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Sammanfattning 

Historiskt sett har fermenteringsmetoder främst använts för livsmedelskonservering, och 

därmed i överlevnadssyfte. Idag växer intresset för fermentering men utifrån nya 

intresseområden såsom för det ökade näringsinnehållet och metodernas smakförhöjande 

egenskaper. Detta arbete handlar om fermenteringsmetoder beskrivna i svenska kokböcker 

från 1736 till 1920, där recepten kategoriseras genom en kvantitativ innehållsanalys efter 

typ av fermentering och kokbokens publiceringsår. Av de olika fermenteringsmetoderna 

har särskilt fokus lagts på mjölksyrning, alkoholjäsning och ättiksberedning. 

Källmaterialet består av 43 kokböcker från den studerade tidsperioden, och utifrån dessa 

ges en överskådlig bild av metodernas förekomst. Vidare diskuteras vilka omgivande 

samhällsförändringar som kan ha bidragit till att metoderna har dokumenterats i dessa 

böcker. Resultatet av detta arbete talar för en något avtagande frekvens av metoderna mot 

slutet av 1800-talet. Resultatet visar även på att mjölksyrning och alkoholjäsning var 

ungefär lika vanligt förekommande, och att ättiksberedning var mer sällsynt. I 

förlängningen visar resultatet på en möjlig koppling mellan receptens frekvens av 

förekomst, som avtar mot slutet av den studerade perioden, med undantag för 

ättiksberedningen som avtog närmare sekelskiftet. Skälen till dess detta kan härledas till 

samhällsförändringar som industrialisering, renlighetsideal och nykterhetsrörelser. 

 

(nyckelord: fermentering, historia, hushåll, kokböcker, måltidshistoria) 

  



 

 
 

Abstract 

Historically speaking, methods of fermentation have primarily been used in preservation 

of food stuffs, and hence for a purpose of survival. Today, the interest in fermentation 

grows, but within new areas of interest like the increased nutritional value and the 

methods flavour enhancing properties. This essay focuses on the fermentation methods 

described in Swedish cookbooks between the year of 1736 to 1920, where the recipes are 

categorized by a quantitative content analysis after the type of fermentation and the 

publishing year of the cookbook. Out of the different methods for fermenting food stuff, 

particular focus has been directed towards fermentation by lactic acid bacteria, production 

of alcoholic beverages and production of vinegar. The source material consists of 43 

cookbooks from the studied period, and from these, the occurrence of the fermentation 

methods is portrayed, which furthermore is discussed to identify societal changes which 

could have influenced their presence in these books. The result shows a slight declining 

occurrence of the methods towards the end of the 19th century, and that fermentation by 

lactic acid bacteria and alcoholic fermentation were similarly frequent, while the 

production of vinegar was less included in the cookbooks. Furthermore, the result shows a 

slight correlation between the occurrence of the studied recipes, which are simultaneously 

declining with the exception for the method of producing vinegar, which frequency was 

declining closer to the turn of the century. Possible reasons for this are the societal 

changes brought by the industrialization, a new ideal of hygiene and sobriety movements.  

 

(keywords: fermentation, history, household, cookbooks, meal history) 
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1. Inledning 

 

I tusentals år har fermenteringsmetoder använts för livsmedelsförädling (öl, bröd, ättika, 

surkål, surströmming et cetera). I Norden har det historiskt sett varit en fråga om 

överlevnad under vinterhalvåret, att kunna säkerställa en stadig och jämn tillgång till 

livsmedel. I nutida kontext används dessa metoder främst för att höja de sensoriska 

attributen på den fermenterade råvaran i form av smak, doft, och textur. Med nya 

konserveringsmetoder som pastörisering i mitten av 1800-talet, och ett hygieniskt ideal för 

det svenska hushållet förändrades matvanorna och synen på de traditionella metoderna. 

Under 1900-talet blev det alltmer vanligt med kylskåp i hushållen, och med det blev 

kunskapen kring fermenteringsmetoderna allt mer onödig och skrevs inte om i kokböcker i 

någon större utsträckning. I dagens samhälle är många konsumenter allt mer medvetna om 

näringsämnena i sin kost, vilket kan vara en bidragande orsak till att de gamla metoderna 

söker sig tillbaka in i moderna skrifter. Efter att ha varit föga omskrivna under ett drygt 

århundrade för att nu återkomma med en förankring i mikrobiologisk vetenskap kan 

metoderna beaktas ur nya perspektiv. För att vidareutveckla den dokumenterade 

kunskapen kring dessa metoder och dess betydelse studeras kokböcker där det döljer sig 

en kunskap, tradition och kultur som idag kan vara mer relevant än någonsin med tanke på 

behovet av förbättrat resursutnyttjande. Genom att granska denna praktiska, men i 

kokböcker ofta förbisedda kunskap, kan vi identifiera vilka metoder som har varit mer 

aktuella under de studerade decennierna, och vidare diskutera vad som kan ha orsakat 

metodernas skiftande förekomst i kokböckerna. 

 

1.1 Förförståelse för ämnet 

För att förtydliga vår förförståelse av ämnet har vi som författare en bakgrund av 

köksarbete och utbildning inom gastronomi, vilka båda har berört fermentering och 

måltidskultur. Med hjälp av denna bakgrund har vi kunnat tyda källmaterialets varierande 

terminologi i beskrivandet av fermenteringsmetoderna och därmed kunnat analysera en 

omfångsrik mängd kokböcker. Vi har däremot just introducerats till historiska studier på 

denna nivå, vilket har lett oss in på nya, utmanande men berikande problem och 

perspektiv på måltidsvetenskap. 
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1.2 Problematik 

Måltidshistorisk forskning visar att fermentering av livsmedel har utgjort en grundpelare i 

de flesta samhällens matkultur och är ofta djupt rotad i deras historia och utveckling 

(Legras, Merdinoglu, Cornuet & Karst, 2007). Under en tid i Sverige var dessa metoder 

frekvent omskriva i kokböcker, men detta förändrades under de första decennierna av 

1900-talet och metoderna blev mindre uppmärksammade, vilket kan kopplas till ett antal 

förändringar i samhället, varav den mest framstående är 1800-talets industrialisering av 

samhället (och där med urbanisering och utvecklad kylteknik). Begynnelsen och intresset 

för forskning om mikrobiologi (drivkraften i all fermentering) tog fart i samband med 

pastöriseringens uppkomst år 1861, och har sedan dess tillämpats i stor utsträckning i 

livsmedelsindustrin (Ross, Morgan & Hill, 2002, s. 2). Trots denna fördjupade förståelse 

för bakterier, jäst och mögel gick den kulinariska utvecklingen i många avseenden mot en 

renare, sterilare riktning, för att enligt en årlig trendrapport av Food&Friends (2018) 

återgå till det mikrobiologiska cirka 100 år senare. Idag kan man äta fermenterad mat på 

världsledande restauranger (Guide Michelin, 2019; Redzepi & Zilber, 2018) med särskilt 

intresse för just fermentering, vilket i sig är ett bevis på att metoderna har återvunnit sin 

popularitet. Denna övergång från att ha varit en essentiell konserveringsmetod, till att inte 

synas till i kokböcker, och slutligen till att idag återvända med nya ändamål, är något som 

i nuläget inte är studerat inom måltids- och restaurangvetenskapen. Det som ska 

undersökas i detta arbete är därför den utsträckning i vilket skribenter av kok- och 

hushållsböcker skrev om fermenteringsmetoderna, när metoderna var som mest populära, 

när de “försvann”, och varför de “försvann”. 

  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att analysera och dokumentera fermenteringsmetoders 

förekomst i svenska kokböcker mellan perioden 1736 till 1920. Detta syfte kommer att 

besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

Ⅰ- Vilka av de studerade metoderna var dominerande för att fermentera livsmedel under 

perioden mellan 1736 och 1920? 

Ⅱ- Under vilken del av den studerade tidsperioden var det som mest vanligt att skriva om 

dessa fermenteringsmetoder? 

Ⅲ - Vilka samhälleliga faktorer kan ha legat till grund för dessa fermenteringsmetodernas 

skiftande förekomst? 
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1.4 Kommentar till frågeställningarna  

Varför just den studerade tidsperioden är begränsad till dessa år är på grund av att tryckta 

kokböcker var sällsynta innan år 1736. Begränsningen till år 1920 var på grund av 

arbetsekonomiska skäl. En ytterligare kommentar är att den första och andra 

frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen, och 

förankras därmed i empirin. Den tredje frågeställningen kommer inte att beläggas i 

empirin, men kommer att fungera som en kontextualiserande analys av samtida, historiska 

händelser. 

 

1.5 Arbetets relevans för ämnet Måltids- och restaurangvetenskap och 

samhället 

Genom att studera gamla kokböcker som ett historiskt källmaterial kan dåtidens 

föreställningar om status, könsroller, klassfrågor och politik friläggas, vilket kan vara av 

intresse för alla möjliga typer av samhällsvetenskapliga studier. Det huvudsakliga syftet 

med detta arbete är dock inriktat på ett fokuserat område kring fermenteringsmetoder som 

livsmedelsförädling. Dessa metoder är däremot starkt förknippade med måltidskultur- och 

historia vilket gör dem värdefulla att studera. I måltidshistoriska sammanhang kan detta 

arbete bidra till att beskriva hur den svenska måltidskulturen har sett ut och utvecklats 

genom den studerade tidsperioden. I förlängning kan en utvecklad förståelse av dessa 

gamla metoder leda till att hållbara sätt att konservera- och bevara mat inte förblir 

historiska kuriositeter förbisedda i kokböcker. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel ger en övergripande introduktion till de naturvetenskapliga aspekterna på de 

studerade fermenteringsmetoderna. Vidare skildras en nutida uppfattning av metodernas 

koppling till funktion, hälsa, hållbarhet.  

 

2.1 Fermentering 

Rolf Andersson (1982, s. 7), en kemist från svenska livsmedelsinstitutet, beskriver 

fermentering i korta drag som en process där bakterier, jäst, mögelsvampar, eller en 

kombination utav dem, förändrar egenskaperna på ett livsmedel genom att omvandla 

sockerarter till en rad restprodukter, bland annat: organiska syror, koldioxid, alkohol och 

vätgas. Dessa restprodukter förlänger hållbarheten genom att skapa en gynnsam miljö för 

hälsosam mikroflora och gör det även svårare för patogena mikrober att överleva genom 

att sänka pH-värdet, därav namnet: “syrning”. Beroende på livsmedlet, och typ av 

fermenteringsmetod, kommer en typ av bakterie-, jäst-, eller mögelart att spela en 

dominerande roll i processen. Denna kemiska process kan dock ske utan mänsklig 

interaktion när till exempel frukt, bär eller dylikt faller till marken och börjar självjäsa. 

Bland de vanligaste av fermenteringsmetoder i modern livsmedelsindustri är mjölksyrning 

och alkoholjäsning, i viss förlängning kan man även inkludera vinägern till denna lista, i 

och med att det är en vidarefermentering av alkohol, och har även historiskt sett använts 

som startkultur för mjölksyrning. Av dessa skäl fokuserar vi detta arbete på främst 

mjölksyrning, alkoholjäsning och ättiksberedning. 

 

Katarzyna Chojnacka (2010), Professor och doktor i fytokemi, menar att 

livsmedelsfermentering idag inte används på samma sätt som det gjordes förr. Idag 

används metoderna huvudsakligen för deras sensoriskt förhöjande egenskaper i fråga om 

nya smakbilder, texturer och dofter, jämfört med dåtidens mer funktionella syften av att 

bevara livsmedlet under en så lång tid som möjligt. Vidare beskrivs eventuella nackdelar 

med dessa metoder, där hon lägger tonvikt på risken av toxinbildning som en följd av en 

misslyckad fermentation. En oaktsamt genomförd process kan påskynda förruttnelse och 

skapa en önskvärd miljö för skadligt mögel och toxiner, och i värsta fall det livshotande 

botulinum vilket kan uppstå vid en för låg saltkoncentration vid mjölksyrning av fisk 

(Chojnacka, 2010, s. 6). Med tanke på dessa risker kan man tänka sig att det krävdes en 

betydande kunskap för att på 1700- och 1800-talet bevara sina livsmedel, och att 
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kokböcker som beskrev dessa metoder kan ha utgjort det, på den tiden, mest pålitliga 

medlet för att utföra en lyckad, toxinfri fermentering. 

 

2.2 Mjölksyrning 

I fråga om vegetabilier är det främst mjölksyrebakterier (eller ”LAB”, kort for Lactic acid 

bacteria) som styr processen, vilka i regel kan återfinnas naturligt på alla vegetabilier i 

någon grad (Andersson, 1982, s. 7). Mjölksyrningens energisnålhet kan ligga till grund för 

metodens popularitet och man använder den bland annat i produktion av ost, filmjölk, 

saltgurka, surströmming och surkål (Andersson, 1986, s. 1). I de studerade kokböckerna 

har bland de vanligaste förekommande recepten med mjölksyrning varit på olika varianter 

av surkål. Av denna anledning visas följande recept som är hämtat från “Kokböcker för 

husmödrar” skriven av Margaretha Nylander (1877) där hon beskriver ett för tiden 

typenligt recept på “Att sylta surkål”: 

 

Alla gröna blad afskrädas af hvitkålshufvuden, hvarefter de hackas så fina som helgryn; sedan 

nedstötes kålen uti en väl ren tunna [...] men emellan hvarfven hälles några droppar ättika, samt 

strös några friska berberisbär och några dillkronor. Då nu kärlet är fullt, lägges en passande botten 

derpå, hvaruppå tyngd lägges. På detta sätt blifver kålen stående tills den upphört att jäsa; nu tages 

tyngden bord, och möglet bortskummas af saften. Kärlet sättes i ett kallt rum att förvaras öfver 

vintern, och en mindre sten pålägges, för att nedhålla bottnen. 

 

  -Margaretha Nylander (1877, s. 347) 

 

Vad som är värt att notera i detta recept är att det inte nämner en tillsats av salt, något som 

görs i det närmaste laget alla andra studerade recept på surkål. Detta är troligen 

anledningen till att en mögelbildning har skett, vilket hon slentrianmässigt beskriver ska 

avskummas från saften. 

 

2.3 Alkoholjäsning 

I förenklade termer går en dryckesjäsning till som så att en bär-, frukt-, eller sockerbaserad 

must sätts i jäsning, antingen genom de jästarter som finns naturligt på råvaran, eller 

genom en tillsats av kultiverad jäst. Processen kan ta mellan några dagar upp till veckor då 

jästen omvandlar socker till bland annat alkohol och koldioxid. Efter en fulländad 

utjäsning av sockerarterna dör jästen av, och resultatet är en fermenterad alkoholdryck 
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som sedan kan lagras på fat eller butelj (Fielden, C. 2004, s. 23–31). Margaretha Nylander 

beskriver, i samma kokbok som surkålsreceptet i ovanstående stycke är hämtat ur, ett 

recept på hur “Champagne-vin af björklake” kunde tillredas på 1870-talet:  

 

För att erhålla en halfankare vin, tages nio kannor god björklake och åtta skålpund 

puder-, lump- eller terres-socker samt ett halft lod kanel och det gula skalet af sex 

citroner. Detta inkokas till en tredjedel. [---] När saften är sommarljum i kärlet, lägges 

deruti två à tre skedblad färsk jäst och en kanna franskt vin; men ankaren får ej vara 

alldeles full; derefter ilägges innanmätet af nio skalade citroner, skurna i tunna 

skifvor. Sedan jäsningen är förbi, tillsprundas ankaren väl och ligger orörd en månad i 

fulla, hvilka väl korkas och hartsas. 

 

 -Margaretha Nylander (1877, s. 311–312) 

 

Grundidén bakom detta recept är densamma som i all bryggning: sockret jäses ut från en 

vätska och resultatet blir en alkoholhaltig dryck. På liknande vis har de studerade 

kokböckerna beskrivit recept på drycker så som honungsmjöd, körsbärsvin, lageröl och 

rönnbärslikör. 

 

2.4 Acetisk jäsning 

Ett förtydligande angående de använda ordvalen, gällande produkten av acetiska 

fermentationer, är att ättika, som på engelska översätts till vinegar, i detta arbete inte skiljs 

åt från vinäger, då “ättika” var en vanlig benämning för vinäger i det studerade 

källmaterialet, samt att processen för att framställa dem bygger på samma principer. 

Ättika kan framställas på två olika vis, antingen genom en traditionell metod, eller genom 

en modernare variant. I korta drag bygger den traditionella metoden på att en kultur av 

acetobacter får växa på ytan av en alkoholhaltig vätska. Den modernare metoden går ut att 

en bakteriekultur av acetobacter är blandade i vätskan och oxideras med hjälp av en 

ständig tillförsel av syre i vätskan. Denna metod heter på engelska: “submerged 

method“(Vegas, Mateo, González, Jara, Guillamón, Poblet, & Mas (2010, s. 130).  I detta 

arbete kommer den traditionella metoden stå i fokus, i och med att den moderna metoden 

inte nämns i de studerade kokböckerna. Vidare förklarar Vegas et al. (2010, s. 130) att den 

traditionella metoden tar avsevärt längre tid eftersom acetobakterna inte får lika bra 

syretillförsel, men att detta även bidrar till en sensoriskt förhöjande åldringsprocess 

(Vegas et al, 2010, s. 130). Vid framställningen av ättika används oftast vin som 
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huvudsaklig komponent, vilket antingen är tillverkat för just detta ändamål, eller på grund 

av att vinet är på väg att bli gammalt. En kombination av jästsvampar och acetobacter 

oxiderar alkoholen till acetiska syror. 

En vanligt förekommande metod i de studerade kokböckerna har varit i stil med den 

Johanna Lundequist beskriver i sitt recept på “Ättika af brännwin”, där hon använder sig 

av den traditionella tillverkningsmetoden: 

Förtunnar man brännwin, som för sig sjelft icke surnar, med watten, och 

sätter blandningen i ett löst sprundadt fat, på ett warmt ställe, så blir 

densamma småningom sur och förwandlas till ättika, hwilket går ännu 

fortare om man tillsätter något god ättika. 

-Johanna Lundequist (1837, s. 228) 

Vad som är av intresse i detta recept är att Lundequist använder sig av en så kallad 

“startkultur”, som beskrivs av Vegas et al (2010) som en “Mother of vinegar”. Samtliga 

recept på ättika och vinäger som studerades var snarlika Lundequists (1837, s. 228) i 

tillvägagångssättet, oavsett om det var brännvin, öl eller vin som använts som huvudsaklig 

komponent. 

2.5 Fermentering - Funktion, hälsa och hållbarhet 

Goldin (1998) belyser ett flertal hälsofördelar med fermenterade livsmedel. På grund av 

att mjölksyrefermentering producerar enzymet laktas kan fermenteringsmetoden vara 

hjälpsamt för laktosintoleranta i spjälkning av mejeriprodukter. Fortsättningsvis skriver 

Goldin (1998) att i en fermentering driven av laktobakterier är även produktionen av fria 

aminosyror förhöjd, samt en avsevärd ökning av livsmedlets innehåll av vitamin B. 

Mjölksyrebakterier ökar även näringstillgängligheten i fett och protein, då cellstrukturer 

bryts ner och gör näringsämnena enklare att spjälka för matsmältningssystemet. Han 

menar även att fermenterade livsmedel har en förebyggande effekt mot 

hyperkolesterolemi, salmonella- och shigella infektioner, samt att de stabiliserar 

bakteriefloran i tarmen Goldin (1998). På samma tema förklarar även Gilliland (1990, s. 

181–182) att mjölksyrade livsmedel har många hälsofördelar, bland annat hämmande av 

uppbyggnationen av cancerceller.  
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2.6 Fermenteringens historia 

En av de största utmaningarna som livsmedelsindustrin ställs inför är hur man ska kunna 

hålla mat färsk nog tillräckligt länge för att den ska kunna transporteras, distribueras och 

konsumeras. Bland de vanligaste sätten för att uppnå detta är att sterilisera råvaror och 

tillsätta konserveringsmedel för att öka matens hållbarhet (Ross et al, 2002, s. 3).  Men hur 

såg det ut förr, när man varken hade den kunskap eller teknologi som finns idag? Ett 

möjligt alternativ var att fermentera sina råvaror. Redan 6000 år f Kr. tillverkade man ost i 

Iran genom mjölksyrning, och detta var en av orsakerna till att civilisationen gick från att 

jaga vilda djur till att domesticera djur och växter. Mellan 4000 och 2000 år f Kr. tros det 

att egyptierna och samariterna upptäckte jästen och utvecklade de första kontrollerade 

alkoholjäsningarna. Arkeologiska fynd visar även att egyptierna använde jäst för att baka 

bröd. Cirka 5000 år senare, omkring år 1861, uppfann Louis Pasteur pastöriseringen och 

det var i samband med detta som man började förstå mikroorganismernas roll i 

fermenteringsprocessen. Sedan 1900-talets början har man fokuserat mycket av 

forskningen på just mikroorganismernas roll och samband i fermentering, ofta lutandes 

mot det naturvetenskapliga området, snarare än det kulinariska (Ross et al, 2002, s. 4). Här 

ges ett par “milstolpar” av fermenteringsmetoder och livsmedelskonservering genom 

historien. 

 

Tabell 1: Historiska händelser med anknytning till fermenteringsmetodernas utveckling. 

År Fermenteringmetod 

6000 f Kr. Osttillverkning i Irak 

4000 f Kr.  Egyptierna upptäckte jästen och dess nytta i bröd 

och vin 

1750 f Kr.  Samariter fermenterade korn till öl 

1276 Första whiskydestilleriet öppnades i Irland  

1500 Yoghurt och surkål 

1861 Pastöriseringen uppfanns i Frankrike 

1928 - 1988 Upptäckten av nisin, ett konserveringsmedel som 

används inom livsmedelindustrin 

(Ross et al, 2002) 
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Hur detta återspeglas i svensk hushållshistoria skildras av etnologen Nils Keyland (Svensk 

allmogekost, 1919a, 1919b) som för 100 år sedan dokumenterade bland annat 

hushållstraditioner gällande jäst, bryggning och mjölksyrning. Informationen i detta verk 

är i första hand baserad på intervjuer med människor som själva brukat metoderna. Bland 

metoderna för att fermentera livsmedel beskrivs här bland annat surdeg, bryggjäsning, och 

mjölksyrning (Svensk allmogekost, 1919a, 1919b). Verket kan i helhet ses som en 

djupgående inventering av svensk hushållskultur i syftet av att bevara en redan då 

borttynande kunskap, vars orsaker kan tänkas relatera till samhällsförändringar som 

skildras i resultatet. 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tre forskare i nära anknytning till måltidsvetenskapen, som i 

sina arbeten fokuserar på kokböcker som historiskt källmaterial. Detta samtida 

forskningsläge handlar i regel om “hur” eller “vad” man som forskare kan avläsa ur 

kokböcker. Detta arbete förankras i de teorier som dessa forskare skriver om, som kan 

sammanfattas till att kokböcker är starkt anknutna till samhälleliga förändringar. I detta 

spår argumenterar historieprofessor Ken Albala (2012) för kokböckers allmänna 

användbarhet som källmaterial i undersökningar kring bredare samhällsaspekter. Utifrån 

böckernas innehåll diskuterar han status, könsroller, klass, etnicitet och ras, politik, 

religion och världsbild. Han lägger även stor vikt på källkritik, då denna typ av 

källmaterial i många fall publiceras i ett flertal upplagor. Han menar att en problematik 

som kan uppstå när man studerar omgivande samhällsfaktorer under en särskild tidsperiod 

genom senare upplagor av kokböcker är att förändrade detaljer i verket kan förvränga 

forskarens tolkning av skribentens ursprungliga idéer, och därmed försvaga verkets 

giltighet som källmaterial (Albala, s. 227). Dessa teorier om att kunna avläsa 

samhällsfaktorer genom kokböcker tillämpas av måltidsforskaren Janet Mitchell (2001) 

som i en skotsk studie argumenterar för validiteten av kokböcker som sociala- och 

historiska dokument: 

 

Cookbooks are not only instructional manuals for the culinary arts and 

repositories for traditional dishes, they also reflect food habits of a 

population, act as historical markers of major events, and record 

technological advances in a society 

 -Mitchell (2001, s. 13).  

 

Den metodik som Mitchell (2001, s. 13–14) använder sig av för att identifiera sitt 

källmaterial liknar till stor del den som använts i detta arbete. I sin databassökning på 

Nationalbiblioteket i Skottland har hon utgått ifrån omfattande sökord så som ‘Cookery’ 

och ‘Scottish’ (likt detta arbetes: ‘matlagning’), för att sedan ha valt ut relevanta skrifter 

från den studerade tidsperioden (Mitchell, 2001, s. 13–14). Vidare utför Mitchell en 

kvalitativ innehållsanalys av källmaterialet, och utifrån detta drar hon sannolika slutsatser 

kring samhällsfrågor i Skottland från år 1890 till 1990. Hon kopplar sin analys av 

källmaterialet till historiska händelser så som krig, hälsotrender och socioekonomisk 
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utveckling och argumenterar för hur dessa händelser återspeglas i kokböckernas titlar, 

författare, förord, recept, ingredienser och tillagningsmetoder.  

 

I anknytning till samma forskningsområde som Mitchell och Alabala skriver 

måltidsforskaren Elisabeth Driver (2009) ur ett bibliografiskt perspektiv i en artikel om 

kokböckers funktion som verktyg för att förstå måltidskultur. Detta kan enligt henne 

utföras genom en mångfald av vetenskapliga discipliner, och att den gemensamma faktorn 

i denna typ av studier är förståelsen för omständigheterna under vilka verket publicerades 

i: “whatever angle of inquiry scholars may take in approaching a culinary text, the 

essential underpinning is the publishing history of the book itself.” - Driver (2009, s. 272). 

Hon har i denna studie inte fokuserat på kokböckernas innehåll, utan snarare 

omständigheter kring deras publicering, vilket pekar på vidden av information som kan 

extraheras från denna typ av källor. Drivers (2009) idéer belyser vikten av 

omständigheterna kring böckernas publicering, och trots att hennes metodik skiljer sig åt 

från detta arbete pekar hennes teorier på att faktumet att de studerade böckerna har 

publicerats kan tänkas säga något om vår kulinariska måltidshistoria och omgivande 

samhällsfenomen. 

 

Den gemensamma faktorn för dessa teorier är att kokböcker anses vara användbara som 

källmaterial i en mångfald av forskningssyften. Utifrån dessa föreställningar besvaras det 

huvudsakliga syftet med detta arbete: att analysera och dokumentera hur förekomsten av 

fermenteringsmetoder i kokböcker har förändrats mellan perioden 1736 till 1920. Bidraget 

i detta arbete till måltidsvetenskapen är en utökad förståelse för hur kulinarisk utveckling 

kan förändras och påverkas av det omgivande samhället. Ett ytterligare bidrag är att 

arbetet prövar användbarheten av en kvantitativ innehållsanalys tillämpad på svenska 

kokböcker som historiskt källmaterial, en metod som kan vara lämplig i ett flertal 

forskningsområden- och discipliner. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel beskrivs arbetets tillvägagångssätt i litteraturundersökning, urval och 

avgränsningar, metod och analys. Vidare tydliggörs arbetets förhållningssätt till etiska 

aspekter och slutligen beskrivs den utförda analysen. 

 

4.1 Pilotstudie 

För att testa metodiken för datainsamling av källmaterialet utfördes en inledande 

pilotstudie på två kokböcker innan den primära datainsamlingen. Här testades metoden för 

att avläsa register och kategorisera innehållet. För att skapa en så bred representation av 

det primära källmaterialet som möjligt valdes den ena boken ut från början av den 

studerade tidsperioden, och den andra närmare slutet. De böcker som studerades var en 

faksimilutgåva av Kajsa Wargs ”Hjelpreda åt husmödrar” (1755/1970) samt Ida Högstedts 

“Konserveringsboken” (1926). Den senare av dessa böcker ingick ej i den primära 

datainsamlingen på grund av utgivningsåret, men var lik nog för att kunna representera 

slutet av den utvalda tidsperioden. Pilotstudien resulterade i en rad insikter som var 

förberedande för fortsättningen av arbetet. Till exempel visade sig språket i den äldre 

boken utgöra en problematik, då det medförde vissa svårigheter när det kom till att läsa 

och förstå texten. Då det svenska språket ännu inte var standardiserat år 1755 samt tydligt 

influerat av det tyska språket, tog det tid att bekanta sig med stilen, vilket vi till slut 

lyckades med. Ytterligare en problematik gällande läsningen var att den kulinariska 

terminologin skilde sig åt mellan de två studerade böckerna, till exempel beskrev Ida 

Högstedt “syltning” (1926, s. 51) vad vi idag skulle kunna betrakta som en inkokning, där 

en ättikslag kokas upp och hälles varm över livsmedlet, medans Kajsa Warg talar om 

syltning i termer av traditionell mjölksyrning. I denna fråga fick vi förlita oss på vår 

förkunskap gällande metodernas terminologi, då inga av böckernas register nämner ord 

som “fermentering” eller “mjölksyrning”. Vi studerade recept på till exempel “insaltning”, 

“syltning” och “inläggning” och dokumenterade recept som vi identifierade som 

fermentationer, och bortsåg från recept som inkluderade upphettning (vilket hade dödat 

mikroorganismerna) då detta blir en annan typ av livsmedelskonservering. På temat av 

kategorisering innehöll en del recept och tillvägagångssätt ett flertal typer av 

mikroorganismer, till exempel rekommenderades det i ett antal recept att kärlet skulle 

bestrykas med en deg av ättika och rågmjöl vid beredning av surkål, vilket skulle ha 

introducerat en ytterligare mångfacetterad jäst- och bakteriekultur. Detta problem löstes 
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genom att kategorisera recepten efter den huvudsakliga mikroorganismen, vilket i fallet 

med surkålen fortfarande skulle ha blivit mjölksyrebakterier. De flesta recepten med 

mjölksyrning innehöll även ättika, vilket väckte funderingar varför det tillsattes, eftersom 

det idag är sällsynt i fermenteringsrecept. Efter att ha läst recept för beredning av ättika 

visade det sig att den i regel inte var värmebehandlad, vilket skulle innebära att den 

fortfarande hade en aktiv jäst- och bakteriekultur. Av detta skäl fick framställning av 

ättika en egen kategori i arbetets fortsättning. 

 

 

4.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen har skett kontinuerligt under arbetets gång genom systematisk 

sökning via databaser (Google scholar, Libris, Umeå universitetsbibliotek) efter 

vetenskapliga- och populärvetenskapliga källor. De mest använda sökorden har varit: 

Fermentation, Kokböcker, Matlagning, Livsmedelskonservering, och Historia. En stor del 

av litteraturen har även identifierats genom granskning av käll- och litteraturförteckningar 

i tidigare forskning samt relevanta, populärvetenskapliga verk. Arbetets vetenskapliga 

förankring bygger främst på fackgranskade artiklar (peer-reviewed), medans de 

samhälleliga fenomenen som skildras i arbetet, och ämnar kontextualisera källmaterialet, 

bygger på en vid informationsbas så som samhällsskildringar av historiker och 

samhällsforskare.  

 

4.3 Urval och avgränsningar 

Då kokböckerna utgör det empiriska underlaget för detta arbete har det varit av särskild 

vikt att noggrant välja ut vilka böcker och recept som ska studeras. I följande stycken 

presenteras kriterierna för urvalet av kokböcker och recept. 

  

4.3.1 Källmaterialet 

För att datainsamlingen skulle kunna ge en tillräckligt komplett bild av området 

studerades 43 kok- och hushållsböcker utgivna mellan år 1736 till 1920. Motivet till dessa 

årtal grundades i att ytterst få kokböcker trycktes innan år 1736. År 1920 valdes som 

avgränsning på grund av arbetsekonomiska skäl. Antalet publicerade kokböcker ökade 

markant mot den senare delen av den studerade perioden, vilket har inneburit att ju senare 

in på perioden som studerats desto fler böcker har behövts väljas bort. Urvalet av detta 

källmaterial baserades på följande kriterier:  
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 Boken ska vara utgiven under tidsperioden 1736–1920  

 Bokens huvudsakliga målgrupp ska vara svenska hushåll 

 Boken ska innehålla recept med specifikt syfte av att i slutändan förtära 

produkterna som mat eller dryck (till skillnad mot huskurer och andra oätbara 

produkter) 

 

Utöver dessa grundläggande kriterier gällande kokböckernas huvudsakliga inriktning 

prioriterades en jämn spridning över den studerade perioden, samt ett högt sidantal. Skälen 

till detta grundar sig i källägets begränsade tillgång, vilket även är anledningen till varför 

vissa av kokböckerna har studerats i senare upplagor. 

 

Tabell 2: Samtliga studerade böcker efter författare, publiceringsår och titel. 
Författare År Titel 

Ingen författare angiven. 

Tryckt hos Johan Laur. 

Horrn 

1736 En liten kok-bok, hwarvtinnan korteligen doch 

tydeligen wises huruledes allahanda soppor kunna 

kokas, åtskillige slags rätter af kött, fisk, och gröna 

saker tillagas. [---] 

Ingen författare angiven. 

Tryckt hos Benj. 

Gottlieb Schneider 

1737 Ny och fullkomlig koke-bok, som underwisar, huru alla 

wid de förnämsta hofwen, [---] 

Ingen författare angiven. 1744 Oeconomie eller Hushålds-book, [---] 

Johan Winberg 1761 Johan Winbergs Kok-bok, hwilken lärer grunden til 

kokeriet, [---] 

Ingen författare angiven. 

Tryckt hos Johan Laur. 

Horrn 

1771 En kort dock nyttig kok-bok, til desze tider lämpad. 

Hwarutinnan det erbara fruentimbret til tjenst, 

föreställes huruledes man med minsta omkostnad i hast 

kan tilreda åtskillige behagelige och wäl smakande 

rätter. [---] 

Ingen författare angiven. 

Tryckt hos Johan Laur. 

Horrn 

1775 Utwalda konster för fruntimmer så i städer som på 

landet. 

Anna Maria 

Rückerschöld 

1785 En liten hushålls-bok, innehållande säkra underrättelser, 

[---] 

C L. Berqvist 1800 Hushålls-bibliothek för fruntimmer. 

Carl Magnus Blom 1801 Kok-bok för fattige […] wid förefallande hungersnöd. 
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Anna Maria 

Rückerschöld 

1801 Den nya och fullständiga kok-boken, [---] 

Carolin Weltzin 1802 Anwisning till potäters mångfaldiga begagnande, [---] 

Carolin Weltzin 1821 Ny kokbok, eller anwisning till en myckenhet [---] 

Friederike 
Hehn 
 

1837 Sundhets-kokbok för dem som, jemte ett godt 

lefnadssätt, [---] 

Johanna Lundequist 
 

1837 Den svenske kocken; eller handbok i den i Sverige nu 

brukliga så väl tarfliga, som i synnerhet finare 

matlagningen, [---] 

Margaretha Nylander 1838 Handbok wid den nu brukliga finare matlagningen, [---] 

Ingen författare angiven. 1846 Handbok i kok-konsten eller hjelpreda i såwäl finare 

som tarflig matlagning, [---] 

Gustafva Björklund 1847 Svenska kokboken: en praktisk kokbok [---] 

Knut Erik Venne 

Höökenberg 

1853 De nyaste enklaste och mest omtyckta kok-konster, [---] 

Maria Möller 1860 Anvisning för hushållet och köket. 

Anna-Maria Zetterstrand 1863 Kok- och hushålls-bok, grundad på 80-årig öfning och 

erfarenhet i kokkonsten och hushållningen. 

Augusta Maria 

Segerdahl 

1867 Hushållsbetraktelser Om hushållning i hemmet, [---] 

Anna Maria Mangor 1874 Kokbok för små sparsamma husmödrar. 

Mary Möller 1876 Matlagning för sjuka, [---] 

Margaretha Nylander 1877 Kokbok för husmödrar. 

Josef Wiel 1884 Dietetisk kokbok för friska och sjuka, [---] 

L, Westerberg 1884 Nyaste kok-bok, en hjelpreda för unga husmödrar och 

kokerskor [---] 

Carl Grimsköld 1890 Svensk-amerikansk kokbok [---] 

Mathilda Langlet 1892 Husmodern i staden och på landet: en fullständig 

handbok i hushållningens alla grenar. 

Elisabeth 

Kallstenius 

 

1896 Hushållskonst i sparsamhetens tjänst: en nyttig handbok 

för husmödrar. 

Sigrid Nordenfalk 1896 Godt Bord:  En beskrifningsbok för hemmet. 

Gustafva Björklund, 

Kerstin Wenström 

1906 God svensk husmanskost 

 

Ingrid Norden 1913 Illustrerad Kokbok för hemmet av fackbildade på olika 

områden 
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Tyra Leuwmark 1914 Steriliseringsboken: praktisk handbok i inläggning på 

hermetiskt slutna glas, [---] 

Tora Holm 1916 Vad jorden ger: tillagning av grönsaker, frukter och bär 

Lotten V. Lagerström 1917 Hemmet och dyrtiden: råd för dyrtidshushållningen, [---

] 

Greta Struk 1917 Hjälpredan i köket: nya kokboken kronan 

Célie Brunius 1918 Kokbok i dyrtid: de svenska hemmens kristidsrecept [--

-] 

Ingeborg Carlén 1918 Krigstidskokboken 

Ingeborg Schager, Sven 

Nystedt 

1918 Kort handbok för dyrtidshushållning 

Fackskolan för huslig 

ekonomi 

1918 Hemmets kokbok Dyrtidssupplement till Hemmets 

kokbok 

Mikkel Hindhede 1918 Dyrtidskokbok 

Gertrud Norden 1919 Husfru och matmor: en praktisk vägledning för hem och 

husliga värv 

Konni 

Zilliacus 

1920 Farbrors Kokbok 

 

 

4.3.2 Recepten 

Under kategorin “alkoholjäsning” har det inte enbart inkluderats recept på vin, mjöd och 

öl, utan även övriga typer av jästa drycker så som varianter av svagdricka och 

sockerdricka. Några exempel på dessa är: “Champagnewin af björk-lake”, “Enbärsdricka” 

och “Vildjäst honungsvin”. Under kategorin av acetisk fermentation valdes recept 

inkluderar oxidationen av alkohol för att göra vinäger och ättika. I urvalet av recept för 

mjölksyrefermentering granskades register i kokböckerna efter termer som kunde relateras 

till fermentation, till exempel syrning, saltning, jäsning, konservering eller syltning. Det 

var dock inte i alla lägen som dessa recept visade sig vara fermentationer: saltning kunde 

innebära en enkel insaltning av en råvara, medans det i ett annat recept beskrev en mildare 

saltning som skulle ha resulterat i en mjölksyrning. Under processen kontrollerades 

recepten så att de inte innehöll någon typ av upphettning, vilket hade dödat 

mikroorganismerna och lett till en mer eller mindre bakteriellt steril slutprodukt. Vanliga 

kännetecken för en mjölksyrefermentering var att råvaran hade lagts i en tunna med vatten 

och salt (ibland även ättika som startkultur) och täckts med ett tätslutande lock under en 

tyngd, som sedan fick stå i ett varmt rum under en längre tid. 



 

17 
 

 

4.4 Metodval 

En kvantitativ innehållsanalys tillämpas för att besvara de första två frågeställningarna: 

 

 Vilka av de studerade metoderna var dominerande för att fermentera livsmedel 

under perioden mellan 1736 och 1920? 

 

 Under vilken del av den studerade tidsperioden var det som mest vanligt att skriva 

om dessa fermenteringsmetoder? 

 

Denna analys bygger på en inledande inventering av de studerade kokböckernas innehåll 

och kommer vidare att utgöra det empiriska underlaget i detta arbete. En fördel med den 

här typen av forskningsmetod är att kategoriseringen av ostrukturerade data blir lättolkad 

och väl tillämpningsbar på eventuella uppföljningsarbeten (Bryman, 2008, s. 296). I och 

med att kategoriseringen i denna metod baseras på objektiva kriterier såsom 

källmaterialets publiceringsår och huvudsaklig mikrob i de beskrivna 

fermenteringsmetoderna kan den producerade datan, som Bryman (2008, s. 296) 

beskriver, väl tillämpas på uppföljningsarbeten. För att vidare besvara “varför-frågorna” 

närmas litteraturen i ett försök av en inplacering av vad denna data i samtida, samhälleliga 

händelser. Syftet med detta är att undersöka möjliga likheter eller olikheter mellan den 

kvantifierade datan och hur dessa samhällsförändringar kan ha påverkat 

fermenteringsmetodernas förekomst, och därmed besvara den tredje och sista 

frågeställningen:  

 

 Vilka samhälleliga faktorer kan ha legat till grund för dessa 

fermenteringsmetodernas skiftande förekomst? 

 

4.5 Metodbeskrivning 

För att identifiera relevant källmaterial inför detta arbete utfördes en systematisk 

databassökning i Libris där det fokuserade på tryckta, svenska verk under perioden 1736 - 

1920 med sökordet: “Matlagning” som utgångspunkt. Skälet för detta ordval är att initiella 

sökningar på ordet: “fermentering” resulterade i böcker publicerade som tidigast på 1980-

talet, långt efter den studerade perioden. Källmaterialet beställdes till Kungliga biblioteket 

i Stockholm via deras databas: Regina, där de studerades i läsesalarna under en tre-
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dagarsperiod. Några av kokböckerna var dock i för bräckligt skick för att studeras, i mån 

om tillgänglighet användes istället i dessa fall en digitaliserad kopia. Tillvägagångssättet 

för att granska kokböckerna varierade beroende på hur källmaterialets disposition, de 

flesta av verken saknade innehållsförteckning och ett 10-tal saknade register. Oavsett 

granskades böckerna noggrant efter recept som innehöll antingen acetisk-, jäst-, eller 

mjölksyrefermentation, vilka fotograferades och dokumenterades inför vidare studering. 

 

Kategoriseringen utfördes genom att bok för bok namnge och sortera samtliga bilder efter 

typ av fermenteringsmetod (jäst dryck, mjölksyrning eller acetisk fermentation). Med 

hjälp av denna struktur sammanställdes en tabell över samtliga kokböcker som visar 

antalet unika recept av de olika fermenteringstyperna för varje enskilt verk. Denna data 

arbetades i kalkylverktyget Excel för att skapa ett linjediagram av frekvens av recept över 

årtal. Så här kunde en del av tabellen se ut:  

 

Tabell 3: Exempel på dokumentering av källmaterialet 

Författare Titel Årtal Antal 

sidor 

Antal recept med 

mjölksyrning 

Antal recept 

med jäst dryck 

Antal 

recept med 

acetisk 

fermentatio

n 

Margaretha 

Nylander 

Kokbok för 

husmödrar 

1877 392 

 

1-suransjovis 

1-surkål 

1-saltgurka 

1-ost 

2-oxlägg/1-

Björkchampagne 

2-sockerdricka 

2-mjöd 

1-ingefärsdryck 

2-krusbärsvin 

4-ättika 

Enbart förlag 

anges: Benj. 

Gottlieb Schneider 

Ny och 

fullständig 

koke-bok  

1737 200 1-gurksaltning 

(täckt) 

1-ättiksgurka 

       0         0 

Lotten V. 

Lagerström 

Hemmet och 

dyrtiden [...] 

1917 127        0 1 jäst dryck 

enbärsdricka 

        0 
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I stil med Mitchell (2001) utformades denna översiktliga tabell för att tydliggöra 

spridningen av böckerna. Tabellen nedan visar den kronologiska spridningen av de 43 

studerade böckerna. 

 

Tabell 4: Antal studerade böcker under 20 års intervaller 

Årtal 

Antal 

studerade 

1720–1739 2 

1740–1759 1 

1760–1779 3 

1780–1799 1 

1800–1819 4 

1820–1839 4 

1840–1859 2 

1860–1879 6 

1880–1899 6 

1900–1920 14 

 

Utifrån den kvantifierade data som framställdes genom summeringen av innehållsanalysen 

kunde en särskild tidsperiod fastställas där förekomsten av de studerade 

fermenteringsmetoder började avta.  

 

4.7 Transparens och trovärdighet 

Det är viktigt med transparens i denna typ av arbete, forskarna måste vara tydliga hur de 

har gått till väga för att nå sitt resultat. Om detta görs på ett korrekt sätt tillför det att andra 

kan granska betydelsen och kvaliteten i forskarens arbete (Bryman, 2011). Thurén (2007) 

beskriver att för ett arbete ska ha en hög reliabilitet och validitet ska undersökningen skett 

på ett riktigt sätt, samt att beräkningarna stämmer och att det som är ämnat att undersökas 

faktiskt har undersökts (Thurén, 2007). I detta arbete beskrivs dessa steg utförligt så att det 

ska vara smidigt för läsaren att följa hela processen. 
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4.8 Etik 

Källmaterialet som nyttjas för arbetet är publicerat, dock har källorna inte använts i det 

syfte som författarna tänkt sig att böckerna skulle användas i. Samtliga författare av 

källmaterialet är avlidna, vilket innebär att ingen kommunikation kunnat ske eller 

medgivande varit möjligt att inhämta. Enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729, Kap 4, 

§43.) är ett verk skyddat i 70 år efter att upphovsmannen avlidit, detta har säkerställts 

genom att läsa om författarna som skrivit några av de nyare verken som studerats, detta 

för att inte bryta mot upphovsrättslagen. Vidare kan vi bara så mycket som anta att de 

studerade kokböckerna framställts utifrån etiskt försvarbara förhållanden och godtagbara 

normer som rådde under tiden av verkens publikation.  

 

4.9 Analys 

Analysprocessen kan beskrivas i två huvudsakliga steg: 1) granskning och analys av det 

empiriska underlaget, och 2) kontextuell inplacering av resultatet. Det empiriska 

underlaget utgörs i detta arbete av kokböckernas innehåll, vilket analyserades främst 

utifrån den kunskap om fermentation som Andersson (1982, 1986), Fielden (2004), och 

Vegas et al (2010) beskriver. Med hjälp av detta belägg kunde recepten kategoriseras efter 

följande två huvudkategorier: 

 

 Huvudsaklig mikrob:  
o   Bakteriell - (till exempel: mjölksyrning)  
o   Jästsvamp - (till exempel: öl och vin) 
o   Kombination av bakterier och jästsvamp - (till exempel: vinäger) 
 

 Typ av fermentering: 
o Mjölksyrning 
o Alkoholjäsning 
o Acetisk fermentation 

 

Den andra delen av analysen bygger på en kontextuell inplacering av resultatet, där datan 

från den kvantitativa metoden tolkas i en ansats att härleda frekvensen av kokböckernas 

fermenteringsrecept till omgivande samhällsfaktorer som kan ha påverkat deras 

förekomst. För att identifiera dessa samhällsfaktorer granskades tidsperioden där en 

markant förändring i receptens förekomst hade skett. Under denna del av analysen 

närmades den tidigare forskningen (Albala, 2012; Mitchel, 2001; Driver, 2009) för idéer 

och stöd inför generaliseringen av receptens frekvens kopplat till omgivande 

samhällsfaktorer. 
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5. Resultat 

 

I detta stycke kommer vi att redovisa för resultatet i två delar. Först presenteras resultatet 

av den kvantitativa innehållsanalysen av källmaterialet i ett diagram som visar 

fermenteringsmetodernas förekomst. I den andra delen presenteras tre stycken samtida, 

historiska samhällsförändringar med en möjlig anknytning till de observerade 

fluktuationerna. I och med att kopplingen mellan dessa samhällsförändringar och 

fermenteringsmetodernas förekomst inte förankras i empirin kan vi som forskare inte 

påvisa ett samband i en sträng mening. Av detta skäl består den andra resultatdelen av 

samhällsförändringar och deras tänkbara samband till arbetets empiriska underlag av 

fermenteringsmetodernas varierande förekomst. 

 

 

5.1 Fermenteringsmetodernas förekomst 

Diagrammet är framställt utifrån en sammanfattad tabell av de studerade kokböckerna. 

Innehållsanalysen visar enligt diagrammet att fermenteringsmetoderna var som mest 

omskrivna i kokböcker under perioden mellan år 1820 och 1850, för att därefter avta något 

mot sekelskiftet och nästintill helt och hållet försvinna mot de sista åren av den studerade 

perioden. Resultatet visar även att i de tidigare böckerna från år 1736 till 1821 är dessa 

metoder sällan omskrivna. Ytterligare en faktor som resultatdiagrammet tydliggör är att 

förekomsten av metoderna ofta var sammanlänkade: verk med ett flertal recept för en av 

de studerade metoderna innehöll ofta även recept på de andra. Denna koppling förtydligas 

i bilaga 1 där antalet recept ges i tabellform. Följande diagram visar frekvensen i 

förekommandet av recept på fermenteringsmetoder under den studerade perioden. Under 

de årtal som ett flertal böcker har studerats har ett snittvärde beräknats. 
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Figur 1: Antal recept i kokböckerna efter mjölksyra, dryck och ättika 

 

Utifrån den tidigare forskningen (Albala, 2012; Mitchel, 2001; Driver, 2009) representerar 

detta resultatdiagram en bild av fermenteringsmetodernas avtagande förekomst mot 1800-

talets slut. För vidare kvantifiering av datan var recept på mjölksyrning som mest 

omskriven av de studerade metoderna med totalt 98 recept, följt av alkoholjäsning med 95 

recept. Ättiksberedning var den minst omskrivna av metoderna med totalt 37 recept. 

Diagrammet visar även att förekomsten av recept på de fermenteringsmetoderna var som 

störst under perioden mellan 1820-talet fram till 1850-talet, för att sedan successivt avta 

mot slutet av den studerade perioden. Sammanfattningsvis kan man utifrån diagrammet 

konstatera att fermenteringsmetoderna var mer frekventa under 1800-talet än under 1700-, 

och 1900-talet. 

 

Övriga insikter som tydliggjordes under studerandet av källmaterialet är att recepten på 

fermenteringsmetoder inte har utvecklats i större utsträckning under den studerade 

tidsperioden. Något som skiljer sig åt är däremot det använda materialet, jäskärlen gick till 

exempel från trätunnor till glasburkar mot början av 1900-talet. Trots att man inte besatt 

en jämfört med idag likvärdig kunskap om mikrobiologi är metoderna till stor del 

identiska. Idag har vi kunskap om hur man kan skapa optimala förutsättningar för en 

lyckad fermentation, men även då besatt man de grundläggande idéerna för vad som 

krävdes: till exempel användes surdeg och ättika som startkultur. 
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5.2 Sverige moderniseras  

Det är problematiskt att specificera hur- och varför svensk matkultur har utvecklats som 

den har gjort, vi kan däremot identifiera vissa historiska milstolpar som åtminstone haft en 

avsevärd påverkan på sätten man har konserverat livsmedel på, och skälen till varför. I 

detta stycke lyfter vi fram tre centrala förändringar i samhället som kan ha spelat en 

avgörande roll för hur livsmedel har konserverats under den studerade tidsperioden. 

 

5.2.1 Industrialiseringen 

Industrialiseringen kom intågande till Sverige under 1800-talets mitt. Det var bland annat 

mekaniska vävstolar och effektiviserat skogsbruk som inledde den svenska 

industrialiseringen, och först 1869 öppnade Axel Molinder Sveriges första konservfabrik 

(Conradson 1987, s. 19). Denna industriella omställning av samhället medförde 

förmodligen helt nya sätt att sköta hushållet. I samband med industrialisering växte även 

behovet av kylmetoder. I hushållen bortom städerna hade man haft jordkällare och naturis, 

men när städerna blev successivt mer tätbefolkade behövdes mer lättillgängliga alternativ 

för livsmedelsbevaring (Holmér, 1996, s. 38). Det var vid slutet av 1800-talet det blev 

vanligt med isskåp (Holmér, 1996, s. 30), och inte långt därefter, just efter kristiden 

(1914–1919), tillverkades det första svenska kylskåpet (Holmér, 1996, s. 30). Detta tidiga 

industrisamhället satte många kvinnor i arbete, vilket kan vara till en följd av att de 

lågavlönade männen inte längre kunde sörja för hushållsekonomin (Friberg, 1990, s. 27). 

Man kan utifrån denna faktor ana att kvinnor inte längre hade lika mycket tid att lägga på 

matlagningen, och behövde därför söka sig till mindre tidskrävande matberedning och 

konserveringsmetoder. Ett alternativ var burkkonserverade livsmedel, men de var till en 

början dyra att köpa. Till exempel kostade en burk med biffstek för fem portioner 1 riksdal 

och 75 öre (Molinder, 1872, s. 3) vilket enligt Edvinsson och Söderbergs (2011) 

prisomräknare är lika mycket värt som ~104 kronor år 2019, men 1 riksdal och 75 öre år 

1872 motsvara lika lång arbetstid som år 2019 skulle belönas med ~2312 kronor, vilket 

skulle motsvara ungefär två hela arbetsdagar utifrån dagens medelinkomst (Edvinsson & 

Söderberg, 2011). Ett annat exempel är konserverad surkål som kostade 25 öre per 

skålpund (Molinder, 1872, s. 9), vilket är ungefär 425 gram. År 1872 kunde 25 öre köpa 

lika mycket varor och tjänster som ~15 kronor år 2019. Emellertid krävs lika mycket 

arbetstid för att tjäna 25 öre som 330 kronor kräver i dagens samhälle (Edvinsson & 

Söderberg, 2011). Burkkonserverade livsmedel kan ha varit ett intressant alternativ för de 

bättre ställda hushållen, dock fanns billigare livsmedel att köpa under 1 riksdal såsom 

potatis, ris och nötter efter skålpund (425 gram), samt kakor och bärsafter. De sämre 
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ställda hushållen kunde därför troligen inte köpa kompletta, konserverade måltider 

regelbundet.  

5.2.2 Ett nytt renlighetsideal 

I samband med industrialiseringen av Sverige, och därmed en urbanisering av 

landsbygden, blev det av allt större vikt att hålla ordning på hygienen. Anna Lilac’ från 

Kungliga Vitterhetsakademien skriver om hur den svenska synen på smuts och hygien 

influerade hushållen och menar att det var svårt för arbetarklassen och jordbruksfamiljer 

att upprätthålla detta nya ideal av själslig och kroppslig renlighet (Lilac’, 2016). Man kan 

enligt henne räkna 1800-talet som hygienens genombrottstid, en förändring som 

påverkade bland annat skolan, hushållen, arbetslivet och handeln. Till en början fanns ett 

motstånd mot denna trend, ett slags smutsens beskyddare, men in på början av 1900-talet 

hade idéerna om en renare livsstil utvecklats från lokala trender till en nationell norm 

(Lilac’, 2016). Renlighet är en gemensam faktor som saknas i många av de studerade 

recepten, som till exempel Margaretha Nylanders recept på surkål där möglet ska 

skummas bort. Det är möjligt att detta renlighetsideal utgjorde en typ av motpol för vissa 

fermenteringsmetoder och deras mikrobiellt orena karaktär. Utöver en kroppslig hygien 

skulle man enligt normen på 1800-talets mitt även arbeta, leva, och äta “hygieniskt”- en 

idé som kan ha gett upphov till ett antal nykterhetsrörelser som drev sin agenda mot just 

ett själsligt renare Sverige 

 

5.2.3 Nykterhetens intåg 

Det var under denna tid som nykterhetsrörelsen växte fram, och kopplingen till det nya 

renlighetsidealet är tydlig. Svenska nykterhetssällskapet grundades 1837 

(Nationalencyklopedin, 2019) och dess främsta målsättning var att avskaffa 

husbehovsbränningen, vilket kriminaliserades år 1855. Detta markerade rörelsens 

drastiska upplösande, däremot inleddes en ny våg av nykterhetsinfluenser från omvärlden 

i slutet av 1800-talet, med bland andra godtemplarorden och blå- och vitbandsrörelsen. 

Dessa hade en stark teologisk koppling och ämnade avskaffa merparten av all 

alkoholkonsumtion i Sverige (Nationalencyklopedin, 2019). I och med att fermenterade, 

alkoholhaltiga drycker har en nära anknytning till svensk hushållning, vilket skildras av 

Keyland (1919a, 1919b), kan nykterhetsrörelsen ha kommit att spela en central roll i 

varför recept på dryckesjäsning blev mindre omskrivna i svenska kokböcker under den 

studerade tidsperioden.  
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6. Avslutande diskussion 

 

Den tidigare forskningen visade att kokböckers innehåll och publiceringsomständigheter 

kan användas som forskningsverktyg för att avläsa samhällsfaktorer som mattrender, 

klassfrågor, politik och teknologisk utveckling. Ambitionen i detta arbete har varit att 

vidareutveckla detta forskningsområde genom att gestalta en representativ bild av 

fermenteringmetoders statusskiftningar under perioden 1736 till 1920. Detta utfördes 

genom att studera svenska kok- och hushållsböcker som historiskt källmaterial och 

analysera innehållet genom en kvantitativ forskningsmetod. För att summera resultatet 

visar det studerade källmaterialet att fermenteringsmetoders förekomst avtog något mot 

slutet av 1800-talet, och att recept på fermentation genom mjölksyrebakterier och 

alkoholbryggning var ungefär lika mycket omskrivna, medans antalet recept på 

ättiksberedning uppnådde cirka hälften av de andra metoderna. Möjliga skäl till detta 

kopplar vi till industrialisering, renlighetsideal och nykterhetsrörelse som sannolika, 

bidragande orsaker. Dessa tre samhällsfaktorer, och hur de kan ha förändrat 

levnadsförhållandena i Sverige, skulle kunna studeras vidare. Utifrån vår förståelse av 

dessa centrala samhällsfenomen kan både intresset och möjligheterna för att fermentera 

livsmedel enligt recepten beskrivna i de äldre kokböckerna, som i många fall beskriver 

tids- och arbetskrävande tillvägagångssätt, ha avtagit. I och med urbaniseringen av Sverige 

kan man anta att de som flyttade in från landsbygden till städerna inte längre hade samma 

tillgång till råvaror med tanke på minskade odlingsmöjligheter. Skälen till detta kan vara 

industrialiseringen, då teknologins framsteg gjorde metoderna onödiga. Andra bidragande 

orsaker kan ha varit skiftande mattrender, kunskapsbrist, tidsbrist, förändrad 

råvarutillgång, alternativa konserveringsmetoder, sterilisering och förändrade 

smakpreferenser. 

 

6.1 Sverige moderniseras 

I uppstartsfasen av detta arbete spekulerade vi i vad som skulle kunna vara troliga 

förändringsprocesser i historien som påverkade hur ofta fermenteringar var omskrivna i 

kokböcker. Vi trodde att konservburken skulle vara en av de största, konkurrerande 

faktorerna mot fermenteringen. Dock visade det sig vara väldigt dyrt med konserverad mat 

när den första konservfabriken öppnade i Sverige år 1869. Däremot kan urbaniseringen 

vidare diskuteras då folk flyttade från landsbygden in till städerna och jordbrukare 

anställdes till fabrikerna var lönerna ännu så pass låga, att denna arbetarklass knappast 
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hade råd att betala de priser som står listade i Axel Molinders pris-courant. Med hjälp av 

Edvinsson och Söderbergs (2011) prisomräknare kan vi räkna ut att man var tvungen att 

arbeta ungefär en halv dag för att kunna ha råd med det billigaste som fanns att köpa i 

konservfabriken, något i stil med en lätt lunch. Däremot bör moderniseringen av Sverige 

ha förändrat möjligheterna att genomföra en del av fermenteringsrecepten i och med 

mindre arbetsytor och förvaringsmöjligheter. Då hushållen gick från att ha tillgång till 

jordkällare och ladugårdar, till betydligt mindre bo- och arbetsytor, samt sämre 

förvaringsmöjligheter, kan en del av fermenteringsmetoderna ha ansetts vara för 

omständliga att utföra. Till exempel hade ett recept på mjölksyrning av 100 gurkor varit 

rimligt på landsbygden, medan det hade varit betydligt svårare i ett urbant hushåll. 

 

6.2 Renlighetsidealet 

Hygienvågen på 1800-talet har satt sina spår i matkulturen, och inte minst kopplat till 

livsmedelskonserveringen. Det hade utvecklats en idé om att det svenska folket skulle bli 

både kroppsligt och andligt rena. Man kan tänka sig att detta var mer eller mindre 

genomförbart beroende på vilket samhällsskikt man tillhörde. En antydan på detta kan ses 

i kokböcker från den första halvan av den studerade perioden där man under 

surkålsrecepten kan se instruktioner i stil med: “skumma av mögel från tunnan”. Nog hade 

1700- och 1800-talskocken en annan relation till mögel än den moderna, men faktumet att 

mögel ens omskrivs i tidigare kokböckerna kan indikera på en bredare vana och 

normalisering av mögel i köken, jämfört med de studerade kokböckerna från 1900-talet. 

Det är sannolikt att opastöriserad, mjölksyrad mat kan ha ansetts vara “oren” i vissa 

samhällsskikt, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till varför förekomsten av 

recept på mjölksyrade livsmedel (och därmed mottaglig för mögel) som surkål avtog mot 

slutet av 1800-talet. 

 

6.3 Nykterhetsrörelsen 

Kopplingen mellan nykterhetsrörelsens influenser på hushållningen och alkoholjäsningens 

avtagande förekomst är i första anseende tydlig. Detta skulle i förlängning kunna innebära 

att användningen av övriga fermenteringsmetoders påverkats, då resultatet av den 

kvantitativa innehållsanalysen tyder på en koppling mellan förekomsten av de olika 

fermenteringsmetoderna. Vi har även konstaterat att ättika, som framställs genom en 

oxidation av alkohol, har använts som startkultur i ett flertal recept på mjölksyrning av 

livsmedel. Om alkoholbryggning- och förtäring blev stigmatiserat på grund av denna 
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nykterhetsrörelse kan det ha inneburit att kunskapen kring metoderna för deras 

framställning inte längre var lika relevant som tidigare.  

 

6.4 Övervägande- och kritik av metod, analys och forskningsfokus 

Inför detta arbete övervägdes alternativa forskningsmetoder för att studera det valda 

forskningsobjektet, däremot ansågs en kvantitativ innehållsanalys vara mest lämplig i och 

med att metodernas förekomst har en nära koppling till deras användande. Vi övervägde 

att basera forskningmetoden på en kvalitativ metodik lik Keylands intervjubaserade 

datainsamling (1919a, 1919b), men då inom en senare tidsperiod då författarna till det 

valda källmaterial är sedan länge bortgångna. Problematiken i detta ligger dock i 

svårigheten med att identifiera informanter, särskilt med tanke på den utvalda 

tidsperioden. Genom en kvalitativt driven metodik, i kombination med att den studerade 

tidsperioden skjutits fram mot 1900-talets andra hälft, hade en sannolik representation av 

fermenteringmetodernas vidare trendutveckling kunnat framställas. Ett alternativ till 

kokboksförfattare som huvudsakliga informanter hade det varit möjligt att intervjua 

historiker, vilket hade resulterat i en återberättad tolkning av den studerade tidsperioden 

med för- och nackdelar av att använda historiker som primärkällor. I detta arbete hade vi 

kunnat tillämpa en kvalitativ innehållsanalys av kokböckerna, istället för en kvantitativ. 

Detta hade med fördel kunnat utföras på ett mindre antal kokböcker, men med en mer 

djupgående analys. Förslagsvis genom att fokusera på förord, ordval, författare, recept, 

design och verkets omständigheter kring dess publicering. 

 

Inför urvalet av källmaterial prioriterades en jämn spridning över de studerade årtalen 

samt vår tolkning av titlarnas relevans. Med hjälp av kodning av kokböckernas titlar, 

sidantal och allmänna innehåll hade ett mer utvecklat ramverk kunnat skapats inför urvalet 

av källmaterial. Sidantalet har i de studerade kokböckerna variet från 22 till 1122, däremot 

har de flesta böckerna haft ett sidantal på cirka 150. Urvalet hade även kunnat avgränsas 

till enbart förstautgåvor, vilka enligt Albala (2012, s. 287) är mer pålitliga ur ett 

forskningsperspektiv jämfört med senare, och eventuellt alternerade upplagor. En 

avslutande kommentar angående genomförandet av metoden i detta arbete är att den 

skedde relativt tidigt i processen. En senare utförd metod hade kunnat möjliggöra en 

bredare förståelse av forskningsobjektet genom en mer noggrann förundersökning. Detta 

hade kunnat leda till en ytterligare preciserad analys, vilket i kombination med ett 
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utvecklat ramverk för kriterier av källmaterialet hade kunnat vara positivt för arbetets 

validitet och reliabilitet. 

 

Angående den använda metoden anser vi att den har varit lämplig för att besvara arbetets 

syfte av att undersöka fermenteringsmetodernas förekomst i kokböcker. Hade vi fokuserat 

analysen på ett bredare spektrum av fermenteringsmetoder är det möjligt att resultatet 

hade sett annorlunda ut. Övervägande av alternativa fermenteringsmetoder är bland andra: 

brödjäsning, alkalisk fermentation och anaeroba processer som använder mjölksyrelaktat. 

Inför datainsamlingen valdes de tre studerade fermenteringsmetoderna (mjölksyrning, 

dryckesjäsning och acetisk fermentation) främst på grund av deras användbarhet i 

kulinariska sammanhang, men även för att de tillsammans utgör tre av de vanligaste 

fermentationsprocesserna. 

 

Det huvudsakliga bidraget till Måltidvetenskapen har i detta arbete varit i analysen av det 

historiska källmaterialet. Vad vi fann i den analysen var att de studerade 

fermenteringsmetoderna var vanligt förekommande under perioden mellan 1830 och 1890 

för att sedan avta något mot början av 1900-talet. För en vidareutvecklad koppling mellan 

datainsamlingen och de omgivande samhällsfaktorerna som kan ha påverkat dem, hade en 

mer djupgående analys av de studerade samhällsfaktorerna varit intressant att studera 

vidare för ytterligare skildringar av fermenteringstrendens utveckling. 

 

6.4.1 Källkritik 

Detta arbete bygger i första hand på historiskt källmaterial som ska redogöra för en 

gammal, etablerad kunskap. Även om denna kunskap i många fall ej var vetenskapligt 

underbyggd betyder det inte att dessa källor är utan värde för detta arbete. Historiska 

källor kan vara problematiska på olika sätt, men detta betyder inte att de är oanvändbara, 

utan kan fortfarande användas för att plocka ut viss information som kan hjälpa till att 

besvara de frågeställningar som finns (Svanström & Gustavsson, 2018, s. 43). Eftersom 

det inte går att observera dåtidens samhällen måste vi bemöta problematiken på annat sätt, 

exempelvis genom att studera föremål som har bevarats genom historien om det så är en 

gammal runsten från vikingatiden eller en kokbok från 1800-talet. Svanström & 

Gustavsson (2018, s. 45) skriver att en historikers uppgift inte är att redogöra för vad som 

ordagrant står i en uppgiftslämnare som kanske av en slump har bevarats. Den primära 

uppgiften som historikern har är att försöka överlista dessa uppgiftslämnare när det finns 

en möjlighet att plocka ut relevanta informationsdelar för sitt eget arbete, samt klargöra 
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om varför någonting kanske utlämnats eller snedvridits. Historikern måste därför alltid 

ställa sig frågan om vad som har filtrerats bort och varför. Författare och forskare från förr 

har väldigt sällan som avsikt att besvara nutida forskares frågor, därför är det av stor vikt 

att granska vad denna information man hittat har haft för nytta just då. Detta kan vara 

avgörande till om denna uppgiftslämnare kan vara relevant för det aktuella 

forskningsarbetet eller inte (Svanström & Gustavsson, 2018, s. 49). 

 

Det studerade källmaterialets titlar var ofta deskriptiva för bokens ändamål och 

huvudsakliga målgrupp, som till exempel Margaretha Nylanders bok: “Handbok wid den 

nu brukliga finare matlagningen” från 1838, där titeln talar för att boken riktades mot ett 

högre ställt samhällsskikt. Något att notera i källmaterialet är att av de 43 studerade verken 

var 36 av författarna namngivna. 25 av dessa författare var kvinnliga, elva var manliga, 

och några av dessa hade skrivit fler än ett av de studerade verken (i sju stycken av verken 

namngavs endast bokens förläggare). I och med att hushållningen historiskt sett har skötts 

av kvinnor är det möjligt att kvinnliga författare av kokböcker besatt en mer traditionell 

kunskap, medan manliga författare skrev kokböcker i ett mer prestigenära syfte. Detta kan 

innebära att kvinnliga författare är mer benägna att skriva om de studerade, traditionella 

fermenteringsmetoderna. Denna genusrelaterade fråga utreds inte i detta arbete, men hade 

varit intressant inför framtida forskning. Vad som är nämnvärt angående källmaterialet är 

att vissa författare kan ha antagit att verkets ämnade målgrupp redan besatt en del 

grundläggande kunskaper kring vissa av detta arbetes studerade metoder. Denna fråga om 

eventuellt utelämnad information i källmaterialet är något som Gustavsson och Svanström 

(2018) talar om i relation till historiska studier. Dem hävdar att man som forskare bör 

reflektera över vad som saknas i källmaterialet, och varför, vilket i vårt fall skulle kunna 

vara att vissa författare har uteslutit vissa recept som på till exempel surkål, men har 

inkluderat tillredning- och anrättningen av den (till exempel i soppor och grytor).  

 

6.5 Kommentar till källmaterialet 

På grund av obrukligt skick var en del relevanta kokböcker ej tillgängliga för läsning. De 

var ofta i processen av att restaureras, och kan därmed bli tillgängliga i framtiden. Stilen, i 

termer av innehåll, utseende och målgrupp i vilket kokböckerna skrevs i förändrades 

markant under slutet av 1800-talet. Språket standardiserades, alfabetet förändrades, 

recepten gick från löpande text till listade med mått och råvaror. Det övergripande 

intrycket av källmaterialet är att deras värde som forskningsobjekt är tydlig, och att det 

hade varit intressant att studera vidare i andra syften. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen vi drar utifrån detta arbete är att av de studerade metoderna var mjölksyrning 

och alkoholfermentering dominerande i kokböckerna. Dessa metoder var som mest 

populära under perioden mellan 1820 och 1890 för att därefter avta mot början av 1900-

talet. Sannolika, bidragande orsaker till detta är att levnadsförhållandena förändrades i 

samband med industrialiseringen, det svenska renlighetsidealet och nykterhetsrörelsen. 

Dessa tre samhälleliga förändringar inkluderar faktorer såsom: teknologisk utveckling, 

urbanisering, förändrade matvanor och tillgång av råvaror. Trots fermenteringsmetodernas 

avtagande under 1900-talet syns metoderna mer och mer idag, vilket i sig är en indikation 

på en stabilitet i metodernas kulturella förankring. 

 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

Detta arbete har bidragit till Måltidsvetenskapen med insikter om svensk måltidskultur- 

och historia. Inför framtida forskning skulle den studerade tidsperioden i detta arbete 

kunna utvidgas för att kunna studera metoderna innan år 1736 - och efter år 1920. Det 

förstnämnda skulle innebära en mer arbetskrävande process i och med att de kulinariska 

skrifterna är handskrivna innan den studerade perioden. I detta arbete har vi har skrapat på 

ytan av dessa samhälleliga aspekter, men en mer samhällsorienterad forskning skulle 

kunna göra en djupgående analys av hur samhällsfaktorer påverkar mattrender. Förutom 

trender i konserveringsmetoder kan man ur källmaterialet även forska i vidare 

samhällsvetenskapliga frågor, som till exempel: vilka hade råd med dessa böcker, hur såg 

råvarutillgången ut, och hur påverkade den publiceringen av kokböcker? Hur kopplas 

dessa metoder till status- och klassfrågor? Det kan även vara av intresse att studera 

källmaterialet från andra vetenskapliga discipliner. Ur ett genusperspektiv kan materialet 

granskas av samband mellan författare, målgrupp och innehåll, vilket skulle bidra till en 

förståelse kring könsroller i kulinariska sammanhang. 
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Bilagor 
Bilaga 1  

 
Denna tabell visar antalet recept av de olika fermenteringsmetoderna som identifierats i de 
studerade kokböckerna (listad i kronologiskordning).  
Titel Mjölksyra Alkoholjäsning Acetisk 

fermentation 
En liten kok-bok, hwarvtinnan 
korteligen doch tydeligen wises 
huruledes allahanda soppor 
kunna kokas, åtskillige slags 
rätter af kött, fisk, och gröna 
saker tillagas. [---] 

1 0 1 

Ny och fullkomlig koke-bok, 
som underwisar, huru alla wid 
de förnämsta hofwen, [---] 

2 0 0 

Oeconomie eller Hushålds-
book, [---] 

1 0 0 

Johan Winbergs Kok-bok, 
hwilken lärer grunden til 
kokeriet, [---] 

1 0 0 

En kort dock nyttig kok-bok, til 
desze tider lämpad. 
Hwarutinnan det erbara 
fruentimbret til tjenst, 
föreställes huruledes man med 
minsta omkostnad i hast kan 
tilreda åtskillige behagelige och 
wäl smakande rätter. [---] 

0 1 0 

Utwalda konster för fruntimmer 
så i städer som på landet. 

1 1 1 

En liten hushålls-bok, 
innehållande säkra 
underrättelser, [---] 

1 3 0 

Hushålls-bibliothek för 
fruntimmer. 

2 7 0 

Kokbok för fattige […] wid 
förefallande hungersnöd. 

0 1 1 

Den nya och fullständiga kok-
boken, [---] 

0 0 0 

Anwisning till potäters 
mångfaldiga begagnande, [---] 

1 3 0 

Ny kokbok, eller anwisning till 
en myckenhet [---] 

1 0 1 

Sundhets-kokbok för dem som, 
jemte ett godt lefnadssätt, [---] 

0 0 0 

Den svenske kocken; eller 
handbok i den i Sverige nu 
brukliga så väl tarfliga, som i 

9 16 8 
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synnerhet finare matlagningen, 
[---] 
Handbok wid den nu brukliga 
finare matlagningen, [---] 

5 10 4 

Handbok i kok-konsten eller 
hjelpreda i såwäl finare som 
tarflig matlagning, [---] 

4 19 5 

Svenska kokboken: en praktisk 
kokbok [---] 

6 8 3 

De nyaste enklaste och mest 
omtyckta kok-konster, [---] 

1 1 2 

Anvisning för hushållet och 
köket. 

7 5 0 

Kok- och hushålls-bok, grundad 
på 80-årig öfning och erfarenhet 
i kokkonsten och hushållningen. 

6 8 1 

Hushållsbetraktelser Om 
hushållning i hemmet, [---] 

1 6 3 

Kokbok för små sparsamma 
husmödrar. 

5 0 2 

Matlagning för sjuka, [---] 0 1 0 
Kokbok för husmödrar. 4 10 4 
Dietetisk kokbok för friska och 
sjuka, [---] 

0 1 1 

Nyaste kok-bok, en hjelpreda 
för unga husmödrar och 
kokerskor [---] 

3 7 2 

Svensk-amerikansk kokbok [---
] 

2 1 0 

Husmodern i staden och på 
landet: en fullständig handbok i 
hushållningens alla grenar. 

5 8 0 

Hushållskonst i sparsamhetens 
tjänst: en nyttig handbok för 
husmödrar. 

0 1 1 

Godt Bord:  En beskrifningsbok 
för hemmet. 

2 0 0 

God svensk husmanskost 

 

1 1 0 

Illustrerad Kokbok för hemmet 
av fackbildade på olika 
områden 

2 0 0 

Steriliseringsboken: praktisk 
handbok i inläggning på 
hermetiskt slutna glas, [---] 

1 0 0 

Vad jorden ger: tillagning av 
grönsaker, frukter och bär 

3 5 0 

Hemmet och dyrtiden: råd för 
dyrtidshushållningen, [---] 

0 1 0 
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Hjälpredan i köket: nya 
kokboken kronan 

0 1 0 

Kokbok i dyrtid: de svenska 
hemmens kristidsrecept [---] 

0 0 0 

Krigstidskokboken 1 5 0 
Kort handbok för 
dyrtidshushållning 

0 1 0 

Hemmets kokbok 
Dyrtidssupplement till 
Hemmets kokbok 

3 0 0 

Dyrtidskokbok 0 0 0 
Husfru och matmor: en praktisk 
vägledning för hem och husliga 
värv 

1 0 0 

Farbrors Kokbok 0 0 0 
 
 


