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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska livsmedelsförsörjningen under världskrigen. 

Detta är ett brett syfte som operationaliserats genom en undersökning av kristidskokböcker och den 

kunskap som skolkökslärarinnorna, författarna, till dessa förmedlar. Denna uppsats har försökt 

besvara frågorna: På vilka sätt kvinnorna, som besitter en stor kunskap om hushållsgöromål genom 

sin utbildning, använder sin kunskap under krigen, om det finns någon strävan bland dessa att 

professionalisera sitt yrke och om detta finns vilka strategier använde de sig då av?  Andra frågor 

som besvarats i denna uppsats är vilka varor var det som man hade brist på och vilka produkter 

använde för att ersätta dem?  

Författarinnorna använder sin kunskap och för den vidare genom att publicera kokböcker, i 

koböckerna har de inte bara recept på hur man skall laga maten utan de kommer även med råd på 

hur man skall göra detta på det mest ekonomiska sätten. Kokböckerna är noga avvägda verk som 

blandar matlagningen med näringslära och ekonomi. Kvinnorna besitter en svåråtkomlig kunskap 

och allierar sig med andra yrkesgrupper för att höja statusen på sitt eget yrke.  

Under första världskriget råder det en större varubrist och recepten i kokböckerna har ett fokus på 

hur man skapar egala surrogat för att ersätta dessa varor. I kokböckerna från andra världskriget så 

förlitar man sig mycket mer på kemiska ersättningsprodukter som man kan hitta i butikerna.  

Nyckelord: Världskrig, Livsmedelsförsörjning, Kokböcker, Skolkökslärarinnor, Hushållslärarinnor, 

Professionalisering, Kvinnor.  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Vänd åter till gamla tiders enkla levnadssätt

Inledning 

  Just nu när du börjar läsa den här inledningen har jag goda skäl för att anta att du 

  befinner dig i något av ätandets tre tillstånd. Det är vi alla i varje vaken minut  

  genom hela livet: du har antingen ätit en måltid för en stund sedan, du äter just nu 

  eller så kommer du inom kort göra ett nytt matkulturellt val och äta något. 
1

Maten är och har alltid varit en viktig del av våra liv, precis som citatet ovan säger så finns maten i 

vårt huvud under varje minut under hela våra liv. Hur påverkar då utomstående händelser denna 

mänskliga matklocka som hela tiden tickar inom oss?  

1900-talets historia är färgad av krig, kris och kamp, under krigen drabbades många länder 

däribland också Sverige av stora svårigheter med att försörja sin befolkning. Allt efter som krigen 

eskalerade blev det svårare att importera de varor som man behövde för att komplettera de 

produkter som man själv odlade och producerade. Livsmedelssituationen i Sverige utsatte den 

traditionellt kvinnliga hushållsområdet för både påfrestningar och tryck under de båda krigen, då 

ransoneringarna och restriktionerna kring matvaror, bränsle och andra produkter blev många. Men 

på vilka sätt påverkande detta livsmedelsförsörjningen i Sverige? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur livsmedelsförsörjningen i Sverige såg ut under första 

och andra världskriget. För att operationalisera syftet så skall kokböcker från de båda krigen 

analyseras. Tanken är att försöka urskilja på vilka sätt skolkökslärarinnorna, vilka är författarna till 

dessa kokböcker, använder sin kunskap om matlagning och hushållsgöromål samt hur detta yttrar 

sig i kokböckerna.  

 Tellström, Richard (2015). Hunger och törst. Svensk måltidshistoria. Från överlevnad till statusmarkör. s. 7. 1
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen att presenteras, den kommer att presenteras i tre 

olika grupper; livsmedelsförsörjning, professionalisering och kokböcker.  Den tidigare forskningen 

kring kokböcker har visat sig vara relativt tunn och därför kommer bara ett verk att presenteras.  

Livsmedelsförsörjning 
Även på den internationella arenan finns det angränsande forskning till ämnet för denna uppsats. Ett 

exempel på detta är Carin Martiins kapitel i antologin War, agriculture and food, där Martin 

undersöker den svenska jordbrukspolitiken mellan 1935-1955. I kapitlet kommer även första 

världskrigets, mellankrigstidens och efterkrigstidens jordbrukspolitik in.  Det första världskriget 2

beskrivs av Martin som en tid färgad av politisk vanskötsel och en opålitlig mattillgång. En tid där 

jordbrukspolitiken som grundades på att man kompletterade den nationella jordbruksproduktionen 

med import av billiga råvaror, tillsammans med missväxten och den alltmer eskalerande konflikten 

på kontinenten gav Sverige betydande problem. Jordbrukspolitiken under första världskriget 

kommer att leda till allt mer infekterade relationer mellan lands- och stadsbor, eller som Martiin 

skriver, mellan producenterna och konsumenterna.    3

Enligt Martiin tar den svenska staten lärdom av första världskriget och börjar redan innan utbrottet 

för det andra världskriget att föra en jordbrukspolitik som nästan är en total motsatts till den man 

haft innan. De rikliga skördarna från slutet på 1930-talet lagras, en ransonering sätts in tidigt, man 

skapar en bättre och mer omfattande organisation och administrering kring jordbruket och man 

uppmuntrar till en solidaritet mellan konsumenterna och producenterna samt så införs en kontroll av 

utrikeshandeln.  Den stora skillnaden för situationen i Sverige mellan det första respektive andra 4

världskriget är att ransoneringen under första världskriget beror på en brist på mat, medan 

ransoneringen under andra världskriget skedde för att man vill minska osäkerheten hos 

befolkningen. Martiin menar att det under andra världskriget inte var någon egentlig brist på mat, 

utan man bara var i behov av att förändra relationen mellan animalier och vegetabilier i kosten.  5

Min första frågeställning är där med om man kan se denna förändring i kokböckerna som 

 Martiin, Carin (2012). Farming favoured in times of fears. Swedish agricultural politics,1935-1955. I antologin War, 2

agriculture and food  redigerad av Paul Brassley, Yves Segers och Leen van Molle. s. 156. 
 Martiin (2012). s. 157-158.3

 Martiin (2012). s. 160-161.4

 Martiin (2012). s. 169.5
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publicerades under första och andra världskriget? Finns det tydliga likheter och skillnader i recepten 

i kokböckerna och i sådana fall vilka är de? 

Professionalisering 
I sin avhandling Uppbåd, uppdrag och undantag skriver Madelene Lidestad om kvinnors 

införlivande i manligt dominerande sfärer under första världskriget. Lidestad undersöker hur 

kvinnorna kommer in i manligt dominerade områden på arbetsmarknaden, i politiken och i 

försvaret.  Hon analyserar hur två tillsynes skilda processer, där man å ena sidan integrerar kvinnor 6

på manliga platser och å andra sidan hela tiden trycker på kvinnors ”annorlunda-het”, vilka 

samverkar under första världskrigets Sverige.  Lidestad menar att kriget skapade flera extra rum för 7

kvinnor att finnas i, både på arbetsmarknaden, i det offentliga (politiska) livet och på det militära 

området. Luckorna på arbetsmarknads fylldes av kvinnor, efter att arbetet gjorts kvinnligt. Kvinnor 

blev exempelvis en del av det militära livet på grund av att de kunde användas som 

sjukvårdspersonal och kokerskor.  Den nya kvinnliga uppgiften knöts till de traditionella kvinnliga 8

mönstren. Samma mönster kan hon se i den offentliga sfären, där kvinnorna tilldelades ansvaret för 

det enskilda hushållets dyrtidshushållning på grund av ämnets kvinnliga karaktär. Där de skulle 

bidra till samhället genom matlagningsdemonstrationer, kurser, rådfrågningsbyråer, välgörenhet och 

nödhjälp. Men den allmänna försörjningen för landet skulle skötas av männen.   9

Ulla Johansson har i sin avhandling Att skolas för hemmet, undersökt i vilken utsträckning 

folkskolan förberedde sina elever för livet och som delar av ett hem och en familj. Avhandlingen 

primära fokus har legat på fyra skolämnen trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och 

nykterhetsundervisningen.  Johansson menar att dessa ämnen fördes in i skolan då man från statligt 10

håll ansåg att hemmen inte längre kan sköta sitt jobb och ge ungdomen en adekvat utbildning.  Den 11

del av avhandlingen som har mest betydelse för denna uppsats är den om de husliga ekonomi, 

därför kommer detta att belysas ytterligare. I relation till detta ämnet huslig ekonomi i skoldebatten, 

menar Johansson att frågan om huruvida lärarinnan skulle vara utbildad eller bara en god kokerska 

blir högst relevant. Det ansågs finnas en fara att undervisningen skulle fokusera på en finare 

 Lidestad, Madelene (2005). Uppbåd, uppgifter och undantag. s. 11. 6

 Lidestad (2005). s. 19. 7

 Lidestad (2005). s. 183.8

 Lidestad (2005). s. 145-146.9

 Johansson, Ulla (1987). Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisnngen 10

i den svenska fackskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. s. 3-4. 
 Johansson (1987). s. 219-221. 11
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matlagning i fall man tilläts anställa vilken kompetent kokerska som helst, medan en utbildad 

lärarinna inte skulle låta ämnets innehåll gå den vägen.   12

Undervisningen i huslig ekonomi framhölls som viktig då en kunnig och noggrann husmoder skulle 

var lösningen på många samhälleliga problem, så som mannens hängande på krogen, de unga 

männens brottslighet och flickors prostitution. En billigare och bättre mat skulle öka männens 

produktivitet i industrin utan att man var tvungen att höja deras löner. Johansson lyfter även fram en 

annan ekonomisk vinning som ett införande av huslig ekonomi i skolorna skulle leda till. Flickorna 

skulle efter skolan ha en arbetskvalifikation där de hade framtida möjligheter som tjänarinnor.   13

Undervisningen i den husliga ekonomi kom till slut att ledas av utbildade lärarinnor, där den stora 

majoriteten hade en bakgrund inom kapitalistklassen. I Johansson avhandling framkommer det att 

kvinnornas ökade arbete utanför hemmet, den nya vetenskapen och den nya tekniken ses som 

orsaker till varför en utbildning inom huslig ekonomi ansågs vara behövlig. Flickorna hade inte de 

rätta kunskaperna för att driva ett hushåll då deras mödrar inte haft tiden att lära dem att laga mat. 

De var inte heller insatta i vilka födoämnen som man behöver för att må bra samtidigt som den 

teknologiska utvecklingen gjort att majoriteten av köken inne i städerna var utrustade med spisar 

och annan utrustning som de inte hade vana att hantera.  14

Även Britta Lövgren har undersökt professionaliseringen av kvinnor och deras kunskap. Syftet med 

Lövgrens avhandling är att undersöka hur hemarbetet blev en politisk fråga och varför, samtidigt 

som hon vill kartlägga motiven som olika samtida aktörer har för att politisera hemarbetsfrågan 

samt hur detta leder till tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut (HFI).  Det hon gör är att hon 15

försöker förstå och analysera hur synen på hemarbetet och på kvinnans roll i samhället såg ut och 

förändrades under 30-och 40-talen. För att göra detta utgår hon från fyra problemställningar, a. 

kvinnans uppgift i samhället b. hemarbetets organisation c. hemarbetets rationalisering och 

professionalisering samt d. hemarbetsfrågan i ett maktperspektiv.  Där varje fråga analyseras 16

utifrån tre nivåer, riksdagsnivån, den kvinnliga föreningsnivån och den individuella nivån, där hon 

 Johansson (1987). s. 124. 12

 Johansson (1987). s. 125. 13

 Johansson (1987). s. 130-13614

 Lövgren, Britta (1993). Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten 15

av Hemmens Forskningsinstitut. s. 2. 
 Lövgren (1993). s. 8-11. 16
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har utgått från brev mellan författaren  Elin Wägner och Brita Åkerman verksam i Fredrika 17

Bremers förbundet. Lövgrens resultat är att hemarbetsfrågan blev stor på grund av 

befolkningskrisen och arbetslösheten. Kvinnans plats i hemmet där hon kunde vara mor, något som 

hennes specifika egenskaper gjort henne speciellt anpassad för. Kvinnan skulle också hållas till 

hemmen för att de inte skulle ta arbetsmöjligheter från männen.  18

Alla nivåer som Lövgren undersökt i samhället menar att ett uppvärdering eller en statushöjning av 

hemarbetet måste komma till stånd. Medan man i riksdagen endast diskuterade behovet av en 

statushöjning så kommer man inte med några direkta lösningar på problemet, man väntar sig att en 

opinionspåverkan skall lösa problemet. Till skillnad från riksdagen kommer de politiska 

kvinnoförbunden med konkreta lösningar i form av ny teknik och nya arbetsmetoder.  Lövgren 19

beskriver hur kvinnoförbundens verkan för en professionalisering av hemarbetet. Hon kommer fram 

till att både de grupper som organiseringar husmödrar och de som organiserar hushållslärarinnorna 

stävar efter en professionalisering men på olika sätt. Hushållslärarinnorna var redan från början 

knutna till vetenskapen då organisationen hade sina rötter i naturvetenskaplig rön. För dem var 

rationaliseringen, verkan för en utbildning och en kunskap som bara var deras en väg mot 

professionalisering, som i sin tur var ett led mot en statushöjning. Husmödrarna däremot, hävdar 

Lövgren, använde sig av det som professionsforskningen kallar alliansstrategier. De knöt 

samarbeten med industrin och naturvetenskapen för att höja sitt egna yrkes status. Meningen med 

professionaliseringen var inte att hemarbetet skulle vara ett avlönat yrke, dock skulle arbetet, som 

exklusivt bevarades åt kvinnorna, åtnjuta en yrkesstatus.   Ytterligare frågeställningar för 20

uppsatsen är; på vilka sätt använder kvinnorna sin kunskap om hushållen och matlagningen under 

krigen? Finns det någon strävan efter att professionalisera sin kunskap? i så fall 

professionaliseringsstrategier använder man sig av?  

Kokböcker 
Den tidigare forskningen som använder sig av samma källmaterial som jag är gjord av Jonathan 

Metzger. Det han studerar är hur svenskt och utländskt konstrueras på det kulinariska fältet, i 

kokböcker, från 1900-1970.  En av hans slutsatser är att den utländska maten beskrivs som 21

 Lidestad (2005). s. 40.17

 Lövgren (1993). s. 61-62.18

 Lövgren (1993). s. 162-164. 19

 Lövgren (1993). s. 86-87. 20

 Metzger, Jonathan (2005). I köttbullslandet: konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. s. 23. 21
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exklusiv under det tidiga 1900-talet, för att under 20-talet fram till 50-talet beskrivas som folklig, 

billig och hälsobringande. Maten går också ifrån att beskrivas som ett hantverk till att bli en konst 

och en hobby i slutet av undersökningsperioden.   22

I kokböckerna tycks Metzger kunna urskilja en idé om den svenska smaken, där han menar att 

recepten anpassas till svenskens aversion mot kryddstark mat, mot lök, vitlök och olja i 

matlagningen.  Den stora poängen som Metzger kommer med är att adjektivet svenskt 23

genomgående är ett negativt klingande ord i kokböckerna fram till 60-talet. Den utländska maten 

ställs inte som en motpol till den svenska maten för att stärka den svenska självbilden, utan som ett 

gott exempel för en svensk mat i behov av förnyelse. På 60-talet däremot ses moderniteten som ett 

hot mot det traditionellt svenska, och ett svenskt nationellt kök i behov av räddning konstrueras.  24

Ytterligare framhåller han att den bild av svenskt och det utländskt som framkommer i kokböckerna 

inte är så oskyldig och ofarlig som den kan tyckas. Då den medvetet eller omedvetet upprätthåller, 

reproducerar och motiverar maktstrukturer i samhället mellan så väl könen som mellan svensken 

och invandraren.  Uppsatsens sista frågeställningar är;  Hur beskrivs då maten i kokböckerna under 25

första och andra världskrigen, vilka varor var det som man hade brist på och vilka produkter 

skapade man för att ersätta dem?  

Teoretisk ansats 
Professionsforskningen 
Staffan Selander menar att det inom professionsforskningen finns flera olika traditioner och en av 

dessa är den essentialistiska. Där man allt som oftast har arbetat med att försöka skilja en profession 

från vanliga yrken. Å ena sidan så har man använt sig av kriterier för att avgöra vad som anses vara 

en profession. Dessa kriterier för att ett yrke skall ses som en profession är att, 1. yrket skall ha en 

samhällelig sanktion, ett samhälleligt godkännande, 2. det skall finnas etiska regler, 3. yrket skall ha 

en auktoritet och 4. de som arbetar inom yrket skall följa en systematisk teori samt 5. så skall det 

inom yrket finnas en egen kultur. Selander menar att man antingen kan göra en hård tolkning av 

dessa kriterier och mena att alla skall vara uppfyllda för att något skall klassas om en profession, 

vilket gör att många yrken blir svåra att definiera och yrken som sjuksköterskor ses som semi-

 Metzger (2005). s. 199-200. 22

 Metzger (2005). s. 341-344.23

 Metzger (2005). s. 154-155. 24

 Metzger (2005). s. 256-257. 25
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professioner. Annars så kan man göra en svagare tolkning där bara en del av kriterierna skall vara 

uppfyllda för att ett yrke skall ses som en profession och då kan allt fler yrken klassas som 

professioner. Å andra sidan kan en profession kännetecknas av att de som arbetar inom den fått sitt 

yrke genom en prestation, en utbildning och inte via arv, genom att arbetet är för kollektivets bästa 

och att man behandlar alla sina klienter lika.  26

Professionsbegreppet kan och användas på ett vidare sätt där yrken kan häva sin roll som en 

profession genom att man 1. har en unik och svåråtkomlig kompetens, så som kirurger eller 

stridsflygare har 2. att man behärskar en akademiskt orienterad grundforskning likt biologier eller 

fysiker eller 3. att man har lärt sig att manövrera maktens kontrollmekanismer likt en politiker eller 

en börsmäklare.   27

Professionalisering däremot ses av Selander som en process där ett yrke strävar efter ett 

tolkningsföreträde, med andra ord som ett yrkes väg mot att bli en profession. Men det kan också 

vara en strategi mot mobilisering. Att professionalisera sig som yrkesgrupp är att försöka få 

kontrollen över ett kunskaps- eller verksamhetsområde, alternativt så är det ett sätt att få en större 

förhandlingskraft. Det finns enligt Selander flera olika strategier som man kan använda sig av för 

att professionalisera sig som yrkesgrupp. Detta kan man göra genom utestängning, där man bara 

låter de mer de rätta kunskaperna i form av exempelvis diplom eller examensbevis utöva yrket. 

Assimilering, där man tar in de grupper som man inte kan stänga ute för att göra dem mindre farlig. 

Så som de manliga och kvinnliga skollärare under 1900-talet i Sverige. Genom användandet av 

konkurrensbegränsning eller inträngning kräver man att få rätten till ett område som man tidigare 

har stängt ute från. Den sista strategin som nämns är allianstrategin där man som yrkesgrupp 

samarbetar med redan etablerade yrkesgrupper och professioner för att få större kredibilitet och 

status.   28

Genusarbetsdelningen 
Det finns enligt Yvonne Hirdman två skilda strategier som man har använt för att inkorporera 

kvinnorna i samhället, eller två lösningar på 1900-talets kvinnofråga, detta har varit genom 

utvidgning eller särskildhet. Utvidgningsprincipen fungera så att man skapar ett extra rum för 

 Selander (1989). s. 14-15. 26

 Selander (1989). s. 111. 27

 Selander (1989). s 114-115. 28

  !7



Vänd åter till gamla tiders enkla levnadssätt

kvinnorna intill den manliga normala verksamheten, man skapar flickskolor eller lägger till 

kvinnolöner i anställningskontrakten. Kvinnorna får med andra ord rättigheter men de organiseras 

vid sidan om männen, i en sidoordning. Principen för särskildhet handlar istället om att skapa ett 

eget rum för kvinnorna. Det egna rummet skall vara premierat för kvinnorna, och i tanken skall de 

inte ha någon manlig förebild. Men dessa kvinnosysslor som förlades i sina egna rum, tog modellen 

för organisering från de manliga yrkena och imiterarde de manliga verksamheterna.  29

Metod 
Vägen fram till denna uppsats har varit kantad av upprepade avgränsningar och urval. I tid och rum 

är denna uppsats empiri avgränsad till kokböcker utgivna under första och andra världskrigen, 

1914-1918 respektive 1939-1945. När avgränsningen hade gjorts fanns det ett överväldigande stort 

utbud där databasen fick fram 158 svenska kokböcker publicerade under första världskriget och 160 

stycken under andra världskriget. Därmed behövdes urvalet begränsas ytterligare för att komma ner 

till en hanterbar storlek. Till min hjälp i den fortsatta gallringen bland kokböckerna använde jag mig 

av litteraturöversikten Mat och dryck i Sverige: litteraturöversikt av Hans Blomqvist.  En närmare 30

titt på detta verk gjorde att jag kunde minska ner antalet kokböcker som var tryckta under krigsåren, 

detta genom att Blomqvist hade gjort en skillnad mellan kokböcker och husmorsböcker som liknar 

handböcker för hem och hushåll.   31

Efter genomgången av litteraturöversikten hade jag nu ett källmaterial besående av 64 svenska 

kokböcker från första världskriget och 73 stycken från andra världskriget. Ett fortsatt urval 

behövdes för att få ett mer hanterligt material, då fokus för denna uppsatts är matlagningen under 

krigen så har gallringen styrts av ord som kopplas till krigsåren. Ord som dyrtid-, sparmat-, billig-, 

ransonering, surrogat, kuponger eller kristid har eftersökts i kokböckernas titlarna, detta minskade 

källmaterialet till 33 respektive 25 kokböcker. En del av dessa kokböcker har sedan efter arbetets 

gång fallit bort då de inte vart tryckta i Sverige eller så har de inte gått att få tag i då de försvunnit 

på Kungliga Biblioteket. Detta resulterade i ett material bestående av 20 kokböcker från första 

världskriget och 23 stycken från andra världskriget.  

 Hirdman, Yvonne (2001). Genus - om det stabilas föränderliga former. s. 114-115. 29

 Blomqvist, Hans (1980). Mat och dryck i Sverige: litteraturöversikt. 30

 Blomqvist, (1980).31
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Innan den fortsatta metoden beskrivs behöver källmaterialet, kokböckerna kommenteras som källa i 

relation till frågeställningarna till denna uppsats. Metzger beskriver i sin avhandling att kokböcker i 

Sverige främst används som en manual och att de kan ha en viss inverkan på sin läsare. Men enligt 

Metzger så kan man inte säga i vilken utsträckning som en kokbok påverkar läsarens sätt att laga 

och äta mat bara genom att undersöka kokboken i sig.  Med detta i åtanke så kan genom det valda 32

källmaterialet utläsa vad det är experterna tycker att man skall laga och äta men inte vad 

befolkningen egentligen åt.  

Källmaterialet är mycket varierande i utseende, omfång och utförande både inom och mellan de två 

tidsperioderna. I vissa av kokböckerna är det omfattande introduktionskapitel, andra har kortare 

förord och en del saknar detta helt och hållet. En del kokböcker är mer omfattande och har ett stort 

antal kapitel om allt från bakning, frukost och lunch till konservering och råd. Även 

innehållsförteckningarna har sett mycket olika ut i kokböckerna, där några är korta och endast 

innehåller kapitlens namn och andra är  mer omfattande i vilka man kunnat hitta recepten via flera 

olika sökvägar. Ett exempel på detta är att rabarbersaft gått att finna under rabarber, saft och under 

saft, rabarber. Bland kokböckerna så finns det böcker som ser ut som det vi idag skulle kalla en 

kokbok, det är lite tjockare samlingar rikligt fyllda med recept, introduktionskapitel och tydliga 

innehållsförteckningar. Den andra extremen är de kokböcker som är mindre än ett vykort där 

recepten är korta och sammantryckta utan introduktioner eller förord. Mittimellan dessa finns det 

kokböcker som lättast kan beskrivas som det vi idag kallar bruksanvisningar, där en kort 

introduktion följs av korta recept utan någon direkt inbördes organisering.  

Till en början utgick arbetet med uppsatsen från en kvantitativ metod, där jag parallellt med 

läsningen av en kokböckerna sammanfattade deras innehåll i ett par tabeller. Dessa tabell är mycket 

omfattande och kommer på grund av detta inte att bifogas i denna uppsats. Det som förts in i dessa 

tabeller är antalet recept inom de olika kategorierna kaffe, te, dryck, soppa, kött, fisk, kål, rotfrukter, 

potatis, svamp, bröd och bakverk samt övriga recept vilka är en salig blandning recept om hur man 

skall förvara och konservera maten samt på hur man tillverkar sin egen såpa.  

Efter den kvantitativa sammanställningen har jag gjort en kvalitativ innehållsanalys, där 

kokböckerna i sin helhet, recepten, rådkapitlen, innehållsförteckningarna och förorden har närlästs. 

 Metzger (2005). s. 20-22.32
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Detta för att finna vad det var man hade för varor, hur dessa skulle tillagas, vilka surrogat som man 

använde sig av i maten och andra råd som kvinnorna ger till sina läsare. All denna information har 

sedan grupperats i kategorier som kom att utgöra delkapitlen i uppsatsen. Arbetet med uppsatsen har 

utmynnat i en komparativ metod, där recepten, råden och menyerna från de två krigen har jämförts 

med varandra för att påvisa en förändring över tid.  

Författarna till de olika kokböckerna har jag sökt genom World biographical system, där en del av 

författarna har gått att finna. I detta system har namn, ålder och yrke stått men även böcker där man 

kunnat finna ytterligare information om dessa personer. Från detta så har jag haft möjligheten att 

hitta författarna i olika tryckta bibliografier. I varje biografi som nämnts i World biographical 

system har jag slagit på alla författarnas namn för att vara helt säker på att så många som möjligt 

hittades.  Alla författare har eftersökts men inte hittats. För läsbarhetens skull har bara de författare 

som bäst kunnat följas och som det funnits lite mer omfattande information på valt att lyftas fram i 

uppsatsen. De andra har återgetts i fotnoter, källa till informationen om dessa författare ligger precis 

som resten i litteraturförteckningen.  Den informationen om författarna som gått att finna och som 

varit av störst vikt för mitt arbete med denna uppsats är författarnas utbildning, erfarenheter och 

viktiga publicerade verk. Ålder, födelseort och familj är annan information som kommit fram i 

eftersökningarna men inte använts ytterligare i uppsatsen.  

I källmaterialet finns det 37 namngivna författare till kokböckerna men alla dessa har inte gått att 

hitta i biografierna eller arkiven, vilket lett till lite kreativitet i sökandet. Då det i arkiven går att läsa 

om att en hel del av kvinnorna skrivit artiklar för olika tidningar så ville jag se om det fanns mer 

information om dem i dagstidningsarkivet nere på Kungliga Biblioteket. Vid genomgången av detta 

arkiv valde jag att slå upp alla författarnas namn och inte bara de som jag visste hade arbetat med 

tidningarna. Detta gjorde att nästan alla författarna gick att hitta. I sökningarna kom det i 

tidningarna fram artiklar som var utformade som notiser eller reklam som informerade om att 

kokböckerna hade publicerats. I dessa notiser har tidningarna skrivit ut författarinnornas yrkestitel, 

vilket har gett mig mer information kring dessa  författarinnor.  

Uppsatsens disposition 
I uppsatsen kommer det att göras en presentationen av matlagningsexperterna, kokboksförfattarna, 

och kokböckernas innehåll. I samband med presentationen av författarna så kommer det också 
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göras en beskrivning av skolämnet huslig ekonomi utveckling i Sverige, då detta skolämne ligger 

till grund för kvinnornas undervisning i matlagning och hushållsgöromål. Den största del av denna 

uppsats ägnas åt recepten och de råd som kvinnorna ger i sina kokböcker. Dessa är presenterade i 

större grupper så som kaffe, te, socker, mjöl och gryn, kakao och annan dryck, sallad och grönsaker, 

kött och fisk. För att behålla receptens integritet så har gamla ord bevarats och förts in i texten. En 

ordförklaring på dessa ord finns i bilagan efter uppsatsens litteraturförteckning 

Bakgrund världskrigen 
Det första världskriget bröt ut efter ett par oroliga sommarmånader 1914 när Frankrike och 

Storbritannien den 3 augusti förklarade krig mot Tyskland.  Europa stod inför ett stundande krig 33

och ett Europa i lågor. Samtidigt satte den svenska politiken med Statsminister Hammarsköld i 

spetsen käppar i hjulen för den svenska handelspolitiken. Hammarskölds politiska 

ställningstaganden försvårade relationerna med Storbritannien och när den brittiska blockaden mot 

Tyskland sattes in år 1916 blev de svenska importmöjligheterna knappa. En livsmedelsbrist och 

dalande import drev upp priserna på de inhemska varorna. 1917 infördes en knapp ransonerings 

order på 200g bröd och mjöl per dag och efter ett tag kom även gryn att räknas in i denna ranson. 

Samtidigt steg priserna på kött och potatisen tog över som den huvudsakliga födan. På mindre än tre 

månader, i början av 1917, dubbleras priserna på potatis, något som ledde till att staten satte in ett 

maxpris på potatisen.  34

Det svenska kommissionsväsendet växte sig allt större under krigets gång och redan 1914 hade man 

tillsatt Livsmedelskommissionen var uppgift var att ta beslut om och ge förslag på åtgärder för 

livsmedelsområdet. Under 1916 bildas Krigsberedskapskommissionen var uppgift blir att lösa 

arbetskraftsfrågan om Sverige skulle hamna i krig, då man gjort en bedömning att en manlig 

krigsmobilisering skulle leda till arbetskraftsbrist. Den avstannande importen ledde till ett behov av 

självförsörjning och den stora självförsörjningsfrågan tog plats på den politiska arenan. 

Livsmedelsbristen och Livsmedelskommissionens misslyckande är orsaken till att 

Folkhushållningskommissionen inrättas under 1916. Ansvaret för livsmedelsregleringarna och 

ransoneringen eller med andra ord att rätta befolkningens mun efter dess matsäck kom att hamna på 

kommissionens bord. Kvinnor kom att rekryteras till folkhushållningskommissionen för att bilda 

 Mckay, John P. (red) (2009). A history of world societies. s. 815-819. 33

 Andræ, Carl Göran (1998). Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918. s. 20-21. 34
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dess kvinnoråd med ansvar för konsumetsupplysningsverksamheten. En kristidsorienterad 

verksamhet som inkluderade instruktions- och konserveringskurser, något kvinnorna kom att 

bedriva under hela kriget.   35

Men 1917 års fortsatta livsmedelsbrist ledde till att man runt om i landet inledde en process för att 

nyodla åkermark, skapa mer odlingsbar jord och effektivisera de tidigare åkermarkerna. 

Jordbrukspolitiken slog om från ett fokus på att odla foder till djur till att fokusera på odling av 

näringsrika grönsaker.  I Stockholm började man samma år att odla grönsaker, så som kål och 36

potatis, i stadens parker och koloniområden, för att råda bot på grönsaksbristen. Samtidigt gjordes 

ett försök att få tillgång till mer animaliska produkter då man startade upp kaninodlingar på flera 

koloniområden och folkskolor i förorterna.   37

Under det sena 30-talet trappas det utrikespolitiska klimatet i Europa upp, det är en allt mer 

infekterad situation som vid Nazisternas invasion av Polen leder till andra världskrigets utbrott den 

3 september 1939.  I och med början på det andra världskriget, ändrade Sverige sitt 38

förhållningssätt till sin egen neutralitetspolitik. Handelsdepartementet deklarerade att neutraliteten 

inte skall vara ett hinder för den svenska folkhushållningen, utan man skall sluta de avtal med de 

länder som gynnar de svenska intressena.  Den nazistiska frammarschen över kontinenten kom att 39

sätta stopp för de gynnsamma svenska handelsförbindelserna. I och med ockupationen av Danmark 

och Norge, minspärren mellan dessa länder och den Brittiska blockaden på haven, försvårades och 

satte under perioder helt stopp för de svenska varuimporten. Efter omfattande förhandlingar med 

både Tyskland och Storbritannien kunde fyra fartyg lämna och fyra fartyg köra in i Östersjön varje 

månad, vilket gav en liten tillförsel av koloniala varor.   40

Det första steget i att försäkra den svenska livsmedelsförsörjningen kom i form av en ändrad syn på 

neutraliteten. Det andra steget kom hösten 1939, det var ett så kallat beslag, där man förbjöd all 

försäljning av ärtor till annat än godkända uppköpare för att försäkra sig om nästkommande års 

utsäde. Den tredje åtgärden kom under våren 1940, där man i slutet av mars införde ransonering på 

 Lövgren (1993). 35

 Heckscher, Eli F. (1926). Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia. Under och efter världskriget. 36

 Stockholmarna och första världskriget, Stockholmskällan. 37

 McKay (2009). s. 918-921. 38

 Wijk, Johnny (1992). Svarta börsen. Samhällslojalitet i kris. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i 39

Sverige 1940-1949. s. 14-15. 
 Wijk (1992). s. 16-18. 40
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kaffe och te, för att två veckor senare även ransonera socker och sirap. Upp till 70% av 

dagligvarorna kom att ransoneras under kriget, det enda som man inte ransonerar var potatis och 

mjölk.    41

Ransoneringssystemet i Sverige under andra världskriget fungerade så att varje kupong hade ett fast 

värde anpassat till varornas färdiga förpackningar. Mängden som kupongen föreskrev skulle sedan 

räcka olika länge beroende på varans tillgänglighet. När det var gott om varan fick man en ny 

ranson efter kortare tid och var det dålig tillgång fick man vänta en längre tid innan man kunde fylla 

på med nytt. Hela samhället var beroende av dessa kuponger både hushållen, butikerna och 

grosshandlarna, utan dem fick man inte köpa några ransoneringsvaror. Den varierande 

ransoneringslängden gjorde att trycket i butikerna spreds mer jämt över månaden och såg till att 

hushållens varor inte tog slut samtidigt. Men det resulterade i ett svåröverskådligt system som 

kontinuerligt ändrade sig, vilket man löste genom att trycka upp kalendrar i tidningarna som 

informerade om kupongernas olika giltighetstid.   42

 Wijk (1992). s. 22-23.  41

 Wijk (1992). s.  24-26. 42
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Författarna 
Det var Näringsfysiologins genombrott under 1800-talets andra hälft som förändrade synen på 

hushållsarbetet i Sverige.  Näringsfysiologin, debatten som flickors utbildning och föreställningen 43

om flickors förlorade kunskap i hushållsgöromål som leder fram till en utbildning i huslig 

ekonomi.  Utbildningen utvecklas i relation till fattigvården i Stockholm, där Folkskolan Nikolai i 44

Storkyrkans församling under 1800-talets slut inrättar ett skolkök för fattigvårdsutspisning där de 

äldre flickorna vid skolan kom att delta i matlagningen. I både Stockholm och Göteborg under 

1880-talet och sedan i Uppsala under 1890-talet börjar en undervisning av de blivande husmödrarna 

i huslig ekonomi.  Genom att allt fler skolkök i storstadens församlingar öppnades så hamnade 45

frågan om statens inblandning i utbildningen i huslig ekonomi på riksdagens bord.   46

Under det sena 1890-talet beviljas Fackskolan i Uppsala, Atenum i Stockholm och Göteborgs 

skolkök statliga bidrag till sina utbildningar i huslig ekonomi. På 1910-talet börjar man tala om 

utbildningen i huslig ekonomi som en kvinnlig värnplikt och ämnets vikt cementeras under 10-talets 

slut. Kyrkostämmorna får rätten att besluta om skolplikt skall gälla vid dessa kurser. Man uttrycker 

sin vilja att sprida utbildningen inom hushållsgöromål till allt fler av arbetarklassens flickor, vilket 

från 20-talet kommer bli en verklighet, genom att hushållsgöromål kom att inkluderas i skolämnet 

arbetskunskap i den obligatoriska fortsättningsskolan.  Med sin varierande längd på utbildning från 47

3 månader upp till tre terminer blir skolkökslärarinnorna, dagens hemkunskapslärare, en ny 

yrkesgrupp med sin härkomst från medelklass och övre medelklass.   48

Från första världskriget finns det 19 kokböcker, av dessa har 13 stycken en upphovsman, 

namngiven författare. Det är 7 av dessa upphovsmän, alla kvinnor, som gått att hitta i 

bibliografierna. Två av dessa kvinnor har mer erfarenhet än de andra, den första av dessa är 

hushållspedagogen Ingeborg Schager. Hon hade en examina i huslig ekonomi och var sedan en av 

dem som startade Högre Lärarinneseminariets Hushållskola som sedan kom att heta Statens 

Skolköksseminarium. Där arbetade hon som lärare i födoämnen och matlagning innan hon blev 

 Johansson (1987). s. 117-118.43

 Lidestad (2005). s. 104.44

 Lidestad (2005). s. 104; Johansson (1987). s. 117-118.45

 Johansson (1987). s. 117-118.46

 Johansson (1987). s. 117-118.47

 Lidestad (2005). s. 104.48
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skolans föreståndarinna.  För sin kunskap anlitades Schager för att hålla föredrag runt om i landet, 49

hon har även skrivit flera böcker om matlagning och suttit som sakkunnig i Stockholm Stads 

livsmedelsnämnd under första världskriget.   50

Den andra är hushållspedagogen Anna Schenström som tog sin examina som skolkökslärarinna från 

Fackskolan för Huslig ekonomi i Uppsala,  där hon sedan kom att arbeta som förstelärare och 51

lärarinna i hemmets ekonomi och bokföring. Innan hon startade och arbetade som föreståndarinna 

för Gunillaskolan. Under 40- och 50-talen var hon ordförande för Hushållslärarnas samorganisation, 

vice ordförande i Hemmets Forskningsinstitut och ordförande i Svenska Nationalkommittén för 

hushållsundervisningen samt skrev artiklar och böcker om hushållsfrågor.  Schenström 52

återkommer även i kokboken Dyrtidmat som utges av Fackskolan för Huslig Ekonomi i Uppsala 

under andra världskriget. I vilken hon i egenskap av skolans föreståndarinna skriver dess förord.  53

Enligt bibliografiernas författare så har ett par av kvinnorna fått sin kunskap om husliga ekonom 

genom livserfarenheter och inte genom utbildning. En av dessa är journalisten Cecilia ”Célie” 

Brunius som arbetar med hem-och kvinnofrågor i Svenska Dagbladet, Bonniers Veckotidning och 

Bonniers Månadstidning.  En annan är Ida Tegnér-Högstedt vars kunskap på området i 54

bibliografierna beskrivs som grunden för hennes arbete. Hon har varit styrelsemedlem i Svenska 

Husmödrars Riksförbund, arbetat som redigerare av hushållssidorna på tidningen Idun samt som 

redaktör och utgivare för tidningen Husmodern. Hennes kunskap på området har även utmynnat i en 

del kokböcker så som Vårt dagliga bröd i onda och goda tider, Matnyttiga vilda växter, Fru 

Högstedts kokbok och Fru Högstedts konserveringsbok.   55

Både Anna Ullman och Olga Ahl beskrivs främst som fruar och någon utbildning eller speciell 

kunskap på hushållsområdet nämns inte, men båda kvinnorna har fått sina kokböcker publicerade.  56

Den kvinna som varit svårast att hitta av dessa sju är Elise Adelsköld, då det finns två kvinnor med 

samma namn. I World biographical system där den initiala sökningen på alla författarna har gjorts 

 Östberg, Carin; Lewenhaupt, Inga och Wahlberg, Anna Greta (1990). Svenska kvinnor, föregångare nyskapare. s. 331.49

 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 331.  Samt Svenska män och kvinnor bibliografis uppslagsbok 6 P-50

Sheldon 1949 Albert Bonniers förlag Stockholm. s. 528-529.
 Svenska män och kvinnor bibliografis uppslagsbok 6 P-Sheldon 1949 Albert Bonniers förlag Stockholm. s. 545.51

 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 333.52

 Dyrtidsmat: Receptsamling (1941). Utgiven av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. 53

 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 75. 54

 Lundström, Nils Styrbjörn (1924). Svenska kvinnor i offentlig verksamhet: porträtt och biografier. s. 400. 55

 Lundström (1924). s. 5 och 347. 56
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kommer information om en Elise Adelsköld som visar sig vara den eftersökta författarinnans dotter. 

Hon går att finna i biografier så som Vem är det, men hennes mamma Elise Adelssköld född 

Hennings går inte att hitta i några bibliografier trots att hon under sitt liv publicerat många böcker.  57

Adelsköld den yngre har dock skrivit en biografi över sin mamma, där man kan följa hennes liv. 

Adelsköld den äldre har inte heller någon uttalad utbildning på hushållsområdet men hon har ändå 

publicerat en enorm mängd artiklar och ett stort antal kokböcker och böcker på detta område.   58

Från andra världskriget finns det 23 publicerade kokböcker och 19 av dem har en eller fler 

upphovmän. Vilket gjort att det finns 24 namngivna upphovsmän till dessa 19 kokböcker. En del av 

dessa har hittats genom en genomsökning av olika arkiv, andra har hittats i dagstidningsarkiven. 

Där det visade sig att de flesta av författarna från andra världskriget omnämns i relation till en 

publicering av sina kokböcker, dödsannonser och andra tidningsnotiser. I dessa artiklar återges även 

kvinnornas yrkestillhörighet eller tidigare utbildning. I dessa dagstidningar omnämns ett stort antal 

av kvinnorna som hushållslärarinnor eller som examinerade från hushållsskolorna.  59

Marie-Marthe Romell beskrivs i Svenska Dagbladet som Filosofie Doktor men det nämns inte inom 

vilket område,  på samma sätt omnämns Elin Helena Carlsson som föreståndarinna.  Tilda 60 61

Hansson och Mary Nathorst beskrivs även hon mycket kort. Hansson sägs vara en författare och 

initiativtagare till utbildning av Tvättföreståndarinnor vid Ateums skolköks seminarium medan 

Nathorst beskrivs som en känd författarinna som skall arbeta med hemmets och familjens frågor i 

Svenska Dagbladet.   62

Den av författarna som det gått att hitta mest information om är Thora Holm, som ibland även går 

under namnet Thora Holm-Lundberg, benämns som en hushållspedagog, hon höll skolkökskurser 

 Harnesk, Paul (1962) Vem är vem? 1 Stor-Stockholm.57

 Libris, Sökning Elise Adelsköld 1878-1946, http://libris.kb.se/hitlist?f=browse&q=zper%3a%22%5eAdelsk58

%C3%B6ld+Elise+1878+1946%5e%22&r=&m=10&s=r&t=v&d=libris&p=1 ;Adelsköld, Elise (1989). Elise Adelsköld 
f. Hennings 1878-1946: biografi och bibliografi. s. 13.

  Kate Carpenter i Dagens nyheter 1940-10-25, s. 22; Ankar, Maria och Carpenter, Kate (1940). Närande mat till 59

billigt pris. Recept i ransoneringstider. Maria Ankar i Göteborgs Aftonblad 1912-11-28, s. 8 ; Dagens Nyheter 
1932.09-03, s. 3;  Mary Thorburn i Svenska Dagbladet 1946-07-09, s. 11; Britta Hallman-Haggren och Edit Jonsson-
Ekegård i Dagens nyheter 1940-11-19, s. 10 ; Svenska Dagbladet 1953-11-18, s. 15; Margaret Junerstedt i  Dagens 
Nyheter 1942-03-16, s. 7; Laila Lundgren i Svenska Dagbladet 1933-09-18, sidnummer saknas på artikeln; Stella 
Månsson-Rydell i Svenska Dagbladet 1930-12-17, s. 17; Maj Thermænius-Göransson beskriv även som matskribent i 
Svenska Dagbladet 1969-05-22, s. 7. 

 Svenska Dagbladet 1941-12-05 s 18; Dagens Nyheter 1942-09-25 s 14.60

 Svenska Dagbladet 1933-09-18, sidnummer saknas på artikeln. 61

 Svenska Dagbladet 1909-12-18 s 6. 62
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och där arbetade som hemkonsulent. Holm grundade tidningen Husmodern, och arbetade som dess 

redaktör innan hon fick liknande jobb på Bonniers Veckotidning och tidskriften Hemma.  Edit 63

Klarin, är utbildad näringsfysiolog som efter en skolkökslärarrinneexamen även har utbildat sig i 

USA. Klarin arbetade som näringskonsulent vid Stockholm Stads Sjukhusdirektion och tjänstgjort 

vid näringsrådet som utvecklade Statens institution för Folkhälsan samt hållit föreläsningar om 

näringslära och dieter.  64

Vivi Laurent-Täckholm var journalist, förelärare och botanist. Hon var en av initiativtagarna till 

tidskriften Husmoderns blomsterklubb och var med och gav ut Husmoderns blomsterlexikon.    65

Hon har också skrivit ett flertal böcker om blommor och husmödrar, samt vart ordförande i 

Stockholms Husmodersförening.  Även Greta Bergström som var en Lanthushållslärare och 66

byrådirektör, hon fick sin examen som Lanthushållslärare 1933 och har arbetat hos Kooperativa 

Förbundet och Konsumentverket.  Den sista av de funna författarna till kokböckerna från andra 67

världskriget är en man, Erik Gustav Persson, som både arbetade och fick sin konditors utbildning i 

Köpenhamn. I sitt liv arbetade han som konditor vid flera fina konditorier som Grand hotell innan 

han startade ett eget konditori i Stockholm.   68

En sak som de författarinnor som gått att hitta i biografierna har gemensamt är deras ålder. De är 

alla födda i slutet av 1800-talet, bortsätt från Edit Klarin som är född 1900.  Dock har en stor andel 69

kvinnor, precis som det redan har nämnts, inte gått att hitta i biografierna. Deras ålder har inte gått 

att utskilja.  

Antalet skolkökslärarinnor som skriver kokböcker under andra världskriget är mycket fler än under 

första världskriget. Många av kvinnornas utbildningar överlappar varandra där de studerat vid 

samma skolor och därmed kan antas ha en liknande grundutbildning. En del av författarinnorna till 

kokböckerna från andra världskriget kan även tänkas ha utbildas av kvinnorna som skrev kokböcker 

under första världskriget,  då en del av dem arbetat vid de olika skolköksseminariumen som fanns i 

 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s.172.; Svenska män och kvinnor bibliografisk uppslagsbok 3 G-H 1946 63

Albert Bonniers förlag Stockholm. s. 502.
 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 198 ; Svenska män och kvinnor bibliografisk uppslagsbok 4 I-Lindner 64

(1948). s. 264-265. 
 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 375-376. 65

 Publicistklubbens porträttmatrikel 1952: biografiska uppgifter om Publicistklubbens medlemmar. s. 197 och 408.  66

 Öhrström, Kerstin red. (1988) Vem är hon : kvinnor i Sverige. Biografisk uppslagsbok. s. 61-62.67

 Stockholms borgerskap : historik och porträttmatrikel. s. 372.68

 Östberg, Lewenhaupt och Wahlberg (1990). s. 198. 69
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landet. Om inte annat så kan man antaga att det finns relationer mellan kvinnorna där de byter 

kunskap och råd med varandra, vilket kan ses i en del av kokböckerna där författarna hänvisar en 

del av recepten till någon av de andra matlagningsexperterna.  

Flera av kvinnorna, Edith Klarin, Margaret Jungerstedt och Marie-Marthe Romell har utöver sina 

egna kokböcker deltagit i arbetet med kokböcker utgivna av olika organisationer. Där de delat med 

sig av recept, råd och tips utifrån sina egna specialområden.  Även Anna Schenström har delat med 70

sig av sin kunskap genom att skriva förordet på en av kokböckerna utgiven av en organisation under 

andra världskriget. Författarna till kokböckerna är många och många av dem har en liknande 

utbildning eller erfarenhet inom hushållsarbetet. Med all denna information om författarna i 

huvudet så växer den stora frågan som skall besvaras i nästa del av uppsatsen fram; vad skrev de då 

om i sina kokböcker?  

Råd och Rön 
I en del av kokböckerna, vilka kommer nämnas nedan, finns det recept och råd som inte har någon 

direkt koppling till matlagningen utan de handlar mer om hushållsarbete och hushållsekonomi. Av 

Olga Ahl får läraren av kokboken recept på krigssåpa och putsmedel så kallat asklut, Ahl poängterar 

tydligt att det bästa putsmedlet man kan göra är omständligt, tar lång tid och måste göras av det 

finaste björkaskan men att arbetet är mödan värt.  Även Ida Tegnér-Högstedt och Elise Adelsköld 71

har skrivit om asklutet och dess användnings områden innan de båda avhandlar flera typer av 

hemgjord såpa och putsmedel för både koppar, zink och trämöbler.  Båda kvinnorna ger också sina 72

läsare råd om hur de skall putsa sina fönster, Tegnér-Högstedt skriver att man kan använda sig av 

tidningspapper och kallt vatten medan Adelsköld kommer med två exempel. Hon ger läsaren rådet 

att man kan putsa fönstren med potatismjöl i vatten eller ättika i hett vatten som sedan putsas rent 

med en torr trasa.   73

För att få kläder och skor att hålla längre under kristiden ger Ida Tegnér-Högstedt sina läsare rådet 

att stryka sina skosulor två gånger med linolja innan de använder dem, enligt henne så skall man 

 Klarin i Lagerholm, Valborg Irene; Carlsson, Elin Helena och Lundgren Laila (1942). Bra mat i svår tid. Utgiven av 70

FERA, Föreningen för Elektronikens Rationella Användning i samråd med Aktiv Hushållning; Romell och Jungerstedt i 
Man tager vad man haver (1942). Utgiven av Husmodern. 

 Ahl, Olga (1917). Matlagning i dyrtid. s. 142. 71

 Tegnér-Högstedt, Ida (1917). Husmödrarnas Surrogatbok. s. 28-31; Adelsköld, Elise (1917). Surrogatboken. s. 25-29.72

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 29; Adelsköld (1917). s. 29.73
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också köpa strumpor i en storlek större än vad man brukar för att sedan doppa dem i varmt vatten 

innan man börjar använda dem.  Även Ingeborg Schager kommer med råd kring hur man skall 74

hantera olika delar av hushållet på bästa sätt under kristiden. För det första blir det ekonomiska 

tänkandet tydligt i hennes råd då hon skriver att man skall använda kokkärl som är anpassade till 

rätt ändamål. Man skall också för att minska risken för att vidbränna mat med mjölk i skölja sina 

kokkärl med kallt vatten innan man börjar laga maten. Den torkande maten skall enligt Schager 

blötläggas  innan den tillagas för att minska förbrukningen av bränsle och för att göra att maten blir 

mer lättsmält och välsmakande.   75

Det är inte  bara kunskap om hushållet som förmedlas i första världskrigets kokböcker utan även 

näringsläran lyfts fram. Ingeborg Schager skriver flera sidor om de viktigaste födoämnena, deras 

betydelse för kroppen och i vilka varor som är bästa källan till dem. Hon skriver att den bästa källan 

till äggviteämnen finns i ”mjölk och mjölkprodukter, kött, fisk, baljväxter (bönor och ärtor) och 

ägg.”  Här säger Lily Axelsson något annat, hon menar att även om det finns äggviteämnen i alla 76

dessa varor som Schager listat så är havregryn en bättre källa till äggviteämnen. Havregrynen är 

billigare att köpa och för samma pris som för ett par ägg kan man köpa mycket mer havregryn och 

därmed få en mycket större mängd äggviteämnen för samma summa pengar.  Ingeborg Schager 77

fortsätter att beskriva att de bästa källorna för fett finns i ”smör & grädde, margarin, flottyr, ister, 

späck och talg”  medan de bästa källorna till kolhydrater är ”bröd och mjölrätter, potatis och 78

potatisrätter, marmelad och andra frukträtter, mjölk och mjölkrätter.”  Något som inte berörs i 79

någon av de andra kokböckerna från första världskriget är näringsfysiologin, men vitaminer och 

näringsämnen blir allt mer vanligt i kokböckerna från andra världskriget.  

Precis som Lily Axelsson så diskuterar Maria Ankar och Kate Carpenter var man får vilka 

näringsämnen till billigas pris. Ankar och Carpenter skriver att det billigaste sättet att få i sig 

äggvita är genom att äta mjölk, ost, blod och inälvor. Fett finns i margarin och flottyr medan 

kolhydraterna lättast går att finna i potatis, socker, mjöl och gryn.  Också Ida Malmström skriver 80

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 30. 74

 Schager, Ingeborg och Nystedt, Sven (1918). Dyrtidsboken : kort handbok för dyrtidshushållningen: på uppdrag av 75

Stockholm Stads livsmedelsnämnd. s. 116-117. 
 Schager och Nystedt (1918). s. 5-7. 76

 Axelsson, Lily (1917). Råd och recept för dyrtidshushållningen. 77

 Schager och Nystedt (1918). s. 5-7. 78

 Schager och Nystedt (1918). s. 5-7. 79

 Ankar, Maria och Carpenter, Kate (1940). Närande mat till billigt pris. Recept i ransoneringstider. s. 9. 80
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om näringsämnen och vart man kan finna dem vilket hon beskriver på följande sätt, ”det finns en 

över stora delar av vår världsdel mycket omtyckt liten anrättning, som på  svenska heter smörgås 

med pålägg. (…) smörgåsen representerar just de för vår kropp nödvändiga födoämnena,”  81

Brödet, som enligt Malmström skall vara en ordentlig skiva, är källan till kolhydrater medan smöret 

som bredes på denna är källan till fett. Pålägget så som kött, ägg, ost eller ansjovis är då källan till 

äggviteämnen.  I kokböckerna från andra världskriget finns det också tydligare och mer 82

lättillgänglig råd på hur man skall klara av dyrtiden. Greta Bergström och Mary Thorburn har i sin 

kokbok skrivit en lista på vad man ska och inte ska göra, axplock från denna är att man skall:  

 Använda mjölk i dryck och matlagning varje dag.  

 Använd riktigt med potatis helst 2 gånger om dagen.  

 Använd rotfrukter och grönsaker kokt eller rå om möjligt 1 gång om dagen  

 Använd ej kött, fläsk eller fisk mer än en gång om dagen. Ha en eller två köttfria dagar i  

 veckan. Dryga ut kött och fisk med grönsaker och rotfrukter  

 Skala potatis och rotfrukter efter kokning.   83

Som jag har visat ovan finns det både konkreta råd på hur man bäst skall överleva kristiden och 

spara pengar, men det finns också mer avancerade diskussioner om näringsämnen och vilken mat 

man skall äta för att bäst och billigast tillskansa sig dem. Ytterligare diskussioner kring hur man 

skall laga maten i olika typer av kokkärl och på olika spisar finns i kokböckerna. Men en djupare 

ingång i dessa skulle bli svår att förstå, då dessa texter kräver en större förkunskap än vad jag har av 

skillnaderna mellan en koklåda, vedspis, gasspis och en elspis från 40-talet.  

Förslag till matordning 
I några av kokböckerna från båda krigen har författarinnorna kommit med menyförslag för en eller 

ett par veckor. Menyerna är detaljerade men ser lite olika ut, en del av dem kommer med förslag på 

alla dagens måltiden medan andra endast berör middagarna.  

Från första världskriget finns menyer ibland annat i Anna Schenströms Vår mat och dyrtiden, 

Ingeborg Carléns Krigstidskokboken, Olga Ahls Matlagning i dyrtid och i kokboken Förslag till 

 Malmström, Ida och Månsson-Rydell, Stella (1940). Kristid och ransonering: en receptsamling för kristiden. s. 5. 81

 Malmström och Månsson-Rydell (1940). s. 5. 82

 Bergström, Greta och Thorburn, Mary E. (1942). Sparmat. 3e upplagan. s. 9-10. 83
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matordning under en vecka utgiven som sålts i med tidningen Tidskrift för Hemmet. Menyförslagen 

i Schenströms bok och i Förslag till matordning under en vecka är identiska. Detta väcker då frågan 

om vem som egentligen har gjort detta menyförslag, om det är Anna Schenström som låtit det 

publiceras i sin egen kokbok och i Förslag till matordning under en vecka eller om det är någon 

annan som gjort den och låtit den publiceras i kokböckerna. Alternativt om det är en statligt 

dokument som infogats i kokböckerna.  

Tillbords under denna ransoneringstid så bjuds det dagligen, med undantag för söndagarna, på tre 

mål mat; frukost, middag och kväll.  Förslaget till måndagens meny ser ut som följande; 84

  Frukost: Sillsås med potatis 

  Middag: Färsfyllda kålrötter med potatis och sås. Klappgröt med sås.  

  Kväll: Kokta makaroner med tomatpuré och ost.  85

Bredvid alla maträtter finns det uppskriver hur många gram av ransonen för socker, mjöl eller gryn 

som maten kommer att behöva samt hur många ören som denna måltid kommer att kosta. Genom 

hela menyförslaget så serveras det alltid en matigare frukost som i dagens ögon mer efterliknar ett 

lunch eller middagsmål. Varje middag följs av en efterrätt som på veckodagarna ofta är en 

grynbaserad gröt, soppa eller pudding. Medan det på söndagen är lite finare mat, där det på menyn 

tillkommer bröd till de olika måltiderna och kaffe bjuds både till frukost och mellanmål.   86

Till skillnad från Anna Schenströms meny ligger fokus på middagsrätterna i Ingeborg Carléns  och 

även i Olga Ahls menyer. Carléns och Ahls menyer är upplagd för två veckor och inte en som 

Schenströms och en annan skillnad är priset för maten under en vecka. I Schenströms meny kostar 

maten med tre mål mat om dagen, 14kr för fem personer medan Carléns veckomeny kostar kring 

17kr för 5-6 personer vilket i pris och mängd överensstämmer med Ahls meny.  

I inledningen till sin meny skriver Calrén att ”de olika rätterna för om möjligt sammanställas så, att 

måltiden blir smaklig, tillräckligt närande och ej för hårdsmält. Sålunda bör man ej sammansätta 

två alltför lätta eller alltför hårdsmälta rätter.”  Även här är söndagsmåltiden finare och mer 87

 Schenström (1917). s. 19; Förslag till matordning ur Tidskrift för Hemmet (1917). s. 3. 84

 Schenström (1917). s. 19; Förslag till matordning ur Tidskrift för Hemmet (1917). s. 3. 85

 Schenström (1917). s. 19; Förslag till matordning ur Tidskrift för Hemmet (1917). s. 3. 86

 Carlén (1918). Förslag till middagsmatsedlar. 87
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omfattande än de andra dagarna. En middag för en söndag respektive en måndag kan se ut som 

följande enligt Carlén;  

  Söndag: Nässelkål eller soppa på molla med ägg- eller korvskivor.  

   Ugnstekt braxen eventuellt gädda, potatis.  

   Fin och billig äppeltårta.  

  Måndag: Vegetariska kroppkakor, smör- eller mjölksås;  

      Saftsoppa.   88

Precis som i exemplet ovan, från Carléns kokbok, så har alla maträtter i Ahls meny en efterrätt, 

söndagarnas måltider är mer omfattande och består ofta av tre rätter istället för två. En annan likhet 

mellan menyerna av Ahl och Carlén är att det under lördagarna inte serveras något efterrätt utan att 

det istället serveras en soppa eller puré innan en kött eller fiskrätt.   89

Under andra världskriget  kommer det också en del menyförslag och de förekommer i olika former. 

Hela kokboken Bättre än svarta Börsen av Vivi Täckholm är upplagd som en samling menyer, där 

har varje kapitel ett eget tema och till temat kommer ett menyförslag på vad som kan tänkas 

serveras under denna tillställning. Denna kokbok kommer inte att beskrivas ytterligare då den 

lägger ett fokus vid fest istället för vardag.  Men i kokböckerna Dyrtidsmat utgiven av Fackskolan 90

för Huslig ekonomi i Uppsala och Kristidmat av Thora Holm finns det flera menyförslag som täcker 

en eller flera veckor och inte ett evenemang.  

Thora Holms kokbok är uppbyggd kring tre veckors menyförslag där menyn presenteras innan 

recepten på maträtterna. Menyförslaget är uppbyggt kring tre mål mat om dagen, en dags meny 

består av ett morgonmål där det serveras kaffe med bröd och en välling eller gröt på olika sorter 

mjöl eller gryn. Generellt sätt är frukosten finare på lördagar och söndag. På lördagarna föreslogs 

det att man serverade ”kaffe med bröd. mannagrynsgröt med mjölk och fruktmos. Vitt bröd med 

honung”   medan det på söndagarna serverades ”kaffe med bröd. Choklad med bröd och kakor.”  91 92

Efter morgonmålet serveras sedan en frukost bestånden av smör och bröd, en tillagad måltid följt av 

 Carlén (1918). Förslag till middagsmatsedlar. 88

 Carlén (1918). Förslag till middagsmatsedlar; Ahl (1917). Middagsmatsedlar. 89

 Täckholm, Vivi (1942). Bättre än svarta Börsen. Utgiven av Husmodern. 90

 Holm, Thora (1943). Kristidsrecept. s. 9-11, 16-19 och 26-29. 91

 Holm, Thora (1943). Kristidsrecept. s. 9-11, 16-19 och 26-29. 92
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mjölk, kaffe eller te. Den tillagade måltiden kunde exempelvis vara en Biff a la Lindström eller 

stekta palsternackor med stuvade morötter.  I menyn skall middagarna bestå av en varmrätt och en 93

efterrätt, bortsett från lördagarna och söndagarna som har en trerätters meny.  Här finns det därmed 94

en heldel likheter med menyerna från första världskriget. Söndagar tycks vara en dag då man skall 

äta finare rent generellt. Men under andra världskriget blir detta mycket tydligare då man på 

lördagar och söndagar enligt menyförslaget skall äta finare mat både till morgonmål och middag. 

Inte bara till middag på söndagarna som under första världskriget.  

Den andra kokboken från andra världskriget som har veckobaserade menyförslag skiljer sig 

markant från de andra kokböckerna. Man har i denna kokbok, Dyrtidsmat, gjort meny förslag efter 

årstider. Så det finns 2 veckors vårmatsedel, 2 veckors sommarmatsedel och vidare. Menyn 

innehåller två mål mat om dagen lunch och middag. Lunchen består av ett mål varm mat som 

exempelvis kunde vara morotsplättar med lingonsylt, kokt färsk potatis med leversås, sellerigartin 

med svamp eller njurpudding med inlagda rödbetor.  Middagarna skall enligt denna meny precis 95

som i de andra bestå av ett mål varm mat följt av en efterrätt. Vid en genomläsning av menyerna 

tycks återigen söndagarnas middagar vara lite mer avancerade och efterrätterna likaså. Detta kan 

belysas med följande exempel, där middag för söndag och måndag från vårmatsedeln och 

höstmatsedeln finns återgivna.  

  Vårmatsedel:  Söndag: Söndagsstek med sås, morotssallat, potatis. Rabarbersufflé 

    med ingefärsflan. 

    Måndag: Enkel färsbiff med citronsås potatis. Nyponkräm med  

    mjölk.   96

  Höstmatsedel: Söndag: Kanin som vilt; blomkål; potatis. Sockrade färska plommon 

    (i halvor)  

    Måndag: Svampsoppa. Grahamspankakor med sylt.  97

Det finns både likheter och skillnader mellan meny förslagen som författarinnorna skriver under 

första och andra världskriget. Gemensamt för dem alla är att det på söndagar skall finnas finare mat 

 Holm (1943). s. 8. 93

 Holm (1943). s. 9-11, 16-19 och 26-29. 94

 Dyrtidsmat: Receptsamling (1941) utgiven av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. s. 147-150. 95

 Dyrtidsmat: Receptsamling (1941). s. 147. 96

 Dyrtidsmat: Receptsamling (1941). s. 149. 97
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på bordet. Två mål mat om dagen skall också vara tillagade och varma, och varje middag skall 

efterföljas av en efterrätt. En skillnad mellan menyerna är att man under första världskriget lägger 

en stor vikt vid hur mycket det kommer att kosta och hur stor del av ransonen som man kommer att 

använda, något man inte ens nämner i menyerna från andra världskriget. Men vad gjorde man då 

om varorna man behövde för dessa menyer inte fanns? vilka möjligheter hade man då att skapa eller 

köpa surrogat?  

”Nöden är uppfinningens moder”  
- Elise Adelsköld, Surrogatboken.  98

Jag har valt att studera receptgrupperna kaffe, te, kakao och annan dryck, smör, socker, mjöl och 

gryn, sallad och grönsaker, kött samt fisk. Bra att veta innan denna del av uppsatsen är att 

ransoneringarna under båda krigen var relativt omfattande. Under första världskriget började man 

ransonera mjöl och bröd under 1917,  men många andra varor var också ransonerade. Under andra 99

världskriget ransonerandes kaffet från mars 1940 till oktober 1945 och sedan igen från mars 1947 

fram till september 1951. Te och kakao ransonerades från mars respektive juli 1940 till oktober 

1945 innan det började ransoneras igen från våren 1947 till våren 1948, socker och sirap låg under 

ranson från april 1940 fram till augusti 1949. Köttvarorna ransonerades från 1941 fram till 1949 

även ärtor, salt, grädde, tobak, ost, gryn, fläsk, makaroner, torkad frukt och bönor ransonerades 

periodvis under kriget och efterkrigstidens år.  Ransoneringar startar mycket tidigare under andra 100

världskriget än under det första, något som förmodligen berodde på att man tagit lärdom från första 

kriget.   101

Kaffe 
Vid en genomgång av kokböckerna från första världskriget så har kaffets betydelse varit slående, 

det finns en stor mängd olika recept. Kaffet både dess betydelse och dess otroliga prisökning 

diskuteras omfattande av Ida Tegnér-Högstedt och Anna Schenström. Å ena sidan lägger Tegnér-

Högstedt ner en stor möda på att ge läsaren en stor mängd recept på kaffesurrogat och betonar 

kaffets betydelse för folket genom att bland annat skriva ”för övrigt är kaffet den fattiges 

 Adelsköld (1917).98

 Andræ, Carl Göran (1998). Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918. s. 20-21. 99

 Wijk (1992). s. 23.  100

 Martin (2012). 101
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poesi(…).”  Å andra sidan är Schenström mer negativ till kaffet. Hon rekommenderar endast ett 102

kaffesurrogat nämligen kli kaffet  så ”det är billigt, lättlagat och ur hälsosynpunkt utmärkt.”  103 104

Schenström menar att indragningen och kafferansoneringen är något bra då den svenska 

befolkningens kaffedrickande blivit till en fara för folkhälsan.   105

Den stora mångfalden av kafferecepten stärker upplevelsen av kaffets stora betydelse och gör att 

man får en känsla av att så länge det serveras en brun och varm dryck så är det kaffe. I kokböckerna  

har kaffet hanterats olika, i en del kokböcker som Vår mat och dyrtiden av Anna Schenström, har ett 

surrogatrecept presenterats och sedan har kaffet lämnats därhän. Men i andra kokböcker så har det 

varit mycket, mycket mer. Ida Tegnér-Högstedts kapitel om kaffe är uppdelat i två delar ett med 

recept på surrogat och ett med recept på hur man skall koka kaffet. Enligt henne så skall man koka 

kaffe på följande sätt:  

 En liter kallt vatten slås i den rena och sköljda kaffepannan, påsen nedsätts  

 och lägger man i denna tex 3 rågade msk. kaffe och 3 strukna tsk. maskrosrotssurrogat,  

 allt fint malet.  106

Tegnér-Högstedt kapitel om kaffe har stora likheter med Elise Adelskölds och Celié Brunius kapitel. 

Alla tre lyfter fram många olika kaffesurrogat som primärt använder sig av växter som man kan 

hitta i sin omgivning. Återkommande i dessa tre kokböcker är att man kan göra kaffesurrogat av 

rötter från diverse plantor och ogräs så som maskrosen,  örnbräken, kornfiblan, havrerot, kvickrot, 107

mjölktistel och cikoria.  Även ett flertal olika svampar, ärtor, betor och rotfrukter samt potatis i 108

dess olika former skall enligt flera författarinnor också ge präktiga kaffesurrogat.  Rostade 109

spannmål såsom råg och korn men även malt anses vara fungerande utdrygningsmedel för kaffe. 

Också andra vilda växter; nypon, ekollon och lindfrukter, skall ge tillfredställande kaffesurrogat 

som drygar ut både kassan och kaffet.  Utöver alla dessa recept så kan en klassisk form av 110

 Tegnér-Högstedt (1917). 102

 I kokböckerna så skriver man kli kaffet i två ord och inte i ett, på grund av detta så skrivs det i två ord i uppsatsen. 103

 Schenström (1917). s. 2.104

 Schenström (1917). s. 2.105

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 10. 106

 Brunius, Célie (1918). Husmoderns rådgivare. 107

 Adelsköld (1917); Tegnér-Högstedt (1917). 108

 Adelsköld (1917); Tegnér-Högstedt (1917) ; Brunius (1918). 109

 Adelsköld (1917); Tegnér-Högstedt (1917) ; Brunius (1918). 110
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återvinning vara ett vinnande recept, där kaffesumpen torkas och sedan används igen.  Dock är det 111

vanligaste förekommande receptet på kaffesurrogat, under första världskriget det samma som i 

Schenströms kokbok, nämligen kaffe av rostad vetekli eller det så kallade kli kaffet, vilket omnämns 

i hela 12 av kokböckerna. 

Bland kokböckerna från andra världskriget så har de flesta recept på kaffesurrogat funnits i Man 

tager vad man haver,  en del recept har även förekommit i andra kokböcker från perioden, Det 112

finns en hel del recept i dessa kokböcker som även fanns i kokböckerna från första världskriget. I 

kokboken finns det 15 olika kaffesurrogat recept och ett ytterligare antal varianter på användningen 

av dessa recept. Precis som under första världskriget förekommer det flera recept på kaffe baserade 

på olika rotfrukter och betor så som rostade foderbetor,  sockerbetor  och rödbetor.  Diverse 113 114 115

frukter och ärtor utgör också grunden för flera av recepten under andra världskriget precis som 

under första världskriget. Det finns även en del nya recept som baseras på brödkanter som torkas 

eller på makaroner som torkas och blandas ut med kaffe och russin för att få ett tillfredställande 

kristidskaffe.  Men precis som bland kokböcker under första världskriget så är det mest 116

förekommande receptet på kaffe surrogat under andra världskriget kli kaffet.   117

Från andra världskriget går det att finna fyra recept på knallar, där ingredienserna blandas till en 

deg innan den skärs i bitar och rostas i ugnen. Dessa kan tillagas med potatis och olika sorters mjöl, 

med kaffesump och mjöl eller med humle. Men det recept som det ägnas mest utrymme åt är 

ollonkaffet och cikoria kaffe. Ollonkaffet tillagas genom att ekollonen skall vattenläggas, ugns 

torkas och skäras i bitar innan det kan tillredas på olika vis. I kokboken kan man tillaga det på 

schweiziskt vis då ekollonen blandas med råg, rågbröd, cikoria eller maskrosrötter och sedan tillsätts 

vanligt kaffe. På tyskt vis då ekollonen blandas med sockerbeta, korn och råg innan kaffebönor 

tillsätts eller slutligen på franskt vis där ekollon blandas med cikoria eller maskrosrötter, korn och 

kaffe innan det kokas. Även cikoriakaffet kan blandas på olika vis innan det tillagas. Det franska 

sättet blandar ut cikorian med morötter, sockerbeta och sötmandel, det italienska tillsätter 

 Adelsköld (1917). 111

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver. s. 118-122.112

 Nathorst, Nanny (1940). 113

 Holm, Thora (1940). Räcker kupongerna? Tre veckors mat med recept och goda råd även för julen.  114

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver. s. 118-122. 115

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver. s. 118-122. 116

 Sundberg, Wiktoria (1941). Recept för matlagning i ransoneringstider; Ankar, Maria och Carpenter, Kate (1940). 117

Närande mat till billigt pris. Recept i ransoneringstider; Holm (1940). 
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sockerbeta, råg och kakaoskal och på det finska sättet så blandas det upp med lika delar korn och 

kaffe.   118

Antalen recept på kaffe minskar under 40-talet i jämförelse med det sena 10-talet, kaffesurrogat 

recepten är inte lika förekommande i dessa kokböcker. Vad detta beror på har dock inte gått att 

urskilja i kokböckerna. En annan skillnad mellan de två perioderna är att recepten från 40-talet då 

och då beskrivs komma från en viss nation. 

Te 
Ida Tegnér-Högstedt skriver ”fullt så kännbar för den stora allmänheten är ej te brotten jämförd 

med kaffebristen, emedan i stor del folklager te ganska litet eller ej alls drickes.”   Te är under 119

första världskriget inte en lika populär produkt som kaffet, detta tycks även vara trenden under 

andra världskriget då andelen recept på te förekommer i färre kokböcker än kaffet. Receptens 

utformning skiljer sig också från andra recept, då de kan se ut på två olika sätt. Antingen så är det 

enkla recept på hur man skall koka te eller så är det mer avancerade beskrivningar av växter som 

författarinnorna anser vara bäst lämpade för att laga te på. Där det innan eller efter dessa 

beskrivningar finns ett recept på hur man skall skapa detta svenska te.  Ett exempel på detta är 120

följande recept: 

En hel del svenska växter lämpa sig väl till teberedning. Sedan blad och blommor befriats 

från stjälkarna, nedpackas de i en emaljerad flaska eller grötkokare. Kokaren nedsätter i 

vatten som bringas i kokning samt får sakta koka i en timme. Härigenom svettas teet, vilket 

är nödvändigt för att teet skall erhålla den rätta aromen.   121

Precis som citatet ovan antyder så baserar sig tesurrogaten på växter som man kan hitta i den 

svenska skogen och marken. I kokböckerna från båda perioderna förekommer recept baserade på 

blad från trädgårdsväxter så som hallon, jordgubbar, björnbär, smultron och svarta vinbär. Bland 

annat Edith Jonsson-Ekegårdh och Britta Hallman-Haggren rekommenderar även en användning av 

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver. s. 118-122.118

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 11. 119

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 12; Adelsköld (1917). s. 13. 120

 Adelsköld (1917). s. 13. 121
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bladen från blåbärsris, lingonris, nyponbusken eller björken till teblandningarna.   Det är inte bara 122

bärbuskarnas blad som används som te under kriget utan författarinnorna hänvisar även flitigt till 

örter och blomväxter så som dostan, teprisa, myskmadra, gullviva, hagtorn, elggräs (älggräs), 

mjölke och lindblommor som i olika blandningar kan skapa ett bra tesurrogat.  I kokböckerna från 123

andra världskriget förekommer inte en lika stor variation av recept, men terecept av lind, älggräs,  124

lind, fläder, citronmelissa och ärenprisa finns i kokböckerna.    125

Under 40-talet anses skal och löv från obesprutade äppelträd ge goda tesurrogat. Man framhåller 

också att nypon och tallbarr är bra att dricka då det innehåller stora mängder c-vitamin. Om man 

dock inte kan få tag i torkade blad och växter så kan man koka saft-te på varmt vatten och sur frukt-

eller bärsaft eller silverthé bestående av  kokande vatten med grädde och socker.   126

Det är i mångt och mycket samma recept från första världskriget som återkommer under andra 

världskriget dock med en del tillägg så som te av äpplen och tallbarr. Man har inte heller lagt 

samma vikt vid att man skall själv tillaga ett svenskt te eller skrivit ner några recept på detta, utan 

recepten går allt mer ut på vad man kan blanda med kokande vatten för att få en teliknande dryck.  

Kakao och annan dryck  
I kokböckerna från första världskriget så har fokus när det kommer till dryck legat vid kaffe och te, 

medan annan dryck endast omnämnts i en del kokböcker. För att under kriget kunna fortsätta dricka 

kakao så kan man enligt Elise Adelsköld tillaga utdrygningsmedel av rostade ekollon eller bokollon 

som sedan blandas med kakaon.  På samma sätt har kakaon hamnat i skymundan bland recepten 127

från andra världskriget. Men i Stora Kokbokens Kristidsnykel så skriver Edith Jonsson-Ekegård och 

Britta Hallman-Haggren att det i butikerna finns ett konstgjort ersättningspreparat som skall kunna 

ersätta kakaon men att detta surrogat är mycket dyrt. Istället anser de att en kopp varm mjölk sötad 

men honung eller sirap ger barnen ett tillfredställande surrogat för kakaon.   128

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 11-14; Adelsköld (1917). s. 13-15 ; Jonsson-Ekegårdh, Edith (red) och Hallman-Haggren, 122

Britta (red) (1942). Stora Kokbokens Kristidsnykel. Kristidsvariationer av Stora Kokbokens recept – Nya värdefulla 
kristidsrecept samt matlagningsråd i ransoneringstid. s. 20.

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 11-14 ;  Adelsköld (1917). s. 13-15. 123

 Nathorst (1940). s. 153-155. 124

 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 20 ; Husmodern (1942). Man tager vad man haver. s. 125

123-124.
 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 20 ; Holm (1941). s. 38-39. 126

 Adelsköld (1917). s. 10.127

 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942).  s. 20.128
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Precis som mycket annat av det man åt och drack så kommer ingredienserna från trädgården men 

även delvis från skog och mark. Att göra saft och dricka av frukt och bär förekommer i en handfull 

av kokböckerna, där man tillvaratar råvaror som hallon, rabarber, äpple, lingon, blåbär, enbär, 

rönnbär och björksav men man använder också kolonialprodukterna apelsiner och citron för att 

tillreda saft, dricka och lemonad.  Diverse alkoholhaltiga drycker finns det också recept på, det är 129

främst Elise Adelsköld som i sin kokbok 108 sätt att tillaga julmat i dyrtid skrivit recept på detta. 

Hon har i kokboken recept på bland annat vinglögg, mjöd julöl och mumma något som också har 

funnits i några av de andra kokböckerna.  Det går även att hitta recept på hur man gör egen 130

honungsdricka, idealdricka, rågmaltsdricka och sockerdricka.  Ett stort antal av dessa dryckes-131

recept återkommer i kokböckerna från andra världskriget, dock inte något på vinglögg eller 

sockerdricka, men ett recept på hur man gör eget vin går att finna.   132

En orsak till skillnaden mellan periodernas kokböcker kan vara att en inriktade sig mer specifikt på 

julmaten och där inkom en stor del av recepten på alkoholhaltiga drycker som inte återfinns bland 

böckerna från 40-talet. Även om en del av dessa hade en del julrecept så var det inte i samma 

utsträckning. Det tycks inte heller vara samma fokus på dryck i 40-talets kokböcker, även om 

samma typ av recept förekommer i kokböckerna under båda perioderna så förekommer de inte lika 

ofta i de från 40-talet.  

Smör 
Att det råder brist på smör under de båda krigen är tydligt i kokböckerna, men det är sättet som man 

väljer att hantera detta på som skiljer de två perioderna åt. Smör är något som man innan krigen 

använt både på sina smörgåsar och i sin matlagning vilket gjort att man har skrivit om smör på flera 

olika sätt i kokböckerna. För det första så har man talat om smör som bordsmör med andra ord det 

som man har till smörgåsen, för det andra så används det i  matlagning.  

 Adelsköld, Elise (1918). 108 sätt att tillaga julmat i dyrtid. s.20-21; Carlén, Ingeborg (1918). Krigstidskokboken. s. 129

130-134; Erhard, E H:son (1918). Dyrtidsmat. s. 12; Lagerström, Lotten (1917). Hemmet och dyrtiden. s. 113; Ullman, 
Anna (1915). Leva billigt i dyra tider. s. 153-155. 

 Adelsköld (1918). s. 20-21.130

 Carlén (1918). s. 130-134; Erhard (1918). s. 12 ; Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942.131

 Täckholm, Vivi; Johansson, Adina Hildur och Romell, Marie-Marthe (1943). Allt dubbelt så gott : Vivi berättar om 132

hur vi kan göra all kristidsmaten läcker genom extra piff och extra knep. s. 31.
  !29



Vänd åter till gamla tiders enkla levnadssätt

Under första världskriget har författarinnorna främst skrivit ned recept på hur man drygar ut 

bordssmöret. Billigare ingredienser så som potatis, potatismjöl, mjöl, ägg eller ägg kan i fler olika 

konstellation blanda ut smöret för att det skall räcka mycket längre. I Dyrtidssupplement till : 

Hemmets kokbok utgiven av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala finns det recept på Krigssmör 

utan smör, där en blandning av grädde, ägg, salt och gelatin skall bilda ett smörsurrogat.   När det 133

kommer till smöret i matlagningen så skriver Lotten Lagerström så här; 

 Natursmöret tillför kroppen ett behövligt tillskott fett i lättsmält form, då det avnjutes till  

 födoämnen med ringa fett halt, så som bröd. (…) så som ersättning användes med  

 fördel växtsmör, margarin. Men under tider, då brist råder även på denna vara får  

 man använda flott eller smult istället för smör.  134

Till skillnad från Lagerström som framhåller surrogat till smöret i matlagning så lyfter Ida Tegnér-

Högstedt alternativa sätt att laga maten på som gör att man inte behöver smöret eller fett. Enligt 

Tegnér-Högstedt så kan kött tillagas i ugnen istället för på spisen och när det kommer till fisk ger 

hon rådet att man skall tillsätta buljong i stekpannan under stekningen för att få en fin yta.  Under 135

andra världskriget har inte smöret till matlagningen diskuterats på samma sätt. Fokus i kokböckerna 

har istället varit att ger recept på hur man drastiskt minskar och ibland helt utesluter smöret från att  

användas som bordssmör. Den som bäst sammanfattar inställningen till smör i kokböckerna från 

andra världskriget är Maj Thermæus-Göransson som i sin kokbok skriver så här: 

 I de flesta fall kan smör helt uteslutas (…). Man breder istället krämer, kaviar,   

 leverpastej eller stuvningar m.m direkt på brödet i ett ganska tjockt lager. Det finns  

 även färdiga s.k. pastor el. pastejer på burk att köpa. (…) Vill man ändå kosta på litet  

 smör, kan man dryga ut det.   136

Denna inställning till smör finns även i de andra kokböckerna. I sina kokböcker har Thora Holm, 

Greta Bergström och Mary Thorburn flera recept på marmelad, mesost, kvark, messmör, mjukost 

 Dyrtidssupplement till : Hemmets Kokbok (1918) s. 42. 133

 Lagerström (1917). s. 22. 134

 Tegnér-Högstedt (1917). s. 25-26. 135

 Thermæus-Göransson, Maj (1942). Hur man lagar vardagsmat, helgdagsmat och kalasmat i kristid. s. 18. 136
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och potkäs som skulle fungera som smörsurrogat.  Även Edith Jonsson-Ekegård och Britta 137

Hallman-Haggren har en uppsjö recept som skall ersätta och dryga ut smöret. I sina recept skriver 

de att smöret kan bytas ut mot margarin, olja eller annat fett innan de olika smaksättningarna så som 

sill, böckling, ansjovis, purjolök, tomtpuré, kaviar eller pickles tillsätts.  Ytterligare recept på 138

smör kommer från Stina Billing som menar att mos av frukt och grönsaker kan fungera både som 

smör och pålägg.  Precis som det antyds i citatet ovan så finns det flera recept på hur man skall 139

dryga ut smöret i flera av kokböckerna och dessa recept är desamma som recepten från första 

världskriget.  140

Socker 
Recept på sockersurrogat finns bara i två kokböcker Surrogatboken av Elise Adelsköld och 

Husmödrarnas Surrogatbok av Ida Tegnér-Högstedt. Både Adelsköld och Tegnér-Högstedt menar 

att sirap och honung fungerar som surrogat till socker. Men om dessa produkter inte går att få tag i 

så finns det i deras kokböcker recept på hur man använder sig av vanliga grönsaker för att tillaga 

egen sirap eller honung.   Ett exempel på detta är följande recept: 141

 Morotssirap. Rötterna skrapas, skäres i bitar samt kokas sönder i en helt liter vatten.  

 Massan passeras och får sedan koka, till dess att den antaget sirapsliknande konsistens.  142

Det är redan söta grönsaker såsom morötter och sockerbetor som rekommenderas i recepten, men 

även enbär, pumpor, päron och rötterna från stensöta kan kokas ner till ett sirapssurrogat.  143

Adelsköld skriver också att man vid behov kan använda sig av restprodukten melass eller de 

kemiska produkterna succerol och glykos för att ersätta sockret.   Under andra världskriget ser 144

tankarna och råden kring socker annorlunda ut, det kommer inte recept på hur man skall tillverka 

 Holm (1941); Bergström och Thorburn (1942); Malmström och Månsson-Rydell (1940); Persson (1941); Jonsson-137

Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942).
 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 37-40. 138

 Holm (1941); Bergström och Thorburn (1942); Billing (1940). 139

 Bergström och Thorburn (1942). s. 60-62; FERA (1941). s. 7; Nathorst (1940). s. 158-161; Holm (1941). s. 14; 140

Persson (1941). s. 35-36; Billing (1940). s.5; Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 37-40. 
 Tegnér-Högstedt (1917) s. 19-20; Adelsköld (1917). s. 23-24. 141

 Adelsköld (1917). s. 23. 142

 Tegnér-Högstedt (1917) s. 19-20; Adelsköld (1917). s. 23-24. 143

 Adelsköld (1917). s. 23-24. 144
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egna sockersurrogat utan man får istället råd på hur man skall minska sockeranvändningen. I sin 

kokbok ger Greta Bergström och Mary Thorburn följande råd till sina läsare:  

 Spara på sockret genom att inte koka färsk eller torkad frukt i sockerlag utan söta när  

 frukten är färdigkokt, genom att använde sockerersättningsmedel, som tillsätts när rätten  

 har kallnat, genom att vid bakning ersätta en del av sockret med sockerersättning,  

 konsthonung eller sött fruktmos.  145

Recepten innehåller annars socker eller sirap men i inledningarna till de olika kokböckerna så 

kommer författarinnorna med råd om att man kan använda olika sötningsmedel, exempelvis 

krystallos, dulcin eller sakcarin som surrogat till sockret. I dessa inledningar för författarinnorna 

även vidare sin kunskap om sötningsmedlens möjliga bismak om det tillsätts vid höga temperaturer 

samt om dess mer koncentrerade sötma.   146

Under det första världskriget så finns det många recept på hur man skapar sina egna sockersurrogat 

från grönsaker och växter. Under andra världskriget har man inte samma kreativitet i recepten för 

att dryga ut sockret, man har istället lämnat en allt större tillit till de industri producerade kemiska 

sötningsmedlen.  

Mjöl och gryn 
Råden kring mjöl och gryn i kokböckernas inledningar ser olika ut mellan de två krigen. Anna 

Schenström ger rådet att man skall  ”nyttja ransonen av mjöl och gryn så långt som de räcker.” Hon 

fortsätter med att man istället kan dryga ut maten genom att köpa mjöl och gryn som inte inkluderas 

i ransoneringarna så som polenta-, potatis- och sagogryn eller majs-, maizena-, potatis- och rismjöl. 

Fortsatt skriver hon att man kan ha användning för dessa mjöl och gryn i både matlagning och 

bakning även om man inte kan binda en deg på endast potatismjöl.  I sin kokbok från 1940 skriver 147

Nancy Nathorst att första världskrigets husmödrar hade samma problem som hon och andra kvinnor 

under 40-talet mötte. Att även om man löste problem på olika sätt under krigen så kan i alla fall 10-

talets brödrecept vara till hjälp under ransoneringen.  Ett annat råd kommer från Greta Bergström 148

 Bergström och Thorburn (1942). s. 56-57.145

 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 17 ;  Tennberg, Ragni (1941). 180 rätter på kristidens 146

matsedel. s. 8-9.
 Schenström (1917). s.8. 147

 Nathorst (1940). s.7. 148
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som skriver ”servera i allmänhet ej bröd till ett mål lagad mat, om det är svårt att få mjölet att 

räcka till.”   Fortsatt ger hon rådet att man kan byta ut stuvningar, gröt och välling mot mos eller 149

puré av potatis, rot-eller grönsaker.  Ytterligare ett råd ges av Maria Ankar och Kate Carpenter i 150

deras inledningen skriver de: ”(…) ät därför grovt bröd. Inskränk användningen av kaffebröd, 

småbröd och bakelser. De ger ur näringssynpunkt ringa utbyte för pengarna.”  151

Bland första världskrigets kokböcker finns de flesta recepten för mjölsurrogat i Elise Adelskölds 

Surrogatboken och Ida Tegnér-Högstedts Husmodens Surrogatbok. En skillnad mellan dessa är att  

det i Surrogatboken skrivs om surrogatrecept för mjöl medan det i Husmödrarnas Surrogatbok 

istället skrivs om mjölutdrygande recept. Tanken med mjölsurrogaten är att de skall kunna byta ut 

mjölet i ett recept.  Det finns rikligt med recept på vad som kan använda istället för mjöl i olika 152

bakverk, det finns en del recept på surrogat som är vanligt förekommande i kokböckerna från denna 

tid och så finns det en del ovanliga recept som inte förekommer speciellt ofta. De ovanligaste 

mjölsurrogaten är rötter från vilda okidéer, svampmjöl, torkad eller saltad svamp, rötter från 

maskrosen, kvickroten, ormbunkar och näckrosor. Även andra vilda växter så som lavar, ekollon 

och hästkastanjer nämns.  Men de vanligaste surrogaten för mjöl är potatis, speciellt då detta är en 153

vara som inte ransoneras så används den flitigt både rå, kokt och i form av potatisflingor i diverse 

anrättningar.  

Även i kokböckerna från andra världskriget utbyts det finare mjölet i flera recept mot grövre mjöl. 

Men det drygas även ut med rotfrukter och andra grönsaker som gör mjölbaserade rätter så som 

plättar och pannkakor mer mättande. Generellt tycks potatisen även under 40-talet ta över bland 

recepten den används för att reda såser och soppor, tillsätts i efterrätter, kakor och bröd.  De mjöl 154

och grynbaserade rätterna ges ett stor utrymme i kokböckerna under båda perioderna, i 

menyförslagen är de frekvent förekommande som efterrätter. Dessa olika grötsorter och vällingar 

kan göras mer eller mindre söta genom inblandning av frukt och bär. De kan ofta göras med det som 

man har hemma, nästan alla sorters gryn och mjölk kan blandas med både vatten, mjölk eller grädde 

 Bergström och Thorburn (1942). s. 15. 149

 Bergström och Thorburn (1942). s. 15. 150

 Ankar och Carpenter (1940). s.5. 151

 Tegnér-Högstedt (1917) s. 17-19 ; Adelsköld (1917). s. 23-24. 152

 Adelsköld (1917). s. 16-19.153

 Bergström och Thorburn (1942). s. 15-16 ; Billing (1940). s. 14-15.154
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för att åstadkomma en mättande och framför allt billig maträtt. Något som syns i den stora 

mångfalden av recept.  155

Grönsaker och sallad 
Grönsaker och sallad är vida begrepp och i kokböckerna är detta tydligt där recepten är många och 

varierande. De flesta av salladssurrogat recepten finns i Elise Adelskölds kokbok Surrogatboken. I 

hennes bok kan man läsa hur många växters blad och stjälkar anses vara goda att äta som sallad och 

i recepten menar man att många av dem kan tillagas som spenat, sparris eller grönkål. Rödbetsblad, 

rabarberblad, åkersenap, våtarven och skvallerkålen kan alla ersätta och användas som spenat. 

Medan bladen från en åkertistel eller daggkåpa fungerar som substitut för grönkål i soppor och 

stuvningar. Nya skott från en åkertistel, stjälkarna från rödbetor och havrerotens rot om den plockas 

innan blomning kan tillagas som sparris. Om det dock är ont om sallad så kan maskrosblad, 

ängssyra, fjällsyra, krasse, brännässlor eller blindnässlor ersätta den.  Ytterligare fröslag lyfts fram 156

av Ingeborg Carlén som menar att mollan är ett möjligt salladssurrogat, Ida Tegnér-Högstedt skriver 

att man kan använda potatisblast och Celié Brunius menar att margold är ett fungerande 

salladssurrogat.   157

Många grönsaksrätter i kokböckerna baseras på rotfrukter, kål och potatis även om det då och då 

kommer in recept som innehåller svamp. Lotten Lagerström spenderar nästan en hel sida i sin 

kokbok med att ge råd om användningen av rotfrukter. Lagerström skriver att rotfrukter inte bara är 

billiga utan att de också har en lång hållbarhet, rotfrukter har ytterligare en förtjänst och det är att 

man kan odla dem själv. Den grönsak som ges mest utrymme i detta sammanhang är kålrötterna, 

som Lagerström menar är ett utmärkt surrogat för potatisen både som kokt, i mos och stekt.  Men 158

grönsakerna används inte bara som sidorätter utan blir också huvudingredienserna i flertalet soppor 

och allt som oftast fungerar de som utdrygningsmedel i kött och fiskrätter.   159

Bland kokböckerna från 40-talet finns det inte på samma sätt en renodlad surrogatbok så som det 

finns från 10-talet, detta har gjort att det inte vart lika tydligt i dessa kokböcker med vad man kan 

ersätta salladen med.  I Man tager vad man haver har man dock ägnat en sida åt att låta en av de 

 Nathorst (1940).155

 Adelsköld (1917). s. 20-22. 156

 Carlén (1918). s. 60; Tegnér-Högstedt (1917). s. 15; Brunius (1918). s. 42. 157

 Lagerström (1917). s. 31. 158

 Carlén (1918); Brunius (1918) ; Ahl (1917) med flera. 159
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bidragande författarinnorna, Fru Frosta, komma med råd på hur hon hanterar förväxta, sura, 

omogna och fula grönsaker. I kokboken skriver hon att man skall lägga förvuxna men annars felfria 

rädisor i grukättikspad för att sedan servera dem i en sallad helst till stek, och att ”grön tomater, 

låter jag ligga och mogna, eller också syltar jag in dem sötsurt (…).”   Fru Frosta fortsätter snitt 160

råd med att skriva att man kan få ful potatis och ful blomkål att bli vit igen om man tillsätter lite 

mjölk i vattnet under kokningen innan hon avslutar sidan med ”surnade grönsaker (obs. inte ruttna) 

gör jag sötsur grönsakssallad av. Kom inte och säg, att det är oaptitligare än t.ex. surkål!”  På 161

denna sida i kokboken beskriver Fru Frosta hur hon använder grönsaker för att tillaga olika sallader 

och sallader är något som återkommer i flera av kokböckerna från 40-talet. Men i dessa kokböcker 

så är begreppet sallad mycket mer diffust och större än vad det är i kokböckerna från första 

världskriget. Som jag nämnt tidigare, handlar sallad under första världskriget om någon form av 

gröna blad som skall ersätta andra. Något som det också kan vara under andra världskriget även om 

andra former av recept är vanligare. Så vad är då en sallad för något i dessa kokböcker? Ett 

receptexempel är taget från Vivi Täckholms bok Allt dubbelt så gott hon menar att en sallad kan 

tillagas på följande sätt:  

 Andréa-sallad. 1 rotselleri, 250 gr. potatis, 250 gr. haricots certs, 2 hårdkokta ägg, 4  

 tomater. Koka potatis, haricots verts och sellerirot. Skär allt i fina strimlor och bland det  

 med majonnäs. Servera kallt.   162

De andra recepten på sallad som finns i hennes kokbok ser nästan likadana ut de består för det 

mesta av kokta grönsaker som blandas med majonnäs. Enligt Maj Thermæus-Göransson finns det 

flera olika versioner på sallad. Det kan vara allt ifrån rårivna morötter som serveras i vinaigrette till 

kokta grönsaker i majonnäs eller kött/fisk som blandas med grönsaker och majonnäs.   Sallad är 163

därmed inte alltid en fräsch och lätt sidorätt av grönsaker utan det kan även vara en mer mättande 

anrättning där majonnäsen är en viktigt komponent. 

Många grönsaker men kanske främst potatisen och morötterna kan användas på många olika sätt. 

Detta blir tydligt flera kokböcker från de båda krigen men ett tydligt exempel på potatisens många 

användnings områden kommer från Lotten Lagerström som i sin kokbok har recept som 

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver.160

 Husmodern (1942). Man tager vad man haver.161

 Täckholm, Johansson och Romell (1943). s. 53.  162

 Thermæus-Göransson, Maj (1942). Hur man lagar vardagsmat, helgdagsmat och kalasat i kristid. s. 15.163

  !35



Vänd åter till gamla tiders enkla levnadssätt

Potatiskräm, Potatistårta, Smörtårta med potatis och Våfflor av potatis.  Alla sätt att använda sig 164

av moroten blir bäst belyst i kokboken Några recept på dyrtidsrätter utgiven av Folkhushållningens 

kvinnoråd. Moroten är en ofta förekommande ingrediens i puddingar, kötträtter, fiskrätter och 

vegetariska rätter. Det finns också recept som morotsplättar, morotspannkaka, morotspudding, 

stekta morötter och morotsefterrätt samt morotslimpa.   165

Generellt för recepten från första världskriget så finns det ett stort antal varierade grönsaksrätter 

både som sidorätter, soppor och surrogat för kött. I många recept får potatis, kål och rotfrukter, men 

även svamp fungera som huvudingrediens. Variationen är stor i användningen av grönsakerna som 

används i allt från frukosträtter, soppor, till smörgåsmat, soppor, desserter och bakverk.  Samma 166

sak sker i kokböckerna från andra världskriget, grönsakerna kan vara både surrogat och 

utdrygningsmedel för kött, fisk, mjöl och andra grönsaker. En skillnad är att man under andra 

världskriget har ett antal recept på matpaj med grönsaker och inte bara söta pajer där grönsakerna 

används som surrogat för mjöl, socker eller frukt.  167

Kött 
Till skillnad från de andra recepten på exempelvis kaffe, sallad eller te så har inte köttrecepten 

dominerats av surrogatrecept varken under första eller andra världskriget. Istället har en del 

författarinnor i sina kokböcker skrivit ner råd om hur man skall hantera köttet under dyrtiden. Från 

första världskriget finns det många och varierande råd, för att spara på ransonen och kassan så skall 

man enligt Anna Schemström ”ändra kötträtternas karaktär från kött och grönsaker till grönsaker 

med kött.”  Även rätter som innehållet oxkött, en ofta förekommande köttprodukt bland recepten, 168

kan enligt Lily Axlesson göras ”billiga, om vi använder köttet som smakämne och blandar upp det 

med gryn, potatis och rötter.”  Första världskrigets dyra färska kött kan enligt författarna i 169

Hemmets Kokbok bytas ut mot saltat kött. Något positivt med detta är att man kan skumma av fettet 

från buljongen som blir när man kokar det salta köttet och använda det istället för smör vid 

stekning, man kan också använda buljongen som blir istället för salt.   170

 Lagerström (1917). s. 110-111. 164

 Folkhushållningens kvinnoråd (1917). Några recept på dyrtidsrätter.165

 Folkhushållningens kvinnoråd (1917). Några recept på dyrtidsrätter. s. 46-48. 166

 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942).167

 Schenström (1917). s. 3. 168

 Axelsson (1917). s. 6. 169

 Hemmets Kokbok (1918). s. VII-VIII. 170
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Matlagningen skall under första världskriget vara 

ekonomisk både när det kommer till bränsle och 

näringsämnena i maten. Med detta i åtanke ges 

instruktioner av Lotten Lagerström om att man skall ha 

lämpliga kärl för kokning och stekning samt att dessa 

skall ha tunga lock som kan stänga ångan och 

smakämnena inne i maträtten samtidigt som det drar 

mindre bränsle.  Ytterligare ett råd på hur man skall 171

klara dyrtiden kommer från Ingeborg Schager. Hon 

skriver att man själv skall hålla djur och hon anser att de 

bästa djuren att föda upp är de som har flera 

användningsområden. Exempel på detta är getter som inte 

bara ger kött utan även ger mjölk som man kan dricka och 

göra ost på. Ett annat exempel är höns som ger både ägg 

och kött. Om man dock endast har en liten trädgård så ger 

Schager rådet att man skall ha kaniner. Då ett par kaninen 

inte bara klarar sig på en liten boyta utan även snabbt 

förökar sig och snabbt växer upp och därmed blir klara för 

att äta.   172

Även under andra världskriget ger författarinnorna råd om 

att man skall blanda ut köttet med grönsaker, inte bara för 

att det blir billigare utan det blir även mer bränslesnålt.  173

Maria Ankar och Kate Carpenter menar att ”kotletter och 

biffar hör ej hemma på den billiga matsedeln”  utan den 174

bästa och billigaste vardagsmaten är enligt författarna till 

Dyrtidsmat köttfärsen.  Greta Bergström och Mary 175

Thorburn skriver att man måste använda köttkonserverna på 

 Lagerström (1917). s. 16.171

 Schager (1918). s. 92-95. 172

 Dyrtidsmat (1941). s. 139-140; Ankar och Carpenter (1940). s. 4-5. 173

 Ankar och Carpenter (1940). s. 4-5. 174

 Dyrtidsmat (1941). s. 139-140. 175
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Första 
världskriget

Andra 
världskriget

antal % antal %

Inälvor 102 30,08 % 142 24,91 %

Diverse/
köttfärs

60 17,6 % 96 16,84 %

Oxkött 57 16,81 % 72 12,63 %

Fläsk 54 15,9 % 94 16,49 %

Lamm/får 20 5,89 % 23 4,03 %

Kalv 18 5,30 % 28 4,91 %

Korv 9 2,65 % 38 6,66 %

Häst 7 2,06 % 4 0,70 %

Kanin 5 1,47 % 45 7,89 %

Kyckling/
höna

3 0,88 % 13 2,28 %

Anka 1 0,29 % 0 0 %

Gås 1 0,29 % 0 0 %

Hare 1 0,29 % 1 0,17 %

Kalkon 1 0,29 % 1 0,17 %

And 0 0 % 1 0,17 %

Corned 
Beef

0 0 % 3 0,52 %

Duva 0 0 % 2 0,35 %

Fasan 0 0 % 1 0,17 %

Poulard 0 0 % 1 0,17 %

Rapphöna 0 0 % 2 0,35 %

Ren 0 0 % 2 0,35 %

Älg 0 0 % 1 0,17 %

Källa: Kokböcker från första världskriget, 1915-1919, och andra världskriget, 
1939-1945. 

Tablå 1: Sammanfattning av köttsorters 
förekommande i kokböcker.
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samma sätt som man använda köttet, utdrygat med grönsaker och gryn.  Det skrivs också i en 176

annan kokbok att en daglig konsumtion av mjölk gör att man kan konsumera kött mycket mer 

sparsamt.  177

I tablån här ovan så kan man se de olika köttsorternas förekomst i kokböckernas recept presenterade 

i antal och i procent.  Att informationen presenteras på detta sätt beror på att det är en skillnad i 

antalet recept mellan de två perioderna och då ger procent en mer rättvis bild av de olika 

köttsorternas förekomst. Som man kan se i tablån är inälvor den köttsort eller huvudingrediens som 

påträffas oftast i kokböckerna under de båda krigen.  Den näst vanligaste köttsorten bland recepten 

är diverse eller köttfärs. Dessa recept har lagt i en och samma grupp då det är recept som inte 

specificerar vilken typ av kött som skall användas. Det har i dessa stått köttfärs, kokt/stekt kött eller 

köttrester.  

Sedan skiljer sig dock de två perioderna från varandra medan oxköttet följt av fläsk och lamm/får är 

de vanligaste köttsorterna i recepten under första världskriget så blir fläskköttet framför oxköttet 

som är den tredje vanligaste köttsorten under andra världskriget. Om man ser till procenten så kan 

men se att det skett en faktiskt ökning av recept med fläsk i medan inälvor, oxkött och diverse har 

minskat för att ge plats åt andra köttsorter. Både i antal och i procent blir recept med kanin och korv 

fler under andra världskriget man börjar också att använda sig av flera sorters protein så som fågel 

och vilt i kokböckerna. Något som under första världskriget endast fanns med i Elise Adelsskölds 

108 sätt att tillaga julmat i dyrtid jämte förslag till matsedlar.  178

Fisk   
I kokböckerna från första världskriget är råden kring fisk relativt sparsamma. Fisk lyfts fram som 

något som man skall äta när det är bra och billig, samt att sättet man tillagar den på är av stor vikt. 

”Stuvad vitling med persilja är drygare än kokt, billigare än stekt” skriver Anna Schenström i sin 

kokbok.  I en annan kokbock från 10-talet får man rådet av Lotten Lagerström att köpa ett stort 179

förråd av salt sill på hösten, då det i längden blir billigare än att gå och köpa lite fisk i butiken efter 

behov.   180

 Bergström och Thorburn (1942). s. 37. 176

 Ankar och Carpenter (1940). s. 4-5. 177

 Adelsköld, Elise (1918). 108 sätt att tillaga julmat i dyrtid jämte förslag till matsedlar178

 Schenström (1917). s. 6. 179

 Lagerström (1917). s. 20. 180
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Under andra världskriget lyfter många av kvinnorna 

upp näringen som finns i fisk. De skriver att fet fisk är 

bättre än mager. Maria Ankar och Kate Carpenter 

skriver att det i ”fisk, särskilt fet, är ut näringssynpunkt 

lika värdefull som kött.”  Men på grund av att fisk till 181

skillnad från kött är mer lättsmält så rekommenderar 

flera av författarna, bland annat Greta Bergström, Mary 

Thorburn och Ida Malmström, att man inte skall 

servera ”endast med potatis och sås”  utan fisk skall 182

användas i ”kombination med mjöl, gryn och 

vegetabilier.”  Fortsatt menar de att det finns en 183

gammal vana hos befolkningen att inte äta grönsaker 

till fisk vilket de menar är något man måste sluta med. 

För att motverka att man skall bli hungrig snabbt efter 

en middag med fisk menar författarna att man skall 

servera en kraftig efterrätt.   184

Nancy Nathorst främsta råd är ”bjud på fisk så ofta ni 

kan (…).”  Hon fortsätter sedan skriva att man inte 185

skall vara rädd för att variera fisken i recepten då fem 

till sex sorters fisk går att tillaga på samma sätt och att 

det är på detta sett som man skall tänk kring recepten i 

hennes kokbok. Hon uppmanar sina läsare till 

kreativitet och experiment och skriver att man kommer 

få en större mersmak och tycka bättre om fisk om man 

serverar den med tillbehör som man själv tycker om. 

Ytterligare så ger hon rådet att man i flera recept kan 

byta ut abborre mot strömming då dessa tillagas på 

 Ankar och Carpenter (1940). s. 5 ; Malmström (1940). s. 27.  181

 Bergström och Thorburn (1942). s. 42. 182

 Bergström och Thorburn (1942). s. 42. 183

 Malmström (1940). s. 28. ; Bergström och Thorburn (1942). s. 42. 184

 Nathorst (1940). s. 90. 185
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Första 
världskriget

Andra 
världskriget

antal % antal %

Sill 92 29,20 % 59 13,28 %

Diverse/
fiskfärs

63 20 % 129 29,05 %

Vitling 30 9,53 % 1 0,22 %

Makrill 20 6,34 % 21 4,72 %

Kolja 17 5,39 % 3 0,67 %

Kabeljo 14 4,44 % 6 1,35 %

Tonfisk 14 4,44 % 13 2,29 %

Lutfisk 13 4,12 % 3 0,67 %

Strömming 11 3,49 % 78 17, 56%

Torsk 10 3,17 % 33 7,43 %

Ål 7 2,22 % 4 0,90 %

Gädda 6 1,90 % 10 2,25 %

Skaldjur 6 1,90 % 22 4,95 %

Brax 3 1 % 1 0,22 %

Aborre 2 0,63 % 0 0 %

Ansjovis 2 0,63 % 18 4,05 %

Lax 2 0,63 % 13 2,92 %

Sik/siklöja 2 0,63 % 2 0,45 %

Kummel 1 0,31 % 2 0,45 %

Böckling 0 0 % 19 4,27 %

Pigvar 0 0 % 2 0,45 %

Sardiner 0 0 % 5 1,12 %

Källa: Kokböcker från första världskriget, 1915-1919, och andra världskriget, 
1939-1945. 

Tablå 2: Sammanfattning av fisksorters 
förekommande i kokböcker
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liknande sätt och om man inte har tillgång kräftor så kan man servera torsk med dill, som 

tillsammans får en smak som påminner om kräftans.   186

Tablå 2 över fisksorternas förekomst i recepten från kokböckerna är uppdelad i två kategorier, första 

och andra världskriget och fisksorterna är sedan redovisade i antal recept och i procent. 

Anledningen till detta är att antalet recept under andra världskriget totalt är många fler än de från 

första världskriget, därmed kommer en redovisning i procent att vara mer korrekt.  

Sillen är den dominerande fisken under första världskriget följt av diverse eller fiskfärs. Recept som 

räknats in i denna kategori är recept som inte specificerat vilken fisk som det skall vara, som endast 

har hänvisat till en användning av små fisk eller vit fisk samt de recept som man skall använda 

fiskfärs. Andra fiskar som förekommer ofta i kokböckerna från första världskriget är vitling, 

makrill, kolja, kabeljo och tonfisk. Under andra världskriget använder man i recepten andra fiskar, 

den som förekommer oftast är diverse/fiskfärs. Det har i kokböckerna skett en ökning av recept där 

man inte skriver den specifika fiskarten som skall användas utan endast hänvisar till att det skall var 

fiskfärs, vit fisk eller skriver en lång lista av förlag. Det sker under andra världskriget en enorm 

ökning i användandet av strömning vilket är den fisk som nämns näst mest i kokböckerna, följt av 

sillen, torsk, skaldjur, makrill, böckling och ansjovis. Skillnaden mellan strömming och sill kan här 

diskuteras vad som är sill och vad som är strömming är en oklar distinktion. Det har inte 

framkommit någon förklaring till skillnaden mellan dem i kokböckerna, att man särskiljer dem kan 

helt enkelt ha att gör med språket, vart kokboken är producerad eller med storleken på fisken. Men 

det är en fråga som inte gått att besvara i denna uppsats. Varför det sker en ändring i vilken fisk man 

använder kan inte heller förklaras. Men en möjlig förklaring till den ökade användningen av 

böckling och ansjovis är att de används i recept på smörsurrogat eller påbredningspasta,  vilket är 187

en kategori av recept som ökar under andra världskriget. 

 Nathorst (1940). s. 90. 186

 Jonsson-Ekegårdh (red) och Hallman-Haggren (red) (1942). s. 37-40. 187
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Sammanfattning och slutsats 

Sammanfattningsvis så kan man säga att det är fler kvinnor under andra världskriget än under första 

världskriget som har en examina från skolköksseminariumen i landet. Genomgående har dock 

nästan alla kvinnor en gedigen utbildning i grunden, vilket tydligt har exemplifierats med Edit 

Klarin och Vivi Täckholm. Kvinnornas utbildning och arbetsplatser överlappar varandra och utifrån 

informationen om dem kan man anta att deras vägar har mötts på något sätt. Denna tanke stärks av 

det faktum att kvinnorna i sina kokböcker hänvisar till varandra. 

I kokböckerna ger författarinnorna både konkreta råd på hur man skall laga mat och förvara den 

men också mer avancerade råd på vilken mat man skall köpa och äta för att få mest näringsämnen 

för pengarna. Det är främst i kokböckerna från första världskriget som författarinnorna ger råd på 

hur man skapar egna surrogat för dyra putsmedel, mat och kolonialvarorna medan det i 

kokböckerna från andra världskriget är mycket vanligare med diskussionen kring näringsämnen, om 

vad man skall äta och vilka varor som ger mest näringsämnen för pengarna. Ekonomin och 

näringsläran är också mycket närvarade i kokböckerna menyförslag, där författarinnorna har 

sammanställt menyer som utifrån de rådande omständigheterna är näringsriktigt och ekonomiskt 

komponerande. Precis som det tidigare visats har det i alla menyer gjorts en skillnad mellan maten 

som skall serveras på vardagarna och på söndagarna. Maten på söndagarna var finare, mer 

avancerad och middagarna bestod av tre rätter istället för två. Alla författarinnorna har också i sina 

menyer lagt en stor vikt vid att varje middag skall ha en varmrätt följd av en efterrätt baserat på 

mjöl eller gryn.  

Även om man under båda krigen tycks lida av omfattande varubrist så kan man utifrån det som 

presenteras i kokböckerna se hur författarinnorna hanterat detta problem på olika sätt. I 

kokböckerna under första världskriget så skapar man själv många fler surrogat och 

ersättningsprodukter än vad man gör under andra världskriget. Recept på kaffe, te, socker, sirap och 

mjöl surrogat har sin glasperiod under 10-talet och det sker sedan en markant uttunning av dessa 

recept i kokböckerna från 40-talet. När surrogatrecepten för kaffe, te och dryck figurerar i 

kokböckerna från andra världskriget så är det i mångt och mycket samma recept som från första 

världskriget. Man kan se en trend, där man under första världskriget har flera recept på hur surrogat  

skapas med hjälp av ingredienser som man kan hitta i sin närhet men att man under andra 

världskriget inte har samma behov av att förmedla denna kunskap. Den tydligaste skillnaden mellan 
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dessa perioder är att man under andra världskriget inte bara skrivit om cikoran som ett kaffesurrogat 

utan man har också gett recept från olika länder på hur man kan blanda den med andra surrogat, 

smaksättningar och kaffe för att få till ett riktigt bra kristidskaffe. 

Samma generella trend, med många surrogat under första världskriget som minskar under andra 

världskriget, finns också i de andra recept kategorierna, vilket får sig en speciell tvist när det 

kommer till socker. Under första världskriget tar man till alla möjliga knep för att själv skapa och 

tillaga surrogat som skall kunna ersätta sockret. Men under andra världskriget istället anser att man 

kan tillsätta mer socker efteråt eller så kan man använda sig av de kemiska ersättningarna som finns 

på marknaden. En annan avvikelse är smöret, där trenden istället är helt omvänd. Under första 

världskriget har man i recepten ett fokus på hur man skall dryga ut smöret och hur man skall ändra 

sitt sätt att laga mat för att spara in på det. Medan det under andra världskriget istället finns ett 

fokus på hur smörsurrogat skall tillagas.  

Grönsakerna och speciellt potatis och rotfrukter har under båda krigen stora utrymmen i 

kokböckerna. De används inom väldigt varierande områden som surrogat för allt mellan kött, mjöl 

och socker. Bland kött och fisk så berör recepten under första världskriget många färre typer av kött 

eller fisk. Den stora basfödan består av inälvor, köttfärs och oxkött eller av sill. Under andra 

världskriget är kokböckerna och recepten fler, vilket kan ha en inverkan på resultatet i denna 

uppsats. Men generellt sätt så används flera olika kött- och fisksorter än under första världskriget. 

Allt fler vilt och fåglar används i recepten och även amerikanska produkter så som corned beef går 

att finna. Den enda gången som fågel näms i kokböckerna från första världskriget är i julrecepten. 

Inte heller köttkonserver omnämns i kokböckerna från denna period medan man under 40-talet både 

har recept och kommer med råd om hur man skall använda dem.   

Att allt fler recept under andra världskriget benämns som utländska eller som att ha en utländsk 

härkomst har paralleller till Jonathan Metzgers resultat. Han kom fram till att den utländska maten 

från 20-talet fram till 50-talet beskrivs och ses som huslig, billig och folklig. Att maträtter i 

kristidskokböckerna blir omnämnda som att vara utländska  skulle kunna stärka Metzgers resultat 

om att de ses som billiga och husliga, då kristidskokböckerna bygger på att presentera billig och 

näringsrik mat till den stora befolkningen. Men då receptens utländska härkomst främst sker i 

relation till kafferecepten så kan man inte dra några direkta slutsatser kring hur synen på den 
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utländska maten var. Huruvida maten ses som folklig eller om den blir folklig i och med  att den 

publiceras i kokböckerna kan inte heller besvaras i uppsatsen.   

De genomgående skillnaderna mellan recepten under första och andra världskriget kan diskuteras 

utifrån Carins Martiins resultat. I sitt kapitel om den svenska jordbrukspolitiken under, mellan och 

efter krigen så kommer hon till slutsatsen att ransoneringarna under krigen sker av olika orsaker. 

Martiin anser att första världskrigets ransonering beror på att det i landet råder en verklig varubrist, 

om detta var fallet så kan det förklara varför man har ett behov av att skapa egna varor och surrogat 

för att ersätta svårtillgängliga varor med det som man själv kan hitta eller odla i sin närhet. Utifrån 

den information som presenteras i kokböckerna tycks det inte råda en lika akut och generell 

varubrist under andra världskriget. För de varor som det dock fanns regleringar på så skapar man 

inte egna surrogat utan man ger läsaren råd på hur man skall laga maten med mindre av denna vara 

eller så ger man råd på hur man kan använda kemiskt framställda surrogat. Detta är en företeelse 

som ger stöd åt Martiins resultat. Hon menar att den svenska staten tar lärdom från första 

världskriget och därför sätter in ransoneringarna tidigare under andra världskriget. Fortsatt så 

skriver hon att det i Sverige under andra världskriget inte var någon egentlig varubrist, man 

ransonerande bara för att lugna befolkningen egentligen så behövde man bara, enligt Martiin, lägga 

om befolkningens matvanor från kött med grönsaker till grönsaker med kött. Om ransoneringarna 

hade en lugnande inverkan på befolkningen har inte gått att urskilja i materialet för denna uppsats. 

Dock har det i kokböckerna varit en tydlig fokus på att man skall lägga om sin kost när det kommer 

till kött och fisk på samma sätt som Martiin menar skulle vara den tillräckliga omorganiseringen av 

maten under andra världskriget.  Även om det i kokböckerna från denna tid är vanligt med råd på 

hur man skall få in mer grönsaker i maten för att dryga ut de dyra varorna så har man ändå ett behov 

av att använda kemiska surrogat. Något som tyder på att det ändå var en varubrist i landet, även om 

den kanske inte var lika omfattande som under första världskriget.  

Majoriteten av kokböckerna har varit skrivna av kvinnor riktade till kvinnor. En del skrevs av 

kvinnoorganisationer eller skolköksutbildningar och andra av kvinnorna som examinerats vid dessa 

instutioner. Att så många av kvinnorna har titel skolkökslärarinna samt att så många av kokböckerna 

är skriva av dem kan möjligt förklaras av Ulla Johansson, som i sin avhandling beskriver hur 

skolkökslärarinna börjar blir ett yrke under 1900-talets början, som vi kan anta blir mer och mer 

etablerat allt eftersom 1900-talet passerar.  
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Inom teorin om genusarbetsdelningen så menar man att kvinnor får en plats på arbetsmarknaden på 

två olika sätt antingen genom ett extra rum eller genom ett eget rum. Detta är något som även 

Madelene Lidestad diskuterar i sin avhandling. Hon kommer fram till att kvinnorna under första 

världskriget får ta plats i ett extra rum på arbetsmarknaden, i det politiska livet och inom det 

militära genom att man först ser till att göra arbetet kvinnligt. Något hon styrker genom att visa hur 

organisationer som Folkhushållningens kvinnoråd får ansvara över de enskilda hushållens 

dyrtidshushållning genom kurser, matlagningsdemonstrationer och rådfrågningsbyråer. 

Kokböckerna som undersökts i denna uppsats har ingen direkt anknytning till varken kurserna eller 

matlagninsgdemonstrationerna och därför kan man inte heller dra en definitiv slutsats i om 

kvinnornas arbete med kokböckerna var en del av ett eget eller ett extra rum. Att majoriteten av 

kokböckerna är publicerade av kvinnor och kvinnoorganisationer som Folkhushållningens 

kvinnoråd, att de riktar sig till kvinnor med kunskap och information om ett historiskt sätt kvinnligt 

området skulle lika gärna tyda på att de arbetar inom ett extra rum som inom ett eget rum. Utifrån 

den information som funnit i dessa kokböcker och den fakta som framkommit om kvinnorna så kan 

det inte dras några slutsatser om detta. För att man skall ha en möjlighet, om det ens är möjligt, att 

besvara detta så måste en grundligare undersökning av kokböckerna uppkomst göras. Vilka som 

skrev dem, i samarbete och på inrådan av vilka, vem publicerade dem och fick de pengar för sin 

publicering av kokböckerna eller fick de bekosta det själva och mycket mer skulle behövas för att 

någon som helst klarhet i frågan.  

Att det finns en kombination av kunskapsområden i kokböckerna där både matlagning, 

hushållsgöromål, hushållsekonomi och näringslära förekommer gör att man kan kan hävda att 

författarinnorna besitter en svåråtkomlig kompetens. Då de med andra ord har förmågan att kunna 

laga näringsrik mat på en liten kassa med en låg bränsleförbrukning och förmågan att skapa egna 

surrogat för att ersätta vardagliga varor så som socker, kaffe och te. I detta resonemang finns det 

många likheter men även skillnader med Britta Lövgrens resultat. Lövgren menar att de svenska 

kvinnoförbunden överlag strävar efter en professionalisering av hemarbetet men att de två 

huvudgrupperna skolkökslärarinnorna och husmödrarna gör detta på två skilda sätt. Hon 

argumenterar för att skolköklärarinnorna redan har en en koppling till den naturvetenskapliga rönen, 

näringsfysiologin, genom sin utbildning. Det är verkan för en egen utbildning och för en kunskap 

som bara var deras egen som är denna grupps väg mot professionalisering.  
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Att denna kunskapsblandning finns i kokböckerna samt att detta blir ett allt vanligare inslag under 

andra världskriget kan tänkas vara ett tecken på ytterligare en professionaliseringstrategi, nämligen 

alliansstrategin där man samarbetar med yrkes och kunskapsområden så som näringsläran och 

ekonomin för att ge matlagningen och hushållningen en högre status. Britta Lövgren däremot menar 

att det främst är husmödrarna som använder sig av en alliansstrategi för att professionalisera 

hemarbetet genom att knyta kontakter över yrkesgränserna. Men i denna uppsats har jag kunnat visa 

att det inte bara är hemmafruarna som gör detta utan även de utbildade skolkökslärarinnorna tar 

hjälp av varandra och är kunniga inom andra yrkesfält för att höja sin egen trovärdighet och status.  

Man kan samtidigt hävda att skolkökslärarinnorna som yrkesgrupp uppfyller Selanders krav på vad 

som är en profession. Detta genom att yrket fått en viss samhällelig sanktion genom att de, enligt 

Madelene Lidestad, tilldelats ansvaret för de enskilda hushållens dyrtidshushållning. Det finns en 

del etiska regler som man skall förhålla sig till, kunskapen skall reproduceras genom kokböcker och 

lektioner. Man följer en systematisk teori om sparsamhet, både av pengar, råvaror och bränsle, 

samtidigt som maten skall hålla sig inom ramen för vad näringsläran säger att en människa behöver 

för att överleva. Sist men inte minst kan man urskilja en yrkeskultur, en kultur av ödmjukhet i 

förorden till kokböckerna där ingen hävdar sig vara den uteslutande lösningen men är en del av en 

grundläggande kunskap som kan kompletteras med andra böcker och de läsandes egna experiment i 

köket. 

Ulla Johanssons främsta resultat i sin avhandling är att orsakerna till varför startar en utbildning i 

huslig ekonomi för kvinnorna, hon skriver att det är på grund av deras bristande kunskaper om 

hushållsgöromål och den nya teknologins etablering. Inget av detta har gått att stärka eller 

motbevisa i denna uppsats. Det enda som går att säga är att de kvinnor som skrivit kokböckerna och 

är utbildade skolkökslärarinnor tycks besitta en stor kunskapsbas om matlagning, hushållsgöromål 

och näringslära. Jag kan inte säga något om deras kunskap innan de genom gick sin utbildning men 

efter den så har de tillsynes en gedigen kunskap, vilket enligt Johansson var målet med dessa 

utbildningar, att se till att den kommande generationen husmödrar hade alla kunskap som de 

behövde för kunna sköta sina hushåll.  

Kvinnorna har uppmanat sina läsare till att ha en kreativitet och experimentslusta i köket för att 

kunna hantera kristidens ransoneringar. Kors och tvärs har varor kunnat bytas mot varandra för att 

skapa surrogat och nya maträtter samt för att imitera rätter som man saknar. Genom alla 
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kokböckerna har nöden har varit uppfinningens moder och devisen man tager vad man haver 

fungerat som en ledstjärna. 

Avslutningsvis så vill jag bara skriva att det varit en krokig väg och ett enormt omfattande arbete  

för att färdigställa denna uppsats. Under tidens gång har det funnits både medgång och motgång,  

samtidig som det ofta kommit upp nya frågor.  Några av dem är vilket genomslag hade kokböckerna 

egentligen? och hur påverkade de befolkningens kosthållning? Varför producerades dessa 

kokböcker egentligen och vilken skillnad är det mellan dessa kristidskokböcker och de som 

publicerades i samband med matlagningsdemonstrationer?  

Själva fenomenet med matlagningsdemonstrationerna, hur de gick till och vad som egentligen 

skedde på dem, vart de hölls och varför är frågor som hela tiden funnits i periferin under arbetet 

med denna uppsats och det skulle vara ett mycket intressant och relativt outforskat ämne att 

fortsätta undersöka  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Bilaga 1 – Ordförklaring/ordlista 
Blindnässlor: Är ett annat namn på vitpliser och väggört. Är en ört med brännässle liknande blad 

och vita blommor. Är ganska vanlig i södra Sverige där den växer i vägkanter och som 

ogräs. Kan användas som ett surrogat för grönsaker.   188

Bensoesyra:  Ofta ett syntetiskt konserveringsmedel, som även finns naturligt i vissa bär. Är 

effektiv mot mögelsvamp och bakterier.   189

Bokollon: Nötterna från ett bokträd.  Har i kokböckerna används som surrogat för kakao.  190

Böckling:  En lättsaltad och rökt strömming eller sill.    191

Cikoria:  Kallas även vägvånda, en blå blomma som ofta växer vid vägkanterna. Mest 

förekommande söder om Gästrikland. Roten används som kaffesurrogat men har även 

kultiveras som salladsväxt, vilken i butik kallas endivsallad.   192

Dostan:  Kungsmynta eller oregano är en vanligare växt i södra än i norra Sverige.  193

Fjällsyra:  Är en flerårig ört med bladlös stjälk som får små gröna och röda blommor som hänger 

i vippor. Växten finns i samtliga fjällbälten och växer norrut från Dalarna i Sverige.   194

Hagtorn:  Är idag en vanlig häck-eller prydnadsväxt. Har små smaklösa frukter som ofta sitter 

kvar under vintern. I Sverige finns det fyra olika arter, som används som tesurrogat.  195

Kabeljo:  Saltad och torkad fisk, ofta långa, torsk eller lubb.   196

Kornfibla:  Eller kornfibbla som det stavas idag är ett annat namn på växten svinrot. Är en ört 

som främst växter söder om Gästrikland. Har används som sallad, kaffesurrogat och 

folkmedicin.   197

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vitplister 28/4-16188

 Livsmedelsverket, http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sok-e-nummer/189

e-210---bensoesyra/ 25/4-16
 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bokollon 25/4-16190

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/böckling 28/4-16191

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cikoria 25/4 -16192

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kungsmynta 25/4-16193

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fjällsyra 28/4-16194

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hagtornar 25/4-16195

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kabeljo 28/4-16196

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svinrot 25/4-16197
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Kvark: I kokböckerna beskriv det som en surmjölksost. Idag är det mer känt som kvarg.   198

Kvickrot: Kallas även för vitrot. Är sedd som ett ogräs med mycket höga kolhydrathalter i sina 

stammar. Som växter i stora delar av Sverige. Stammarna har används som mjöl och 

kaffesurrogat. Man har på senare år korsat den med vete för att få mer tåliga sorter 

vete.   199

Molla:  Stavas i dag målla, är en familj av ogräsväxter som ofta växer i trädgårdar och på 

åkermarker. En av de vanligaste är svinmållan en spenatväxt som växer i hela Sverige. 

Där fröna tidigare har använts som mjöl.    200

Mjölke:  Går även vid namnet mjölkört, rallaros, bomullsgräs eller praktdun Växer på röjd 

mark i hela Sverige. Växten har många användnings områden både som grönsak och 

som stoppningsmaterial.  201

Mjölktistel: Är ett annat namn på växten kålmålke. Är en växt som växer på odlad mark och som 

ogräs.  Den har används som kaffesurrogat.  202

Potkäs: I kokböckerna omnämns det också som potkes, vilket är en ostprodukt som man lagat 

genom att blötlägga och mala ner ostkanter som sedan blandas med smör, grädde och 

kryddor. Sedan packas den ner i en form och serveras som pålägg.   203

Teprisa: Nämns även i kokböckerna som teärenprisa och ärenprisa. Den går under namnet 

teveronika men har även ett annat namn mormors glasögon den växer främst i norra 

delen av Sverige på ängsmarker och gräsmattor. Den har används som ett 

tesurrogat.   204

Skvallerkål: Är ett annat namn på kirskål, vilket är en flerårig lättspridande ört. Som växer fritt upp 

till Uppland, den har historiskt använts för att bota gikt.   205

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/kvarg 25/4-16198

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvickrot 25/4-16199

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mållor och  http://200

www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svinmålla 28/4-16
 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mjölke-(mjölkört-201

rallarros-epilobium-angustifolium 25/4-16
 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kålmolke 25/4-16202

 Person, (1941) s. 36 och National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/203

lång/potkes 25/4-16
 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skvallerkål och  http://204

www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teveronika 25/4-16
 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kirskål 28/4-16205
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Stensöta:  Är en ormbunkslikande växte med en söt laktrissmak. Det växer ofta i klippspringor 

och på stenig mark. Den består av en stjälk med blad som växer i par som flikar 

utifrån den.   206

Våtarven:  Är en nejlikeväxt som också kallas nate. Det växer i nästan hela landet och har 

används som surrogat för spenat och medicin mot skörbjugg.   207

Älggräs: I kokböckerna skriver man även elggräs. I folkmun kallas den även mjödört, älgört 

och vanhävdsört. Det är en flerårig ört som växer i fuktiga marker i nästan hela 

Sverige.  Har i kokböckerna används som tesurrogat.  208

Ängssyra:  Kallas på sina håll surört. Är en enkönad ört växt, där han och hon blommor växer på 

separat individer. Den växer i alla fjällområden i både torra och fuktiga marker och i 

lövskogar. Kan finnas i hela Sverige upp till fjällens lågalpina bälte. Har ofta används 

som spenat i matlagning.   209

Örnbräken: En storväxt och mycket vanlig art av ormbunkar som växer i hela landet. Har används 

som kaffesurrogat och i medicin, men har visat sig innehålla ett stark 

cancerframkallade ämne.   210

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stensöta 28/4-16206

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/våtarv 28/4-16207

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/älggräs 25/4-16208

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ängssyra 28/4-16209

 National Encyklopedin, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/örnbräken 25/4-16210
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