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När folkhemmet fylldes med smörgåsbord  
Under Strecket, Svenska Dagbladet, 5 juni 2011  

I morgon infaller Sveriges nationaldag, som sedan 2005 också är helgdag. För den ledige kan 

det bli tillfälle till att umgås med familj och vänner, och det mest uppskattade sättet är nog att 

bryta bröd tillsammans. Men om man ska bjuda på en måltid kan man behöva reflektera över 

en speciell fråga: vilken mat och dryck är lämplig att servera på en nationaldag?  

Idén att förknippa en viss maträtt med en nation eller ett folk formades som de flesta andra 

nationsskapande tankar under 1800-talet. Man ville manifestera den nya idén att vara en 

nation i stället för ett kungarike och vad det innebar att vara medborgare i stället för 

undersåte. Men det fanns inte alltid traditioner att falla tillbaka på. I och för sig såldes redan 

under antiken livsmedel med hjälp av både etnicitet och geografi; staden Pompeji var 

renommerad för sin tillverkning av det romerska kökets viktiga såser som den mytomspunna 

fisksåsen garum, och under medeltiden överfördes tillverkningsplatsens kvalitet som värde till 

produkter, som i fallet med Frankfurt- och Bologna-korv.  

Men riktig fart på den nationellt associerade maten blev det först i samband med franska 

revolutionen. I reaktion mot aristokratins slutna umgänge i privatpalatsen valde den nya 

borgarklassen att sällskapa i den nya och publika à la carte-restaurangen. Här byggde de sin 

identitet med välordnad gastronomi formulerad i rader med glas och bestick men även med 

namngivna maträtter.  

På världsutställningarna under 1800-talets andra hälft tog borgerskapets nationsidé form med 

hjälp kulturella uttryck som folkdanser och folkdräkter. Även maten blev till ett medvetet 

redskap i nationsbygget. Det användes av Ungerns intellektuella när de i efterverkningarna av 

1848 års revolution samlades kring den ungerska herdematrätten gulasch och upphöjde till en 

äktungersk maträtt i kontrast till habsburgarnas wienerschnitzel. Den spanska paellan gjorde 

senare motsvarande klassresa, från regional strandmatsrätt tillagad av fiskande män för andra 

män, till en rätt som i dag bär spanska värden.  

När Sverige visade upp sin nationsidé gällande mat, sannolikt för första gången på 

världsutställningen i Chicago 1893, föll valet på den borgerliga matkulturen i form av bland 

annat kryddinlagd sill och snaps. Där och då påbörjades bygget av den nationella 
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gastronomiprofil som vi känner i dag, framsprungen ur det gamla borgerliga brännvinsbordet 

men gestaltad i dess moderna 1800-talsform: smörgåsbordet.  

I ett brev daterat den 4 juli 1892 föreslog den Chicago-baserade konsulten Robert Lindblom 

att den svenska världsutställningskommittén skulle satsa på en utställningspaviljong som hade 

en restauration med möbler, porslin, knivar och gafflar från Sverige och den måste ”ha 

svenska flickor i nationalkostym som uppasserska”. Lindblom skrev vidare att ”svenska 

dryckesvaror kommer även att tillhandahållas med helan, halvan och möjligen tersen”. Om 

restaurangens mat slutligen fick detta idéinnehåll berättar inte brevet, men kryddsill, inlagda 

kräftstjärtar och ost från Burträsk fanns i den svenska utställningshallen.  

Men det är först med det automatiskt roterande ”Smörgåsbord Merry-go-Round” på 

världsutställningen i New York 1939 som Sverige blev riktigt synonymt med smorgasbordet. 

Bordet gavs ny form av Tore Wretman till New York-utställningen 1964, och sedan reste det 

världen runt med exportföretagen under 60- och 70-talen och sålde svenska varor med hjälp 

av svenska smaker. Och på Sevillautställningen 1992 bjöds världen på krögaren Carl-Jan 

Granqvists nytolkning: smörgåsbords-tapas. På alla dessa olika sätt har inlagd sill, köttbullar 

och kryddade snapsar kommit att förknippas av både omvärlden och oss själva som vårt 

speciella smakackord.  

Den maten har dock inte serverats på svenska kunga- eller ministerbord, eftersom det franska 

köket historiskt sett varit det som gällt vid representationsmåltider. Under 2000-talet har dock 

en förändring ägt rum även vid regeringsmåltiderna och nu förväntas Sveriges representation 

vara tillagad på lokala råvaror och ibland med en svensk tillagningsteknik; en regering 

förväntas i vår tid främja den inhemska matkulturen varför en gåsleverkanapé aldrig har varit 

mer politiskt inkorrekt än den är i dag.  

Det gångna 1900-talets nationalistiska partier har inte oväntat använt maten som ett sätt att 

föra fram sina idéer. Italiens futuristiska och fascistiska rörelser ansåg på 20-talet att 

italienarnas ovilja till politisk förändring kunde kopplas till att man åt för mycket kolhydratrik 

spagetti och därför borde pastan tas bort. Från 30-talets Tyskland möter man nazismen i 

Eintopf-kampanjen som försökte få tyskarna att under bristtiderna äta vegetarisk söndagsgryta 

för att spara på köttet så att köttpengarna i stället kunde skänkas till partiet och staten.  

Även det svenska folkhemsprojektet har byggts med matidéer, särskilt i form av 

standardiseringar som måttsatsen, matpyramiden, den homogeniserade mjölken och 
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tallriksmodellen. Men kanske har det mest kommit att förkroppsligas av 70-talskampanjen för 

att få oss att äta ”6 till 8 brödskivor om dagen”. Den politiska maten finns även hos 

kommunerna som har restriktioner kring hur matkulturen ska konsumeras. Inte sällan är 

representationen reglerad ned på antalet glas vin som får serveras men också hur den kan 

utökas vid utländska besök (motsvarande gränser för konsumtionen av annan kommunal 

kultur som teater eller biblioteksböcker finns dock inte!). För staten har maten varit ett viktigt 

verktyg då medborgarna inte uppfattar kostråd eller införandet av skolmat som ett hotande 

ingrepp i vardagen på samma sätt som om det hade gällt rekommendationer för andra 

kulturella uttryck.  

Begreppet ”nationalrätt” finns belagt sedan 1800-talets första hälft medan landskapsrätter som 

idé delar samtidighet med landskapsblommor och andra provinsiella värden från det tidiga 

1900-talet. Men det är mycket senare som rätterna trycks som recept. Kokböcker med 

nationalrätter publiceras först efter andra världskriget och på 60-talet kommer de första 

kokböckerna med landskapsrätter (som på senare år fått sällskap av receptböcker för 

landskapsdrinkar). På EU-nivå har man numera utsett maten och måltiden till verktyg för att 

stärka regionerna på nationalstatens bekostnad. Men för både nationalrätter och 

landskapsrätter gäller samma sak: de får inte samtidigt vara typiska rätter i ett område precis 

intill. I stället byggs både landskapets och nationens identitet på det unika, inte på det 

gemensamma. Och när begrepp som nationellt matkulturarv ska formuleras syns sällan 

invandrarnas och minoriteternas matkulturer.  

I takt med politiska beslut om att skapa nya storlän fick kokboksgenren ett nytt uttryck: 

länskokboken. Den första i Sverige var ”Residensets kokbok” som togs fram 1999 för att 

beskriva att det fanns en kulturell gemenskap i det nya storlänet Västra Götaland. Många 

landshövdingar följde efter och har tagit fram sin egen länskokbok, gärna i soffbordsformat 

för att ha som gåva till gästande utländska delegationer som numera förväntar sig att finna en 

regional matkultur. Detta trots att det var drygt 150 år sedan vi i Sverige påbörjade processen 

att komma bort från ett jordbruk med besvärande regionala kvalitets- och smakskillnader. En 

länskokbok är även en markering om egen identitet som kan vara bra att ha inför framtida 

länssammanslagningar. I genren flödar naturromantiken, och landshövdingarna beskriver den 

smak som naturen ger länets råvaror, trots att egna matkulturer framför allt är en fråga just om 

kultur, om tillagning och smaksättning.  
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Sedan 80-talets mitt har gastronomi blivit en statsangelägenhet och nationernas varumärken, 

så kallad nation branding, byggs i vår tid med hjälp av mat och måltid. En nation förväntas i 

dag inte bara ha ett kocklandslag utan också en skyddsvärd matkultur där ett Unesco-sigill är 

den främsta bekräftelsen.  

I november förra året upphöjde Unesco Medelhavsmaten inklusive dess bordsseder och 

måltidssånger till ett världskulturarv. Nordiska ministerrådets fleråriga matprojekt ”Ny 

nordisk mat” syftar till att ”synliggöra nordiska värderingar” och landsbygdsminister Eskil 

Erlandssons projekt ”Matlandet Sverige” har målet att ”bli bäst på mat i Europa”. 

Gastronomin har blivit alltmer av ett politiskt instrument och ett partiprogram utan 

matpolitiska utspel är numera knappast fullständigt.  

På kontinenten är det ovanligt att man firar nationaldagen i hemmet. Den uppfattas mer som 

ett arrangemang som staten eller kommunen står för, inte sällan kopplat till militärparader. 

Det svenska nationaldagsfirandet håller ännu på att ta form, men undersökningar visar att det 

blivit vanligt att man bjuder in varandra till en måltid i hemmet, till picknick eller går på 

restaurang. Det är få som uttryckligen säger att de firar nationen även om de tar in 

statssymboler i hemmet och dukar med en svensk träflagga på festbordet eller lägger fram 

blå-gula papperservetter.  

Det vanligaste sättet att sätta samman menyn till en nationaldagsmåltid är med hjälp av mat- 

och dryckeselement från våra andra årshögtider och många tycker att just sill- och 

strömmingsrätter därför känns rätt den här dagen. Det har också framkommit att de som äger 

en villa, sommarstuga eller kolonilott i högre grad äter rabarber medan de lägenhetsboende 

stadsborna oftare köper jordgubbar som sin nationaldagsdessert.  

Det individuella engagemanget för måltiden är i dag så stort att vi gärna uppehåller oss vid 

frågan om matens ursprung, i de val vi gör som konsumenter och i samtalen vid matborden. 

Måltiden har i hög grad blivit en arena för kulturella, ideologiska och existentiella 

ställningstaganden. En nationaldagsmåltid kan som alla måltider bli till en kommentar om vad 

vi anser det innebär att vara svensk. Med en inlagd kryddsill kan vi låta måltiden peka bakåt 

mot den halvgamla historien, men smaksätts samma sill med stjärnanis blir den mer samtida 

och med nordafrikansk harissa kan den bli till ett inlägg om den arabiska våren. Man kan 

också vara lite så där osvenskt amerikansk och dra igång trädgårdsgrillen men göra en 

historisk kommentar genom att grilla turkiska shish kebab-spett som vi faktiskt gjorde här i 
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Sverige redan på 1730-talet. Den som vill kan tillaga sin alldeles egna Sverigebild i morgon 

och sedan bara spänt följa bordssamtalet!  
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