste det nog konstateras.1098 Att notera är att när vi på nästa uppslag i 
häftet också informeras om hur vi ska tillaga dessa ”traditionella” och 
”genuina” rätter så föreslås i stort sett genomgående användandet av 
moderna djupfrysta, konserverade eller ”slangförpackade” halvfabrikat. 

Om jag nu ska försöka summera stämningarna i de 1960-tals 
kokböcker som specifikt handlar om svenskbetecknad mat, Wretmans och 
Jakobssons, så är bilden relativt tydlig av det främsta budskap som 
förmedlas, att ”något håller på att gå förlorat”. I detta fall är ”något” det 
som uppfattas som en unik och specifik svensk matlagningstradition – i 
Jakobssons fall i formen av regionala specialiteter och i Wretmans fall i 
form av en som mer nationellt upplevd mattradition bestående framförallt 
av vad Wretman kallar för husmanskost, i vilket han även inkluderar 
smörgåsbordet. För Wretman speglar den typiskt svenska matlagningen 
någonting ur ”svenska hjärtans djup”, det är en del av den svenska kulturen 
som är avgörande för att vi i Sverige skall ”vara oss själva”. Ria Wägner 
framhåller även hon i sin introduktion till Jakobssons bok att bevarandet av 
det ”äktsvenska” är ett värde i sig – samtidigt som författarna också antyder 
att en sekundärvinst i sammanhanget kan vara att en bevarad unik svensk 
matkultur även är en värdefull tillgång i turistbranschen.1099  

Hotet mot de presenterade svenska mattraditionerna upplevs 
framförallt komma från en urspårad modernisering och internationalisering 
(resande, och i Wretmans fall även invandring) – vilken framställs som att 
den gått för långt för snabbt, och därför hotar att nivellera alla skillnader 
och utplåna alla kulturella särdrag, att ersätta den ”äktsvenska 
husmanskosten” med ”carne asado och pommes frites”, som Ria Wägner 
skriver, eller med ”barbecue” och ”polynesiska spareribs” som i Tore 
Wretmans mardrömsvision.  

                                           
1098 Bjud på svenska (1970), u.n. 
1099 Se Wägner i Jakobsson (1963), s 13 samt Wretman (1967), s 10. 
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Jakobssons och Wretmans analys om hur denna oroväckande process 
kan motverkas tycks också samstämmig – även om den från Wretmans sida 
är tydligare uttalad än hos Jakobsson, där Jakobsson snarare ansluter sig till 
den i praktiken: nämligen genom nedtecknandets, kodifieringens och 
kanoniseringens strategier. Vad jag här menar med ”nedtecknande” är ett 
bevarande, dvs. insamlande av recept som man anser är typiskt svenska och 
som sedan sammanställs i en korpus – exempelvis i en kokbok ägnade åt 
dessa. Med ”kodifiering” menar jag ett tydligt gränsdragande mellan vad 
som är och inte är (egentligen ”bör/inte bör vara”) en del av denna korpus, 
alltså en selektions-process där vissa rätter väljs ut som tillhörande den 
”äkta” och ”typiskt svenska” matlagningstraditionen, samtidigt som andra 
tydligt definieras som undervärdiga och ointressanta varför de inte görs till 
en del av denna korpus. En tredje kategori med rätter är även de som så att 
säga faller bort i det tysta genom att över huvud taget inte omnämnas i 
diskussionen. Begreppet ”kanonisering” har redan diskuterats i föregående 
kapitel, men för att kort sammanfatta meningen med begreppet handlar det 
om ”upphöjandet” av vissa kulturföreteelser till vördade kulturella 
klenoder, en statusladdning som gör tidigare ofta oreflekterade seder till 
ärevördiga och hallstämplade traditioner.  

Alla dessa tre processer är grundläggande i all konstruktion av 
kulturarv, såsom diskuterades i kapitlet om smörgåsbordet och 
husmanskosten. I detta fall är det som konstrueras ett nationellt kulinariskt 
kulturarv – det vill säga ett nationellt kök; och  särskilt Tore Wretman tycks 
uppleva att han tillhör ett avantgarde som måste leda befolkningen i en 
uppvärdering av den svenska maten och i institutionaliserandet av ett 
svenskt nationellt kök, även om han inte skriver så rakt ut. Detta är en 
mission som Wretman också kom att genomdriva i alla sina förehavanden 
inom den kulinariska sfären från början av 1960-talet och framåt, bland 
annat genom den nya nationaliserade inriktningen han gav Operakällaren 
när denna nyöppnades 1961.1100 

En i sammanhanget relevant fråga är efter vilka principer denna 
nedtecknings-, kodifierings- och kanoniseringsprocess genomdrivs. Vad är 
det som får vara med i den kanon som fastställs och vad får inte vara med, 
samt vad är det för principer som bestämmer dessa inkluderingar och 
exkluderingar. Både i Wretmans kokbok och i förordet till Jakobssons 
förekommer en mängd retoriker vars syfte är att skänka de utvalda rätterna 
en aura av genuinitet, dvs. att uppnå en genuinitetseffekt. Detta sker genom 
en användning av nationalistiska och traditionalistiska retoriker som 
skänker de utvalda rätterna historicitet – och som därmed legitimerar dem 
genom deras historiska arv och rötter, oavsett om de i praktiken är 500 år 

                                           
1100 Se Wretman (1987), s 228. 
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gamla, som i vissa fall, eller 15 år gamla, som i andra (jämför exempelvis 
Ärter med fläsk med Wretmans Sandhamnssoppa). Det Wretman lyckas 
göra i Svensk husmanskost är att kombinera traditionalistisk och 
nationalistisk retorik med en subtil modernisering och ett nyskapande under 
traditionens mantel samtidigt som han målar upp bilden av en historisk 
kontinuitet som dels hyllas och dels framställs som hotad.  

Om vi avfärdar att ”typisk svenskhet” är en egenskap i sig, utan 
snarare ser det som en retorisk form som kopplas till eller ”läggs på” vissa 
maträtter, vilka är i så fall de bakomliggande faktorer som verkar ha styrt 
urvalet av rätter när Wretman sätter ihop sin kanon? Vid en översikt tycks 
det som att en stor grad av godtycke förekommer i de beslut som styrt 
urvalet av specifika rätter i Wretmans kanon/korpus, eller kanske snarare än 
godtycke så tycks det som att Wretman anser att han – i mån av sin 
dokumenterat goda smak – har täckning att låta denna smak och 
fingertoppskänsla styra urvalet. Således inkluderar han i sin kokbok också 
en mängd rätter som han erkänner ”egentligen” inte kan anses som särskilt 
typiskt svenska, såsom Oxbringa vinägrett, Lapskojs [brittisk lobscouse], 
skotsk Hotch-Potch och Kyckling med curry; eller särskilt ålderdomliga – 
såsom exempelvis Biff à la Rydberg, Pytt i Panna och amerikansk-
influerade pajer. Samtidigt definierar han (godtyckligt) bort vissa sedan 
länge populära recept som exempelvis Biff à la Lindström, Wienerschnitzel 
och Skomakarelåda med förklaringen att de inte är ”dokumenterat gamla 
recept”.1101 

Orvar Löfgren har i flera skrifter påpekat att urvalet av de vanor och 
praktiker som lyfts upp till att klassificeras som omhuldade traditioner, de 
vanor som så att säga selekteras, till allra största del utgår ifrån 
föreställningarna om vad som är fint och ofint, samt smakligt och osmakligt 
hos dem som kodifierar detta kulturarv.1102 Det som bevaras är det som en 
viss person, eller grupp, anser värt att bevara och märka med genuinitet och 
svenskhet. Det finns ingenting som är essensiellt svenskare med 
Sandhamnssoppa och Kokt höns med ris och curry än med Wienerschnitzel 
eller Skomakarelåda – det ena råkar bara falla smakdomaren, i detta fall 
Tore Wretman, mer i smaken än det andra. Således blir godtyckligheten i 
konstruktionen av traditioner särskilt uppenbar i detta fall.  

En paradox som här återigen förtjänar att lyftas fram är hur 
”bevarandet” av det svenska kulinariska kulturarvet på flera nivåer även 
blir till ett nyskapande, eller åtminstone ett rejält omdanande, eftersom man 
skapar, ”laddar om” (som typiskt svenska) och lyfter upp en kanon av rätter 

                                           
1101 Wretman (1967), s 125. 
1102 Se Löfgren i Gaunt & Löfgren (1984), s 22ff. Se även Frykman & Löfgren 
(1991), s 25f. 
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som man stämplar sitt rättfärdigande på som det ”äkta svenska”. På så sätt 
skapas en ny enhet, ett nytt koncept på idéplanet, ”det svenska köket” – och 
de formerande aktörerna försöker dra upp tydliga gränser för detta koncept 
där det tidigare bara existerat en mycket lös och odefinierad tanke, i den 
mån denna tanke överhuvudtaget formulerats tidigare (som hos Kerfve och 
Hellberg).  

 
Efterkrigstidens svenska kokböcker i historisk kontext 
En intressant fråga som man i detta sammanhang kan och bör ställa sig är 
varför denna typ av medveten konstruktion av kulinariskt kulturarv sker 
just under 1960-talet. Några författare, Axel Kerfve, Sten Hellberg och 
Thora Holm, har tidigare använt sig av ett visst mått nationalistiska och 
traditionalistiska retoriker i sina kokböcker – men det är först på 1960-talet 
som vi kan urskilja en helt tydlig och uppenbar ansats till skapande av ett 
nationellt kulinariskt kulturarv/ nationellt kök – med klara gränsdragningar 
och rättfärdigad genom nationalistiska och traditionalistiska retoriker.  

Man kan i detta sammanhang inte nedvärdera Tore Wretmans gärning 
och inflytande, han driver igenom ett helt nydanande projekt när han 
arbetar för kodifieringen av ett svenskt kulinariskt kulturarv. Samtidigt sker 
detta skapande i en bredare historisk och kulturell kontext. Wretman är 
under 1960-talet långt ifrån ensam på det kulinariska fältet med att vända 
blicken mot det nationella och traditionella.  Redan i mitten av 1950-talet 
skriver Alli Halling i en restaurangguide om det ”äktsvenska” och 
”ursvenska” som borde uppvärderas, samt att vi i Sverige blivit ”våldtagna” 
av ”utländsk mat”, att ”vi lever i ett rus av vitlök, olivolja, mousser och 
’patéer’. Vi är så berusade att vi – och med oss krögarna – glömt bort att vi 
har vår egen mat som är precis lika god”.1103 Hon skriver vidare att: ”Vi ska 
äta sill till nubben och köttbullar till middagen och gröt på morgonen, och 
vi ska få våra inhemska rätter vällagade när vi är hemma”.1104  

Även i Oskar Jakobssons redan 1955 utkomna Husmanskost på 
Restaurang förekommer en ”hemåtsneglande” vinkling, med förord om 
husmanskostens historia av intendenten Gösta Berg samt ett avsnitt om 
”Äldre Landskapsrätter” som ”ej få falla i glömska”.1105 Under 1960-talet 
kan exempelvis Time-Life boken Skandinaviskt kök (1969) lyftas fram, som 
från början är en amerikanskpublicerad kokbok som översatts till svenska, 
bland annat med hjälp av Tore Wretmans och Pernilla Tunbergers expertis. 
Här kan vi till exempel under rubriken ”Att vända tillbaka till det 
ursprungliga” läsa om Tore Wretman och hans mission att ”återuppliva 

                                           
1103 Halling (1954), s 10, s 56 samt s 55. 
1104 Halling (1954), s 55 [författarens kursivering]. 
1105 Jakobsson (1955), s 61. 
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smörgåsbordet” i dess ”traditionella svenska form” , med betoning på det 
”äkta” och ”urgamla”.1106 Vi lär oss också att den ”äktsvenska” 
matlagningen kallas för husmanskost samt att dessa ”gamla rätter” ger en 
möjlighet att bevara ett band till det förflutna.1107 

Utöver liknande beskrivningar och nedteckningar av svenska 
traditioner har vi även sett hur man i litteratur om utländsk mat börjar 
uppvärdera värdet av äkthet, kulturell renhet och traditioner kring 1960-
talets början. Det tycks således inte vara helt missvisande att påstå att 
Wretman, när han skrev sin svenska kokbok, troligtvis agerade i, och var 
påverkad av  en viss tidsanda under 1960-talet i vilken denna uppvärdering 
av traditioner och det nationella skedde. Åtminstone en fraktion på det 
kulinariska fältet, en väldigt inflytelserik sådan, verkar under 1960-talet så 
att säga vända omvärlden ryggen för att ”påta med det egna”.  

Denna svängning blir extra tydlig av att några av dessa 
kokboksförfattare bara några år tidigare varit bland de högljuddaste ivrarna 
för införandet av mer ”kontinentala” matvanor i Sverige (som Halling och 
Wretman, vilka båda skrev en mängd kokböcker om utländsk mat under 
1950-talet). Exempelvis kan man fortfarande i slutet av 1950-talet läsa i den 
av Tore Wretman redigerade och introducerade Gästabud: De bästa 
recepten från svenska restaurangkök (1959): ”Risken för att 
nymodigheterna skall konkurrera ut den gamla hederliga ’lagade’ maten 
behöver man inte ta allt för allvarligt, gammal kärlek rostar inte så lätt” 
samt att: ”Utvecklingen med större omväxling i menyn tycker vi är av 
godo”.1108 Åtta år senare är det annat – och mer alarmistiskt – ljud i skällan 
när Wretman publicerar Svensk husmanskost 1967. 

På vilket sätt kan vi placera in denna helomvändning i en bredare, 
samhällsideologisk förskjutning? Marshall Berman skriver i sin analys om 
modernismen, Allt som är fast förflyktigas, att 1970-talets modernism till 
skillnad mot tidigare, byggde på tanken om återbruk: ”att finna nya 
meningar och möjligheter i gamla ting och livsformer”.1109 Han fortsätter: 

 
Många modernismer i det förflutna har funnit sig själva genom att 
glömma; sjuttiotalets modernister var tvungna att finna sig själva 
genom att minnas. Tidigare modernister hade sopat undan det 
förflutna för att nå en ny utgångspunkt; sjuttiotalets nya 
utgångspunkter låg i försök att återvinna förflutna livsformer som var 
begravda men inte döda.1110 

                                           
1106 Brown (1969), s 94. 
1107 Brown (1969), s 103f. 
1108 Gästabud (1959), s 98. 
1109 Berman (1995), s 324. 
1110 Berman (1995), s 319. 
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Berman skriver vidare om 1970-talet att ”rehabiliteringen av det etniska 
minnet och den etniska historien” var en ”vital del” av utvecklingen, men 
noterar samtidigt att denna längtan efter att återansluta till det förflutna var 
dömd att misslyckas: ”vi längtar efter att gripa tag i det, men det är haltlöst 
och undflyende; vi ser oss tillbaka efter något fast att luta oss mot, bara för 
att finna att vi omfamnar spöken”.1111 Bermans beskrivning av denna 
vändning under 1970-talet som en ”modernism” är kanske att vidga 
begreppet modernism lite för mycket. Trots detta skulle man faktiskt djärvt 
kunna påstå att exempelvis Tore Wretmans nationalkökskonstruktion 
faktiskt utgör en form av kulinarisk modernism, i det att den mynnar ut i 
något helt nydanande eftersom den skiljer sig från en enkel traditionalism i 
exempelvis Tora Holms skepnad genom att den snarare består av ett 
kulinarisk förnyande än en konservatism, ett förnyande och förändrande – 
fast med blicken vänd mot det förflutna och med det förflutna som 
inspiration och en historisk och genealogisk myt som legitimeringsgrund.  

Berman betraktar alltså den förskjutning han ser under 1970-talet – 
detta bakåtblickande, denna förankringsrörelse – som på något vis inbyggd 
i modernismens, eller åtminstone kan vi säga – modernitetens, utveckling, 
som en rörelse och utveckling inom modernismen. Detta resonemang ligger 
ganska nära David Harveys tankegångar som redan presenterats i tidigare 
kapitel, där han beskriver hur moderniteten på grund av den moderna 
kapitalismens utvecklingsmekanismer gång på gång kommer att falla in i 
kristillstånd som yttrar sig både på det ekonomiska och på det sociala 
identitetsplanet.1112 När moderniteten överexpanderar, när utvecklingen går 
för långt för snabbt (särskilt vad gäller det Harvey kallar ”time-space 
compression”, det vill säga utplånandet av rumsliga avstånd genom radikala 
förbättringar i transport- och informationsteknologi) provocerar detta fram 
en reaktion där vissa grupper i samhället kommer att söka förankra sig och 
sin identitet i det lokala och det som upplevs som tryggt och bestående. Här 
identifierar Harvey också 1960-talet som en period av ”förskalv” till den 
stora omvälvande ekonomiska- och identitetskris som inträffar under 1970-
talet, och som på det ekonomiska planet innefattar bland annat oljekrisen 
och Bretton-Woods systemets kollaps, samt på identitetsplanet den 
förskjutning som Berman så väl beskriver. De diskursiva skiften som detta 
förskalv bestod i kan vi spåra hos den trendkänsliga sektion av kultureliten 
som kokboksförfattarna/-förläggarna utgör, där vi bland annat ser behovet 
av förankring genom ett ökat intresse för traditioner och genuinitet i 
kokböckerna om utländsk mat, men även, som vi sett i detta kapitel – i ett 

                                           
1111 Berman (1995), s 320. 
1112 För en utförligare redogörelse av Harveys tankegångar, se kapitel 5. 
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nytt intresse för det som upplevs och konstrueras som det genuina och 
traditionella svenska.1113  

Det som i Harveys ögon till stora delar egentligen är ett försvar av den 
personliga identiteten artar sig som ett behov av en förankring i det lokala 
och välkända, vilket upplevs som hotat av en oöverskådlig omvärld vilken 
upplevs som imploderande över ”det egna”.1114 I många fall artikuleras 
också det personligt nostalgiska som det nationella – vilket är den klassiska 
artikuleringsmetoden av en nationalistisk retorik, något vi i underlaget till 
detta kapitel också ser exempel på hos både Ria Wägner och Tore 
Wretman.1115 En begynnande uppvärdering av svenskheten, som under flera 
decennier varit helt passé, sker således och denna blir nu återigen positivt 
värdeladdad. Dessa tendenser är under 1960-talet endast en svag trend som 
dock växer sig starkare under 1970-talets krisartade och pessimistiska 
klimat, för att under 1980-talet verkligen explodera i det som Orvar 
Löfgren kallat för ”stolthetens etnifiering”.1116 Med detta menar Löfgren en 
process genom vilken allt mer av människors självidentitet och 
självförståelse kommer att formuleras i nationella termer.1117  

Löfgren pekar vidare på hur baksidan av denna nya ”den nationella 
stolthetens” diskurs är ett implicit gränsdragande som sker mellan olika 
kulturer inom ett och samma land, den multikulturalistiska tanke som i sin 
mest extrema form leder till permanenteringen och nedlåsningen av 
kategorier som ”svensk” och ”invandrare” genom de mekanismer som 
redan diskuterats i kapitel 5. Löfgren tar upp det självupplevda exemplet 
med en taxichaufför som har en liten svensk flagga i sin vindruta. 
Taxichauffören berättar att han har flaggan i fönstret eftersom ”den svenska 
flaggan är det finaste vi har och den ska vi vara stolta över”.1118 Samtidigt 
reflekterar Löfgren över att han i tidningen läst att svenska taxichaufförer 
sätter svenska flaggor på sina bilar för att markera att de inte är invandrare 
och inte kör ”kebab-taxi”: 

 
Vad betyder egentligen den lilla trevliga flaggan därframme vid 
vindrutan? ”Heja Sverige – ett fint land att leva i” eller ”Här kör en 
riktig svensk och ingen djävla utlänning!” Kanske är den lilla 
träflaggan bara en glad pryl? Hur ska man veta?1119 

                                           
1113 Jämför även med Salomonsson (1987), s 93f. 
1114 Se Harvey (1989), s 86f samt 305f. 
1115 Se Harvey (1989), s 207ff samt Wägner i Jakobsson (1963), s 9 och Wretman 
(1967), s 11f.  Jämför detta med Frykman (1993), s 149f. 
1116 Löfgren (1999), s 147. 
1117 Löfgren (1999), s 148f. 
1118 Löfgren (1999), s 151. 
1119 Löfgren (1999), s 151. 
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Men för att återvända till 1960-talets kokböcker, kan vi där således se hur 
den kulinariska diskursen i Sverige starkt influeras av en ny våg av (banal) 
nationalism – dels i meningen av ett nytt intresse för det nationella över lag, 
och dels i meningen av en viss typ av kulturell aktivism som syftar till att 
uppvärdera den egna nationens kulturyttringar, i detta fall matlagningen. 
1960-talet har generellt i grova drag framställts som ett stint 
framåtblickande decennium i den svenska historien – vilket är en bild som 
kanske måste nyanseras lite, åtminstone på det kulinariska fältet, eftersom 
där samtidigt finns en tendens och ett litet frö till 1970- och 1980-talets 
pessimistiska reaktioner mot moderniteten samt den uppvärdering av det 
nationella och den etnifiering av stoltheten som sker under de därpå 
följande decennierna.  

 
Avslutande diskussion 
Detta kapitel har dels bestått av en diskussion kring ”den svenska smaken”, 
dels av en kronologisk genomgång av de kokböcker som publicerats i 
Sverige och som explicit i sin titel betecknats som att de handlar om svensk 
matlagning och slutligen även av några resonemang kring formationen av 
ett svenskt nationellt kök i relation till tidigare nämnda kokböcker. I 
kapitlet förekommer även en liten utvikning i vilken på svenska författade 
kokböcker ämnade för emigrerade svenskar i Amerika kring sekelskiftet 
mellan 1800- och 1900-talet kort presenteras. 

Av diskussionen i början av kapitlet kring föreställningar om en 
distinkt ”svensk smak” framgår att bilden hos kokboksförfattare av en stark 
och dominerande sådan smak är relativt tydlig, ända fram på 1960-talet. 
Majoriteten av kokboksförfattarna tycks anse att denna utpräglade smak 
måste om än inte accepteras så ändå respekteras, speciellt vid 
introduktionen av nya och tidigare okända recept och matvaror som då 
måste anpassas efter denna smak. Några komponenter i denna smak tycks 
ha varit ett motstånd mot hårt kryddad mat, speciellt vad gäller lök och 
vitlök, samt en misstänksamhet gentemot olja i matlagningen. Något som 
poängteras är även att föreställningar om en distinkt svensk smak inte går 
att likställa med föreställningar om ett distinkt svenskt kök – där det förra 
handlar om en tanke att man i Sverige har en aversion mot vissa 
kryddningar och livsmedel till vilka främmande recept måste anpassas, 
medan det senare handlar om en föreställning om att det skulle existera en 
distinkt korpus av maträtter som kodifierats, kanoniserats och betecknats 
med svenskhet och som utgör en sammanhållen och erkänd matkultur eller 
tradition. 

Vad gäller föreställningar om existensen av ett distinkt nationellt 
svenskt kök så har en ansats till kartläggning av dessa gjorts genom 
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undersökningen av de kokböcker som innehåller någon form av 
”svenskhetsbeteckning” och som publicerats i Sverige under perioden 
1600-1970. Andelen kokböcker som i sin titel explicit refererar till Sverige 
eller svenskhet är försvinnande liten – knappt 1% – om man ser till totala 
antalet kokböcker som publicerats under perioden 1600-1970, men de finns 
trots allt där under i stort sett alla decennier under 1900-talet, då sju av de 
totalt nio böckerna publicerades.1120 Något som dock blir uppenbart vid ett 
lite närmare studium av användningen av begreppen ”Sverige” och 
”svenskhet” i böckernas retorik, är att dessa ord har haft högst varierande 
konnotationer, och en högst varierad meningsinnebörd över tiden. 

I den äldsta kända svenskbetecknade kokboken, Den swenske kocken 
från 1837, kan vi se att författarinnan här inte kopplar samman den 
presenterade matlagningen med någon form av svenskhetsessens, utan 
snarare intresserar sig för att presentera den matlagning som hon anser är 
den kvalitativt sett bästa som utförs i landet för tillfället – oavsett nationella 
konnotationer. Även Axel Kerfves Svensk kokkonst från 1916 tycks 
tillskriva meningsinnebörden i ”svensk” som ”den i Sverige bästa” snarare 
än den ”svenskaste”, och inkluderar även en mängd utländskbetecknade 
recept i sin kokbok, samt nedvärderar även direkt svenska 
matlagningsvanor på sina ställen i boken.  

Samtidigt tycks det som att någon typ av föreställningar om existensen 
av en svensk matkultur utvecklas under 1900-talets första decennier. Denna 
utveckling kan bland annat följas i Thora Holms uppfordrande Högtider 
och bemärkelsedagar i svenska hem från 1931, i vilken vi får lära oss exakt 
hur svenska helger och högtider bör och skall firas in i minsta detalj, såsom 
att en kräftsupé alltid måste vara lyckad och att en sedesam svensk husmor 
bör servera hackade kalvkotletter med stekt potatis till frukost på 
trettondagsafton. Holm använder sig i boken av en mycket kraftfullt och 
tydligt artikulerad traditionalistisk retorik, samtidigt som de nationella 
anspråken hamnar lite mer i skymundan. Allt som allt är hon inte särskilt 
tydlig med att artikulera traditioner med svenskhet, även om kopplingen 
mer eller mindre uppenbart hela tiden finns i bakgrunden.  

Mitt under brinnande krig, då de nationalistiska stämningarna går 
höga, utkommer krögaren Sten Hellbergs Svenska kokbok (1943). Boken 
präglas av en mycket tydlig nationalistisk retorik – men också av andra, 
ofta motsägelsefulla retoriker. Det som är intressant med Hellbergs kokbok 
är den tydligt moderna och icke-traditionalistiska profilen i bokens 
receptinnehåll, där författaren snarare tycks artikulera svenskhet inom 
matlagningen med modernitet och förnyande än med traditioner och 

                                           
1120 Wenström (1909) som undersökts i denna bok, är en oförändrad nyupplaga av 
boken som ursprungligen  publicerades 1893. 
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historicitet. Även Vera Tornérhielms & Agneta Lampes Det Svenska 
Smörgåsbord från 1953 präglas av en tydlig förnyelseanda.  

Under 1960-talet sker en tydlig förskjutning i den meningsinnebörd 
som ges svenskheten – dels i Oskar Jakobssons Svensk Landskapsmat från 
1963 med förord av Ria Wägner, och dels i Tore Wretmans Svensk 
Husmanskost från 1967. Nu artikuleras svenskheten tydligare som en stark 
symbolladdning, vilken ges innebörden av traditioner och gammal 
matkultur. Den svenska matlagningen framställs som något unikt som är 
hotat av en anstormande modernitet och som därför måste nedtecknas, 
bevaras och uppvärderas. En nationalistisk diskurs artikuleras i den 
använda retoriken med en traditionalistisk diskurs och kopplas samtidigt till 
ett kulturaktivistiskt program. Tydligast är detta program hos Tore 
Wretman, och även om han ingenstans i Svensk husmanskost uttryckligen 
skriver att hans syfte är att sätta upp ramar och märka ut gränserna för 
konstruktionen av ett svenskt nationellt kök, så är det i praktiken detta som 
hans diskursiva övningar har som resultat. Även om det kanske existerade 
en lös uppfattning om en svensk matkultur redan tidigare under 1900-talet, 
så framstår det därmed som att det först är under 1960-talet som detta 
koncept tydligt formuleras och kodifieras. 

Slutligen görs i kapitlet en koppling mellan 1960-talets nya 
försvenskade kokböcker och den generella ideologiska utvecklingen under 
decenniet. Här har en forskare som David Harvey lyft fram att vi under 
1960-talet kan se begynnelsen på den kris inom moderniteten som växte 
fram i full skala under 1970-talet, vilken exempelvis Marshall Berman 
beskrivit som en vändning av blickarna bakåt i tiden, mot det förflutna, för 
att söka en förankring för allt mer osäkra identiteter i samtiden. I detta 
sammanhang fyller nationen en viktig funktion som symbol för det trygga 
och bestående. I 1960-talets försvenskade kokböcker kan vi även se en 
tendens till den process som Orvar Löfgren kallat för ”stothetens 
etnifiering”, genom vilken kategorier som ”äkta svensk” och ”invandare” 
låses ned och permanenteras genom att mycket av den personliga stoltheten 
investeras i en etnisk-nationell identitet. 
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Sammanfattning av avhandlingen 
Avhandlingens övergripande syfte har varit att studera den historiska 
konstruktionen av ”svenskt” och ”utländskt” på det kulinariska fältet under 
perioden 1900-1970. Syftet har vidare varit att relatera förändringar i hur 
dessa konstruktioner har artikulerats till mer genomgripande ideologiska 
skiften i det svenska samhället under denna period. Det primära 
källmaterial som används för att uppnå detta syfte är kokböcker som 
denotativt eller konnotativt i sina titlar betecknar ”svenskhet” eller 
”utländskhet”. 

 
Avhandlingens begreppsapparat 
Avhandlingens första kapitel (kapitel 1) utgörs av en presentation av 
arbetets övergripande begreppsapparat i form av en diskussion om den äkta 
svenska köttbullens föreställda essens av ”svenskhet” och vad denna essens 
består i. Det konstateras där att köttbullen, eller minnena av ”mammas 
köttbullar”, fungerat som en schibboleth för definitionen av ”äkta 
svenskar”, dvs. som ett godtyckligt kännetecken som demarkerar en gräns 
mellan ”äkta svenskar” och Andra. Köttbullen kan betraktas som mytifierad 
med svenskhet, i den bemärkelse som Roland Barthes använt begreppet. 
Med detta menas att en konnotation, en utomliggande mening som kopplas 
till ett begrepp eller en företeelse, kommer till att framställas och uppfattas 
som självklar, naturligt och inneboende i det begrepp eller ting som 
mytifierats, som köttbullarna och deras ”svenskhet”. 

Fortsättningsvis framhålls i kapitlet att matlagning är en typ av sociala 
praktik som många gånger är starkt symbolladdad och mytifierad. Vissa av 
dessa symbolladdningar går vidare att associera till mer övergripande 
ideologiska formationer. I samband med denna diskussion introduceras tre 
av de mest centrala begreppen i avhandlingen: ideologi, diskurs och retorik 
samt deras definitioner så som de brukas i avhandlingen. Användningen av 
dessa begrepp i avhandlingen anknyter generellt till den ideologianalytiska 
ansats som utvecklats av den sk. cultural studies-skolan, vilken kombineras 
med starka inslag  från olika diskurs- och retorikanalytiska teorier och 
metoder. 

Ideologi definieras i avhandlingen som de övergripande 
tolkningsramar som strider om hegemonisk dominans i samhället. 
Ideologin verkar framförallt i språket genom artikuleringar, det vill säga 
genom att koppla olika värderingar till varandra eller till sociala praktiker 
och fenomen, varigenom identiteter och subjektspositioner skapas. 
Artikuleringarna sker genom retoriken, med vilket menas de enskilda 
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utsagor i vilka artikuleringarna formuleras. Relationen mellan språkliga 
utsagor och icke-språkliga praktiker måste alltid formuleras i språket. I och 
genom språket kan på så sätt oreflekterade sociala praktiker ideologiseras 
genom att de artikuleras med en ideologiskt laddad retorik, vilken således 
mytifierar och laddar praktiken med ideologisk mening.  

Diskurs definieras i sin tur som ett medierande skikt mellan den 
övergripande ideologiska nivån och den enskilda retoriska utsagan. 
Diskursen definieras här som en menings- och sanningsregim som är 
verksam i en begränsad del av samhället, inom ett eller flera diskursiva fält, 
och som kan, men inte måste vara relaterad till en mer övergripande 
ideologi. Vad gäller relationen mellan begreppen ”ideologi” och ”kultur” 
Så används kulturbegreppet i avhandlingen för att beteckna en sfär av 
flexibla praktiker som formas av ideologisk kamp om vardagens 
meningsskapande, ett ”politiskt omedvetet” där kampen om definitionen av 
självklar kunskap, det ”sunda förnuftet”, är särskilt påtaglig. 

Något som explicit påpekas i diskussionen kring avhandlingens 
begreppsapparat är att den bygger på en aktörsgrundad struktursyn. Med 
detta menas att abstrakta analytiska enheter som ideologier och diskursen 
rent materiellt endast består av, och kan studeras som, enskilda retoriska 
utsagor gjorda av individuella aktörer. Genom att relatera till Jonathan 
Potter och Margaret Wetherells aktörsgrundade diskursteori belyses hur 
individer använder sig av ideologiskt laddade retoriska utsagor som flexibla 
resurser för att rättfärdiga de positioner de intar i det sociala spelet.  

Vidare följer att aktörer därmed inte kan betraktas som ”tillhörande” 
en diskurs eller annan, utan att de snarare brukar dessa som strategier för att 
rättfärdiga sina viljor och handlingar. Således kan en och samma aktör 
använda sig av olika retoriker i olika sammanhang eller vid olika tidpunkter 
beroende på den retoriska arsenal som för tillfället är tillgänglig för 
henne/honom. Det noteras också vidare att den artikulering som en aktör 
gör när hon levererar en ideologisk retorik går åt två håll: samtidigt som 
aktören utnyttjar ideologin för att legitimera sin position så legitimerar 
hon/han indirekt även ideologin genom att reproducera den som en giltig 
och gångbar rättfärdigandegrund. Bland annat på detta vis reproducerar 
aktörer omedvetet ideologier som sedan sprids i samhället. 

Kapitel 1 avslutas med en diskussion om begreppen nation, 
nationalism och nationella kök. Genom referenser till de så kallade 
socialkonstruktivisterna på det nationalistiska forskningsfältet definieras 
nationen här som en distinkt modern samhällsgemenskap, en ”föreställd 
gemenskap” som kläs i en myt om uråldrighet. Nationalismen definieras 
som den breda ideologiska formation som bär upp och reproducerar tanken 
om nationen. Med hjälp av Michael Billigs begrepp ”banal nationalism” 
framhålls att nationalismen inte bör betraktas som en extremideologi utan 
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snarare som en tankeram enligt vilken världens politiska och kulturella 
ordning bör domineras av den nationella principen, dvs. tanken om att 
världsordningen består/bör baseras på distinkta separata nationer med 
tydligt demarkerade territorier – där de kulturella gränserna även dras i 
enlighet med de territoriella.  

Vidare framhålls att nationella kulturella traditioner nästan uteslutande 
skapas genom att tidigare oreflekterade seder och vanor kodifieras och 
artikuleras med en nationalistisk retorik, och på så sätt upphöjs till vördade 
nationella traditioner. Ett exempel på sådana konstruerade traditioner är 
nationella kök, vilka här definieras som diskursiva skapelser där vissa 
maträtter samlas i en korpus som investeras med en nationell symbolik, 
vilket gör att de däreigenom kommer att betraktas som innehållande något 
av nationens ”själ”. 

 
Självbilder och motbilder 
Kapitel 2 inleds med en diskussion om  strukturalistiska och 
poststrukturalistiska forskningsansatser i relation till studiet av hur 
identiteter och kulturer formas genom konstruktionen av ”Andra”, de 
grupper och identiteter som ställs i ett motsatsförhållande mot ”Självet” och 
därmed får symbolisera den egna gruppens antiteser. I sammanhang av 
avhandlingens inriktning är det speciellt relevant att lyfta fram hur 
nationella identiteter, exempelvis ”vi svenskar” konstrueras i opposition 
mot föreställningar om andra nationers folk, ”utlänningarna”. De sk. 
postkoloniala teoretikerna har lyft fram att relationen mellan Självet och de 
Andra inte är stabil och permanent, utan att den snarare förändras i takt med 
ideologiska och sociala förskjutningar i en dynamisk process som speglar 
övergripande sociala förändringar.  

Sammantaget konstateras vidare att den forskare som är intresserad av 
att studera konstruktionen av självbilder således gör sig en otjänst om den 
ignorerar material och källor som relaterar till konstruktionen av motbilder, 
eftersom dessa kan ge viktig information om självbildernas 
sammansättning. Konstruktionen av utländskhet på det kulinariska fältet är 
en intressant forskningsfråga i sig, men i enlighet med ovanstående 
konstaterande bör även den som primärt intresserar sig för svenskarnas bild 
av den svenska maten undersöka det som definitivt definierats som den 
icke-svenska, ”utländska” maten. 

 
Den utländska maten: centrala, intermediära och perifera motbilder 
Kapitlets primära empiriska underlag består av kokböcker publicerade i 
Sverige mellan 1900 och 1970 med inriktning på utländsk matlagning. 
Under perioden 1600-1970 utgör dessa böcker 11% av den totala 
utgivningen av kokböcker i Sverige. Det största proportionerliga intresset 
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för utländsk-betecknad mat under perioden 1900-1970 finner vi efter andra 
världskriget, under 1950- och 1960-talen. I kapitlet indelas de utländsk-
betecknade köken i tre kategorier beroende på hur stor uppmärksamhet de 
fått i kokböckerna: som centrala kulinariska Andra, intermediära 
kulinariska Andra eller perifera kulinariska Andra. Till de centrala 
kulinariska Andra räknas i avhandlingen Frankrike, Italien, Kina, 
Wienerköket och USA. Det slås i kapitlet fast att den allra mest centrala 
kulinariska Andra i den svenska kokbokshistorien utan tvekan är Frankrike.  

 
De centrala kulinariska Andra 
Beteckningen ”fransk” är den i särklass vanligast förekommande i 
kokböckerna om utländsk mat. Det noteras att beteckningen många gånger 
fått fungera som en relativt allmän garantistämpel för god matlagning och 
god matkultur. Det noteras även att de egenskaper som oftast förknippas 
med fransk matlagning är ”raffinemang” och ”exklusivitet”; fast dessa 
kopplingar görs oftare i kokböcker som presenterar matlagning vilken 
positioneras i opposition mot den franska, snarare än i kokböcker som i sig 
handlar om fransk matlagning. I kokböckerna som handlar om specifikt 
fransk matlagning försöker författarna många gånger istället tona ned dessa 
associationer och fördrar ofta att istället måla upp bilden av ett land med en 
”demokratisk” matkultur som genomsyrar hela landets befolkning.  

Vad gäller den italienskbetecknade matlagningen så har denna, till 
skillnad från den franska, generellt framställts som rustik, jordnära och 
okonstlad. Italiensk-betecknade recept börjar i större utsträckning 
förekomma i svenska kokböcker under 1930-talet för att explodera i antal 
under 1950-talet då det italienska köket etableras som det enda kök med en 
status som ens kan jämföras med det franskas. Där ”franskt” tycks få 
symbolisera den kulturella förfiningen i kokböckerna, den tuktade och 
tuktande matkulturen, framstår Italien istället som en symbol för den 
naturliga, lössläppta och ohämmade njutningen. Samtidigt tycks en del 
författare ha oroat sig för att svenskarna ska uppfatta det italienska köket 
som för endimensionellt och bestående endast av pastarätter. Vissa 
författare försöker även nyansera bilden av det italienska köket som rustikt 
genom att påpeka att den franska högre matlagningen har sina rötter i den 
senmedeltida italienska hovmatlagningen. 

Kinesiskbetecknad matlagning fick sitt verkliga genomslag i Sverige 
under 1970-talet – men redan vid slutet av 1950-talet märks i kokböckerna 
en dramatisk ökning av det svenska intresset för kinesisk mat. I flera av 
kokböckerna jämförs den kinesiska matlagningen med den franska och den 
framställs många gånger också i direkta ordalag som Asiens motsvarighet 
till den raffinerade franska matlagningen. Den kinesiska matlagningen 
omges dock av ett exotiskt skimmer och många författare kämpar mot 
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förutfattade meningar om att den kinesiska matlagningen skulle vara för 
exotisk för svenska gommar, eller till och med farlig.  

”Wienerköket” är den beteckning som getts åt matlagningen som 
förknippas med det centraleuropeiska habsburgska imperiet, vilket hade sin 
huvudstad i Wien, och som splittrades 1919 efter första världskriget. 
Beteckningen Wienerköket tycks i mångt och mycket fungera som en 
”clearingstation” där specialiteter från de mer ”primitiva” folken i östra och 
sydöstra Europa ”raffineras”, civiliseras och förfinas. I denna smältdegel 
möter den central- och östeuropeiska matlagningen den raffinerade 
franskinspirerade, och Wienerköket framställs gång på gång som 
existerande i ett spänningsfält mellan det ”överciviliserade” och 
”kosmopolitiska” Österrike och det ”vitala” och ”primitiva” Ungern.  

Kokboksförfattarnas relation till den amerikansk-betecknade 
matlagningen kan i generella termer beskrivas som mycket ambivalent. 
Denna osäkra attityd till trots har den amerikanska matlagningen givits en 
betydande plats i den svenska kokbokslitteraturen under 
undersökningsperioden, där den särskilt intagit en central plats från 1950-
talet och framåt. USA har i kokböckerna generellt framställs som ett land 
utan matkultur. Något som flera författare anmärker om är att amerikansk 
matlagning upplevs som en ohämmad och okontrollerad blandning av olika 
stilar och ingredienser. De författare som å sin sida hyllar den amerikanska 
matlagningen gör det antingen för att de ser positivt på den modernisering 
av matlagningen som den amerikanska maten fått representera, eller för att 
de argumenterar för att det bortom den utslätade moderna amerikanska 
standardmatlagningen existerar ett annat mer genuint amerikanskt kök.   

 
De intermediära kulinariska Andra 
Bland de intermediära kulinariska Andra finner vi de 
nationalitetsbeteckningar som inte ägnats lika mycket utrymme i 
kokböckerna som de centrala, och som heller inte tycks inspirera till riktigt 
lika många värdeomdömen från författarnas sida. Under 1950- och 1960-
talet börjar spansk matlagning förekomma i den svenska 
kokbokslitteraturen i allt högre grad. Dess matlagning framställs många 
gånger som kryddoftande och mustig och som traditionell och ädel. Den 
engelskbetecknade matlagning tycks ha en nedåtgående bana vad gäller 
status och intresse i de svenska kokböckerna under 1900-talet. Särskilt efter 
andra världskriget verkar många kokboksförfattare uppleva den engelska 
matlagningen som smakfattig och ointressant.  

Det tyska köket, vilket innehade en dominerande ställning i den högre 
svenska matlagningen under medeltiden, för en relativt undanskymd 
tillvaro i de svenska kokböckerna under perioden 1900-1970. Tysk 
matlagning framstår genomgående i kokböckerna som tämligen tråkig, eller 
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kanske snarare ”osexig”, kraftig och tung. Den holländska matlagningen 
framställs på ett sätt som liknar den tyska, fast med vissa exotiska inslag 
genom influenser från landets forna kolonier. Även den schweiziska 
matlagningen konstrueras generellt som tråkig, frånsett ett par paradrätter 
som Rösti och Fondue.  

Den ryska matlagningen framställs som ett exklusivt kök med gamla 
anor som dock varit relativt okänt för, och väckt litet intresse hos den 
svenska publiken. Den danska matlagningen, å sin sida, behandlas många 
gånger med en viss nedlåtande storebrorsattityd från svenskt håll, trots att 
den presenteras som lite mer ”kontinental” än den svenska. Det slutgiltiga 
kök som här klassificeras som tillhörande de intermediära kulinariska 
Andra, det grekiska, förekommer från 1950-talet och framåt i de svenska 
kokböckerna. Grekisk matlagning framställs som enkel och naturlig och 
framställs som begåvat med en touch av det ”orientaliska” eller 
”österländska”. 

 
De perifera kulinariska Andra 
Bland de perifera kuliariska Andra har de nationalitetsbeteckningar 
inräknats som endast sällan dyker upp i kokböckerna. Bland dessa lyfts två 
sådana typer av beteckningar fram i kapitlet och diskuteras lite mer 
ingående: judisk matlagning samt de som ”exotiska” framställda 
”orientaliska” (förutom kinesisk) och sydamerikanska matlagningarna. Det 
konstateras i kapitlet att judiskbetecknade recept förekommer i svenska 
kokböcker fram till andra världskriget, vartefter de i stort sett helt lyser med 
sin frånvaro. Något som noteras är även att den judiska matlagningen, när 
den förekommer i kokböckerna, framställs som en radikalt annorlunda 
övrig europeisk matlagning. Vad gäller den utomeuropeiska matlagningen 
diskuteras det faktum att distinktionerna mellan olika icke-europeiska kök 
blir alltmer differentierade under perioden efter andra världskriget. 
”Orienten” bryts upp i mer precisa geografiska och nationella beteckningar.  

Det noteras även att intresset för exotisk icke-europeisk matlagning 
stegras radikalt mot slutet av undersökningsperioden, under 1960-talet. Det 
icke-europeiska land som fått mest uppmärksamhet för sin matlagning i 
svenska kokböcker under undersökningsperioden är (borträknat Kina och 
USA) Turkiet. Turkisk matlagning framställs, liksom grekisk som 
existerande i spänningsfältet mellan den mystiska och lite farliga Orienten 
och det trygga Västerlandet. Men där Grekland positioneras som 
intermediärt mellan dessa poler på vad som upplevs vara ett naturligt sätt så 
framställs Turkiet som kämpandes mot sin sanna natur såsom helt 
tillhörande Orienten när landet i sin kultur söker närma sig det europeiska. 
Generellt konstrueras således Turkiet som till sin natur tillhörande ett 
Orienten, vilket formuleras som västvärldens diametrala motsats. Även den 
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sydamerikanska matlagningen framställs på liknande sätt som absolut 
annorlunda. 

  
Tre interrelaterade förklaringar 
Som förklaringar till de övergripande mönstren i konstruktionen av de 
utländska köken presenteras i kapitel 3 tre till varandra relaterade 
tankegångar som kort kan sammanfattas med orden differentiering, 
nationalisering & territorialisering samt internationalismens ideologi.  

Med differentiering menas här att den utvecklingstendens som kan ses 
i materialet, där de geografiska beteckningarna för utländsk-signifierad 
matlagning blir allt mer precisa och allt fler till antalet, särskilt under 1950- 
och 1960-talen. En möjlig förklaring till detta som läggs fram är att den 
svenska allmänheten under decennierna efter andra världskriget skapar sig 
en större kännedom om sin omvärld, kanske framförallt genom en stark 
ökning av kontakterna med omvärlden tack vare det ökande turistresandet 
under perioden. Detta resande leder i sin tur till en ökad kännedom om 
speciellt de europeiska länderna hos svensken i gemen. Därigenom 
förflyttas gränserna för det okända och länder som tidigare varit bortom 
människors erfarenhetshorisont, såsom Italien och Frankrike blir en del av 
en välkänd omvärld, vilket enligt denna förklaringsmodell leder till ökat 
intresse, ökad kunskap och ökad (kulinarisk) differentiering. Således 
förflyttas även gränsen för det spännande och okända längre bort 
geografiskt, varigenom intresset för mer ”exotiska” icke-europeiska kök 
ökar. 

Med nationalisering menas en utveckling varigenom människors 
mentala kartor under 1900-talet till allt större del kommer att domineras av 
enheten ”nationer”. Slutligen, kring mitten av seklet, framstår nationen som 
den hegemoniska form till vilken olika kulturyttringar, såsom matlagning, 
måste kopplas för att kunna laddas med kulturell legitimitet och status. Med 
territorialisering menas den relaterade processen genom vilken 
kulturyttringar knyts till specifika geografiska platser – och inom ett 
ideologiskt system där nationalstatstanken dominerar kommer dessa 
geografiska platser alltid att definieras i relation till nationalitetsprincipen.  

Genom detta omritande av de mentala kartorna dras nya gränslinjer 
upp där internationella klassgemenskaper tonas ned samtidigt som 
nationella gemenskaper betonas vad gäller exempelvis 
matlagningskulturen. Det noteras också att där nationalitetsbeteckningar 
såsom ”fransk” och ”tysk” innan 1900-talet till största del betecknat relativt 
begränsade kulinariska diskurser relaterade till exklusiva och globalt 
mobila överklasser, så kommer nationalitetsbeteckningarna under 1900-
talet i stigande grad att förknippas med territorialiserade allmänna 
befolkningar och deras matvanor; och beteckningar som ”fransk mat” och 
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så vidare får allt mer meningen av ”sådan mat som fransmän äter”. Genom 
att territorialiserings- och nationaliseringsprocesserna starkt kommer till att 
påverka de kulinariska diskurserna tvingas de som presenterar tidigare 
okänd och nydanande matlagning att paketera denna inom formen för 
territorialitet och nationalstater, för att på så sätt legitimera den. Tidigare 
okända matlagning måste således presenteras som kommande från 
någonstans som kan pekas ut på en karta för att kunna vinna gehör hos den 
breda allmänheten.  

Den tredje förklaringen av utvecklingen som presenteras är tanken om 
att ett ideologiskt skifte inträffar i Sverige under 1950- men kanske 
framförallt 1960-talet. Från att ha varit ett relativt isolationistiskt land i 
Europas utkant under decenniets första hälft så kommer landet under 
efterkrigstiden i allt större utsträckning att utveckla en självbild som en 
”moralisk stormakt” och ”världssamvete”. Som en del i detta skifte blir all 
form av direkt nationalistisk retorik anatema i den offentliga debatten under 
1960-talet och internationalismen framställs allt mer som en central dygd. 

 Samtidigt, vilket etnologen Orvar Löfgren påpekat, framställs denna 
internationalism som en specifikt svensk dygd som gör svenskarna lite 
bättre än andra i sina egna ögon, varför man kan säga att nationalismen på 
så sätt ”smyger in bakvägen” även i den internationalistiska ideologin. 
Michael Billig har även påpekat att internationalismen förutsätter 
existensen av en nationalistisk ideologi, eftersom de internationalistiska 
tankegångarna utgår ifrån en grundföreställning av världen som indelade i 
separata nationer. I relation till några av de tendenser som observerats i 
undersökningsmaterialet kan man i samband med denna förklaringsmodell 
resonera kring att det snabbt ökande intresset för exotisk matlagning under 
1960-talet till viss del kan ha sin orsak i en internationalistisk 
grundinställning som premierar intresse för det annorlunda leder till att 
statusvinsten för individen är beroende av hur annorlunda det bejakade 
fenomenet upplevs vara. Ju mer exotisk matlagning som bejakas – desto 
större kulturell statusvinst. 

 
Den kulinariska kartan 
Utifrån det analysunderlag som presenterats i kapitel 2 görs i kapitel 3 en 
grafisk presentation av de undersökta nationalitets-beteckningarnas relativa 
positionering gentemot varandra i en typ av koordinatsystem, figur 3.2. 
Koordinatsystemet är organiserat längs med axlarna ”låg status/hög status” 
samt ”okänt/välkänt”. I systemet uppstår fyra huvudkategorier av utländska 
kök: de som kan betraktas som erkända (kombinationen hög status-hög 
grad av välkändhet), de som har framställs som mer exotiska 
(kombinationen hög status-låg grad av välkändhet), de som har ansetts som 
tråkiga (kombinationen av låg status-hög grad av välkändhet) och de som 
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har framstått som överexotiska (kombinationen av låg status-låg grad av 
välkändhet). I figuren utmarkeras även de mer övergripande 
förskjutningsmönstren i kooordinatsystemet för de olika köken under 
perioden ca. 1900-1970.  

I avsnittet diskuteras även okänt/välkänt-axelns möjliga relation till 
dimensioner som spänning-trygghet och den ofta reproducerade dikotomin 
natur/kultur. Här konstateras att mer okända kök oftast presenteras (och 
upplevs?) som mer spännande än mer välkända, vilka snarare tycks 
relateras till trygghet. Vad gäller dikotomin natur/kultur konstateras att de 
mer okända köken oftare framställs i kokböckerna som mer ”jordnära” och 
”primitiva” samtidigt som de mer välkända har en tendens att positioneras 
som mer ”kultiverade”, och i de fall som de har låg status, som 
”överkultiverade” i meningen att de genom en överdriven kulturell 
bearbetning blivit fråntagna sin naturliga charm. 

 
Svensk matlagning i relation till den utländska 
Ett land som saknas på den första versionen av den kulinariska 
relationskarta som presenteras i kapitlet är Sverige. För att kunna placera in 
Sverige på kartan görs i kapitel 3 en kort genomgång av de olika omdömen 
om svenskbetecknad matlagning som står att finna i avhandlingens 
källmaterial. Det kan konstateras att det generella omdömet om svensk mat 
åtminstone fram till 1950-talet huvudsakligen är starkt negativt. Svenska 
råvaror anses vara undermåliga i jämförelse med andra länders, och 
svensken anses sakna omdöme i bedömningen av råvarors kvalitet.  

Vidare betraktas svensk matkultur som lågt stående – bland annat 
genom den bristande variationen på tillredningsmetoder för kött samt på 
grund av uppfattningen att svenskar i gemen inte respekterar fisk som 
”riktig mat” och visar litet intresse för soppor. Många kokboksförfattare 
tycks vara av åsikten att svensk matlagning generellt kännetecknas av 
monotoni, bristande kunskap, bristande engagemang samt av slarv och 
malplacerade excesser, såsom i det överdådiga smörgåsbordet. I kapitlet 
konstateras därför att den svenska kulinariska självbilden överlag tycks ha 
lidit av ”patologiskt dåligt självförtroende”. 

 
Nationella Andra som motbilder och förebilder 
Med utgångspunkt i de ovan sammanfattade slutsatserna konstateras i 
kapitlet vidare att det skulle vara felaktigt att påstå att de utländska kökens 
roll i den svenska kulinariska diskursen endast varit som negativa 
motbilder. Snarare har de till största del framställts som positiva förebilder 
för svensk matlagning, vilka används för att belysa och försöka reformera 
upplevda brister i den svenska matlagningen. Men om den stora majoriteten 
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av de utländsk-betecknade köken framställs som förebilder snarare än 
motbilder – vilka är då motbilderna? 

För att kunna kartlägga svaret på denna fråga görs i kapitlet fria 
läsningar av Jean-Paul Sartres tankegångar kring den ”andre” och ”tredje” 
samt Emmanuel Levinas reflektioner angående relativa ”andra” och 
absoluta ”Andra”. I diskussionen kring dessa begrepp konstateras att det 
som upplevs som självets sociala och kulturella ”andra”/”relativa andra” är 
det som betraktas som ingående i samma system som självet och således 
som integrerbart i självet och relaterbart till. Det ”tredje”/absoluta ”Andra” 
är däremot det som står utanför hela systemet, det icke-assimilerbara och 
det som således även hotar systemets integritet genom sin existens, 
eftersom det visar på systemets begränsade omfattning och dess icke-totala 
samt icke-självklara karaktär.  

Relaterat till frågan om nationalitet och matlagning kan man här 
konstatera att det nationalstatliga systemet bygger på ett ömsesidigt 
erkännande mellan nationer, där man betraktar varandra som den andres 
”andra”/relativa ”andra”, samt det ömsesidiga bekräftandet av att 
nationalitet knuten till territorium i form av nationalstaten är den viktigaste 
komponenten för indelningen av världens befolkning. I ett sådant system 
bör således det ”tredje”/absoluta ”Andra” utgöras av de människor eller 
grupper av människor som betraktas som utanför, eller ställer sig utanför, 
dessa premisser av nationalitet och territorium – varigenom de utmanar 
systemets premisser och totaliserande ordning.  

I fråga om nationellt betecknad matlagning kan i belysning av dessa 
resonemang konstateras att utländskbetecknad matlagning som betecknas 
som kommande från specifika nationalstater vilka går att peka ut på en 
karta till största del fungerar som ”andra”/relativa ”andra”. Således bör den 
”tredje”/absoluta ”Andra” matlagningen sökas bland den matlagning som 
inte ryms inom det nationella systemets tankeramar. I kapitlet identifieras 
tre sådana typer av matlagning: matlagningen från ”folken utan land”, 
matlagningen från ”länderna utan folk” och ”den kosmopolitiska maten”. 

Med ”folken utan land” menas matlagning som associeras med etniska 
identiteter som inte framställs som hemmahörande i en distinkt territoriell 
nationalstat och således inte som en del av ”nationernas familj”. De 
exempel som tas upp är romerna, judarna och de svarta afrikanerna. Dessa 
grupper framställs alla som av en eller annan orsak stående utanför 
”nationernas familj”, varför deras matlagning heller inte ägnas något 
intresse alls i kokböckerna (romerna och afrikanerna) eller mycket 
begränsat intresse (judarna). Med ”länder utan folk” menas de 
statsbildningar som av kokboksförfattarna betraktas som saknande ett 
riktigt utpräglat ”folk” – utan som snarare består av en blandning av olika 
sådana.  
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Vad gäller det habsburgska Wienerköket kan vi i detta sammanhang se 
hur kokboksförfattarna strävar efter att bryta upp denna icke-nationella 
köksbeteckning i mer territoriellt bundna nationella beteckningar. Som ett 
annat exempel framlyfts den bild av USA som produceras i kokböckerna, 
där landet får representera den hämningslösa blandningen av både folkslag 
och matlagning. Med ”den kosmopolitiska matlagningen” menas 
slutgiltigen den  matlagning som upplevs som saknande all form av 
koppling till territorium och nationalitet – en internationell matlagning utan 
”rötter”. Denna rotlösa matlagning framställs vidare som en produkt av en 
för långt gången modernisering och standardisering som hotar att utrota alla 
nationella skiljedrag. 

 
Att sälja in det utländska 
I kapitel 4 utgår jag i stort från samma källmaterial som i de två föregående 
kapitlen, men använder mig av ett annat metodologiskt grepp. I de 
föregående kapitlen användes underlaget för att avgränsa olika nationella 
kök inom diskursen om utländsk mat, där konstruktionerna av dessa kök 
sedan jämfördes inbördes med varandra. Analysen i kapitel 4 behandlar 
istället hela diskursen om utländsk matlagning som en enhet, vilken sedan 
undersöks för att försöka spåra olika tendenser i vilka ideologier och 
diskurser som kokboksförfattarna använder när de försöker övertyga sina 
läsare om att acceptera den presenterade matlagningen.  

Analysen i kapitlet tar sin utgångspunkt i sociologen Alan Wardes 
kategoriseringar av retoriktyper som används av kokboksförfattare vid 
presentationen av matlagning. Enligt Warde kan alla dessa retoriker 
reduceras till fyra antinomier, där termerna i varje är ömsesidigt 
uteslutande: hälsa och tillfredställelse, ekonomi och extravagans, 
praktikalitet och omsorg samt nymodighet och tradition. Jag kritiserar i 
kapitlet Warde för att vara alltför anspråksfull och totaliserande när han 
påstår att all typ av kulinarisk retorik kan reduceras till dessa fyra 
antinomier, samt för att det ömsesidiga uteslutandet inte alls är så självklart 
som Warde påstår. Samtidigt framhåller jag att dessa kategoriseringar är en 
fruktbar utgångspunkt för att strukturera en studie om retorikbruk inom 
kulinariska diskurser.  

I den empiriska undersökningen, byggd på Wardes kategoriseringar, 
noteras att alla de retoriktyper som modellen innehåller finns 
representerade i materialet, om än i högst varierande grad. Olika former av 
hälsoretorik är vanligt förekommande under i stort sett hela 
undersökningsperioden, medan tillfredställelsen retorik framförallt 
förekommer i kokböckerna om utländsk mat under 1950- samt 1960-talen. 
Jag resonerar i kapitlet kring att hälsoretoriker troligtvis är bland de mer 
effektiva för att övertyga läsare att konsumera tidigare okända, och därför 
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potentiellt farliga, mattyper. Praktikalitetens retoriker förekommer under 
hela undersökningsperioden, vilket även omsorgens retorik gör. Samtidigt 
noteras att ett antal retoriktyper förekommer i underlaget, vilka relaterar till 
denna antinomi, men som svårligen kan reduceras till den. Dessa är 
antinomierna mellan att framställa matlagningen som (kvinnans) nöje eller 
plikt, samt mellan matlagningen som hantverk och matlagningen som 
konst. Här noteras ett skifte som sker mot slutet av 1950-talet där 
matlagningen, från att tidigare generellt ha presenterats som en plikt och ett 
hantverk, istället kommer att omdefinieras som ett nöje och en konst.  

Vad gäller ekonomins och extravagansens retoriker noteras att 
extravagans-retoriker inte egentligen förekommer i någon av de undersökta 
kokböckerna, inte ens i de mest exklusiva, vilka istället försöker tona ned 
den presenterade matlagningens kostsamhet för att framhäva den som 
ekonomiskt inriktad inom sin genre. Ekonomins retoriker förekommer dock 
relativt ofta under hela undersökningsperioden.  En intressant förskjutning 
sker dock inom ekonomins retorik i skiftet mellan 1950- och 1960-talen där 
det ekonomiska omartikuleras, från att betytt det ”billiga” till att syfta till 
det ”prisvärda”, där det prisvärda allt som oftast framhålls som det lite 
exklusivare. På så vis förvandlas en del av den ekonomiska retoriken till en 
förtäckt extravagansretorik – där det lite extravagantare i form av råvaror 
av god kvalitet framställs som mer ekonomiskt än det ”småsnåla”. 

En retoriktyp som är besläktad med ekonomi- och extravagans-
kategorin är argumentationer kring den presenterade matlagningens 
”folklighet”, eller vad som kanske skulle kunna kallas för en anti-
exklusivitetens retorik. Denna retorik förekommer framförallt under 
perioden 1930-1970. En variant av denna retorik som förekommer i slutet 
av 1950-talet och som blir mycket vanlig under 1960-talet, är den som 
artikulerar folklighet med genuinitet. Den folkliga utländska matlagningen 
framhålls således i allt högre grad som mer ”äkta” än exklusivare dito, 
samtidigt som användningen av anti-exklusivitetens retorik generellt blir 
vanligare under 1960-talet. 

Olika typer av nymodighetsretoriker förekommer under hela 
undersöknings-perioden. Nymodighetsretoriken blir under undersöknings-
periodens lopp mer direkt och tydlig i det att den, från att framförallt ha 
betonat omväxling, går till att betona spänning och exotiskhet. Vad gäller 
traditionsretoriker uppmärksammar jag att det finns två typer av sådana: 
dels traditionsretorik som hänvisar till ”egna” (svenska) traditioner och dels 
sådan som hänvisar till ”andras” (utländska) traditioner. Hänvisningar till 
egna traditioner syftar framförallt till att garantera att den presenterade 
matlagningen är smakfull för den ”svenska smaken”. Hänvisningar till 
andras traditioner syftar framförallt till att styrka den presenterade 
matlagningens genuinitet eller äkthet. Den egna traditionens retorik 
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förekommer framförallt i stor kvantitet i de undersökta kokböckerna fram 
till slutet av 1950-talet, varefter den i stort sett helt försvinner. Därefter 
dominerar de utländska traditionernas retorik, genuinitetsretoriken, helt och 
blir en av de vanligast förekommande retoriktyperna i kokböckerna om 
utländsk mat under 1960-talet.  

I stort sett alla författare till kokböcker om utländsk mat tycks under 
1960-talet anstränga sig för att uppnå en genuinitetseffekt. Genuiniteten 
framställs som ett ankare till det förflutna, en navelsträng som placerar 
matlagningen i en uråldrig tradition och historia som vi alla kan ta del av 
genom att troget rekonstruera de gammaldags rätterna. Kulturhistoriska 
utläggningar blir allt vanligare förekommande i kokböckerna och 
matlagningen kommer att framställas som ett koncentrat av ett folks 
historia eller som sprungen ur folksjälen. Den ”oförstörda” matlagningen 
hyllas av flera författare som pekar ut moderniteten som ett hot mot genuin 
matlagning. I vissa fall övergår denna typ av retorik i en tendens till 
kulturell mixofobi samt reaktionär anti-modernism, och i ett fåtal fall även i 
ett rent rastänkande.  

 
Den utländska matens historiska roller 
Baserat undersökningen i kapitel 4 gör jag i kapitel 5 en kronologisk 
överblick över de större skiftena vad gäller retorikbruket i kokböckerna om 
utländsk mat under undersökningsperioden. Dessa skiften sätter jag även in 
i sina bredare socialhistoriska sammanhang, varigenom jag anser det gå att 
urskilja ett antal specifika epoker under vilka den utländska matlagningen 
har artikulerats olika, och haft olika sociala konnotationer. Från 1800-talet 
fram till 1920-talet betecknar jag som den aristokratiska och småborgerliga 
utländska matens epok. Under denna period förekommer två typer av 
utländskbetecknad matlagning – dels den franska som har starka 
konnotationer av exklusivitet och riktar sig till en kraftigt begränsad krets 
av mycket förmögna; dels dansk-, tysk- och engelskbetecknad matlagning 
vars retoriska artikuleringar snarare kan kopplas till små-borgerlighetens 
konsumtionsideal såsom hemkärlek, flit, sparsamhet och moderation.  

Perioden från 1920-talet till 1960-talet kallar jag för den folkliga 
utländska matens epok. Detta är en period under vilken det moderna 
projektet får sitt verkliga genomslag i svenska hem. Konsumtionen i 
hemmen ska planeras och omstöpas efter rationella linjer. Hemmet bör 
förvandlas till ”en maskin att leva i”, och även matlagningen skall ingå i 
denna maskin. Modernismens intresse för det universellt goda avspeglar sig 
i periodens kokböcker genom ett bristande intresse för att tydligt distingera 
mellan svenskt och utländskt samt mellan olika länders kök. Man hämtar 
istället inspiration från en mängd olika länder och försöker konstruera olika 
kanon av ”världens bästa rätter”. Snarare än att göra anspråk på att 
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presentera äkta utländsk matlagning tycks författarna göra en artikulering 
mellan utländskhet och en öppen, modern attityd. Under 1950-talet blir 
dock demarkeringen mellan olika utländska kök och mellan det svenska 
och det utländska tydligare. Den presenterade utländska matlagningen 
framstår inte längre som ett destillat av den universellt goda matlagningen, 
utan snarare som omväxling inom en specifikt svensk kontext. 

I kapitel 5 supplementerar jag även tankegångarna om det ideologiska 
moderna projektets genombrott med ett par andra förståelseskapande 
kontextualiseringar. En av dessa kan möjligen delvis förklara skiftet mot en 
ökad användning av praktikalitetsretoriker i kokböckerna under perioden 
1920-1960. Denna tankegång grundar sig på uträkningar som visar på en 
skarp nedgång i anställningen av hemhjälp under perioden, varför många 
kvinnor i denna ”hemmafruarnas era” blir allt mer tvungna att själva ta över 
de arbetsuppgifter i köket som hemhjälpen tidigare klarat av. Detta skulle 
till viss del kunna förklara det ökade intresset för förenklingar och 
rationaliseringar av matlagningen hos dessa.  

1960-talet kallar jag slutligen för den genuina utländska matens epok. 
Under denna period börjar den utländska maten framförallt att artikuleras 
som äkta och genuin snarare än som rationell och modern. För att förklara 
detta skifte anknyter jag till kulturgeografen David Harveys resonemang 
om hur man under 1960-talet kan börja urskilja begynnelsen av en bred 
reaktion mot modernismen och moderniteten. En komponent i denna 
reaktion är en ny tillvändhet gentemot den specifika platsidentitet som 
moderniteten upplevs som hotande. Denna reaktion mot moderniteten och 
modernismen speglas även i kokböckerna om utländsk mat genom 
uppvärderandet av genuinitet, traditioner och historia och ett hyllande av 
den matlagning som upplevs som opåverkad av moderniteten. Allt som 
oftast är det den nationella kulturen som ikläds rollen av det äkta och de 
nationella matkulturerna framställs allt oftare ur ett mixofobiskt perspektiv 
där dessa absolut inte får blandas. De nationalkulturella distinktioner som 
man uppfattar att moderniteten raderar ut måste i kokboksförfattarnas ögon 
försvaras.  

I kapitlet resonerar jag också kring att uppvärderandet av 
matlagningens kulturella och historiska sammanhang under 1960-talet inte 
bara kan ses som en reaktion mot det moderna tillståndet, utan även som ett 
symptom på det.  Med detta menar jag att den kraftigt ökade genuinitets- 
och traditionsretoriken kan ses som ett symptom på en utveckling där 
traditioner och kultur i allt högre grad kommer att betraktas som varor på 
en marknad, som värden vilka bör kapitaliseras. Denna tendens till en 
symbolisk ekonomi ser många bedömare som en viktig komponent i 
utvecklingen mot en senmodern/postmodern ekonomisk ordning där 
konsumenter i första hand köper in sig i myter snarare än fysiska varor. 
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Myten om ”rötter” och tillhörighet blir då en av de viktigaste symboliska 
tillgångarna i en era av stark social och kulturell omvandling där många 
genomgår omfattande identitetskriser.  

Jag diskuterar i kapitlet vidare att den nya genre av kokböcker som 
växer fram under 1960-talet, vilken jag kallar för ”nysnobbig”, är den som 
främst använder sig av den symboliska dimensionen för att presentera 
matlagning. Dessa böcker, vars syfte tycks vara att öka ägarens sociala 
anseende, verkar vända sig till de uppåtsträvande grupperna inom 
medelklassen, de grupper som Pierre Bourdieu kallar för ”den nya 
småborgerligheten” och vars status i stora drag bygger på ett ständigt 
uppdaterat kulturellt kapital.1121    

 
Retorik, ideologi och makt 
Kapitlet 5 avslutas med att jag lyfter fram tre teman ur 
undersökningsmaterialet vilka jag analyser mer ingående med en 
utgångspunkt i frågeställningen om hur tillsynes oskyldiga retoriker kan 
vara del av större ideologiska formationer vilka tjänar till att producera och 
reproducera ojämlika maktförhållanden i samhället. Det första av dessa 
tematiska undersökningar är en kritisk granskning av hur kvinnan 
konstrueras i de undersökta kokböckerna. Med utgångspunkt i den så 
kallade ”gatekeeper”-teorin resonerar jag kring om det ansvar för 
matlagningen som i kokböckerna läggs på kvinnan kan betraktas som en 
bas för kvinnlig makt i samhället. Min slutsats blir dock att detta inte är 
fallet eftersom den kontroll kvinnan konstrueras som utövande i köket 
ständigt presenteras som i slutändan avhängig mannens medtycke. En 
distinktion måste således göras mellan ansvar och makt, där kvinnan i dessa 
böcker ges ansvar över köket, men ett villkorligt ansvar med övergripande 
syfte att tillfredställa mannens smak och tycke.  

Det andra tema jag lyfter fram är en diskussion kring begreppet 
”kulturfetischism” vilket även relateras till den vidare frågan om det 
generella synsättet på främmande kulturer inom en viss kultur. I 
diskussionen argumenterar jag även kring hur moderna och senmoderna 
samhällen idealtypiskt bemöter det som uppfattas som kulturellt avvikande. 
Det moderna samhället beskrivs här som heterofobt, som icke tolererande 
kulturellt avvikande inom sina gränser. Därför söker det i sina relationer till 
främmande kulturer att appropriera och dekontextualisera det bästa av 
främmande kulturers kulturyttringar, vilka sedan tas över och 
ompositioneras inom den egna (nationella) kulturella kontexten. Det 
senmoderna samhället, å sin sida, är snarare heterofilt i det att det inte bara 
accepterar kulturell skillnad inom sina gränser utan även fetischiserar 

                                           
1121 Se även Ashley/Hollows/Jones/Taylor (2004), s 80. 
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denna. Andra länders kulturprodukter föreställs innehållande en essens av 
genuin kultur. Genom konsumtionen av simulacra av dessa kulturprodukter 
föreställer sig den senmoderna människan att hon kan absorbera en del av 
denna ”kulturella kraft” in i sig, och på det viset förändra sig.  

I avhandlingens källmaterial blir denna attityd kanske mest uppenbar i 
1960-talets genuinitetskult, där konsumtionen av främmande maträtter som 
föreställs som oförstörda av moderniteten impliceras kunna installera den 
konsumerade matlagningens kulturella kontext i den konsumerande 
individen, och på ett magiskt sätt förankra den i en mer traditionellt 
anknuten tillvaro. Detta beteende framhåller jag sedan som specifikt 
förknippat med den akuta identitetskris som drabbar efterkrigstidens 
medelklass i uppåtrörelse under 1960- och 1970-talen. Jag framhåller 
vidare att både den moderna och senmoderna attityden till det kulturellt 
avvikande innehåller aspekter av ett exotiserande kolonialistiskt synsätt och 
olika former av kulturell imperialism. Därför kan båda förhållningssätten 
kritiseras som i grunden oetiska då de utgår ifrån ett bemäktigande, där 
främmande kulturer endast betraktas som intressanta i det att de kan 
fungera som föda för att förbättra den egna situationen. 

Slutgiltigen lyfter jag i kapitlet fram en diskussion kring effekterna av 
de övergripande ideologiska skiften som vi kan se spår av i det skiftande 
retorikbruket inom diskursen om utländsk matlagning. Framförallt 
fokuserar jag på frågan om assimileringen och fetischiseringen av 
främlingsskap eller kulturell annorlundahet. Jag diskuterar hur det moderna 
samhällets assimilationistiska ideologi, vilken kan spåras i den 
modernistiska diskursen om utländsk matlagning med dess anpassnings-
retorik relaterar till mer övergripande mönster i den moderna 
nationalstatens relation till främlingar och kulturella avvikelser inom dess 
gränser. Jag tittar också på hur den starkt framväxande genuinitetskulten 
inom 1960-talets texter om utländsk matlagning kan associeras till den 
senmoderna nationalstatens modell för hantering av kulturell olikhet och 
främlingar, den så kallade multikulturalismen.  

Jag konstaterar här att skiftet i diskursen om utländsk matlagning, från 
att utländsk mat ska anpassas till svenska traditioner till att den ska vara 
”äkta”, i mångt och mycket är en parallellprocess till skiftet mellan en 
assimilationistisk och en multikulturalistisk samhällsideologi i Sverige. 
Vidare påpekas att multikulturalismen haft många positiva effekter för de 
kulturella minoriteterna i Sverige, men att ideologin samtidigt är 
problematisk. Det främsta av problem med den mer extrema 
multikulturalismen är kanske nedlåsningen av kategorierna ”svensk” och 
”främling” (”invandrare”) där främlingens möjlighet att bli accepterad som 
svensk försvinner i och med den mixofobiska attityd som essensialiseringen 
av främlingsskap och annorlundahet leder till. Syftet med denna analys är 



EPILOG 

361   
 

att visa hur retoriken som brukas på ett enskilt fält kan vara del av bredare 
ideologiska formationer. Genom att associera den retorik som brukats på 
det kulinariska fältet till utvecklingen av relationen till det kulturellt 
avvikande i moderna och senmoderna samhällen kan vi se hur de retoriker 
som framstår som harmlösa på ett fält kan ha långtgående konsekvenser för 
fördelningen av makt i samhället när de brukas i andra sammanhang.   

 
Svenska kulinariska ikoner 
Kapitel 6 i avhandlingen fokuserar på begreppen ”smörgåsbord” och 
”husmanskost” och de skiftande meningar dessa begrepp har begåvats med 
genom historien. Jag fokuserar framförallt på när begreppen börjar laddas 
med en nationell symbolik, ”svenskhet”. I kapitlet påpekar jag att 
husmanskosten och smörgåsbordet idag kan betraktas som Sveriges främsta 
nationella kulinariska ikoner vilka symboliserar nationen på ett mytologiskt 
plan, men när blev de egentligen det?   

I min undersökning av smörgåsbordsbegreppet tittar jag på hur 
smörgåsbordet utvecklats ur den aptitretarbuffé som på 1700-talet kallades 
för brännvinsbord. Under 1800-talet växte brännvinsbordsseden i 
popularitet och brännvinsborden växte i omfång för att i mitten av 1800-
talet börja benämnas smörgåsbord.1800-talets stora och exklusiva 
smörgåsbord såg bara till viss del ut som de smörgåsbord vi känner idag. 
Mot slutet av 1800-talet började smörgåsbordets anseende sjunka i de finare 
kretsarna i samhället. Det är under denna period som det istället kommer att 
bli en välkänd symbol för småborgerlig förlustelse. Under denna epok tycks 
de flesta mer respekterade samhällsdebattörerna i landet snarare framställa 
smörgåsbordet som ett hot mot den nationella hälsan än som en vördad 
nationalsymbol. Smörgåsbordet kommer således inte att ingå i det breda 
nationella kulturarv som konstrueras i slutet av 1800-talet.  

I början av 1900-talet sjunker smörgåsbordet ytterligare i anseende. 
Det är först på 1950-talet och 1960-talet som kallen på smörgåsbordets 
rehabilitering växer sig starka. Restaurangentreprenören och hovtraktören 
Tore Wretman tycks ha varit en av de viktigaste aktörerna i denna 
”räddningsaktion”. Ett av de viktigaste målen med hans projekt verkar ha 
varit att rensa bort allt det som han uppfattade som ”osvenskt” från 
smörgåsbordet. Jag konstaterar i kapitlet att Wretmans kvalitetsstämplade 
smörgåsbordsordning kan betraktas som upphöjandet av en relativt 
oreflekterad sed till en kodifierad nationellt laddad tradition. Wretman slår 
fast vad som hör hemma och inte på ett smörgåsbord, och framhåller denna 
kodifierade variant av seden som hur ett ”äkta svenskt smörgåsbord” bör se 
ut.  

Vad gäller husmanskosten så tycks begreppet under 1700-talet ha 
syftat till en diet av den typ som husfolk och tjänare åt i vardagslag. 
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Begreppet framstår ha varit relativt negativt laddat. Det är först i mitten på 
1800-talet som begreppets konnotationer blir lite mer positiva, i och med att 
dess användning förskjuts från att ha varit en beteckning på tjänarmat till att 
få beteckna den vardagliga matlagningen i borgerliga hushåll. Framförallt 
tycks begreppet under denna period artikuleras med ”ekonomiskt sinnad” 
kosthållning. I och med de teknologiska och sociala framstegen som 
förbättrade levnadsvillkoren för många i Sverige i början av 1900-talet 
kommer innebörden i husmanskostbegreppet återigen att förskjutas. Från 
att ha varit en beteckning på borgerskapets vardagsmat kommer det nu till 
att användas som en beteckning för den breda allmänhetens 
vardagsmatlagning.  Innebörden av ”billig men god” matlagning kvarstår 
dock. 

Under 1950-talet börjar husmanskostbegreppet att omartikuleras. Det 
kopplas starkare till en mening av regional landskapsmatlagning. Som 
Orvar Löfgren påpekat utgör regionen i Sverige en mikromodell för en 
nationell patriotism eller nationalism. Kopplingen mellan landskapet, 
”myllan”, traditionen och nationen är stark. Kokboksförfattarna börjar i allt 
högre grad kontrastera husmanskosten mot den standardiserade moderna 
matlagningen. Under 1960-talet blir dessa tendenser ännu tydligare och den 
nya, nationaliserade innebörden av husmanskostbegreppet tycks bli allmänt 
vedertagen. Husmanskosten presenteras som den matlagning som utmärker 
en svensk matkultur. Men denna matkultur framställs också som hotad av 
en urspårad modernitet och ett ohämmat inflöde av utländska influenser, 
varför den måste räddas.  

Även i detta sammanhang tycks Tore Wretman inta en centralposition. 
Wretman kodifierar även här vad som är ”äkta svenskt”, och vilken 
matlagning som därmed bör föräras med beteckningen ”husmanskost” och 
inte. Något som i sammanhanget dock bör påpekas är att detta urval i mångt 
och mycket framstår som baserat på Wretmans smak och snille snarare än 
historiska belägg. Vissa gånger tycks han till och med använda sig av en 
traditionalistisk retorik för att smyga in helt nyskapade rätter under 
husmanskostbeteckningen, samtidigt som han låter vissa gamla rätter falla 
utanför.  

Jag konstaterar slutligen i kapitlet att det först är under 1960-talet som 
husmanskost- och smörgåsbordsbegreppen tycks etableras som svenska 
kulinariska ikoner. Detta sker genom en extensiv användning av olika 
former av nationalistiska retoriker som artikuleras med husmanskosten och 
smörgåsbordet. Under denna period framstår det som att det finns ett behov 
av att kodifiera det ”typiskt svenska” på det kulinariska fältet, ett behov 
grundat i en föreställning om överhängande hot, på grund av vilka ”det 
svenska sättet att leva” riskerar att gå förlorat. Den försvenskade 
matlagningen, bestående av smörgåsbordet och husmanskosten, framställs 
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som ett nationellt arv som med dedikerade ansträngningar kan räddas eller 
rent av återupplivas. Samtidigt leder dessa ansträngningar i praktiken till 
skapandet av nya kulturfenomen helt präglade av sin tid, fast iklädda en 
retorisk dräkt som försöker peka bakåt mot det förflutna.  

 
Det svenska nationella köket 
I kapitel 7 fokuserar jag på frågan om den kulinariska svenskheten och 
formationen av ett svenskt nationellt kök. Jag inleder kapitlet med en 
diskussion om hur nationella kök kan definieras som diskursiva koncept, 
vilka måste skiljas från samvariationer i praktiska matvanor inom en nation. 
Jag konstaterar vidare att intresset för svenskbetecknade kokböcker varit 
försvinnande litet inom den svenska kulinariska diskursen. Endast dryga 
1% av de kokbokstitlar som publicerats under perioden 1600-1970 har haft 
konnotationer av svenskhet i sin titel, vilket kan jämföras med de 11% som 
haft någon form av konnotation av utländskhet.  

Jag pekar vidare på att kombinationen av svenskhet och matlagning 
inte verkar ha ansetts vara någon vidare lyckad i 1700- och 1800-talets 
Sverige. Samtidigt tycks det ha existerat relativt tydliga föreställningar om 
vilka preferenser som utgör, om inte en svensk matkultur, så en ”svensk 
smak”. En preferens för bastant och tung matlagning tycks ha varit en 
komponent i denna smak, liksom även en negativ attityd gentemot starkt 
kryddad mat och då särskilt mot vitlök och lök. En annan aspekt av den 
svenska smaken verkar ha varit en misstänksamhet gentemot användningen 
av olja i matlagningen. Föreställningarna om en distinkt svensk smak har 
varit så inflytelserika att de flesta författare till kokböcker om utländsk mat 
ansetts sig tvingade att anpassa den presenterade matlagningen efter denna 
smak, vilket sker i stor utsträckning ända till slutet av 1950-talet.  

Efter min undersökning av den svenska smaken fortskrider jag i 
kapitlet med att försöka spåra konstruktionen av ett svensk nationellt kök. 
Jag påpekar vidare att föreställningar om existensen om en distinkt smak 
inte kan likställas med konstruktionen av ett svenskt nationellt kök; där det 
förra är en idé om existensen av vissa preferenser vad gäller matlagningen 
och det andra istället handlar om skapandet av ett korpus av rätter vilka 
artikuleras med en svensk nationell symbolik.  

Efter en utvikning angående den amerikansk-svenska kokboks-
diskursen vars poäng framförallt varit att lära ut amerikansk matlagning till 
svenska invandrare i USA gör jag en analys av 1800-talets och det tidiga 
1900-talets svenskbetecknade kokböcker. Genom en läsning av dessa 
böcker kommer jag fram till att svenskbeteckningen i deras titlar troligtvis 
syftar till att definiera dem som innehållande ”den i Sverige nu brukliga 
matlagningen” snarare än någon typiskt svensk matlagning. I något fall 
betecknar titeln snarast en programförklaring till hur författaren anser det 
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svenska köket bör utformas med inflytande från utländsk matlagning 
samtidigt som den existerande svenska smaken och matlagningen 
förlöjligas.  

Under de starkt nationalistiskt färgade 1930- och 1940-talen 
utkommer dels Thora Holms Högtider och bemärkelsedagar i svenska hem 
och dels Sten Hellbergs svenska kokbok. Holms bok är starkt 
traditionalistisk och utgör en ansats att i detalj kodifiera traditioner för alla 
svenska högtidsdagar. Även om Holms bok utgör ett utpräglat 
traditionalistiskt verk så är dess nationalism mer implicit än explicit, till 
skillnad från i Sten Hellbergs kokbok. I denna är den patriotiska ansatsen 
tydligt kommunicerad samtidigt som dess nationalism artikuleras med en 
framåtblickande modernistisk attityd till matlagning snarare än en 
traditionalism. Hellbergs kokbok utgör ett tydligt försök till att konstruera 
ett svensk nationellt kök, om än ett futuristiskt sådant snarare än ett 
traditionalistiskt.  

Istället är det under 1960-talet som en tydlig artikulering mellan 
nationalistisk och traditionalistisk retorik kommer att göras i samband med 
en ansats till nationalkökskonstruktion. I Oskar Jakobssons Svenska 
Landskapsrätter, men kanske framförallt, i Tore Wretmans Svensk 
husmanskost formuleras ett aktivistiskt program för konstruktionen 
(”bevarandet”) av ett svenskt nationellt kök. Särskilt i Wretmans bok tycks 
syftet vara att upprätta en korpus av rätter som kan betecknas som 
”helsvenska”. Detta sker i Wretmans ögon för att värna den svenska 
matkulturen för angrepp från moderniteten och utlandet. De verktyg 1960-
talets författare till försvenskade kokböcker använder sig av för att avvärja 
dessa upplevda hot är nedtecknandets, kodifieringens och kanoniseringens 
strategier. Genom att samla, definiera och upphöja ett antal recept till det 
”äkta svenska köket” ska författarna rädda den svenska matkulturen undan 
förfall och utplåning.  

Samtidigt som författarna genom bruket av traditionalistiska och 
nationalistiska retoriker söker uppnå en genuinitetseffekt i sina kokböcker 
så är det uppenbart att valet av de rätter som inkluderas i kokböckerna inte 
alls alltid är styrt av någon form av historicitet. Speciellt i Tore Wretmans 
fall är det tydligt att det är författarens egna estetiska och smakmässiga 
preferenser som får styra vilka rätter det är som blir inkluderade i kanon 
och inte. Utformningen av det nya koncept man konstruerar på ett 
diskursivt plan, det ”svenska köket”, styrs således i mångt och mycket av 
kodifierarnas godtyckliga preferenser vilka formas i deras samtid snarare än 
av de kanoniserade rätternas historicitet som praxis.  

Jag avslutar kapitel 7 med att resonera kring några möjliga orsaker till 
varför denna nationalkökskonstruktion sker just under 1960-talet. Här görs 
en koppling till de förskjutningar vi tidigare i avhandlingen har kunnat se i 
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introduktionerna av utländsk mat och de nya retoriska strategier som där tas 
i bruk under detta decennium, kanske framförallt med fokus på 
uppvärderandet av kulturell äkthet och renhet samt traditioner. Jag påpekar 
att denna retorikförskjutning och det nya intresset för att definiera det 
typiskt svenska på det kulinariska området kan betraktas som två tecken på 
en mer övergripande ideologisk förskjutning i samhället.  

Byggande på framförallt Marshall Berman och David Harvey 
framhåller jag hur 1960-talet utgjorde en förfas till 1970-talets breda 
negativa reaktion gentemot den mer klassiska modernismen och 
moderniteten. Harvey, och kanske framförallt Berman, påpekar dock att 
denna reaktion även kan betraktas som en rörelse och förskjutning inom 
moderniteten, som kanske är inbyggd i dess ambivalenta utveckling vilken 
till en viss grad självgenererar motstånd. Modernitetens snabba och 
kraftfulla utveckling under decennierna före 1960-talet provocerar i denna 
analys fram en reaktion där vissa grupper kommer att söka förankra sig och 
sin identitet i det lokala och det som upplevs som tryggt och bestående. I 
detta sammanhang spelar föreställningar om en nationell gemenskap med 
en nationell kultur och nationella traditioner en viktig roll. Detta är en 
process som etnologen Orvar Löfgren beskrivit som ”stolthetens 
etnifiering”, då allt mer av människors självidentitet och självförståelse 
kommer att formuleras i etniska och nationella termer och genom vilken 
etniska och nationella gränser således betonas och låses ned.  

 
Avslutande diskussion 
 
En värld av mat 
Sedan urminnes tider har människan använt matlagning som en social och 
kulturell avskiljare. Redan i svenska kokböcker från 1600-talet skiljer 
författarna på olika utländska matlagningsstilar som exempelvis tyska och 
franska. Det är i detta sammanhang dock värt att komma ihåg att de 
nationella beteckningar som ges olika matlagningstyper i dessa tidiga 
kokböcker framförallt utgör beteckningar på mycket exklusiva kök, vars 
frukter endast en försvinnande liten andel av befolkningen hade möjlighet 
att avnjuta. De nationella beteckningarna hade väldigt lite, eller inget alls, 
att göra med tankegångar eller föreställningar om hur tyskar och fransmän i 
allmänhet åt. Detta ägnades överhuvudtaget inget intresse i de tidigare 
svenska kokböckerna om utländsk matlagning.  

Det verkar egentligen ha varit först i efterkrigstidens Sverige, under 
1950- och framförallt 1960-talen, man verkligen börjar intressera sig för 
utländsk mat – i meningen inte bara av mat med en statushöjande utländsk 
beteckning, utan snarare mat som kopplas samman med föreställningar om 
hur befolkningen i ett land verkligen äter. ”Fransk mat” går från att ha 
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betecknat internationell grande cuisine till att betyda ”fransmännens 
matlagning”. Kanske beror denna förskjutning på svenskarnas ökande 
resande, men den kan även delvis bero på etablerandet av den nationella 
principens dominans på det kulinariska fältet.  

Med detta menar jag en ideologisk utveckling där nationen etableras 
som den form inom vilken alla typer av kulturyttringar bör formuleras och 
förankras; där folk, territorium och kultur knyts samman och där en tydlig 
nationell hemvist blir ett viktigt kriterium vid bedömningen av en maträtts 
status och legitimitet. Uttryckt på ett annat sätt – innan 1950-talet var det 
inte så noga med var maten egentligen ”kom ifrån”. Under 1950-talet, och 
framförallt under 1960-talet, tycks detta bli allt viktigare, och mat som inte 
kan pekas ut som havande en tydlig hemvist vilken kan pekas ut på en karta 
blir i allt högre grad anatema. 

Varför sker då denna utveckling på det kulinariska fältet under 
efterkrigstiden, och då särskilt under 1960-talet? Här kan man notera att 
denna förändring är en del av ett övergripande skifte på det kulinariska 
diskursiva fältet. Under den period då influenserna från det moderna 
projektet var som starkast på fältet, ungefär 1930-1960,  fanns i många 
kokböcker en tydlig inriktning gentemot kokkonstens universella 
rationalisering. Det var inte så viktigt var en viss typ av matlagning ”hörde 
hemma” eller om den var ”äkta”, det viktiga var att den kvalitativt kunde 
bedömas som bra, och då framförallt ur ekonomisk och praktisk synvinkel.  

Under 1960-talet inleds en attitydförändring. Flera inflytelserika 
aktörer på fältet gör en helomvändning och börjar istället öppet vända sig 
mot modernismen och moderniteten, vilka framställs som hotande allt vad 
god matkonst kan kallas. Dessa aktörer framställer istället matlagningen 
som en skön konst snarare än som ett hantverk, samt som ett nöje istället 
för som en plikt. En ofta implicit universalism byts mot en helt explicit 
partikularism där vikten av historia, traditioner och kulturell autenticitet 
betonas och där nödvändigheten av att hålla olika (nationella) matkulturer 
åtskilda, och inte blanda ihop dem till en utslätad rotlös kosmopolitisk 
matkultur, gång på gång predikas.   

Denna förskjutning från beteckningn av matlagning som hantverk till 
konst och från ekonomi till kvalitet är ett tecken på att många människor i 
samhället under denna tid får det bättre ställt, vilket ger nya prioriteringar. 
Men skiftet i retorikbruket sammanfaller även med ett mer övergripande 
ideologiskt skifte inom västvärlden. 1960-talet kan här betraktas som en 
period vilken förebådar den genomgripande kris i moderniteten vilken 
genomgås under 1970-talet. I vissa grupper i samhället börjar de 
modernistiska idealen kraftigt att ifrågasättas redan under 1960-talet. Detta 
gäller kanske framförallt inom kultureliten och inom de framväxande 
vänsterradikala rörelserna. Hos en stor del av den breda ”kontrakulturella” 
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vänsterrörelsen frodades en ”tillbaka till landet” Heimat-romantik vilken 
inspirerade den så kallade ”gröna vågen” där det rena och av kapitalismen 
oförstörda föreställdes kunna återfinnas i bondelivet på landet.  

En extrem variant av denna utveckling var de maoistiska sekternas 
romantiserade idealbild av kinesiska lantarbetare eller peruanska 
campesinos, vilka föreställdes genomleva en mer äkta erfararenhet av 
världen och livet än medlemmen av de västerländska samhällen vars 
organiska kulturella vävar upplevdes som förstörda av moderniteten.1122 På 
det stora hela sker alltså en uppvärdering av det lokala och ”genuint 
folkliga” i vissa avantgardegrupper i samhället där man visar förnyat 
intresse för gamla sedvanor, vilket i Sverige även yttrade sig som det 
förnyade intresset för en inredningsstil inspirerad av gammal allmoge och 
ett återuppståndet intresse för traditionella former av hemslöjd under 
framförallt 1970-talet. Sammantaget kan man i alla dessa trender se 
tendenser till en ny tillvändhet till det som upplevs som genuint och 
folkligt.  

Moderniteten och dess upplevt universaliserande effekter (dit vissa 
grupper också räknar den globala kapitalismen) kommer således att 
betraktas som ett hot mot allt det ”nära och kära”. Som en reaktion på detta 
hot uppstår därmed den ovan diskuterade tillvändhet till allt det som 
upplevs som hotat: den folkliga traditionen, platsens integritet och gruppens 
samhörighet. I samtliga dessa fall får nationen, i och med dess dominanta 
position som grundläggande enhet på den mentala kartan, fylla en viktig 
funktion. De traditioner som kommer att åkallas är således främst de 
nationella traditionerna, de geografiska avgränsningar som kommer att 
befästas är de nationella gränsdragningarna och de identiteter som kommer 
att prioriteras är de nationella identiteterna – även om alla dessa många 
gånger artikuleras med en förankring i det lokala.  

 
Svenskhet per portion 
Det tycks ända sedan 1600-talet ha funnits vissa föreställningar om en 
specifik svensk smak. Tankar om en normativt bra svensk matkultur eller 
ett specifikt svenskt nationellt kök verkar dock vara mycket senare idéer 
som tydligt artikuleras först framåt mitten av 1900-talet. Inledningsvis är 
dessa artikuleringar otydliga och konfliktfyllda där det svenska köket och 
den svenska matlagning framförallt framställs som baserade på en öppen, 
modern(istisk) inställning till matlagning. Det är först på 1960-talet som 
diskursen om ett svenskt nationellt kök börjar stabiliseras i en artikulering 
med traditionalism och nationalism. Då sker en kodifiering av ett svenskt 
kulinariskt kulturarv och en uppgradering av seder till traditioner, samt i 

                                           
1122 Jämför också med Levenstein (1993), s 184. 
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vissa fall också ett uppfinnande av helt nya kulinariska traditioner. Det 
nyvakna intresset för ett svenskt kulinariskt kulturarv visar sig inte bara 
genom publikationen av nyskrivna titlar om den svenska matlagningen, 
utan även genom ett återuppståndet intresse för gamla klassiker som Cajsa 
Wargs och Hagdahls kokböcker, vilka nytrycks i faksimilutgåvor under 
slutet av 1950-talet och under 1960-talet.1123  

Plötsligt blir således begreppet ”svensk” på det kulinariska fältet 
kopplat till en sfär av begrepp som ”traditionell”, ”historisk” och liknande – 
och omvandlas på så vis till en positivt laddad beteckning på det kulinariska 
fältet, från att tidigare framförallt ha varit ett nedsättande skällsord. Något 
som är intressant med denna omorientering är att den leds av några av de 
aktörer som var bland de ivrigaste moderniseringsförespråkarna på det 
kulinariska fältet fortfarande i början av 1950-talet.  

Det jag vill lyfta fram genom att påpeka detta är svårigheten med, och 
det ointressanta i, att peka ut enskilda individer som ”matnationalister” eller 
”matmodernister”. Snarare kan vi se hur aktörer, vars främsta mål oftast 
kanske var är att sälja in vissa recept, förbättra standarden på matlagningen 
i landet eller stärka sin egen position på fältet i olika tider griper till olika 
retoriker, beroende på vad som är gångbara argument i det rådande 
ideologiska klimatet. Det vi kan se är hur den retoriska arsenalen som fanns 
tillgänglig för en författare på det kulinariska fältet fortfarande under 1950-
talet dominerades av en modernistisk internationalism. Under 1960-talet 
sker ett ideologiskt skifte och plötsligt är det helt andra och mer 
nationalistiskt inspirerade retoriska formulering som står högt i kurs. Det 
jag här pekar på är således hur centrala aktörer på det kulinariska fältet, 
medlemmar av en trendkänslig kulturell elit, starkt influeras av den växling 
i tidsandan som under 1960-talet förebådar ett omvälvande och 
genomgripande ideologiska skifte i samhället.  

Det som utmärker dessa centrala aktörers nya inställning är en 
genomgripande känsla av förebådad kulturell död, en akut rädsla för att 
någonting ”håller på att gå förlorat”. Den diagnos som ställs är att en 
urspårad modernitet och modernism håller på att utplåna de distinkta 
nationella kulturerna. Den för långt gångna moderniteten hotar det 
”äktsvenska”, varför detta måste kodifieras och bevaras. Denna analys blir 
grunden till ett projekt för konstruktionen av ett svenskt kulinariskt 
kulturarv.  

Den kanske främste och mest inflytelserika aktivisten i detta projekt 
var troligtvis Tore Wretman. Det är det wretmanska (nya) svenska köket, 
en tradition av moderna och ofta, men inte alltid, historiskt influerade rätter 

                                           
1123 Se bland annat  En gammal svensk kokbok från 1650 (1962), Warg (1969) samt 
Hagdahl (1963). 
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klädda i en traditionalistisk retorik som vi idag till största del syftar på när 
vi talar om ”det svenska köket” eller ”den svenska matkulturen”. Denna 
matlagning, med dess bas i begreppen husmanskost och smörgåsbord, har 
burits upp av Wretmans gamla restauranger med Operakällaren (och kanske 
framförallt dess bakficka) i spetsen, och har utvecklats och spridits av hans 
många lärjungar bland vilka exempelvis Gert Klötzke, Björn Halling, Nils-
Emil Ahlin och Erik Lallerstedt utmärkt sig.  

Trots detta har Wretmans version av det svenska köket, med hans egna 
idiosynkratiska utdefinitioner och indefinitioner av vad som är 
”äktsvenskt”, inte blivit fullkomligt hegemoniskt. Den av Wretman 
föraktade Skomakarlådan har inte helt utrotats från restaurangmatsedlarna. 
Men det är ändå svårt att överdriva Wretmans inflytande, speciellt med 
tanke på att hans kokbok Svensk husmanskost var en av de allra första som 
på 1960-talet aktivt försökte forma och formulera ett svenskt kulinariskt 
kulturarv och ett svenskt nationellt kök. 

För att återvända till frågan om orsakerna bakom den omsvängning 
som sker på det kulinariska fältet under 1960-talet så har jag tidigare 
framhållit att den tycks motiveras av en överhängande känsla av förlust 
eller kulturellt förfall orsakade av en urspårad modernitet. På ett sätt skulle 
man, delvis i linje med Marshall Berman, kunna beskriva detta som att den 
universalistiska moderniteten besegrar sig själv. Den moderna människan 
känner sig universaliserad, ”rotlös”, men upplever detta som ett negativt 
tillstånd och strävar bort från det för att på nytt förankra sig i det 
partikulära.1124  

Något som blir ironiskt i detta sammanhang är att bilden av vad som 
utgör det svenska kulinariska kulturarvet aldrig tycks ha varit så tydlig som 
när man upplever det som hotat, eftersom man nu kodifierar och drar 
tydliga gränser för vad som ska räknas in i ett sådant kulturarv och inte, på 
ett sätt som man aldrig tidigare gjort. Denna ironi blir även tydlig om vi tar 
i beaktande existensen av vad som framstår som ett relativt starkt svenskt 
nationellt kök i praxis under 1930-1960-talen, en gemensam smak och 
norm för matlagning utlärd i skolkök och kokböcker. Under denna period är 
man som minst intresserad av att definiera och kodifiera vad som är typiskt 
svenskt. Men under 1960-talet, när dessa gemensamma kulinariska normer 
börjar attackeras och brytas upp (många gånger av de som senare ska 
framträda som svenska kökets främsta förkämpar) uppstår behovet av att 
diskursivt låsa ned och bestämma vad som är det typiskt svenska på det 
kulinariska fältet. Nu ska sedernas förfall stoppas och traditioner räddas, 
vilket i praktiken inte innebär räddandet av något gammalt utan i mångt och 
mycket skapandet av något nytt – iklätt traditionens mantel. 

                                           
1124 Se även Arvidsson (2001), s 65. 
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Det verkar inte finnas något som gör människor så traditionalistiska 
som en avsaknad av sammanhangskänsla. Man famlar efter vilka 
fästpunkter som helst i tillvaron och greppar efter allt som har en nyans av 
stabilitet och gammal tradition. Ju mindre rikt på fungerande 
sammanhållande seder ett samhälle är, desto mer traditionalistiskt och 
traditionsskapande tycks det bli. Ju mindre platsbundet, desto mer 
platsfixerat och platsfixerande. Traditionalismen, längtan efter det genuina, 
kännetecknar således en upplevd brist på gemensamma normer och seder.  

Men som Thomas Hylland Eriksen i en text konstaterat är önskemålet 
om att leva i en självvald tradition, dvs. traditionalismen, en typisk modern 
företeelse, en ”romantisk ideologi med målsättningen att återupprätta den 
förlorade oskulden” som omöjligtvis kan lyckas i sin önskan att vrida 
klockan tillbaka.1125 Orsaken till det omöjliga i denna önskan kan 
framhållas genom att hänvisa till Anders Salomonsson, som i detta 
sammanhang har skrivit om hur traditionalisterna söker kompensation för 
förlusten av sammanhangskänslan genom en ”återorientering mot det som 
en gång var”.1126 Jag skulle i ovanstående citat vilja byta ut ”en gång var” 
mot ”föreställs en gång ha varit”.  

Orsaken till denna modifikation är att jag anser att vi måste hålla i 
minnet hur de gränser som under 1960-talet dras upp för den ”äktsvenska” 
matlagningen är relativt godtyckliga, eller kanske snarare, är starkt färgade 
av tidsandan och värderingarna i den epok som själva gränsdragningen görs 
i. Det är i mångt och mycket gränsdragarna och kodifierarnas smak snarare 
än de utvalda maträtternas historia som styr vad som ska lastas på vagnen 
för att vara med i framtiden och vad som ska sparkas av, samt i vilken 
version förpackningssedlarna för det som lastas på ska utföras.  

 
Att stoppa tidens gång och patrullera den kulturella gränsen 
En aspekt av den konstruktion av ett svenskt kulinariskt kulturarv som sker 
på 1960-talet är den tidigare påtalade nedlåsningen av det ”äktsvenska”. En 
kodifiering av denna typ utgör ett försök till en låsning och ”nedfrysning” 
av en kulturell utveckling där man bortser ifrån att kulturer består av 
processer och praktiker som omskapas och ofta även omdanas i och genom 
praktik – kultur är helt enkelt hur människor gör och lever. Skapandet av 
kodifierade diskursiva traditioner är således försök att fixera vissa praktiker 
och seder i tiden, att förhindra deras naturliga metamorfoser och låsa ned 
deras betydelse för att skapa en permanens varigenom den levda kulturens 
inneboende dynamik kan hejdas.  

                                           
1125 Hylland Eriksen (1999), s 46f. 
1126 Salomonsson (1987), s 89. 
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De kulturella praktikernas dynamik kan dock omöjligtvis hejdas på 
detta sätt. Det som istället händer är att diskurs och praktik frånkopplas 
varandra. Det som på ett idéplan betecknas som ”svensk” matlagning 
kommer för det mesta att ha väldigt lite att göra med vad svenskarna i 
realiteten har på sina tallrikar. Resultatet av detta, denna separation av en 
föreställning om vad som är den ”äkta” svenska matlagningen och vad vi 
äter till vardags leder till en situation där vardagsmatlagningen inte upplevs 
som ”svensk”, en känsla av att vi lever i ett kulturlöst tillstånd av 
durkheimsk anomie på det kulinariska fältet.1127 Det jag vill peka på här är 
att upplevelsen av detta tillstånd av kulturlöshet bland annat kan hänföras 
till det faktum att vi idag har en högst beskuren bild av vad svensk 
matkultur är och har varit historiskt. Detta är en strömlinjeformad 
mytologi-serande bild som tonar ned den genom historien ständigt 
pågående förändrings-dynamiken i de svenska matvanorna, samt det 
faktum att stora delar av våra föreställningar om den gamla svenska 
matkulturen formats så sent som på 1960-talet. Det är då begreppet ”svensk 
mat” förvandlas från ett ord som syftar till att beteckna det svenskar i 
allmänhet har på sina tallrikar, till att komma att innebära något som finns 
kodifierat i volymer i bokhyllan. 

Något som jag diskuterat tidigare i avhandlingen och som jag här 
återigen vill lyfta fram är också hur den kodifiering av det ”äktsvenska” och 
”osvenska” som sker på det kulinariska området på 1960-talet och den 
stängning av gränserna mellan dessa kategorier som då sker relaterar till 
liknande utveckling i många andra områden av samhället. Denna typ av 
kulturell mixofobi, där distinkta kulturer anses borda stå sida vid sida utan 
att beblandas, har fått förödande effekter i det sociala livet för många av de 
invandrare som kommit till Sverige under framförallt perioden från 1970-
talet och framåt. Denna multikulturalistiska ideologi har, sina goda 
intentioner till trots, till stor del lett till en havererad integrationsprocess där 
främlingskap blir en livstidsdom när den geografiska gränsen till viss del 
hålls öppen samtidigt som den kulturella gränsen till svenskheten stängs. 
Främlingen eller ”invandraren” blir då till en cementerad kulturell kategori 
snarare än en juridisk beteckning, och samtidigt som annorlundahet 
fetischiseras underordnas främlingen eller invandraren ständigt ”den äkta 
svensken” i sociala och politiska sammanhang.  

Bruket av genuinitetsretoriker på det kulinariska fältet förebådar 
således den bredare ideologiska förändring som sveper genom det svenska 
samhället under 1970-talet, en förändring som till stor del består av ett 
ifrågasättande av det moderna projektet och dess underbyggande 
värderingar. Fram till slutet av 1950-talet genomsyrades den svenska 

                                           
1127 Se Durkheim (1983). 
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kulinariska debatten om utländsk mat av ett assimilatoriskt ideal. 
Detsamma gällde den svenska attityden gentemot främlingar generellt. 
Samtidigt som man inte accepterade kulturell ”osvenskhet” var dock 
definitionen av svenskheten en öppen affär – en inklusiv kategori som var 
förhandlingsbar och förändringsbar. Med multikulturalismens intåg förbyts 
denna inställning. Några av de positiva aspekterna av den 
multikulturalistiska ideologin är att människor förlänas rätten till kulturell 
och etnisk självdefinition och till viss del även självdetermination.  

Parallellt sker dock även en nedlåsning av etniska och kulturella 
identitetskategorier och begreppet ”svensk” kommer i allt högre grad att 
etnifieras, i den mening att det knyts till en ”folktillhörighet” snarare än en 
nationell medborgerlig gemenskap. Tillträdet till svenskhet stängs på så sätt 
och tydliga kulturella gränser stakas ut, vilket stänger utrymmet för en mer 
dynamisk kulturell förändringsprocess där den svenskbetecknade kulturen 
kan utvecklas i enlighet med de verkligt utövade kulturella praktikerna i 
landet. Denna förändring, vilken vi kan skönja i de ”försvenskade” 
kokböckerna från 1960-talet, blir alltmer tydlig på fler och fler områden i 
samhället under 1970- och 1980-talen i en process som Orvar Löfgren 
kallat för ”stolthetens etnifiering”.  

För att återföra detta resonemang till det kulinariska fältet kan vi 
därmed fråga oss om några av de i Sverige idag i praktiken oftast 
konsumerade rätterna, som Kebab eller Sushi, någonsin kommer att 
betraktas som ”typiskt svensk” mat på samma sätt som de under 1600- 
1700-talet från Ryssland importerade plättarna och från Turkiet införda 
dolmarna? Det är inte alltför spekulativt att anta att fler svenskar varje dag 
mumsar i sig en kebab i pitabröd än Sillbullar med korintsås eller 
Korvkaka. Trots detta är det de senare rätterna som anses representera 
”typisk svensk mat”. Kebab, det är istället ”utländsk” mat och kommer så 
att förbli. Kanske är jag här dock något för pessimistisk. Det är ju möjligt 
att det bara är en fråga om tid och anpassning, någon generations gång, 
innan vi fullt ut accepterar Kebab, Pad thai och Meze som typiska svenska 
rätter? Trots allt, kanske någon invänder, kan vi ju idag betrakta Spaghetti 
med köttfärssås och Chili con carne som delar av den svenska 
husmanskosten. Dessa är ju rätter som varje dag står på menyn på 
lunchrestauranger, i skolmatsalar och i tusentals svenska hem.  

I mitt svar till dessa vill jag till att börja med framhålla att dessa två 
rätter populariseras i en brytningstid då det assimilatoriska idealet 
fortfarande var starkt på det kulinariska fältet, även om det hade övergivits 
av avantgardet och var på nedgång. Framförallt tror jag dock att det 
ovanstående påpekandet relaterar till motstridiga förståelser av begreppet 
”husmanskost”. Det är här även viktigt att poängtera skillnaden mellan en 
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viss praktik i matlagningen och den diskursiva konstruktionen av ett 
svenskt nationellt kök. 

På praktiknivån är det ju heller ingen tvivel om att svenskarna också 
tagit nyare ”utländsk” matlagning som kebaben till sitt hjärta – detta vittnar 
de otaliga kebabrestauranger som gör bra affärer landet runt om, och även 
det faktum att Kebabtallrik med två såser tagits upp i sortimentet av Findus 
färdiglagade ”Wärdshusrätter” tillsammans med sådana klassiker som Biff à 
la Lindström, Tunna pannkakor, Pannbiff med lök och Oxjärpar. Mot 
bakgrund av detta menar jag att de som idag betecknar Spaghetti med 
köttfärsås som husmanskost använder sig av en lite äldre artikulering av 
begreppet i meningen ”vardagsmat”, då de använder begreppet för att 
beskriva en allmänt förekommande praktik. Som jag påpekar i inledningen 
till avhandlingen blir begreppsdefinitioner aldrig helt hegemoniska, helt 
entydiga, och här ser vi ett tydligt exempel på hur en lite äldre 
begreppsdefinition lever kvar sida vid sida med en nyare sådan där 
begreppet istället förstås som ”typisk svensk” matlagning. Detta visar 
tydligt att förståelsen av begreppet som ”typisk svensk” matlagning inte 
fullt ut etablerats, begreppet bär fortfarande på motstridiga konnotationer 
(”vardagsmat/typiskt svensk mat”) på ett sätt som är typiskt för många av 
de begrepp som ingår i vårt ”sunda förnuft”.  

I den wretmanska kokkonstens sanctum, Operakällarens Bakficka, 
använder man idag också en definition av husmanskostbegreppet som är 
ännu lite annorlunda från de två ovannämnda, och bredare än den som 
gurun själv presenterade i sina senare kokböcker. På Bakfickans 
designerade husmanskost-meny samsas såväl barbecue-kryddade Spareribs 
som Lasagne al forno under denna rubrik. Denna bredare definition av 
husmanskostbegreppet, vilken vi även kunnat se i en del av kokböckerna 
om utländsk mat från 1950/1960-talen, ger begreppet innebörden av 
nationellt symboliskt laddad mat i allmänhet, oavsett vilket land det 
härstammar ifrån (bara det är något!). Det vi dock inte får glömma här är att 
denna alternativa användning av husmanskostbegreppet inte innebär en 
öppning av de diskursiva gränserna för vad man betraktar som det svenska 
köket eller den typiskt svenska maten. Snarare är det ett frikopplande av 
husmanskosten som begrepp från detta koncept, där husmanskostbegreppet 
i enlighet med en äldre konvention kommer att begagnas i mer generell 
mening som ”folklig” mat i allmänhet samtidigt som man fortsättningsvis 
är tydlig med att definiera vad som är ”typiskt svenskt”, ”typiskt italienskt”, 
”typiskt amerikanskt”, och så vidare.    

Kontentan av alla dessa resonemang blir dock att även om man idag 
med vissa kvarlevande gamla definitioner av begreppet kan erkänna 
Spaghetti med köttfärssås, Chili con Carne eller kanske till och med Kebab 
som husmanskost så kommer vi knappast att hitta recept på dessa rätter i 
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böcker som handlar om ”svensk matkultur” eller om ”det svenska köket” 
inom de närmsta hundra åren. Det vill säga om inte något radikalt händer i 
den diskursiva definitionen av vad som utgör svensk mat – vilket 
lyckligtvis aldrig kan uteslutas. Men om effekten av den på 1960-talet 
inledda essensialiseringen och nedlåsningen av vad som är ”äktsvensk mat” 
har lett till att svenskar idag till större del äter vad de betraktar som 
utländsk mat än vad man föreställer sig som svensk mat, vad är det då som 
gör den mat vi idag tänker på som ”svensk” så svensk? Mitt svar är, som 
jag tidigare klargjort, att det svenska i ”svensk mat” egentligen i mångt och 
mycket utgörs av en språklig koppling till en nationalistisk retorik och den 
genealogiska myt som är förknippad med den.  

 
Några avslutande personliga anmärkningar 
Jag vill avsluta avhandlingen med några få personliga reflektioner och 
anmärkningar. Mitt syfte med denna avhandling har hela tiden varit att 
erbjuda kritiska perspektiv på de ämnen jag undersökt. Jag har försökt 
förhålla mig misstänksam mot de mest spontant uppenbara förklaringarna 
för att på så sätt erbjuda ett alternativt synsätt bortom det självklara. I vissa 
fall har dessa alternativa förklaringar kanske varit mer övertygande än i 
andra. Trots detta har jag inte velat manipulera mina läsare till att acceptera 
de här presenterade idéerna som några ”hårda sanningar”. Jag har hela tiden 
velat hålla tolkningsramen öppen och visa på att det alltid finns olika sätt 
att tolka komplexa historiska förlopp. Därför har jag försökt resonera mig 
fram och inte dölja mina egna tvivel eller min egen tvekan.  

Min strävan har därmed heller inte varit att bli retoriskt perfekt i min 
argumentation, istället har jag velat öppna en diskussionshorisont för 
prövandet av olika möjligheter och för multiplicerande perspektiv och 
förklaringar. Det finns ju säkerligen andra infallsvinklar i detta fall som är 
minst lika intressanta och fruktbara som de jag har begagnat mig av. Här 
har jag ju bara kunnat utgå ifrån min personliga erfarenhet och lärdom, min 
plats i en historisk och social kontext som är bortom min kontroll, vilken 
till viss del har determinerat de möjliga infallsvinklar som funnits 
tillgängliga för mig. Trots detta vill jag ändå framhäva vikten av en kritisk 
och skeptisk inställning till vad som kan framstå som det självklara.  

Michel Foucault besvarade en gång den kritik mot hans forskning som 
påstår att hans texter utmynnar i ett generellt ”förkastande av allt”, genom 
att anmärka: ”poängen är inte att allt är förkastligt, utan att allt är farligt, 
vilket inte är exakt detsamma som förkastligt. Om allt är farligt finns det 
alltid något vi kan göra”.1128 I denna anda har jag velat lyfta fram oväntade 
infallsvinklar och att peka på de ”farliga” tendenserna i samhällsföreteelser 

                                           
1128 Foucault i Dreyfuss & Rabinow (1982), s 231f.  
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som jag själv, i mitt privata liv, i mångt och mycket har bejakat och 
anammat. Till dessa företeelser räknar jag den breda multikulturalistiska 
ideologin som gett mig, som tillhörande en minoritet i Sverige, en 
möjlighet att till fullo leva ut en etnisk och kulturell identitet vilken delvis 
avviker från det omgivande samhället. Jag kan här också lyfta fram den mer 
specifika tillvändheten till kulturell genuinitet i matlagningen, där jag 
personligen tycker att kulturhistoriska kontextualiseringar och kännedomen 
om att den mat jag äter är lagad på ett ”äkta” och ”rätt” sätt adderar till 
mina kulinariska upplevelser. I samma andetag som jag framhåller detta 
måste jag dock konstatera att de perspektivförskjutningar och analyser jag 
genomfört i denna avhandling har tvingat mig att ta ett steg tillbaka och 
betrakta dessa personliga preferenser och erfarenheter utifrån ett större 
historiskt sammanhang.  

Denna typ av självreflektion och relativiserande erfarenhet 
(relativiserande inte i meningen av urholkande utan i meningen av 
”ställande i relation till”) tror jag främjar en ödmjuk inställning till den 
egna erfarenheten vilken även i förlängningen öppnar för en mer ödmjuk 
inställning till ens medmänniskor och deras erfarenheter, ställningstaganden 
och livsval. Med dessa ord vill jag avsluta denna avhandling, men 
förhoppningsvis inte skriva slutet på den historia jag här har berättat. 
Istället öppnar jag för andras tolkningar av de händelseförlopp jag här har 
beskrivit och hoppas att denna text kan inspirera och kanske provocera till 
reflektion och formulerandet av avvikande åsikter.  
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SUMMARY 
 

In the land of meatballs: The historical construction of swedishness 
and foreignness in the culinary field 

 
The purpose of this doctorate thesis is to investigate the historical 
discursive construction of swedishness and foreignness in the Swedish 
culinary field, primarily during the period of 1900-1970, and to relate the 
changes in the articulation of these concepts to the overarching 
ideological shifts during this time-period. 

The epistemological & methodological position that underwrites the 
thesis is distinctively pragmatic and anti-foundationalist. The conceptual 
and theoretical framework that is utilized in the thesis draws heavily on 
post-structuralism and cultural studies; aspects of which are combined 
and wedded with strong influences from various discursive-analytic and 
rhetorical-analytic approaches, such as those of Wetherell & Potter, 
Fairclough, Billig and Laclau & Mouffe. Some of the central concepts 
that are utilized as heuristic devices in the thesis are “myth”, “rhetoric”, 
“articulation”, “discourse” and “ideology”. The purpose of the conceptual 
apparatus is to provide means to examine how social practices such as 
cookery become formulated in language, and thus become prone to 
ideological articulation. This articulation is performed by various agents 
through rhetorical statements that draw upon “common sense” 
perceptions that often are related to wider ideological formations, which 
contend to establish themselves as hegemonic regimes of truth and power 
in society at large.  

Thus agents both consciously and unconsciously produce and 
reproduce ideology when positioning themselves on particular discursive 
fields (such as the gastronomic) through their rhetorical statements. It is 
therefore interesting to investigate how actors through their rhetorical 
statements produce and reproduce ideology, both consciously and 
unconsciously in seemingly ideologically neutral texts, such as cookery 
books. In the thesis particular attention is paid to the articulation of 
culinary discourse and nationalistic ideology, especially in relation to the 
ideas about “banal nationalism” that have been advanced by Michael 
Billig. 

The thesis is based on an empirical investigation consisting of an 
extensive reading of the Swedish cookery books especially dedicated to 
foreign or Swedish cuisine published during a period dating roughly 
1600-1970, although the primary focus of the study – as previously stated 
– is on the period of 1900-1970.  



In the land of meatballs: The historical construction of swedishness and 
foreignness in the culinary field 

 

 378  
 

Chapters 2-5 of the thesis focus on the historical construction of 
foreign-signified food. An investigation of the construction of foreignness 
is an interesting research task by itself, but is also relevant in relation to 
the mapping of swedishness, as foreign cuisine have been constructed as 
the “culinary Others” which swedishness are contrasted against in the 
culinary field. Thus, by studying the construction of what has been 
considered foreign at different times, we can also learn a great deal about 
the apprehension of it’s opposite – the food that has been considered as 
typically Swedish. 

In chapter 2 the culinary Others are classified as either Central, 
Intermediate or Peripheral culinary Others, based on the frequency of 
occurrence in the culinary literature and the magnitude of the constructed 
cultural distance between the cuisine in question and the idea of 
swedishness. Based on a compilation of all the cookbooks published in 
the country between the years of 1600-1970, it is concluded that 
approximately 11% of the total number of published cookbooks during 
the chosen period were signified with foreignness in their titles, either by 
denotation or connotation (92 out of 806). The significations that are 
classified as Central culinary Others are France, Italy, China, USA and 
Weiner cuisine.  

It is noticed that French is the most common denomination for 
foreign cuisine, across the time-period. The French cuisine is generally 
constructed as refined and cultured. It is also often implied as being 
extravagant, although this implication is most common in cookbooks that 
attempt to position other cuisines in relation to the French, and not so 
frequent in cookbooks dedicated to presenting French cuisine in 
themselves. In comparison with the French cuisine, Italian food – the 
second most frequent signification that is in steady ascension in the mid-
1900s, is generally constructed as being “of the earth” and “rustique”. 
Where France is constructed as the bastion of culinary refinement – the 
groomed and polished culture of cuisine, Italy is in contrast associated 
with culinary naturalness and uninhibited hedonistic enjoyment. Chinese 
cuisine has its general breakthrough in Sweden in the 1970’s, but already 
by the 1950’s a marked increase in the interest in Chinese cuisine can be 
noticed in the cookbooks. China is repeatedly referred to as the “France 
of Asia” in respect to the culinary arts. At the same time the authors that 
present Chinese-signified recipes recognize the ambivalent position of 
Chinese cuisine in Sweden: considered as “exotic” it exerts both an 
attraction based on novelty and instills a fear due to its unknown qualities.  

The Wiener cuisine is the denomination given to the central 
European cookery associated with the former Habsburg empire and its 
capital, Vienna. The denomination of “Wiener cuisine” often appears to 
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function as a form of clearing-station for dishes from the peoples of 
eastern and south eastern Europe, which are constructed as more 
“primitive”. Under the sign of the Wiener cuisine these “primitive” dishes 
are refined through influences from French cuisine and the Wiener 
cuisine is thus repeatedly portrayed as existing in a field of tension 
between the “cosmopolitan” Austria and the “vital” and “primitive” 
Hungary. 

The portrayal of US food is generally ambivalent. Even though, 
American signified cuisine is given large room in the Swedish culinary 
discourse during the 1900’s, especially from the 1950’s and onwards. The 
USA is often referred to as a country without a proper culinary culture. 
Many cookbook-authors negatively portray the American culinary culture 
as an uncritical and uncontrolled mixture of different styles and 
ingredients. 

Among the Intermediate culinary Others we find English, German, 
Dutch, Swiss, Russian, Spanish, Greek and Danish cuisines. Many of 
these, such as the English, German, Dutch and Swiss cuisines, are 
generally described as somewhat dull in the cookbooks during the periods 
of 1900-1970, although English and German food appear to generate 
some excitement during the 1800’s. 

The Peripheral culinary Others are (apart from the Nordic countries 
which are portrayed as strikingly dull) the cookery that is presented as 
“exotic”. Among these denominations we apart from cooking which is 
signified as Jewish (which is constructed as the “absolute Other” of 
“Europeanness”), also find the cooking ascribed to non-European cultures 
(exempting China). Among these Turkish cuisine is constructed as 
existing in an ambivalence between its “natural” roots in a mystical, 
exciting and somewhat dangerous Orient and its contemporary orientation 
towards the West. South American cuisine is also portrayed as exciting 
and somewhat tantalizing. Further, it is noticed, that the interest in, and 
exposition of “exotic” recipes increases dramatically in the 1960’s. 

In Chapter 3 three interrelated models for understanding the 
developments in the construction of foreign cuisines during 1900-1970 
are presented. In short, these can be described as based on the ideas of 
differentialization, nationalization & territorialization and the ideology of 
internationalism. “Differentialization” is meant to refer to a tendency in 
the material whereby the geographical denominations used for the 
foreign-signified dishes increasingly becomes more precise and varied, 
especially during the 1950’s and 1960’s. A possible explanation to this 
that is put forward, is that the Swedish general public during this period 
gain an ever increasing and specialized knowledge about the world 
around them, perhaps most significantly through the introduction of 
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international mass tourism in the decades following the second world 
war. Through the higher general knowledge of the surrounding world, 
and especially of western and southern Europe, the boundaries of the 
well-known world shift outwards which increases the interest in and 
knowledge of an increasingly differentiated culinary world. 

The thesis of a nationalization & territorialization of cuisines relates 
to the idea that the unit of the ”nation” increasingly comes to dominate 
the mental map of the average person during the twentieth century. 
Eventually, by the middle of the century, the nation appears as a 
hegemonic cultural form to which all phenomena of culture, such as 
cuisine, must be articulated to gain legitimacy and status. Combined with 
a process of territorialization, where culture in general and cuisine in 
particular are tied to geographical location, foreign cuisines increasingly 
become constructed as part of national, territorialized cultures. Thus, 
denominations of culinary foreignness, from having earlier functioned as 
relatively open denotations of limited international discourses of 
aristocratic and court cooking, increasingly come to signify the idea of 
“typical” French, Italian or Spanish (etc) food, the food of the “people” 
(“Volk”). A logical outcome of the increased nationalization and 
territorialization of culinary culture is that new, previously unknown 
cooking, increasingly has to be packaged in a nationalized form to gain 
recognition and become attractive to the general public.   

The third interpretive model offered focuses on the ideological shift 
that occurs when Sweden, from having been quite an isolated and 
isolationist marginal country at the edge of the European continent during 
the first half of the twentieth century, comes to develop a self-image as a 
“moral superpower” or “world conscience” during the decades following 
the second world war. As a result of this shift, direct nationalistic rhetoric 
becomes anathema in the public debate and internationalism is installed 
as a central virtue. Paradoxically, though, internationalism at the same 
time is portrayed as practically being a particularly Swedish virtue, and a 
strong national identity as the most “international” country in the world 
thus develops. The Swedish internationalism has therefore been called an 
“ersatz-patriotism”. Through relating the changes in the Swedish culinary 
field to this overarching ideological shift we can see how the dramatically 
increased interest shown to “exotic” non-European cuisines during the 
late 1950’s and the 1960’s can be comprehended as part of this 
ideological shift, through which an active interest in that which is 
perceived as culturally different becomes highly socially valued, and the 
greater the perceived cultural difference of the phenomenon – the more 
“exotic”, the greater the gain in social status. 



SUMMARY 

381   
 

In chapter 3 the image of the culinary Others is also contrasted 
against various accounts of what has been considered typically Swedish 
in the culinary field during the examined time-period. It is concluded that 
the Swedish self-image generally has been remarkably negative in 
relation to culinary matters. Swedish culinary culture is repeatedly 
portrayed as lacking in genuine qualities and Swedish cuisine has 
regularly been described as monotone and dull, while Swedish cooks 
have been criticized for lacking in knowledge, lacking in engagement, 
sloppiness and prone to unmotivated excess, as in the voluptuous 
smörgåsbord. At least up until the 1950’s the adjective “Swedish” appears 
to have had strong negative connotations in the Swedish culinary field, or 
as it is stated in the thesis, Swedes historically appear to have been 
suffering from pathologically low culinary self-esteem.  

When juxtaposing the constructions of foreign cuisines, the culinary 
Others, with the low Swedish culinary self-image, it becomes obvious 
that the culinary Others, rather than functioning as negative counter-
images, have most often been constructed as positive role models for the 
improvement of Swedish culinary standards. But if the foreign cuisines 
mostly have acted as positive role models, where can we then find the 
food that has been constructed as the proper Other, the counter-image of 
Swedish cooking in particular and good cooking in general? Through 
readings of Emmanuel Levinas, Jean-Paul Sartre, Mary Douglas and 
Michael Billig it is theorized that what will be seen as the absolute 
culinary Others are those types of cooking that come to be considered as 
threatening the general classificatory system, that which does not fit into 
the system and thus threatens its general claims to validity. As already 
discussed above, the general classificatory principle for cuisines that is 
established during the 1900’s is the national principle, based on the idea 
of  “one people, one country, one culture”.  

As hypothesized, the absolute culinary Others should be found 
among the types of cooking that threaten to undermine the validity of the 
national principle within the culinary sphere.  Following this argument, 
three types of such absolute culinary Others are identified: the cooking of 
the “people without countries”, the cooking of the “countries without 
people” and the “cosmopolitan food”. The cooking of “people without 
countries” is here defined as the culinary practices that are associated 
with ethnic identities that are not portrayable as territorialized within a 
specific nation-state. The examples of this phenomenon that are provided 
from the source material relates to the image of Jewish, Roma (“gypsy”) 
and black African cooking. These groups have generally been considered 
as somehow standing apart from the general “family of nations”, and thus 
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we can also see that their cooking has been marginalized within the 
culinary discourse.  

The term “countries without people” here refers to states that 
generally have been considered as lacking a national people, a “volk”. 
These countries have instead been portrayed as consisting of a mixture of 
disparate nationalities artificially joined under a common national 
heading. In this context we can for example see how authors of 
cookbooks repeatedly, and with increasing force, have labored to break 
up the non-national regional Wiener cuisine into territorialized and 
nationalized denominations. Another example of what regularly has been 
constructed as a “country without people” is the USA, which repeatedly 
has been portrayed as a country of indiscriminate mixtures, both of 
peoples and culinary techniques. Finally, the “cosmopolitan food” is the 
cooking that has been portrayed as lacking every form of connection to 
territory or nationality, an international cuisine without “roots”. This 
cooking is most often presented as the product of a modernization and 
international standardization which, stretched too far, eradicates all 
aspects of national cultural distinction. 

Chapter 4 consists of an analysis of the rhetorical arsenal that has 
been employed to market foreign-signified cooking to a Swedish 
audience. The analysis is structured upon a categorization developed by 
Alan Warde, through which the rhetoric employed to promote cooking is 
divided into four structuring antinomies: Health & Indulgence, Economy 
& Extravagance, Convenience & Care and Novelty & Tradition. Here a 
general shift in the articulation of foreign food is identified in the late 
1950’s and 1960’s. From having been portrayed as convenient, health-
bringing, economic and popular the foreign-signified food increasingly 
comes to be articulated as indulgent and “genuine” or “authentic”. This 
new stress upon authenticity and genuinity stands in stark contrast to the 
rhetoric of previous decades, where a prominent component was the 
assurance that the cooking presented in foreign-signified cookbooks had 
been adjusted to the “Swedish palate”. Also, from having been portrayed 
as a practical art and a chore to be rationalized, cooking in general 
increasingly came to be portrayed as a creative art and a pleasure during 
the late 1950’s and 1960’s.The new rhetoric of authenticity is also 
associated to an increased historizication of the cooking presented in the 
cookbooks, where the recipes are portrayed as links to a historical cultural 
heritage which can be accessed through the faithful reconstruction of the 
dishes that are introduced. Foreign cooking is increasingly portrayed as 
sprung from the depths of the volk-soul. The genuine cooking which is 
constructed as “untarnished” is celebrated by authors who pinpoint 
modernity as a general threat to all authentic cooking. Sometimes this 
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rhetoric also displays strong tendencies of cultural mixophobia and 
culturally reactionary anti-modernism.  

Chapter 5 contains a diachronic socio-historical contextualization of 
the findings in the previous chapters. Here the period between roughly 
1800 and 1920 is presented as “the era of aristocratic and petty bourgeois 
foreign food”. During this period two different articulations of culinary 
foreignness exist side by side: on the one hand the French-signified 
cuisine with its strong connotations of aristocratic exclusivity, and on the 
other hand the Danish- German- and English-denoted cookbooks which 
are articulated with a rhetoric of petty bourgeois ideals such as 
homeliness, thrift, pennywiseness and moderation.   

The period of 1920 to 1960 is dubbed “the era of popular foreign 
food”. This is the époque during which the project of modernity fully 
penetrates the Swedish culinary realm. The home is increasingly 
portrayed as a “machine for living in” and a central mechanical 
component in this machine is cooking. The consumption of food is to be 
organized along rational lines and the modernist idea of the universal 
good is mirrored in the cookbooks of this period through a marked 
disinterest in drawing cultural boundaries between cuisines. But during 
the 1950’s the demarcation-lines between various culinary cultures 
become more heavily marked, and perhaps especially between that the 
constructions of various “foreign” cuisines and the category of Swedish. 
Thus, a change can be seen towards the end of this period, where foreign-
signified cookery no longer is presented as a distillate of the universally 
best cooking, but instead rather as items of novelty within a marked 
Swedish national-cultural context.  

Finally, the 1960’s are named “the era of genuine foreign food”. As 
previously stated, this period contains a radical shift in the rhetoric 
utilized in marketing foreign cooking to the Swedish public. Rhetorics of 
authenticity and genuinity become the standard arguments of cookbook-
authors and the rhetoric of the previous period, which among other things 
stressed the adjustment of the foreign-signified cooking to the Swedish 
palate, is now actively refuted. Relating to the ideas of David Harvey, this 
radical shift can partially be visualized as a foreboding of the more 
general reaction against modernity and modernism that occurs during the 
1970’s in the “Western” world. A component of this reaction is a 
dramatically increased regard for the identities of place, which come to be 
seen as threatened by a rampant modernity. In the cookbooks of this 
period “traditional” territorialized national cuisines appear to be presented 
as an authentic and culturally true antidote to modernity. At the same time 
as the stress upon cultural authenticity can be seen as a reaction to 
modernity, it can also be seen as a symptom of modernity, as it heralds in 
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an age of the commodification of culture where authenticizing narratives 
of place and history become valuable commodities in the marketplace. 
Knowledge of foreign cultures and their foodways increasingly also 
become marks of distinction for culturally insecure and disoriented 
socially mobile segments of the new middle classes, whose status in 
society largely build upon a constantly updated cultural capital.  

Chapter 5 ends with three thematic investigations of the 
relationships between rhetoric, ideology and power and how the 
seemingly innocent rhetorical forms utilized in one field can be shown to 
produce and reproduce ideological relations sustaining inequal 
distributions of power in society as a whole. The first of these 
investigations focuses on the construction of womanhood in the examined 
cookbooks. Here the concept of the woman as a power-wielding 
“gatekeeper”, controlling the purchasing power of the household is 
criticized, as it becomes obvious in the cookbooks that the female only is 
described as a producer of services in the home, a performer of tasks 
whose authority is only based on a decision by the husband to proxy his 
power to her. Here a distinction has to be made between responsibility 
and power, where the woman in the cookbooks is portrayed as being 
responsible for the care of the kitchen, though on the premises that the 
purpose solely is to satisfy the hungers and tastes of the male. 

The second thematic discussion on rhetoric, ideology and power 
centers around the concept of cultural fetishism. Here a distinction is 
made between the generic approaches of modern and late-modern 
societies to the question of cultural divergence within its borders. The 
modern approach is defined as assimilatory while the late-modern as 
valorizing in relation to cultural difference. The modern society’s 
heterophobic relationship to cultural Others is marked by a drive towards 
decontexualization and appropriation of what is seen as the best of 
foreign cultural phenomena, thus neutralizing the Otherness of these by 
submerging them within a national-cultural context. Late-modern 
societies, on the other hand, could rather be described as heterophiliac, in 
that they not only accept cultural divergence within its borders but also 
fetishises it. The cultural products of Other cultures are seen as containing 
an essence of genuine culture. Through the consumption of cultural 
simulacra the late modern consumer through a fantasy of incorporation 
imagines that it can absorb part of this “cultural force” into itself, and 
thus change its own ontological status. This development can be traced in 
the “cult of genuinity” that develops in the Swedish cookbooks on foreign 
cuisines in the 1960’s. Here the consumption of “exotic” cuisines, 
imagined as untarnished by modernity, is fantasized as installing a more 
“genuine” cultural context within the consuming individual, thus 
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magically anchoring her in a cultural tradition conceived of as more 
“true” than the (perceived as) modernity-ravaged Swedish culture. This is 
a type of fetishistic and fantastic thinking that can be associated with the 
desire of culturally disoriented middle classes to anchor themselves in 
that which is perceived as lasting “genuine” traditions, something which 
many of the members of these classes see themselves as suffering from a 
lack off. It is further stated that both the generic modern and late-modern 
attitudes to cultural Others and Otherness can be branded as somewhat 
unethical, as they both reflect aspects of colonialist and cultural 
imperialist thinking. 

The third theme focuses on how the modernist and late-modernist 
approaches to cultural Otherness not only affect the attitude towards 
cultural phenomena identified as Other, but also to the attitude towards 
the “strangers”, the persons which are living “among us” and who are 
identified as culturally divergent. The same ideology that inspired the 
modern rhetoric of adjustment in the culinary field can also be traced in 
the general attitude towards cultural Others in the modern nation-state. 
Likewise, the exploding genuinity cult in the culinary field in the 1960’s 
can be related to the introduction of a late-modern model for the handling 
of cultural diversity, the so called multiculturalist idea. It is further argued 
that the essentializing “freezing” or “locking down” of images of 
“genuine” cultures that can be seen in the culinary field in the 1960’s 
becomes highly problematic when viewed in relation to a similar 
development in the general relationship to cultural Others and cultural 
divergence. Here the cultural-mixophobic attitude leads to a conservation 
and essentialization of the categories of “true Swede” and 
“immigrant/foreigner”, where the later category is constantly 
subordinated to the former. Thus, through the essentialization of culture, 
the status of “immigrant” becomes a social and cultural category that 
locks individuals into a position of structural disadvantagement. As one 
observer poignantly has expressed the issue, multiculturalism can come to 
mean the right to sing in your native language while standing in line at 
the unemployment office. 

Shifting the focus from the construction of “foreignness” to the 
construction of “swedishness” in the culinary field, chapter 6 deals with 
the concept of national culinary icons. These are defined as dishes or 
culinary concepts that generally are constructed as mythologically 
containing some part of the “soul” of a nation. It is further argued that the 
smörgåsbord and husmanskost (“country cooking”) can be defined as the 
most widely recognized and prominent Swedish national culinary icons of 
today. But how, and when, did these culinary concepts become elevated 
and reconstructed into such national icons? The genesis of the 



In the land of meatballs: The historical construction of swedishness and 
foreignness in the culinary field 

 

 386  
 

smörgåsbord can be charted to the small appetizer buffets served together 
with strong spirits, the “brännvinsbord” that existed as a common 
culinary custom all over eastern Europe during the 1700’s. In the 1800’s 
the custom of “brännvinsbord” was popularized and expanded into a full 
fledged smörgåsbord, although the purpose of the smörgåsbord still was 
to serve only as an appetizer for a seated dinner and the composition of 
dishes that generally were presented only faintly reminisce of those which 
compose what we today consider a “typically Swedish smörgåsbord”. 
Towards the end of the 1800’s the smörgåsbord appears to fall out of 
fashion with the higher echelons of society. 

During this time-period the smörgåsbord comes to be considered as 
the indulgement of the petty bourgeois and many renowned 
commentators openly display their scorn of the institution, which is 
portrayed as a threat to the public health. As a result, the smörgåsbord is 
not included in the sweeping “mass-production” of nationalized traditions 
which occurs during the late 1800’s. 

It is only during the late 1950’s and the 1960’s that calls for the 
rehabilitation of the Swedish smörgåsbord begin to be heard within the 
borders of the land (the development of the concept internationally during 
this time-period is a whole different story). Tore Wretman, the great 
restaurateur and royal cuisinier, appears to have been one of the principal 
actors in what comes to be visualized as an operation to “save” the 
smörgåsbord. One of the foremost goals of Wretman appears to have 
been to rid the smörgåsbord of any influence to be labeled as 
“unswedish”. Wretman elevates the smörgåsbord from the status of a 
relatively unreflected custom to become a codified national tradition in 
the form of the “true Swedish smörgåsbord”.  

During the 1700’s the concept of husmanskost (“country cooking”) 
appears to have denoted the diet of house-servants and farmhands. It was 
a relatively negatively charged concept that had strong connotations of 
excessive frugality. Not until the mid-1800’s does the connotation of the 
concept become more positive, as it increasingly becomes used as a 
description of everyday cooking in households belonging to the middle 
and lower echelons of the bourgeoisie. The concept is generally 
articulated with an “economical mindset” during this period, although this 
thriftiness is portrayed as a voluntary choice, in opposition to the older 
connotations of forced frugality. With the technological and social 
advances of the 1900’s the food that has formerly been the everyday diet 
of the bourgeoisie comes to be democratizised and spreads in society. 
Thus, the meaning of the concept of husmanskost again shifts, and now 
becomes a term that is used to denote the popular everyday cooking for 
society at large. 
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During the 1950’s a number of actors in the culinary field actively 
begin to rearticulate the concept of husmanskost. The word becomes 
attached to dishes that are portrayed as signifying national tradition and 
“soil”. Cookbook-authors increasingly come to contrast the husmanskost-
cooking against modern standardized fare. During the 1960’s these 
tendencies grow ever stronger and the new, nationalized meaning of 
husmanskost-concept appear to become established in the field. In this 
articulation, husmanskost is portrayed as the iconic “typically Swedish” 
cooking and representative of a specific Swedish culinary culture. But 
this culinary culture is also portrayed as being under threat from the 
relentless inflow of foreign influences, which it has to be protected and 
“rescued” from. Also in this context Tore Wretman appears to have 
occupied a central position. For instance, in relation to husmanskost, 
Wretman codifies what is “genuinely Swedish” and decides which dishes 
deserve to be included under the heading of husmanskost. An aspect of 
this process of codification that needs to be highlighted here is that the 
process of inclusion and exclusion into this culinary heritage to a greater 
deal appears to be based on the discretion of the codifier, Wretman, than 
the actual historicity of the dishes adjudged. In some instances Wretman 
even appears to be utilizing a traditionalistic rhetoric to sneak a few brand 
new culinary creations under the auspices of the concept of husmanskost, 
while some common historical dishes are left out. 

The chapter is concluded with the observation that it appears as if 
the concepts of smörgåsbord and husmanskost are codified and 
constructed as national culinary icons as late as during the 1960’s. The 
elevation of the concepts into celebrated national traditions is achieved 
through the utilization of extensive nationalist rhetoric that is articulated 
with the concepts. During the 1960’s the smörgåsbord and husmanskost 
increasingly become portrayed as a national culinary heritage that must 
be saved from extinction through dedicated efforts. At the same time, 
paradoxically, these efforts many times lead to the construction of brand 
new and original cultural phenomena that are profoundly marked by the 
times in which they are “preserved”, although dressed in a rhetorical garb 
that attempts to anchor them in history. 

The final chapter of the book, chapter 7, is specifically concerned 
with the idea of culinary swedishness and the discursive construction of a 
Swedish national cuisine. It is noted that only a fleeting 1% (9 titles) of 
the total number of cookbooks published in Sweden during the period 
1600-1970 contain some form of direct denotation of swedishness, 
compared with the 11% that have signified foreignness.  

In the chapter I further recognize that the combination of “cooking” 
and “swedishness” appears to have been perceived as wholly negative 
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during the 1700- and 1800’s. Parallel to this though, there seems to have 
existed quite a clear idea of a specific “Swedish palate”, which has been 
portrayed as consisting of a preference for “heavy” and “hearthy” 
cooking and a dislike of heavily spiced food, and particularly against the 
usage of onions and garlic. A suspiciousness against the use of oils in 
cooking also appears to have been recognized as part of the Swedish 
palate. The idea of a distinct Swedish taste appears to have been so 
influential that most authors of cookbooks on foreign cooking have 
viewed themselves as forced to adjust the presented recipes in accordance 
with this perceived taste, at least up until the end of the 1950’s. 

After investigating the idea of the Swedish palate I initialize an 
attempt to trace the construction of a Swedish national cuisine. In this 
context I stress the difference between the informal idea of a national 
palate, representing a certain preference in cooking common within a 
population, and the discursively constructed codified corpuses of cooking 
that are articulated with a nationalistic rhetoric or myth, which can be 
labeled “national cuisines”.  

After a short excursion into the Swedish-American genre of 
cookbooks (excluding later “community”-style cookbooks), the purpose 
of which was to teach what was perceived of as typical “American” 
cooking to Swedish immigrants in the USA, I turn my attention to the 
Swedish-signified cookbooks of the 1800’s and early 1900’s. Through a 
reading of these books I come to the conclusion that the use of the term 
“Swedish” in the titles of the books rather purports to refer to the 
contemporary style of cooking in Sweden, rather than some idea of 
typically Swedish cooking. In some occasions the earlier Swedish-
signified cookbooks actually appear to have the purpose of introducing 
more influences from foreign cuisines, while belittling the existing 
Swedish cooking and palate.  

It seems as if the 1960’s is the decade when openly traditionalist and 
nationalist rhetorics are combined in an effort to codify a Swedish 
national cuisine. In Oscar Jakobssons Svenska Landskapsrätter (1963), 
and perhaps even more so in Tore Wretmans Svensk Husmanskost (1967), 
an activist program for the construction (”preservation”) of a national 
cuisine is clearly formulated. Particularly in Wretmans book the purpose 
appears to be to construct a corpus of dishes that can be denoted and 
codified as being “typically Swedish”, that is, somehow reflecting the 
Swedish national identity and character. The activism in constructing a 
national cuisine is explained to be motivated as a defensive manoeuver to 
counter the onslaught of modernism and foreign cooking upon the 
Swedish culinary culture. The strategy employed by the authors of 
“swedified” cookbooks in the 1960’s to counter this perceived threat are 
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the techniques of  enscription, codification and canonization. Through 
collecting, defining and elevating a certain body of recipes as the “true 
Swedish cuisine”, the authors see themselves as saving the Swedish 
culinary culture from entropy and extinction.  

But while the authors of the swedified cookbooks attempt to create 
an authenticity-effect through the utilization of nationalist and 
traditionalist rhetoric, it is obvious that the selection of dishes that are 
included in their codified “typically Swedish” cookbooks often is 
determined by other factors than the historicity of the dishes in question. 
Many times it is obvious that it rather is the esthetical and gastronomical 
preferences of the author in question that decides what is to be included in 
the codified national culinary canon and not. The design of the newly 
formed discursive concept of a “Swedish cuisine”, thereby appears to be 
guided not so much by the historicity of the canonized dishes in question, 
but rather by the somewhat idiosyncratic preferences of the codifiers.  

I round the chapter off by reasoning around the possible explanation 
to why the construction of a national cuisine in Sweden occurs during the 
1960’s. Here a reference is made to the rhetorical shift in the construction 
of foreign cuisines that occurs during the 1960’s, which was discussed 
earlier in the thesis and that consists of an increased regard of the ideas of 
cultural integrity, purity, authenticity and tradition. It is stated that the 
increased stress on authenticity in relation to foreign-signified cuisines 
and the increased stress on authenticity in Swedish cooking, through the 
construction of a codified “true” Swedish cuisine, cab be viewed as 
interrelated and parallel processes which are part of a wider ideological 
shift in society.  

Drawing on Marshall Berman and David Harvey I argue that the 
1960’s contained the seeds, the “cracks in the façade” of modernity, that 
came to herald in the broader anti-modern reactions of the 1960’s.  But 
Harvey, and especially Berman, also stress that this reaction can be seen 
not only as a reaction against modernity, but also as a dislocation within 
it, which is caused by the internal ambivalence of modern society that 
self-generates opposition. The overwhelming pace and magnitude of 
modernization in Swedish society (and “Western” societies in general) 
during the decades leading up to the 1960’s can be seen as provoking a 
reaction, where certain groups in society will attempt to re-anchor their 
identities in that which is apprehended as safe and lasting. In this context 
the idea of a national community, with a national culture and national 
traditions, comes to play a central role as the primary object identified as 
providing cultural security during times of great social and economic 
upheaval.  
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© Jonathan Metzger 
 
 

Mina favoritköttbullar: 
”Katalanska köttbullar” 

500 gram lammfärs   SÅS: 
2 msk smulat vitt bröd eller ströbröd  Finkrossade tomater  
2 tsk grovmalen svartpeppar  (m basilika) 
1-2 tsk salt   1 msk balsamvinsvinäger 
½ tsk socker   1-2 msk honung 
2 pressade klyftor vitlök  1 tsk paprikapulver 
½ dl finhackad persilja   1 msk olivolja 
½ dl finhackad basilika   ev någon chili 
 
Lägg de stekta bullarna (modell större) i en skål och häll över såsen. Låt gärna detta stå 
till nästa dag för att smaken ska komma fram bättre. Värm i ugn före servering. Servera 
med ris 
 
Tack till Ingrid för receptet. 
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