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Kyla, förvara och lagra: Kulturella perspektiv på dryckesförvaring 
Matilda Marshall 

 

 

När kläderna inte längre får plats i garderoben och vinintresset övergått från att öppna 
en flaska gott vin till nyfikenhet över hur vinet utvecklas om det sparas – då kan det 
vara dags att fundera över förvaring. (Allt om mat 4/2019) 

 

Hur ofta funderar vi egentligen över vår dryckesförvaring? Vilka kulturella och 

gastronomiska normer synliggörs genom våra kylskåp och vinställ? Medan våra dryckesvanor 

studerats ur flera kulturella perspektiv, är dryckens förvaring mindre utforskad1. I denna text 

vill jag därför glänta på dörrarna till hushållens kylskåp och barskåp för att undersöka det 

mellanrum som drycken befinner sig i mellan inköp och konsumtion. Jag avgränsar mig till 

alkoholhaltiga drycker avsedda för privatkonsumtion. 

Texten baseras på 137 svar från hushåll i Sverige på en frågelista om matförvaring 

utsänd av Institutet för språk och folkminnen hösten 2019 som del av ett forskningsprojekt om 

matförvaring2. En frågelista påminner om en enkät med öppna frågor där besvararen ges frihet 

i hur och när svaret formuleras. Etnologer har längre använt metoden för att fånga vardagliga 

och samhälleliga fenomen. Kapitlet utgår från några återkommande teman i frågelistsvaren 

som rör dryckesförvaring. Jag har kompletterat med exempel ur dags- och månadstidningar 

och har särskilt gjort nedslag i tre mat- och dryckestidningar 2019–20 (totalt 46 nummer av 

Gourmet, Allt om mat och Allt om vin) för att undersöka hur dryckesförvaring gestaltas och 

beskrivs i en gastronomisk kontext. Tillsammans ger materialen olika perspektiv på 

vardagliga och samtida normer, vanor, föreställningar och den materialitet, exempelvis 

föremål, som rör dryckesförvaring i hemmen. 

 

Dryckers plats i tid och rum 

 

Vodka, Gin eller Renat fanns inte i huset [farföräldrarnas, författarens anm.]. Men på 
80-talet började det dyka upp någon flaska whisky, som enbart användes vid gästning. 
Starköl förekom ej. Lättöl däremot konsumerades regelbundet till maten, framför allt av 
farmor. Min farfar var ytterst sparsam beträffande alkohol. Det var snarare min far som 
propsade på en flaska vin till maten vid söndagsmiddagen. Den fick han ta med själv, 
hade han lärt sig. Det fanns dock en dryckesvagn i hörnet bakom middagsbordet. Den 

 
1 Om matförvaring i Sverige se t.ex. Thörn (2018), Sandgren (2018) och Marshall (2018). 
2 Frågelistorna DFU 299 samt DAG 37 är arkiverade vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala respektive 
Göteborg. Projektet är finansierat av Formas (dnr 2018–00677). 
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stod med diverse starkviner, någon sherry, någon madeira och några av [farmoderns] 
egentillverkade fruktviner. (Man uppvuxen på 60–70-talet)3 

 

Alkohol har vi en hel del.... (reser inga barn tjänar okay) så vin som är lite bättre ligger i 
vinskåpet i serveringsgången, rymmer ca 50–60 flaskor liggande mest sådant vi köpt på 
vingårdar i Tyskland och Italien, sedan har vi en hylla med champagne och prosecco ca 
12–15 flaskor. På väggen har vi ett vinställ på ca 10 flaskor bordsvin, olika typer av 
Primotivo/Zinfandel. I överskåpet med en skylt på tyska "ingen alkohol är ingen lösning 
heller" har vi olika typer av sprit, ex rom, cognac, arab, Triple Sec, Noilly Prat mm mm. 
(…) i matsalen står barjordglobben där whisky förvaras så man kan dricka den till kaffet 
efter maten, men bara den bättre whiskyn, den billiga som Grants och Lauder’s som 
blandas i kaffet står i serveringsgången (Man född 1981) 

 

Citaten ovan, två av de mer detaljrika utsagorna om alkoholens närvaro i hemmen, illustrerar 

den svenska alkoholkonsumtionens förändring. Sedan 1960 konsumeras mindre spritdrycker, 

men mer vin och öl. 1960 uppskattades direktkonsumtionen av vin till drygt 3,3 liter per 

person, 2019 densamma över 23 liter (Jordbruksverket 2021). Drygt två tredjedelar av 

frågelistsvaren nämner att och hur alkohol förvaras. Ofta nämns alkoholhaltiga drycker i 

generella ordalag, men vin, öl och sprit (eller starkare alkohol) framträder som tydliga 

dryckeskategorier. Vin förefaller vara vanligast, vilket kan förstås utifrån de sociala och 

ekonomiska samhällsförändringar som möjliggjort ökat resande, internationella influenser och 

nya njutningsideal (Jönsson 2020). 

I de två männens berättelser framträder olika förvaringsplatser såsom farföräldrarnas 

dryckesvagn och matkällare med hemmagjord fikonsherry och plommonlikör, kylskåpet med 

folköl och vinskåpet med reseinköp. Enligt frågelistsvaren förvaras en stor andel av 

hushållens drycker åtminstone tillfälligt i kylskåp, skafferier och köksskåp. I kylskåpet 

förvaras främst öl men här kan även (vitt) vin, mousserande drycker och snaps finnas. 

Alkohol hittas även i matkällare, jordkällare, förråd, bokhyllor, garderober, tvättstugor och 

städskåp. 

I köksrekommendationer4 från 1900-talets andra halva, vilka genomsyrades av idéer om 

rationellt hushållsarbete, ges alkoholen varken en egen eller framträdande plats. Att vin- och 

spritflaskor idag placeras utifrån tillgängligt utrymme kan alltså bero på (det standardiserade) 

kökets möjligheter och begränsningar. Men medan matens primära territorium är köket, tycks 

de alkoholhaltiga dryckerna åtnjuta större rörelsefrihet i bostaden. Exempelvis har flaskor 

med vin och starkare dryck tillträde till vardagsrummet. Detta kan möjligen härledas till 

 
3 Alla citat har anonymiserats. Eventuella stavfel har korrigerats för läsbarhetens skull. 
4 Se t.ex. Kök: planering, inredning, olika upplagor utgivna av Hemmets forskningsinstitut, senare 
Konsumentinstitutet och Konsumentverket. 
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finrummets dryckesvagn och alkoholens socialiserande roll, vilket skulle kunna förklaras med 

att tidigare smak- och klassmarkörer lämnat avtryck på dagens vanor (jfr Sigfridsson 2005). 

Utrymmen avsedda för andra föremål eller aktiviteter är omförhandlingsbara, därmed 

samsas och konkurrerar alkoholen om plats avsedd för kläder, böcker och 

rengöringsprodukter. Platser kan även omvandlas, som hos paret i 50-årsåldern som har gjort 

om potatiskällaren till en vinkällare för 400 vinflaskor. Få förvarar idag en årsförbrukning av 

potatis när matbutiken gör det åt oss. Kvar finns ett utrymme som tidigare förvarade mat, och 

smak, baserat på nödvändighet, som omvandlas till att symbolisera smak utifrån valfrihet och 

njutning (jfr Bourdieu 2010). 

Även om den mesta drycken tycks vara undanstuvad utom synhåll bakom skåpsdörrar 

finns det en särskild heminredningsmaterialitet kopplad till alkoholförvaringen. Det är 

barskåp, vinkylskåp, barjordglob, dryckesvagn, vinställ och dryckeshållare i kylskåpet. I 

tidningsmaterialet återfinnes dessutom bilder och annonser för champagne- och vinkylare, 

snabbkylare, whiskykaraffer, samt vinkylskåp och vinställ i olika utföranden, material och 

prisklasser. I bostadsannonser kan vinkylskåp och vinkällare framlyftas som mervärde. Fastän 

dessa tingestar inte förekommer i varje hem, indikerar de att drycken ges allt mer 

framträdande plats och betydelse i samhället, bostaden och för identiteten. 

 

Temperatur och smak 

 

Kylvaror och drycker som man vill dricka kalla (mjölk, läsk, öl, snaps samt vitt vin) i 
kylskåp. Annan alkohol i barskåp (ej kallt). (Kvinna född 1946) 

 

Läsk och öl förvaras i skafferiet tills det finns plats i kylen. Då placeras de i kylen. 
Alkohol finns i barskåpet och ett annat köksskåp, förutom precis innan vin ska drickas 
(då det placeras i kylen en stund för att få bra temperatur). (Kvinna född 1975) 

 

Dryckesförvaringen synliggör även normer och preferenser kopplat till temperatur och smak. 

Öl, vin och snaps ”bör” serveras vid en viss temperatur vilket styr förvaringsplatsen. Ibland 

innebär detta förflyttning från långtidsförvaring till temporär kylning i kylskåp eller balkong. 

I andra fall är temperatur- och klimatförhållandena väsentliga för dryckens hållbarhet. Ett 

exempel är en man som menar att skåpet ovanför frysen är varmt och därmed kanske inte 

lämplig förvaring för vinet och alkoholen som han förvarar där. 
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Preferensen för kyld dryck kan spåras bakåt i tiden. I några annonser från amerikanska 

kylskåpstillverkaren Frigidaire5 i början av 1930-talet framlyfts mannens kalla alkoholdrycker 

som en av flera möjligheter med ett elektriskt kylskåp. I en ses kylskåpet som potential för ett 

lyckligt äktenskap då ”Hushållspengarna blir drygare, maten alltid frisk, rätterna mera 

omväxlande, snapsen iskall och en isbit till groggen ingen lyx”. En annan indikerar på dess 

lämplighet som julklapp då den kommer göra hela familjen glad: barnen får god hälsa och 

glass, mor mer hushållspengar, och far slipper ljummen grogg. Argumentet om (mannens) 

möjlighet till is och kylda alkoholdrycker kan förstås i relation till den på 1800-talet ökade 

internationella preferensen av kylda drycker (Rees 2013; Hobart 2016). 

Dagens mat- och dryckestidskrifter förmedlar också råd och normer om temperatur. Vi 

får exempelvis veta att rättesnöret om rumstemperat rödvin är föråldrat eftersom våra hem är 

varmare än 1800-talsfransmännens och att kylskåpets temperatur är lägre än det vita vinets 

ideala 12°C (Buffé 11/1999). Att det är viktigt att servera drycken kyld vid fester för att 

undvika varmt öl och vin. Den som har ont om utrymme föreslås att fylla badkar eller baljor 

med is, hyra en kyl, låna grannens förvaring eller köpa en vinkyl (Buffé 3/2004; 4/2009; Allt 

om mat 6/2019; 6/2020). Att whiskyns smak gynnas av rumstemperatur och snapsens dito 

premieras genom kylskåpsförvaring, inte i frysen (Allt om vin 11/2019; 3/2020). 

Frågelistsvarens preferenser om temperatur och smak kan alltså förstås i relation till både 

historiska och samtida gastronomiska ideal. 

 

Lagrad smak 

Alkohol konsumeras inte nödvändigtvis regelbundet eller i större mängder, vilket några 

meddelare betonar. Förvaringen vittnar om gåvor och reseinköp som blir liggande, om 

drycker som plockas fram till festligheter. I svaren anas en särskiljning mellan dryck som 

beskrivs som ”finare” eller för särskilda konsumtionstillfällen, och mer vardaglig eller billig 

motsvarighet. Att förvara eller lagra drycken länge kan också vara ett uttalat syfte: 

 

Har ett vinställ intill med lite finare viner, sådana "som ligger ett tag". (Kvinna född 
1954) 

 

Jag förvarar som jag nämnde ovan en del öl i matkällare. Det handlar om speciella 
ölsorter som lämpar sig väl för lagring och ska förvaras mörkt och svalt. Det är utvalda 
ölsorter som jag har läst ska utvecklas under längre tid och jag för därför ett register 
över dessa och hur lång tid jag planerar att lagra varje flaska. (Man född 1976) 

 
5 Annonser i Svenska Dagbladet 1932-02-24, 1933-05-31 och 1933-12-15. 
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Att lagra dryck är nära förknippat med smak då tiden kan få vissa drycker att utvecklas. I de 

gastronomiska tidningarna finns flertalet reportage och bilder från vinkällare som illustrerar 

dryckens, ibland fleråriga, lagring innan den når konsumenten. Här framträder bevarande och 

lagrande, i synnerhet av vin, som ett intresseområde med särskilda kunskaper och ideal. Ett 

intresse som verkar relativt utbrett åtminstone bland tidningarnas målgrupper. I 

vinrecensioner används symboler för att indikera huruvida vinerna bör eller kan lagras, eller 

ifall de bör konsumeras snart. Ackompanjerat med formuleringar som ”Behöver tid, så lägg 

undan i källaren några år” eller ”Ingen årgång att spara för länge”. 

För förvaring, lagring eller samling blir förvaringsplatsen viktig. Tidningarna guidar i 

inköp av vinkylskåp och hur vinet förvaras bäst (Allt om mat 4/2019; Allt om vin 6/2020). 

Nyckelorden är mörkt, svalt och vibrationsfritt. Den som tänker sig mer långsiktig lagring, 

mer än 3–5 år, rekommenderas en vinkällare, gärna en professionell sådan om ekonomin 

tillåter, men även en garderob kan duga. 

 

Avslutande reflektioner 

Kylskåpet, bokhyllan, skafferiet och vinstället kan förstås som mellanstationer mellan 

införskaffning och intagande av drycken. Oftast beskrivs förvaringsplatserna knapphändigt, 

som att de främst fyller en funktion, medan det sägs desto mer om drycken som förvaras. 

Förvaringsplatserna behöver förstås i relation till dryckens föreställda kulturella och 

gastronomiska värde och kontexten för dess intagande. Exempelvis ifall den alkoholhaltiga 

drycken är en tillfällig vardagsgäst, eller en ”finare” och långsiktig investering. Väntrummet 

kan med tid och rätt temperaturförhållanden utveckla drycken. Svalkande dryck eller nya 

(mogna) smaker kan frammanas, eller i värsta fall fördärva hållbarhet och smak. I väntan 

finns förväntningar på smakutveckling, lämpligt tillfälle och socialt sammanhang för 

inmundigande. Detta medför också att vissa flaskor förblir i detta mellanrum som påminnelser 

om gåvor och resor. 

 Den ökade vinkonsumtionen i Sverige har medfört en egen uppsättning 

inredningsprylar, förvaringsutrymmen, kompetenser och ideal, vilka vi skymtar i så väl 

frågelistsvar som i mat- och dryckestidningar och bostadsannonser. Vilket i sin tur visar på 

förflyttning av gastronomiska ideal från restaurangen till den vardagliga hemmagastronomin 

(jfr Jönsson 2012). Du kan bli din egen sommelier och botanisera bland olika öl- och 

vinårgångar i din egen (vin-)källare eller plocka ut en vältempererad champagne ur din 
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vinkyl. Om din ekonomi eller bostad sätter gränserna, kan du istället dyka in i garderoben 

efter en lämplig flaska. 

Berättelserna om dryckers förvaring ger oss en inblick i hemmagastronomin, om 

dryckens betydelse för vardag och fest. Materialet antyder underliggande kollektiva 

föreställningar om ”finare” drycker och lagom-konsumtion. Det indikerar även att 

gastronomiska dryckesideal omvandlas till identitetsskapande handlingar genom exempelvis 

konsumtion av viss dryck och inredning. Genom intervjuer och (vin-) kylskåpsberättelser (jfr 

Joosse och Marshall 2020) i hemmen finns potential att få fördjupade kunskaper om dessa 

ideal och föreställningar samt komma den fysiska dryckesförvaringen än närmre. 
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