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G'LUCK

I DET SENASTE NUMRET av Allt om Mat (7/2017) upp-
märksammar de den nygamla trenden smörgåstårta och 
publicerar ett recept på en italiensk variant. Att denna be-
gravningshit med dunder och brak kommit tillbaka är det 
ingen tvekan om. Men kommer det verkligen gå hem att 
byta ut de svenska klassikerna som kalla ostrullar, sladdriga 

skaldjur och ljummen leverpastej till smaksensationer från de sydli-
gare breddgraderna? Vi ringde Paolo Roberto för att bringa klarhet 
i denna kniviga fråga!

DET HÄR ÄR MATMAGASINET G’LUCK. Ett övningsmagasin 
från JMG, journalistutbildningen vid Göteborgs Universitet. Men 
också en slags kuckelimuckmedicin mot den glättiga mattidnings-
markanden som svept in över riket. Denna gång fokuserar vi som 
de fl esta andra moderna mattidningar på 50-talets bästa bjudmat, 
smörgåstårtan. Och på tal om det, Paolo Robertos assistent hälsar i 
telefon att det inte fi nns någon italiensk smörgåstårta, och att Paolo 
tackar nej till att medverka i magasinet.

Jaha ja.
Mannen, myten, legenden, men framförallt kanske det närmaste 

Sverige kan komma en italiensk matguru, vet vad han pysslar med. 
Kort och gott så fi nns det ingen italiensk smörgåstårta, Allt om Mat 
fabricerar (måhända) och vi på Magasinet G’luck lutar åt att hålla 
med Paolo.

I DETTA NUMMER, som förmodligen också kommer bli magasi-
nets enda, käkar vi oss bland annat igenom matlådor från världens 
alla hörn, reder ut skillnaden mellan kaffebrödet mazarin och na-
turläkemedlet Samarin (hur var det nu egentligen...?), och avslöjar 
vilken som är den bästa kroppsdelen att grilla på sommarens BBQ-
partyn.

Ät tills ni kräks sa mammorna på 60-talets många barnkalas, läs 
tills ni kräks säger vi! Tjoho och välkomna till G’luck, magasinet 
med maten i periferin.  
 
 Danielle Delbro, chefredaktör

Smörgåsi d'Italia?
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Naturläkemedel. Traditionellt använt
        vid halsbränn och sura uppstötningar.

Dospulver. 36 portionspåsar à 4 gram.

Dospulver. 36 portionspåsar à 4 gram.

MAZARIN VS. SAMARIN

Den ena är ett av våra mest älskade kaffebröd, som räddat dagen på både loppmarknader och 
tradiga sportevenemang. Den andre är ett av våra mest älskade läkemedel som räddat magen hos 
människor med halsbränna och sura uppstötningar.  Men vilken är vilken? Det är dags att bena ut en 

av de största språkförbistringarna i svensk livsmedelshistoria. Äntligen är det slut på missförstånden! 
Gluck har gått till botten med problemet. 

Kasta hit en guldspade, nu kör vi!

[masar'i:n] [samar'i:n]

 Innehåller: Natriumbikarbonat, vinsyra, citronsyra, natriumkarbonat, 

 kaliumnatriumtartrat och kiseldioxid.

Inne-
håller: 
Vetemjöl, 
bakpulver, 
smör, socker, 
ägg, mandel-
massa, hallon, 
fl orsocker och vatten



xx

TREND

7

POP

Trams och dans på

NÄR ICA-SÅPAN med Hans Mo-
sesson i spetsen skrevs in i Guinness 
rekordbok 2007 som den längsta re-
klamserien i historien fanns det inget 
tvivel om företagets framgångar. Man 
skulle kunna tro att ett världsrekord, 
tre guldägg och tre silverägg skulle 
räcka för att få ICA-handlarna 
att självsäkert luta sig tillbaka 
och ser hur alla vägar ledde till 
ortens ICA-butik. Men runt om 
i landet börjar en rörelse växa 
bland ICA-handlarna. Ivrigt 
kallar närbutikernas chefer till 
pitchmöten i fi karummen för 
att ta ett språng in i reklambran-
schen.

HÄNDELSEFÖRLOPPET som 
beskrivs ovan kanske är lite väl 
tilltaget men den som sett de 
tiotal klippen som publicerats 
av bland annat ICA Nära i Ljung på 
Youtube kan få intrycket av ett ihär-
digt planeringsarbete. I en av fi lmerna 
sjunger butikschefen till Dolly Par-
tons ”9 to 5” och dansar samtidigt 
med gurkor i grönsaksdisken. Det 
kreativa arbetet når dock nya höjder 
i ICA Maxi Flygstadens musikvideo, 

där samtliga medarbetare dansar i 
butikens olika avdelningar till häftig 
house musik.  G’LUCK bestämde sig 
för att ringa upp Anette Bengtsson, 
butikschef på ICA Maxi Flygstaden i 
Halmstad, för att få en inblick i hur 
arbetet med succévideon gått till.

VIDEON GJORDES I samband med 
en ombyggnad och det blev ett kul sätt 
att marknadsföra butiken. Den blev 
jättepopulär, säger Anette Bengtsson.

 Videon gjordes dock inte helt och 
hållet på ICA:s initiativ utan i sam-
band med ett annonsköp i Hallands-

posten. Annonsavdelningen på tid-
ningen och butikens ledningsgrupp 
slog sina kloka huvuden tillsammans 
för att utforma mästerverket.

Hallandsposten spelade in och 
klippte videon, så vi gjorde inte så 
mycket mer, säger Anette Bengtsson.

Butikschef Bengtsson kan bara 
beskriva i korthet hur idéarbetet 
gick till men berättar att igenkän-
ning var en viktig faktor. 

Det var ett kul sätt att engagera, 
folk känner igen medarbetarna, 
bland annat vår bagare Lasse. Jag 
k ommer faktiskt inte ihåg vad 
budgeten låg på men det var inte 
jättedyrt.

ATT ICA-HANDLARNA i Ljung 
och Mönsterås såg ett tillfälle att 
utnyttja Youtube som kanal för 
att marknadsföra sig själva får ses 

som ett väl genomtänkt strategiskt be-
slut. Men varför de valde musikal som 
genre förblir osäkert. Förmodligen 
handlar det om ett stroke of genius 
som vi med begränsad insyn i detalj-
varuhandeln inte kan förstå oss på.  
 
 Philip Stockenhed

I hemmasnickrade musikvideos med 

koordinerade danser och välform-

ulerade textrader når ICA-handlarnas 

Youtubesensationer tusentals visningar.ICA
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RÄDDAREN  I NÖDEN
VARUAUTOMATENS HISTORIA

KLOCKAN ÄR 23:30 och tunnelbanestationen är öde och 
folktom. Det plingar till i mobilen. Din tindermatch som 
du har chattat med i två veckor har bestämt sig för att du 
kan vara hens potentiella livskamrat och vill träffas, NU NU 
NU. För att utöka dina chanser har du precis som alla andra 
ljugit i din profi l om att du är en fullständig succé i kö-

ket, och du har ingen lust att i detta tidiga skede bli påkom-
men med dina tillkortakommanden ännu en gång. Tiden är 
knapp, alla matbutiker stängda och närmaste 7-eleven lig-
ger alldeles för långt bort. I det här läget är varuautomaten 
din enda vän. Göteborgskocken Sara Lundberg vet hur du 
slänger ihop en efterrätt med andradejten-garanti.

DET HÄR BEHÖVER DU: 
4 st Kexchoklad
1 Påse Daim
3 st Guldnougat
1 Påse nötmix (plocka bort den 
torkade frukten och annat bös)
7 Paket Oreo
5 st Twix
1 Paket tuggummi (för att und-
vika chokladigt hångel)

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Smält Guldnougaten i mi-
cron någon minut. Se till att 
det inte bränner fast. Obs 
pass på, fastbränd Guldnou-
gat är en mardröm för pors-
linet..
2. Skrapa ur den vita krämen 
ur samtliga Oreokakor och 
lägg i en skål.
3. Hacka Daimen grovt.
4. Börja bygg! Placera en 
Kexchoklad som bottenplatta 
på en tallrik. Smörj på ett la-
ger av den redan smälta nou-
gatkrämen och smula över en 
tredjedel av Daimen. Upp-
repa detta tre gånger tills den 
översta Kexchokladplattan är 
satt.
5. Som grädde på moset gla-
serar du den översta Kex-
chokladplattan med den vita 
Oreokrämen. Går det lite 
trögt kan du med fördel vär-

ma krämen en halv sekund 
i micron och röra om. Vik-
tigt här är att den inte blir 
för rinnig, kom ihåg att du 
bara har en chans på dig.
6. Plocka fram Twixen och 
placera varje Twixstång 
som ett staket runt skapel-
sen.
7. Har inte dejten hunnit 
ringa på dörren än så toppar 
du det hela med nötterna 
som du så käckt separerade 
från den torkade frukten i 
knät på tunnelbanan för att 
vinna tid.
Voila och bon appetit, nu 
kan du bara hålla tum-
marna för att dejten inte är 
laktosintolerant.
Efterrätten landar på 410 
kronor inklusive ett paket 
tuggummi.

ma krämen en halv sekund 

tigt här är att den inte blir 

7. Har inte dejten hunnit 
ringa på dörren än så toppar 

knät på tunnelbanan för att 

marna för att dejten inte är marna för att dejten inte är 

kronor inklusive ett paket 

kan vara hens potentiella livskamrat och vill träffas, NU NU 
NU. För att utöka dina chanser har du precis som alla andra 
ljugit i din profi l om att du är en fullständig succé i kö-

DET HÄR BEHÖVER DU:

1 Påse nötmix (plocka bort den 
torkade frukten och annat bös)

DENNA ARTIKEL INNEHÅLLER (ALLT SOM ALLT)

CHOKLADTÅRTA  4071 KCAL
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IDAG STÖTER MAN OFTAST på varuautomater i 
korridorerna på sjukhus, på badhuswet eller i kon-
torslandskapens fi karum. Som ett slags malplace-
rat substitut till café har den både avstyrt ett och 
annat blodsockerfall men också blåst potentiella 
kunder på småpengar och tjugolappar. 

Det mesta var som bekant bättre förr, och utbudet 
har inte alltid varit begränsat till dyrt fi ka och trötta 
mellanmålsrelaterade produkter. Kika in tidslinjen 
för att följa med på varuautomatens uppgång och 
fall, mellan 1900 till 1950 kunde t.ex. både pilsner 
och kotletter stå på menyn.

RÄDDAREN  I NÖDEN
VARUAUTOMATENS HISTORIA

1950-1960

1972
Nu avskaffas den så kallade affärstidslagen som tidigare reglerade 
hur länge butikerna fick ha öppet. Därav börjar handlare istället 
uppföra jourbutiker vilket medför att varuautomaterna inte längre 
behövs i samma utsträckning.

1901

Redan på slutet av 1800-talet kan man för några tioöringar köpa choklad, 
frukt och drycker från trälådor som monterats upp på butikernas utsida.1850-  T14

Nu öppnar Sveriges första varuautomatsrestaurang. Här kan man från 
varufack handla enklare rätter eller köpa drycker som öl och kaffe ur kranar.

1930-1940 På 1930-talet fanns det över 8000 varuautomater i Sverige, och de 
flesta säljer konfektyr och frukt.

1945
Andra världskrigets krigsslut  innebär att flera varor som varit ransonera-
de under kriget nu kan börja säljas i automaterna. Även cigaretter tillåts 
till försäljning.

På 1950-talet exploderar utbudet och med bättre kylteknik kan man 
köpa mjölk, ost, ägg, pastej och mackor i automaterna. Även kött- 
och fruktkonserver, vindruvor och landgångar fylls på i kylarna.

1960-1970
På 60-talet sätts världens största utomhusautomat upp vid Skanstull i 
Stockholm. Från 1515 fack som pryder en 30 meter lång anläggning 
säljs bland annat färskvaror som kotletter, biffar och mjölk. Under en 
helg säljs det exempelvis 800–900 liter mjölk.

Redan på slutet av 1800-talet kan man för några tioöringar köpa choklad, 
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Att Göteborg blev utnämnd till en av de mest 
sociala städerna i världen säger en del om 

stadens rådande uteliv. Trots det fi nns det, och har 
länge funnits, ett tomrum där de illegala klubbarna 

vuxit fram och frodats. Från 80-talets spritmarinerade 
fi skar till dagens lustgasballonger.

FÖR 30 ÅR sedan shottade yuppies guppys inne på före-
gångaren till en av Göteborgs mest legendariska nattklubbar, 
svartklubben M. Det var, föga förvånande, 80-tal och den då-
varande ägaren Erik åkte varje vecka upp till Jönköping för 
att köpa akvariefi skar då de göteborgska djuraffärernas utbud 
totalt barskrapats av honom och hans kollegor helgerna dess-
förinnan. 

- Vi hade söta orangea guppys i stora akvarieskålar vid varje 
bar! Folk var ju helt galna när vi började med den grejen. Ett 
år tog det innan de kom på mig med det. Det blev ju razzia, 
länsstyrelsen hade fått in ett tips och när miljö- och hälsos-
kyddsförvaltningen kom dit sa jag till dem att de där fi skarna 
i princip var som sushi när folk fi ck dem i glasen. Redan ma-
rinerade och döda. Men det tyckte inte länsstyrelsen så det var 
bara att lägga ner det.

Från första början var tanken att klubben enbart skulle bli 

det fräckaste ungdomsdiscot någonsin. När Erik fi ck erbjudan-
det om ett rivningskontrakt slog han till, och renoverade till-
sammans med några polare hela lokalen och målade om allting 
i svart. Med band från USA, käck personal, läsk och popcorn 
lockade de hundratals 15-åringar till sina discon varje helg. 
Och så fortsatte det ett tag, tills Eriks polare fi ck en idé.

- En kille kom med förslaget att vi skulle öppna ett nattcafé 
klockan 22 när ungdomsdiscot stängde. Så mellan 18 och 22 
körde vi disco, och när klockan slagit tio så hade vi ett gäng 
som slängde ut ungarna och sopade upp så vi kunde ha klubb.

GENOM ETT AVTAL med grannen tre våningar nedanför 
kunde de placera 2000 liter öl i tankar som pumpades upp till 
lokalen, och för att dölja den illegala verksamheten för polisen 
hade Erik utvecklat ett system.

- När vakterna utanför lokalen kände på sig att det var raz-

Text: Danielle Delbro
Illustrationer: Lilly Kronlund



xx

zia på gång så slog de larm till oss däruppe. Innan polisen 
hade hunnit ta sig upp för alla trapporna så hade DJ:n bytt 
till lugnare loungemusik och dragit ner volymen på det hela. 
Det var rena vilda västern emellanåt, men man kom på olika 
lösningar efterhand!

Numera har ett hotell tagit över klubbens gamla kvarter 
och tvärs över gatan köar folk för att ta ut sedlar inför kväl-
lens svartklubb. Cash is Queen enligt mailutskicket, och om 
man ska ta vagnen till Majorna, Hisingen eller Kviberg vet 
man inte förrän klockan 18 samma dag. Det enda man kan 
säga på rak arm är att det alltid tar minst 40 minuter i valfri 
riktning från Brunnsparken för att hitta de lokaler som klub-
barna huseras i, och att åtminstone 
en person i sällskapet kommer hinna 
önska att den inte druckit alla sina 
kvarvarande Pripps Blå en halvtimme 
innan avgång. 

FÖR ATT BEDRIVA en vit klubb 
i Göteborg krävs det, enligt svart-
klubbsarrangören Robin, framförallt 
att man har kapital. Lokal ska hyras, personal ska anställas 
och ett kök för miljonbelopp måste installeras för att få lov att 
sälja alkohol. Dåtidens fasta svartklubbslokaler är helt enkelt 
förbi och nuförtiden får man som arrangör vara beredd på att 
fl ytta runt klubbarna eller hålla till utomhus. 

- Att bara planera en fest kan ta över två veckor. Man måste 
veta att man kan sätta upp en produktion snabbt så att ingen 
märker att man har gjort det. Speciellt när man är utomhus. 
Hela grejen med att komma till en helt tom plats innebär ju 
att man måste bygga upp en hel klubb från grunden med toa-
letter, vatten, bar, el, ja all infrastruktur måste vi fi xa själva. 

Som 18-åring började Robin tillsammans med en kompisar 
hålla fester i klubbstugor. Främst var det intresset för deep 
house och techno som fi ck dem att börja, men också spän-
ningen i att anordna någonting större än en hemmafest. Ge-
nomslaget visade sig vara, enligt Robin, förvånansvärt stort.

- Min kompis skötte ljuset på festerna och jag spelade ski-
vor. Jag kände liksom ingen annan som dj:ade, och vi hade 
inte råd att boka någon annan heller så ibland fi ck jag stå där 
i upp emot 9 timmar i sträck medan massa folk ville komma 
in. 

UNDER DE FÖRSTA festerna låg besökarantalet på mellan 
300 till 1000 personer och efter några gånger kände Robin 
och hans kompis att det var dags för att utvidga konceptet 
och ha andra DJs som kunde spela. Den ekonomiska biten 
blev en utmaning då intäkterna från besökarna bara fi ck dem 

att gå plus minus noll, men när två andra tillkom i gruppen 
kunde de börja anordna fester varannan månad och boka in 
större DJs från den internationella technoscenen.

-  Det viktigaste är ju musiken, och att det fi nns en tanke 
när man anordnar något. Jag tror generellt att svartklubbar 
har ett annat tänk i jämförelse med vita klubbar där de bokar 
in något stort namn eller en B-kändis bara för att det ska dra 
folk. För mig fi nns det inget syfte i att kapitalisera på uteliv.

TILL SKILLNAD FRÅN de legala klubbarna så krävs det av 
svartklubbsbesökarna att man skriver upp sitt namn, mail 
och personnummer på en lista online för att få tillträde till 

klubben och instruktioner över var den håller 
hus. Ju fl er listor man skrivit upp sig på, desto 
fl er inbjudningar får man, och står man på rätt 
listor kan man i princip gå på olika svartklub-
bar varje helg. Att mycket folk söker sig till 
den illegala klubbverksamheten i Göteborg 
tror Robin kan bero på många olika saker. Dels 
lockar de långa öppettiderna, och det fi nns så-
klart en tjusning i att slutligen hitta till en lokal 

i ett obskyrt industriområde efter att irrat runt en halvtimme 
med urladdad mobil. Men förutom de logistiska faktorerna 
vill Robin trycka på att svartklubbsverksamheten kan vara 
en kritik mot redan etablerade vita klubbarna, och att folk 
faktiskt har ett behov av ett mer kompromisslöst festande.

- Som det ser ut idag så är det väldigt stora företag som 
får chansen att driva vita nattklubbar och som har monopol i 
Göteborg. Alla regler och bestämmelser för uteliv är gjorda 
för att man ska festa under kontrollerade former. Klubbarna 
stänger en viss tid, man är omringade av vakter därinne och 
utanför står det en polisstyrka som kontrollerar att man tar 
sig hem vid tre. Jag tror inte att folk gillar det. 

UTANFÖR INDUSTRILOKALEN står en hop människor på 
led inför kvällens fest. Vissa iklädda änglavingar och neon-
armband, med de fl esta tar det lite mer casual som Jonna och 
hennes kompisar som precis tagit sig tillbaka till kön efter en 
kisspaus i det närliggande buskaget. 

I 45 minuter har de väntat, frusit och nästan kissat på sig. 
Jonna fi mpar en cigarett och gissar på att de kommer stå där 
ungefär lika lång tid till. 

- Första intrycket jag fi ck av att gå på svartklubb var att 
det var roligare än att gå på vanliga ställen. Det är lite mer 
liberalt. Inte så att man får bete sig hur man vill, men det är 
bättre stämning på svartisar än på vita klubbar tycker jag. 
Sen är kön alltid lång, men det är det värt när man väl kom-
mer in.

"Det var rena 
vilda västern 
emellanåt

12
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ENLIGT LEIF GUSTAVSSON, polis för Göteborg City be-
drivs olika svartklubbar i Göteborg kontinuerligt varje helg 
och har gjort det sedan en lång tid tillbaka. Tillsammans med 
kommunen arbetar polisen hårt för att minska ner den ille-
gala klubbverksamhet i staden.

- Svartklubbar har ju alltid funnits här, och de kommer väl 
alltid att fi nnas, men jag tycker att det har minskat lite granna 
faktiskt. Vi har nyligen stängt ner två stycken klubbar som är 
under utredning. Har man klubb utan tillstånd, tar inträde och 
serverar alkohol vilket ofta förekommer så bryter man som 
arrangörer mot ordningslagen och alkohollagen. 

I mörkret är det svårt att känna sig fram vilken valör de nya 
mynten har, men barpersonalen hjälper gärna till att skilja 
slantarna från varandra. 30 kronor för en öl, 30 kronor för 
en cider, och 80-talets akvariefi skshots har bytts ut mot bal-
longer fyllda med lustgas som kostar lika mycket som valfri 
dryck i baren. Att man erbjuder besökarna någonting mer ät-
bart på svartklubbar är ovanligt, men en som gjort ett försök 
är Tobias som sålde sina hemmagjorda tacorullar förra som-
maren. 

- En kompis som arrangerade svartfester frågade mig om 
inte jag kunde börja kränga lite käk på festerna. Jag är rätt 
intresserad av mat och min kompis jobbar inom restaurang-
branschen så vi tänkte att det kunde vara kul att tjäna lite 
pengar och samtidigt bidra till en bättre fest. 

I VERKSTADSLOKALEN DÄR To-
bias kompisar anordnade svartklubb 
fanns tillräckligt mycket överbli-
vet byggmaterial för att han skulle 
kunna bygga ihop ett slags portabelt 
matstånd. Med en yta på ungefär nio 
kvadratmeter fi ck de tränga ihop sig 
tillsammans med kylboxar, köks-
redskap och arbetsbänkar samtidigt 
som de skulle ha plats att tillaga ma-
ten och sälja den till festande männ-
iskor.

- Det var tungt och jävligt att fl ytta 
på hela konstruktionen så vi fi ck ta 
oss till platser med lastbil. Vi hade 
en svinstor plåt inne i själva ”vag-
nen” med en gasbrännare under där 
vi stekte bönorna och så hade vi en 
riskokare på plats. 

ATT DET BLEV just tacorullar som 
stod på menyn berodde dels på att 

man kunde göra dem veganska och att de med lätthet kan ätas 
med bara en hand. Tobias och hans kompis gjorde också be-
dömningen att tacorullar var en relativt riskfri mat att servera 
rent hälsomässigt. 

- Det var en kompis till mig från USA som hade typ varit på 
någon middag någon gång som visade mig ett recept på hur 
man gör svarta bönor på ett visst sätt. Första gången jag åt det 
blev jag helt frälst och så började jag och mina kompisar laga 
det hemma rätt ofta.

Precis som det mesta som rör svartklubbsscenen så krävs 
det mycket arbete och planering, och de inblandade får se på 
det hela som en ganska tidkrävande hobby snarare än som en 
inkomstkälla. Enligt Tobias är matförsäljning på svartklubbar 
som enda försörjning kanske inte helt optimal, och han tror att 
många som arrangerar och arbetar på svartklubbar gör det för 
att någonting saknas i Göteborgs reglerade uteliv.

-  Det är svårt att styra upp ett kulturprojekt i den här stan, 
så man får ta saken i egna händer.

Att unga kulturarrangörer tycker det är svårt att agera i en 
stad som Göteborg har Emma Brattgård, enhetschef på ung-
kultur för Göteborg stad hört förut.

- Svartklubbar är ju på något sätt tudelat. På det ena benet 
står kulturyttringen med musiken och kulturen. På det andra 
benet står näringsidkande där man påverkas av tillstånd och 
hur fastighetsägarna lägger sina hyror. Kommunen har en al-
koholfripolicy som kanske sätter käppar i hjulen när det kom-

mer till att supporta sådana här arrangemang.

KLOCKAN ÅTTA PÅ morgonen har spårvag-
narna börjat rulla igen och de sista besökarna ska 
nu leta sig tillbaka till hållplatsläge F. Kvällen har 
varit lång, och om syftet med denna fest har varit 
att visa sitt missnöje mot de vita klubbarnas mo-
nopol, att skapa en fri och spännande scen eller 
göra någonting helt annat är svårt att säga. Men 
att svartklubbarna spelat, och fortfarande spelar 
en stor roll i det göteborgska nöjeslivet talar sitt 
tydliga språk när man ser till hur många som at-
tendade kvällens evenemang. Över 500 personer. 

Erik, Robin, Jonna och Tobias heter egentligen nå-
gonting annat.
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TACORULLE    245 KCAL



14

KÅSERI

En popsinstutitions död

Klubbinstitutionen Jazzhuset stänger ner för gott.  

Efter 40 år i tjänst ska lokalerna nu inhysa en 

kombinerad avenyklubb och sushirestaurang.  

Arvid Adrell beskriver klubbens sista  

dödsryckning.

S
ista gången upp för trappan. Sista 
gången förbi de  
åldrande vakterna vars skämt man 
påklistrat skrattar åt, mest på grund av 

den lilla tonen av “kanske så dödar jag dig”.  
Spela Electric Banana Band klockan kvart över 
tio för bartendern och två tidiga gäster som 
knappt hunnit hänga av sig jackorna. Sen ut i 
trappan för en sista cigarett.

– Du får inte ha öl här.
En ganska hård kille, 40-årsåldern. Säkert nån 
som numera driver Woah Dad! eller Dubbel 
Dubbel!. Nåt fräckt som slutar med utropsteck-
en i alla fall. 

– Nähä. Men du har ju det.
– Det är lättöl.

Mannen som just beställt 40 cl lättöl i ett  
likadant glas som mitt sveper ut genom dörren 
och stärkt av detta tar jag en djup klunk och 
känner mig civilt olydig. Ut igen. Till lilla baren. 
En öl tack. Smakar skumbanan. Går till stora 
baren, väntar i 20 minuter på att få byta, nästa 
smakar också skumbanan. 
Zara Larsson (ironiskt? Jag vet inte längre) 
och en jättegammal gubbe som någon dansar 
intimt och ironiskt med. Yes, det är som vanligt. 
Dags att lämna det sjunkande skeppet, för sista 
gången, för nu ska det bli sushirestaurang och 
klubb som ska drivas av samma personer som 
gillar utropstecken i sina varumärken. Lika bra 
det.  

Matiga ljudeffekter



TREND
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Människor är i regel jävligt less på dåliga specialeffek-
ter i fi lm. Allt från överdimensionerade explosioner till 
trötta rökmonster som dyker upp i varenda hollywood-
produktion som haft två veckor i manusrummen och 
därför måste överkompensera ALLT visuellt. Det läggs 
ett extremt fokus på dessa styggelser i recensioner och 
fi lmkrönikor, men hur ofta får vi egentligen läsa om de 
mer subtila ljudeffekterna som likt de visuella effekterna 
också läggs på i efterhand? Det många inte vet är att det 

i arbetsprocessen med ljudläggning används många var-
dagligahushållsprodukter för att skapa de mest intrikata 
av ljudeffekter.

G'LUCK har träffat ljudläggaren Lucas Nilsson i hans ljud-
studio i Trollhättan som delade med sig några djungelknep 
för hur man själv kan lära sig ljudlägga fi lm med enkla saker 
man har hemma.

Hela reportaget går att hitta på magasinets webbplats: 
gluck.jmg.gu.se 

Matiga ljudeffekter

Att sticka knivar i vattenmeloner har varit ett enkelt 
knep för att efterlikna ljudet av knivhugg. Det kändaste 
exemplet är ifrån den klassiska duschscenen i Alfred 
Hitchcocks ”Psycho” från 1960.

Kokosnötter används till ett av de mest 
signifi kativa av fi lmljud, nämligen hovslag 

från hästar. Ljudet framställs genom att slå tomma 
kokosnötskal mot till exempel asfalt eller grus. Blunda 

bara och tänk på hur det låter när den ignoranta trollkarlen 
Gandalf rider runt i Minas Tirith och får pöbeln att fl ytta på sig i panik, 

alternativt gå in på vår sponsor Youtube:s hemsida och se efter själv… din 
late jävel.

Selleri. Actionfi lmernas okrönte kung. 
Knäck ett gäng stjälkar på mitten 
och hör ljudet av ben som knäcks… 

är det inte ljuvligt?

MATVARUPRODUKTER SOM ANVÄNTS I 
HOLLYWOODPRODUKTIONER GENOM ÅREN

Axel Tollens 
Philip Stockenhed



"OOH NA NA, WHAT'S MY NAME?
OOH NA NA, WHAT'S MY NAME?
OOH NA NA, WHAT'S MY NAME?
WHAT'S MY NAME, WHAT'S MY NAME?"

Youtubeklippet går igång.
– Det här är en musikvideo med Drake och Rihanna, jag 

vet inte om du lyssnar på dem?
– Inte jättemycket, men jag känner i alla fall till Rihanna.
Rihanna har rött hår och en svartvitrandig kavaj. Att videon 

är från tidigare i Barbadiska sångerskans och låtskrivarens 
karriär syns på just det röda håret. Hon ser kaxigt uttråkad 
ut när hon kommer in i butiken. Karin Wagner är professor 
i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon 
står vid sitt höga skrivbord och tittar koncentrerat. Vi har 
kopplat in min dator till hennes stora skärm och tittar på 
videon tillsammans.

Kanadensiske hiphop och RnB-stjärnan Drake står vid 
kassan i någon sorts mysig cardigan. Han lägger märke 
till Rihanna när hon kommer in i butiken. Hon snurrar ett 
varv och tar sig så småningom fram till kyldiskarna med 
mejeriprodukter. Drake jobbar sig makligt efter. Rihanna 
plockar till sig ett tetra pak tydligt märkt 'Milk'. Hon läser 
med förvånande intresse på förpackningen när Drake 
hunnit ikapp henne och motar upp henne mot kyldiskens 
glasdörr. Han tar hennes välmanikyrerade hand, vilket 
leder till att ingen hand längre håller i mjölkpaketet. Det 

faller till golvet, förpackningen går upp, vit mjölk väller 
ut ur förpackningen,  jag trycker på paus och frågar Karin 
Wagner:

– Vad var det vi såg här?
– Det var de två som var huvudpersonerna? Han var 

Drake den här mannen?
Jag nickar.
– Då tänker man sig att man i såna här musikvideos ofta 

sätter upp en liten historia som har ett romantiskt, eller som 
i det här fallet erotiskt, innehåll. De träffas av en slump i 
en vardaglig situation. De är superstjärnor men ändå låtsas 
de som att de är ”vanliga människor” på något sätt, säger 
Karin Wagner och skrapar med fi ngrarna i luften.

HON ARBETAR MED digitala bilder, men också med 
förpackningsdesign. Hon är medförfattare till boken Den 
ohållbara förpackningen där hon bland annat skriver om 
mjölk, mjölkförpackningar och vad de får symbolisera. 
Jag har bett att få titta på några klipp med mjölk i, för att 
förstå vad mjölken egentligen gör där. Hon beskriver hur 
Drake får syn på Rihanna i affären då hon handlar mjölk 
och beskriver hennes uppseendeväckande kläder.

– Hon går inte runt i städrock och ser oansenlig ut, men 
samtidigt så är hon ute på ett vardagligt ärende. Paketet 
syns ju ganska mycket och man skulle kunna tänka sig att 
mjölken står för något sunt, för något hälsosamt.

– Samtidigt som när de kommer i närkamp här så går det 

Ungdom, skönhet, styrka och hälsa. Kropp och sex. Ser man 
mjölken som mer än ett livsmedel anspelar den på nästan 
allt. Vi tittar närmare på hur kulturen använder den mest 

laddade symbolen i vårt kylskåp och vår mataffär.
Text: Cecilia Floris

Illustration: Lilly Kronlund

Det laddade 
livsmedlet
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lite över till att hon tappar mjölken. Hon tappar fokus på 
det vardagliga och sitt ärende. Och det är klart 
att spillda vätskor på det här sättet kan ju ofta 
liksom ha någon erotisk anknytning som 
säd som...

Hon letar efter orden
– Ja, sperma som fl yter ut som ett tydligt 

sexuellt tecken.
Hon fortsätter och berättar om gamla 

Aerosmithsvideos. Om sprutande Coca Cola-
fl askor och om att just det här bildspråkliga 
berättandet också är ett konventionellt 
berättande. 

– Fast i det här fallet tar 
m j ö l k e n 
u d d e n 

av det erotiska eftersom det är en sådan vardagsprodukt. 
Men samtidigt som mjölk alltid är kopplad till moderlighet, 
kvinnan och så vidare.

Hon menar att mjölken på det sättet har en dubbel 
funktion, av att vara både en kroppsvätska som kan komma 
från Rihanna indirekt:

– Hon blir som en ko överförd till kvinna.
Men att mjölken lika gärna kunde komma från Drake och 

då istället stå för sädesvätska.

MAGDALENA PETERSSON MCINTYRE, docent i etnologi 
på Centrum för konsumtionsvetenskap vid 

Göteborgs Universitet, 
är medförfattare 
till Den ohållbara 

förpackningen. Hon har skrivit 
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om hur mjölken associerar till kvinnor. Bland annat genom 
modersmjölken och för att mjölkning traditionellt sett varit en 
kvinnlig syssla i bondesamhället. Hon menar att kopplingen 
mellan mjölk och moderskap är så central i någon mening 
att det nästan är konstigt att de sexuella kopplingarna inte 
är starkare. 

– Eller så är det inte konstigt. Att det är något man hellre 
döljer då eftersom det blir för kroppsligt. Vi vill inte tänka 
på det för mycket, det får inte bli för verkligt, för alla vet vi 
ju vad mjölk är och vad det är till för.

Karin Wagner i sin tur menar att man i musikvideos som 
Rihanna och Drakes ofta inte kan visa sexuellt innehåll. Det 
blir inget ligga om videon ska gå att sprida i de kanaler man 
önskar.

– Då kan de metaforiskt, genom att de tappar den här 
mjölken, få en action i den scenen som de inte själva kan visa 
så mycket av. Men de kan visa detta och de fl esta människor 
kommer associera... liksom. Hon avbryter sig.

JAG STÅR VID skrivbordet på institutionen för 
kulturstudier och slår på klipp efter klipp. Vi ser Agnes och 
Elin dricka Oboy tillsammans i Fucking Åmål och pratar om 
hur drycken där får stå för någon sorts barnslighet. Att de 
fortfarande inte gått in i vuxenvärlden trots att de just bekänt 
sin kärlek för hela skolan. Vi ser kvinnor användas som 
mjölkmaskiner i Mad Max och hur kvinnan uteslutande blir 
till någon som fi nns till för att göra mannen tjänster. Vi ser 
Alfred Hitchcock få den annars livgivande och näringsrika 
mjölken byta betydelse när den i fi lmen Suspicion misstänks 
vara förgiftad. Och vi ser Madonna när hon står på alla fyra 
och lapar mjölk som en katt. Och så mitt favoritklipp.

–Har du sett Skam?
– Nej det har jag faktiskt inte gjort.
Karin Wagner fnissar till när jag går igång och försöker 

förklara storheten med den norska ungdomsserien. Men när 
klippet slås på tittar hon ändå allvarligt och koncentrerat 
på skärmen. Jag sneglar åt hennes håll och försöker snappa 
upp hennes reaktioner när hon ser omklädningsrummet 
fyllt med tonårspojkar med blanka kroppar och i vita 
underkläder som leker, knuffas och sprutar vatten ur 
sina träningsfl askor på varandra. På en bänk sitter 
huvudpersonen Isak med sitt blonda lockiga hår och ser 
på. Allvarligt. En av pojkarna tar upp ett litet mjölkpaket. I 
“ett glas mjölk till lunchen”-storlek ungefär. Han tar sats och 
kastar med full kraft paketet mot ett av omklädningsskåpen. 
Isak följer det med blicken, och när det slår i skåpet snett 

över honom vänder han inte bort blicken när mjölken sen 
också slår över hans ansikte.

Skamtrailern slås av och vi drar båda ett ganska djupt 
andetag och håller andan en stund innan vi lite spänt börjar 
skratta tillsammans. Jag har alltid tänkt på scenen som 
huvudpersonens ganska härliga fantasi där mjölken i ansiktet 
får stå för allt han skulle vilja göra med sina klasskamrater. 
Men Karin Wagner verkar inte riktigt vara med mig där.

– Om man ska se det dystert kan man fortsätta på det 
här spåret med sex, att det här är någon slags sexuella 
trakasserier. 

Karin Wagner ser scenen som en eufemistisk beskrivning 
av hur pojkarna, i någon slags våldtäktssituation, sprutar 
sperma på Isak.

– Hela tiden har vi det här med att mjölk är en mer 
substantiell vätska. Det är inte bara vatten. Vatten får inte 
riktigt de associationerna. Men mjölk är liksom något fett. 
Det är en kroppsvätska trots att det är från en ko. Det är ändå 
något mera läskigt att få på sig. De andra blir inte kränkta 
för att de blir stänkta vatten på, men han blir kränkt och han 
gör ingenting.

JAG UNDRAR
– Kan det vara så att det här är hans bild av det hela? Hans 

fantasi som vi får följa?
–  Ja, det kan det ju vara. Absolut.
– Du var inne på övergrepp, men jag har sett den som en 

fantasi.
– Ja, det kan man säkert också göra.
Karin Wagner håller helt klart inte med mig.
– Han sitter där, han ser de här killarna och det sprutas, 

försöker jag.
– Ja, men han ser ju inte glad ut alls.
– Nää…
– Han ser inte ut som att 'åh! Vad jag längtar efter de här', 

utan han ser låst ut och lite halvledsen.
– Varför tror du att han gör det i så fall då?
– Nä jag tror att det är det här utanförskapet. Att han inte 

kan delta där. För de andra leker det här på skoj. Men för 
honom är det en annan sak så han kan inte ge sig in i det här.

Kanske är vi lite överens ändå.
– Nu blir det Fergie! Jag försöker lätta upp stämningen.
– Ja, ja! Karin Wagner låter entusiastisk.
Jag blir förvånad men glad över hennes igenkännande ton, 

men så kommer det:
– Och Fergie är?
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"En eufemistisk beskrivning av hur de 
sprutar sperma på honom i någon 

slags våldtäktssituation



Jag förklarar lite snabbt om amerikanska Black Eyed 
Peace-sångerskan och om hennes solokarriär. Videon börjar 
med en skylt där det står MILF med stora bokstäver. Under 
står det

– Moms I'd like to follow? Heter det inte moms I'd like to 
fuck då?

Hela videon svämmar över av mjölk. Det ammas. Det 
dricks mjölk och mjölkdrickarna får mjölkmustascher. 
Den amerikanska klassiska mjölkmannen kommer i sin 
mjölkbil och svimmar av i en femtiotalshousewifes barm. 
Kim Kardashian står och duschar i mjölk Och Fergie 
ligger i ett mjölkfyllt badkar. Karin Wagner refererar till 

Madonnavideon vi precis sett där hon också häller mjölken 
över sig och låter mjölken bli ett skönhetsmedel och gör 
kopplingar till myten om att också Kleopatra skulle ha badat 
i mjölk för att hålla sig vacker.

– Det är ett sätt att förankra mjölk som skönhetsmedel 
som en lång tradition. Man gör ju som idoler gör och hon 
var ju en idol från den tiden.

OCKSÅ MAGDALENA PETERSSON MCINTYRE skriver 
om mjölk som symbol för skönhet. Bland annat om 90-talets 
Mimimjölkskampanjer. Då fi ck mjölken signalera hälsa, 
skönhet och rörlighet, mode och kvinnlighet. Sanningen då 
om mjölken var att den skapade starka och vackra kvinnor. 
Arla har också på mjölkförpackningar även senare beskrivit 
mjölk som något inte bara hälsosamt, utan också något som 
skulle göra kvinnor vackrare. ”Förr badade man i mjölk för 
att hålla sig vacker, idag vet vi att det fungerar bättre att fylla 
på från insidan”.

– Man försöker nå kvinnor, unga kvinnor, genom att 
framställa mjölk som något som är bra för skönheten. Man 
trycker på att den ger starka naglar och hår och är bra för 
hyn, säger hon.

Också Magdalena Petersson Mcintyre menar att det har 
funnits myter kring mjölkens skönhetsgivande förmåga 
länge.

– Man pratar om skönhetsmjölk samtidigt som lotions ofta 
marknadsförs med ordet 'milk'.

Idag förknippas mjölk kanske i större utsträckning 
med en stark kropp än en glamouröst vacker kropp. Arla 
marknadsför sin mjölk som ”naturens egen sportdryck” och 
mjölken sägs innehålla kraft som kan förvandla kroppen till 
något starkt och vackert. Men kvar fi nns att mjölken gör en 
vacker både utifrån och inifrån. 

Karin Wagner tror ändå, efter vår fi lmstund, att innebörden 
av tecknet mjölk är något som håller på att förskjutas.

– Kanske att man vill utmana den moderlighetsmyten 
som mjölk är kopplad till genom att omforma den. Att man 
tar dessa tecken och transformerar dem genom såna här 
bilder och scener. Om man tänker sig att mjölk är kopplad 
till kvinnan och moderlighet i det allmänna medvetandet så 
kan man säga att de här fi lmerna vi har sett försöker utmana 
det genom att få mjölk att kopplas till bröst och sex istället. 
Man tar den här superpräktiga grejen, mjölken, och få den 
att associeras till något utmanande istället.

DETTA REPORTAGET INNEHÅLLER  (PER 100 ML)

STANDARDMJÖLK    60 KCAL
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"Mjölken sägs innehålla kraft som 
kan förvandla kroppen till något 

starkt och vackert
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Mjölken är ett livsmedel, men ett betydligt 
mer laddat sådant än både potatis och 
kaffe. Det är en industrivara, men samtidigt 
starkt kopplat till kroppen. Både djurets och 
människans. Även om det inte är den ver-
sionen de flesta av oss dricker till vardags 

är det näring som människokroppen kan framställa. Detta är väl 
något som de flesta tycker är fantastiskt. Men det finns också en 
ambivalens, för det är inte vilken kropp som helst som framstäl-
ler mjölken, det är kvinnokroppen. En kropp vi helst vill kunna 
fokusera på att sexualisera. Och det är inte heller vilken del av 
kvinnokroppen som helst, det är brösten. En kroppsdel vi helst vill 
kunna fokusera på att sexualisera. Detta ställer till problem för 
oss när vi ser en ammande kvinna.

IDAG FINNS STARKA rörelser som kämpar för att det ska 
vara okej att amma i det offentliga rummet och röster höjs nu 
för att amning på offentliga och privata rum ska skyddas ge-
nom lagstiftning. Men denna kamp är trots allt bara en reaktion 
på ännu starkare normer som säger att offentlig amning inte är 
okej. Åsikter som jag tror grundar sig i tankar om kvinnans kropp. 
Kroppen, som vi alla kommit överens finns till av estetiska skäl, 
som plötsligt får en funktion. Brösten finns inte längre till för att 
beskådas, utan byter roll. Från att finnas till för betraktarens skull 
till att framställa mjölken, näringen, den laddade drycken. 

DENNA AMBIVALENS ÄR inget nytt. Marilyn Yalom beskri-
ver i Bröstens historia (Ordfront, 1999) hur Jungfru Marias kropp 
i traditionella gestaltningar av henne ammande Jesusbarnet 
formas om för att inte likna den hos en kvinna. Det bröst som 
ammar barnet är ofta helt klotrunt, litet och ofta ser ut att vara 
placerat utanpå kläderna, en bra bit upp mot axeln. Detta 
berodde inte, vilket man skulle kunna tro, på okunskap kring 
bröstens anatomi eller förmågan att återge den. Dessa gestalt-
ningar är beslut. För då konstnärerna ansåg Jungfru Maria vara 
det heligaste tänkbara var det otänkbart att låta henne ha ett 
bröst som såg ut som ett vanligt kvinnobröst. Det kunde läsas 
av som sexuellt och därigenom icke-respektabelt. Något som 
inte gick ihop med den mjölkgivande och livgivande symbo-
len. Samma strukturer som låg bakom att forma Jungfru Maria 
från att vara kvinna då, kämpar mot att låta föräldrar ge mjölk 
till sina barn på serveringar, parkbänkar och i kollektivtrafiken 
idag. Kvinnokroppen anses inte vara respektabel och måste 
alltså ändras på.

NÅGOT SÅ OANSTÄNDIGT som ett par sexiga bröst kan ju 
inte göra något så respektabelt som att ge mjölk till ett barn. Så 
vi känner oss lurade på de schyssta pattarna också. När de inte 
längre tillhör oss. När de inte längre finns till för vår beskådan. 
När de uppfyller en funktion som livgivare och mjölkframställare.
 Cecilia Floris

Lurade på  
schyssta pattar
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Livsstil 
på burk

Nidbilden av en datornörd är en man som erätter 
sömn med energidryck efter fl era dagar framför 
datorskärmen. Hur kommer det sig att en läskedryck 
som förknippas med extremsporter har så många 

stillasittande konsumenter?

22
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DE STORA GULA siffrorna räknar ner från tio tillsammans 
med publiken. När siffrorna slår över till noll bryter publiken 
ut i ett högt jubel. Det är den europeiska semifi nalen i League 
of Legends, EU LCS, i Berlin. Idag spelar G2 mot Fnatic. 
Fnatic har vunnit EU LCS-semifi nalen fem gånger tidigare och 
publiken är inte sena med att göra det känt vilka som är deras 
favoriter. Det är bara en ensam liten röst som lyckas göra ett 
”g two” hörbart.

Ärmen på Fnatics lagtröjor täcks av ett 
grönt M, energidrycken Monster 

Energys logga. Varje gång kame-
ran fi lmar Fnatic lyser M:et så 

att alla åskådare ska se det.

E-SPORT, ELLER ATT 
tävla i datorspel, har vuxit 
ordentligt de senaste åren. 
Bara i EU LCS-semifi na-

len är den sammanlagda 
prispotten 200 000 euro. 

Lag som Fnatic och G2 består 

enbart av professionella spelare som jobbar med e-sport på 
heltid. På scenen i Berlin är det självklart att e-sport är en 
seriös tävlingsform. De största lagen har fl era sponsorer och 
Monster Energy är en av de större sponsorerna. Något som 
energidryckskonsumenten Michael Mille lagt märke till.
– Monster gör ju reklam överallt känns det som och bara deras 
logga med M:et har ju blivit hajpat så enormt, säger han. 
Michael Mille, som jobbar med IT-säkerhet och IT-juridik 
på ett outsourcingföretag, är en av alla som började dricka 
energidrycker i tonåren. 
– Nuförtiden dricker jag energidrycker mest för att det är gott, 
och vissa dagar när jag är för trött på jobbet.

DET VAR UNDER 1990-talet som vardagstempot ökade. 
Det var en ny tid, den digitala utvecklingen slog igenom. 
Sömnbrist och att jobba hårt var trendande och efterfrågan 
på sömnersättare växte sig stark. I det nya klimatet såg den 
österrikiska entreprenören Dietrich Mateschitz möjligheten 
att lansera en ny produkt på den västerländska marknaden. 
Produkten var en läskedryck med höga halter av koffein, taurin 
och glukuronolakton. För att den skulle vara drickbar så tillsat-
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tes socker. Varje burk innehöll motsvarande sju sockerbitar. 
Men det var inte främst smaken som skulle marknadsföras. 
Drycken kom med ett löfte. Ett löfte om vingar. För 30 år 
sedan lanserades Red Bull i Österrike i en lyxig 25 centili-
tersburk. Produkten energidryck fi ck sitt första ansikte.

EVA OSSIANSSON 
ÄR doktor i 
marknads-
föring på 
Handelshög-

skolan vid 
Göteborgs 
universitet. 

Hon fi nner Red 
Bulls framgång 

väldigt intres-
sant.

– Det intressanta 
är energidryckföreta-

gens sätt att knyta an till 
grupper av människor och 
att bli en del i en livs-
stil. Företagen  ser till att 
energidryckerna blir ett 
symbolvärde, där hack-
ervärlden är en del och 
extremsport är en annan. 
Det är rätt komplicerat 
eftersom företagen väljer 
att gå till de mest extrema 
målgrupperna. Exempel-
vis Red Bull där bara de 
bästa inom extremsporten 
får lov att bära deras 
hjälmar och kepsar. 
Och det är ju också ett 
sätt att höja produktens 
symbolvärde, säger Eva 
Ossiansson.

ÄVEN OM RED Bull var först i sitt slag hade de före-
gångare att hämta inspiration ifrån. Coca-cola hade hundra 
år i ryggen och var störst på marknaden. När den digitala 
utvecklingen slog till var Coca-cola Company upptagen 
med sin största konkurrent Pepsi. Red Bull hann därför 
växa sig stora på marknaden innan Coca-cola Company 
försökte leverera egna energidrycker.
Men det är ifrån Asien som Dietrich Mateschitz hämtat 
sin största inspiration, en form av energishot i glasbur-
kar. Shoten utvecklades i Japan mellan första och andra 
världskriget. På åttiotalet användes den dock framförallt 
av västerländska turister för att bota jetlag och för att få 
krogrundorna att vara längre Men den användes även av 
vanliga arbetare för att de skulle orka sig igenom nattskif-
ten.

PÅ MARKNADEN fanns en underdog som banade väg 
för energidrycken utan att själv kategoriseras som en. Jolt 
Cola, en coladryck som innehöll dubbelt så mycket kof-
fein som Coca-cola. Den var helt enkelt inte lika söt som 
vare sig Coca-cola eller Pepsi och långt ifrån lika populär. 
I Sverige kom 40 procent av Jolt Colans försäljning att 
kopplas ihop med ett specifi kt event. Ett av världens största 
LAN-partyn.

”HAR VI NÅGRA bud över 600 spänn för den här plattan 
Jolt? Det här är den sista Jolten.”
Det vita ljuset från hundratals skärmar skär i mörkret. Alla 
LAN-deltagare är vända åt samma håll, som rader i en 
skoldatorsal. På scenen står utroparen i en orange t-shirt 
och svär i mikrofonen när någon bjuder 700 kronor för det 
sista fl aket på Dreamhack Summer 2010.
”Pappa betalar”, skriker en röst i mörkret. Aktionen slutar 
till sist på 900 kronor.
”Asså vad ska du göra med den? 900 spänn. Jag skulle inte 
dricka upp den för de pengarna, jag skulle ligga och gosa 
med den här plattan med resten av livet tills den ruttnar 
bort eller oxiderar.”

OM UTROPAREN FICK ett svar eller inte förmedlas dock 
inte till publiken. Året innan auktionen ägde rum hade The 
Jolt Company, även känt under företagsnamnet Wet Planet 
Beverages, ansökt om konkurs. Företaget hade ett avtal 
med sin tillverkare Rexam att köpa 90 miljoner burkar. 
Men The Jolt Company hade inte kunnat köpa in mer 
än 27 miljoner. Rexam fi ck ta över distributionen och 
produktionen. De följande åren försökte Rexam lansera 
Jolt Colan som en energidryck utan någon framgång. Det 
var ett nytt recept och drycken smakade annorlunda. Jolt 

Colans fans kände sig övergivna och letade efter en vär-
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dig ersättare som var lätt att ta med sig. Kaffe var varken 
bekvämt eller trendigt nog.
Enligt Eva Ossiansson räckte det inte att komma in på 
marknaden som ett nytt colaläskmärke och att det är en 
avgörande orsak till att Jolt Colan försvann.
– Drycken måste vara mer unik än så, förklarar hon. 

RED BULL VAR inte blinda för de nya konsumenterna som 
satt i timmar framför sina skärmar. För att visa att man var 
lika engagerad i sina IT-intresserade konsumenter som sina 
extremsportare började Red Bull att sponsra event. Flera 
företag försökte följa Red Bulls framgång. Amerikanska 
Monster Energy blev framgångsrika genom att sälja in sin 
energidryck som en livsstil likt Red Bull, men med mel-
onsmak.  Enligt Eva Ossiansson har Monster dock en bra 
bit kvar för att kunna konkurrera med Red Bull. 
– De försöker naturligtvis komma in och skapa sig ett 
namn, men Red Bull har en annan helhet.

SEDAN NÅGRA FÅ år tillbaka är Monster Energy huvud-
sponsorn för Dreamhack. När de professionella e-sportla-
gen grundades blev det lika självklart att sponsra dem som 
att Löfbergs Lila sponsrar hockeylaget Färjestad BK. Något 
som Michael Mille ser positivt på.
– Jag ser gärna att e-sporten blir mer erkänd, och ett sätt är 
väl pengar. När man försöker förklara för äldre människor 
som inte ser e-sporten som en sport så blir de eftertänksam-
ma när man nämner att e-sporten omsätter enorma mäng-
der pengar. Konstigt argument att reagera på, då det fi nns 
många bättre argument som de äldre inte vill erkänna. Vem 
vet vad människor hade sagt om det hade funnits energid-
ryck på femtiotalet, säger Michael Mille.

EN STOR SKILLNAD mellan 1950-talet och 1990-talet var 
allmänhetens tillgång till hemdatorn och internet. Det 
skulle komma att fullständigt förändra svenskarnas 
vardagsliv. På 1950-talet vägde Univac-datorn 
sju ton och man kunde inte ens föreställa sig att 
datorer skulle få plats i hemmet.
Men att enbart leverera billigare och lättare 
datordelar gav ingen fart till den digitala 
utvecklingen. Det dröjde tills 1985 innan 
internet blev tillgängligt för allmänheten. Det 
var då inte enbart samhällets funktioner som 
skulle moderniseras, datorerna skulle få en plats i 
de svenska hemmen. 
Nu kunde många, främst pojkar och män, tillbringa all 
sin lediga tid med att testa sig fram och för många var det 
sömnen som blev lidande. De datorintresserade bildade 
en gemenskap, där man ville hjälpa varandra. Ur detta 

växte 1980- och 1990-talens copyparty och demoparty. 
Det var tillfällen då datorintresserade träffades för att byta 
information och olika datorprogram. Till och från tävlade 
man även mot varandra i programmering. När spelintres-
set växte och fi ck större fokus kallade man träffarna för 
LAN-partyn istället. 

UTAN DEN DIGI-
TALA utvecklingen 
hade det inte blivit 
några e-sportsce-
ner. Det är till och 
med diskutabelt 
om energidryck-
en hade slagit 
igenom alls.  
Michael Mille 
tillhör dem som 
började dricka 
energidryck 
i början av 
2000-talet, när 
produkten blivit 
en självklarhet i 
Sverige.
– Det började 
väl i högstadiet 
då vi hade en 
mataffär kanske 
100 meter ifrån 
skolan. Jag 
skulle väl tro 
att trettonåriga 
jag ville vara 
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DETTA REPORTAGET INNEHÅLLER   (PER 100 ML)

ENERGIDRYCK    46 KCAL

lite rebell då. Energidryck var, och är, väldigt omdebatterat 
och Coca-cola såldes i cafeterian i skolan. Detta var innan 
åldersgräns infördes på energidryck, säger Michael Mille.
Han syftar på när Svenska Dagligvaruhandelns medlem-
mar kom överens om att inte sälja energidryck till de under 
femton år.
– Jag kommer ihåg att jag på min sextonårsdag gick till en 
mataffär för att köpa energidryck och blev frågad om legiti-
mation. Det var nästan som att handla på systemet ju!
Att livsmedelsverket varnar för energidryck och att buti-
kerna inför en åldersgräns bildar en paradox som gynnar 
energidryckföretagen, menar varumärkesexperten Eva 
Ossiansson.
– Det gör ju energidrycken ännu häftigare och späder på 
det rebelliska anslaget för ungdomarna, säger hon.

MYCKET HAR FÖRÄNDRATS under de trettio år som 
Red Bull har funnits, men vissa saker är konstanta. Fö-
retaget marknadsför sig fortfarande på liknande sätt. Det 
räcker med den subtila placeringen av en Red Bull-burk på 
vardagsrumsbordet när Rajesh (Kunal Nayyar) och Howard 
(Simon Helberg) i tv-serien The Big Bang Theory spelar 
tv-spel ihop. Strategin är att visa att de fi nns i rätt miljö 
samtidigt som de inte ska förstöra den rebelliska imagen. 
– Man måste ge användaren samma typ av känslor och 
identitet. Det handlar egentligen inte om läsken eller att 
knyta an till känslor i största allmänhet. Coca-cola kan 
pumpa ut reklam med ”happiness, happiness”, men det gör 
dig inte lycklig av att bara hålla i en colaburk. Man måste 
göra det smartare än så, förklarar Eva  Ossiansson. 

SOM ETT GRÖNT M på Fnatics axlar. I Fnatics sista 
match mot G2 ligger de i underläge. Hela laget tvingas 
långsamt tillbaka mot sitt startområde. G2 pressar in dem 
i ett hörn och Fnatic har inte en chans. Det blir G2 som får 
tävla vidare om en första plats.
Men även om energidrycksföretag idag sponsrar både lag 
och turneringar så är det bara vatten som är tillåtet på den 
professionella e-sportscenen. Det förvånar inte Eva Os-
siansson.
– Elitidrottare sysslar ju inte med sånt, de dricker vatten 
framför läskedrycker.
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HJÄRTKLAPPNING OCH ILLAMÅENDE efter för många 
energidrycksburkar är inte helt ovanligt. Den amerikanska 
motsvarigheten till Livsmedelsverket, Food And Drug Ad-
ministration, har även haft rapporter om dödsfall relaterat 
till energidrycker. Toxikolog Ulla Beckman Sundh får ofta 
besvara frågor när energidryckerna hamnar i blåsväder på 
nyheterna.
– Det har inte frånkommit att energidryckerna skulle vara 
skadliga vid måttlig användning men allt kan naturligtvis 
ge ohälsa vid omåttlig användning. Det har inte heller 
fastställts av utredningar att dryckerna orsakat de energid-
rycksrelaterade dödsfall det rapporterats om i media, berät-
tar Ulla Backman Sundh.

HUVUDVÄRK, ILLAMÅENDE, lätt hjärtklappning, och 
sömnbesvär är några av de 
vanligaste bieffekterna av 
energidryckskonsumtion och 
många av dessa är samma 
som vid ett högt koffeinintag.

– När det kommer till en-
ergidryck och ohälsa så är 
det i första hand koffein som 
kan överdoseras och som kan 
stå för de symtom som oftast 
nämns när personer upplever 
att de mår dåligt av energi-
dryck, säger Ulla Beckman 
Sundh och fortsätter:

– Det skulle vara svårt att skaffa sig en riktigt 
allvarlig koffeinförgiftning genom att dricka energi-
dryck. Men människor är olika känsliga för koffeinef-
fekter och underliggande ohälsa kan spela in vad gäller 
effekter av överdoseringar. 

HJÄRTKLAPPNING OCH ILLAMÅENDE efter för många 
energidrycksburkar är inte helt ovanligt. Den amerikanska 
motsvarigheten till Livsmedelsverket, Food And Drug Ad-
ministration, har även haft rapporter om dödsfall relaterat 

Myten om energidryckerna
Sedan energidryckerna introducerades på 

marknaden har de varit ifrågasatta. 
Är drycken en mirakelfi x eller rent av dödlig?

ÄVEN TAURIN, som är en vanlig ingrediens i energid-
rycker, har ifrågasatts. Det är ett ämne som naturligt fi nns i 
all mat från djurriket och i människor.
– Något samband med ohälsa och taurin fi nns inte. Intag 
av stora mängder har inte varit skadligt, enligt utredningar 
som gjorts. Och man har även utrett potentiella kombi-
nationseffekter med andra ingredienser i energidrycker, 
förklarar Ulla Beckman Sundh.

 Lilly Kronlund
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MATLÅDAN   JORDEN RUNT
Vilken roll spelar matlådan utanför Sverige?

Matlådan i Sverige
Under 70-talet 
var det snusk-
burk med ljumna 
falukorvar, idag 
har det bytts 
ut mot hem-
gjorda Nigiri, 
kikärtsbiffar och 
avocadoröror. 
Svensken tar 
stor stolthet i att 
visa upp sig från 
sin bästa sida i 
lunchrummet. 

Det 
är vanli-

gast att ta med 
sig mat i skolåldern. 
Även vuxna börjar 
allt mer ta med sig 
matlåda. Den består 
oftast av en macka 
tillsammans med en 
frukt och yoghurt.

Många i Holland tar 
med sig lunch till job-
bet, mestadels för 
att spara pengar. 
Allra vanligast är att 
ta med sig en ost- 
och skinkmacka.

De fl esta företagen 

ger ut måltidskort til
l 

sina anställda som 

kan användas i p
rin-

cip vilken restaur-

ang som helst. N
är 

måltidskorten börjar 

ta slut brukar folk ta 

med sig lunch. En 

vanlig lunch kan är 

Fejoida som består 

av ris, 
bönor och 

nötkött. 
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I städerna köper 

många sin lunch 

ute. Annars tar 

de fl esta med 
sig lunch men 

köper kaffe ute. 

På sommaren är 

det vanligt att ta 

med en sallad och 

bröd. Samt frukt och 

något litet snacks.

Många väljer att 
köpa antingen 
street food eller från 
marknad då det är 
ganska billigt och 
tillgängligt. En vanlig 
lunch består av en 

huvudrätt med ris 
samt några smårätter. 

Folk tar generellt 

med sig lunch 

hemifrån. Van-

ligtvis en enkel 

pasta, sallad 

eller soppa från 

gårdagens mid-

dag. 

MATLÅDAN   JORDEN RUNT

Fakta 
 I stora städer 
som Stockholm, 
Göteborg och 
Malmö är det 
vanligare att äta 
lunch ute. Där 
spenderar man 
i genomsnitt tre 
gånger mer än i 
resterande delar 
av landet medan 
man i mindre 
städer tappert 
kånkar vidare på 
matlådan.   

50%
Varannan svensk tar 
matlådan till jobbet

Illustration: Robin Ridell  Fakta: Studiefrämjandet 29
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BLOTTAD 
I BUTIKEN

Att dela på portionerna i mammas mage 
betyder inte att man delar samma 

smakpreferenser 26 år senare. 
Vad spelar egentligen in när våra matvanor 
formas, och vilka varor skäms man över att 

handla och inte? 
  Text/Foto: Hanna Juliusson

Illustration: Lilly Kronlund
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PATRICIA SLÄPPER KORGHANDTAGET och springer 
fram och tillbaka i butiken i Majorna. Det här är inte hennes 
hemmabutik, det är Nikos. Han går målmedvetet, först till 
grönsaksavdelningen, sen till brödet och stannar vid vegan-
hyllan vid kylarna. 
     – Var finns nötterna, Nikos? frågar Patricia. 
   – Typ vid chipsen, där borta till vänster, säger han och 
nickar åt de höga hyllorna lite längre bort i butiken. Nikos 
som fyller 26 i år blev vegan för cirka två år sedan. 
   – Jag blev det framförallt på grund av att jag hade vänner 
som var veganer men också för att jag lyssnar på musik där 
dom sjunger om att vara vegan. Man blir ju inspirerad av 
folk man tycker är fräcka. Sen känns det ju såklart vettigt 
också, säger han.
   Redan när de gick i mellanstadiet gjorde Patricia och Nikos 
mat tillsammans. 
   – Nikos jobbade mycket med Skogaholmslimpa, ost och 
Oboy efter skolan. Han gjorde alltid en stor bricka med sä-
kert 8 mackor och två glas Oboy och så tittade vi på Melrose 
Place! 
   – Melrose Place! ropar Nikos samtidigt och skrattar. På 
högstadiet ska tvillingarna enligt egen utsago ha blivit bättre 
på att laga mat men fortsatt att titta på dålig tv. 

 
INTE HELT OVÄNTAT präglas man av föräldrars matkultur 
när man bor hemma, men ofta tar vi också med oss delar av 
den när vi flyttar hemifrån och börjar bygga upp vår egen 
matidentitet. Redan som barn lär vi oss vilken mat som ger 
ett högt socialt kapital och vilken mat som inte gör det och 
där blir maten en del av vår identitet. Många har ambitionen 
att nå upp till ett ideal och anpassar sig därför efter det. Det 
är mycket av det vi äter och dricker som vi från början inte 
tycker är gott utan lär oss att uppskatta för att uppnå den bild 
vi har eller vill ge av oss själva. 
   – Mat är en markör för vem man är. För vem tycker egent-
ligen om första koppen kaffe? säger Marianne Pipping Ek-
ström, forskare i matvanor och matkulturer vid Göteborgs 
Universitet. Patricia har inspirerats av sin mammas 70-tals-
fas.
   – Ett tag lagade hon mycket Flygande Jacob och Africana, 
det är något jag kan bli sugen på nu för tiden och få för mig 
att laga hemma ibland, säger hon.

KÖKET HEMMA HOS Nikos i Majorna börjar nu fyllas av 
matos. En rykande värme, doften av timjan och en stickande 
känsla i ögonen breder ut sig. Nikos böjer sig över köks-
bänken i ljus marmor och öppnar fönstret några centimeter. 
Oset kommer från veganburgarna Nikos steker. Efterrätten, 
baklava, står Patricia för. 
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Själv skulle hon kalla sig 
flexitarian. 
   – Det är coolt att vara ve-
getarian, skrattar hon. 
Patricia väljer inte gärna 
bort någonting helt. Hon har 
svårt att hitta motivationen 
till det men hennes matlådor 
brukar ofta vara vegetariska 
eller veganska. 
   – Jag tycker ändå att jag 
brukar göra medvetna val. 
Därför kan ibland kan jag få 
unna mig en köttbit, tycker 
jag. När jag gör det väljer 
jag riktigt bra kött, säger 
hon. 

DET ÄR MÅNGA faktorer 
som spelar in i våra måltids-
val. Det är saker som ideal, 
värderingar, klass och upp-
växt, partner och barn och de 
gemenskaper vi är och vill 
vara en del av. Dessa styrs 
sedan av ekonomi, både den 
egna och nationens. Även 
politik, genom tullar och 
skatter. Och även om mat 
genom alla tider har varit en 
del av människors identitet 
så ser Marianne Pipping Ek-
ström att det skett en ökning 
i intresse de senaste 25-30 

åren. Denna ökning beror på 
stigande reallöner och sjun-
kande matpriser som gör det 
enkelt och ekonomiskt över-
komligt att kommunicera 
identitet via mat och dryck. 
   – I Norden har vi råd att 
grotta ned oss i mat och vi 
har råd att ha sjuttioelva-
tusen matlagningsprogram 
och att ge ut fyra hundra 
kokböcker om året. Det ska-
par såklart ett intresse, säger 
hon.
 
MAT BÄR ALLTID värde-
ringar och vi är mycket kun-
niga om vilka värderingar 
som har högt respektive 
lågt anseende i samhället 
och i den grupp vi vill till-
höra. Om man skäms för att 
handla en matvara beror det 
sannolikt på att det går emot 
den bild man har av sig själv 
eller vill att andra ska ha av 
en. 
– Att lägga upp sina varor 
på varubandet är att blotta 
sig. Du lägger upp en del 
av information om dig själv, 
säger Marianne Pipping Ek-
ström. 
Patricia står lutad mot mar-

"Nikos jobbade mycket med  
Skogaholmslimpa, ost och 

Oboy efter skolan 
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morbänken och läser receptet till baklava på sin mobil. 
   – Jag skäms för att köpa färdigpizza, svarar hon snabbt på 
frågan om vad som är pinsamt att handla i en matvarubutik. 
Färdigpizza är också Patricias last. När hon väl köper det 
brukar hon ta tre stycken och trycker sedan ner dem i en pap-
perskasse så att de inte ska synas. Hon är inte heller förtjust i 
tanken på att lägga upp en matvara från Eldorado eller andra 
lågprismärken på varubandet. 
   – Man vill ju vara en härlig och medveten person som 
äter ekologisk, hemlagad och nyttig mat med mycket grön-
saker, säger hon. Nikos tänker efter en stund. 
Det självklara svaret var kött men han 
kommer snabbt fram till att han kan 
skämmas över annat också. Till 
exempel när han fyllt korgen 
med ingredienser till en vet-
tig middag men toppar varu-
berget med två påsar chips. 
   – Jag vet att jag äter lite 
för mycket av någonting 
som jag egentligen inte be-
höver, säger han.

MEN ÄR DET då rimligt 
med dessa känslor?  Vad tän-
ker egentligen personen på an-
dra sidan kassaapparaten om 
varorna du handlar? 
Kassörskan Lisa Axelsson berät-
tar att hon absolut kan reagera på va-
rorna som rullar förbi henne på bandet. Som när familjer 
med barn endast köper halvfabrikat från lågprismärken. 
   – Jag hajar till när de bara köper saker som vitt rostbröd, 
sockerfl ingor, den billigaste pastan, köttfärs från Irland eller 
inget grönt alls, säger hon. Men hon kan också rynka lite 
på näsan åt det motsatta. Som åt de människor som är så 
uppenbart militanta med att handla ekologiska varor. Ibland 
slänger de upp tjugofem potatisar, tre tomater och sju äpplen 
och bara öser upp allt för att inte behöva använda plastpåsar. 
   – Då kan jag bli lite irriterad och fundera på om de är med-
vetna om att det inte är säsong för svenska tomater och att 
det växthus de odlats i förmodligen förbrukat mycket mer 
energi än om de skulle fraktas från Spanien, säger hon. 

PATRICIA TITTAR PÅ Nikos och frågar:
   – Är det här papper eller deg?
Hon håller upp fl era ark av vad som både skulle kunna vara 
bakplåtspapper eller fi lodeg. Nikos tittar lite fundersamt på 
henne.
   – Jag vet inte, smaka! svarar han.
Nu bubblar det också friskt från kastrullen med socker som 
Patricia ska pensla baklavan med. 
Kvällens båda rätter bär på grekiska smaker, inspirerade av 
tiden de spenderat i Grekland där de har släkt. Varken deras 

mamma eller pappa har haft ett stort matintresse 
utan Patricia tror att hennes kommer från de 

många år hon jobbat inom restaurang-
branschen. 
   – Jag har haft möjligheten att smaka 
på och äta mycket god mat genom åren 

vilket såklart har byggt upp mitt intresse, 
säger hon. 
Nikos intresse för matlagning har 

blommat upp igen sedan han 
blev vegan. Innan dess var 
han vegetarian, något han 
blev redan på gymnasiet. 

   –Även det blev jag för att jag 
hade vänner som var det. Jag tror 
att det var innan det hann bli 
trendigt, säger han. 

PATRICIA TROR ATT hon antagli-
gen är ganska trendkänslig. 

– Ser man något mycket eller hör om det så är det inte kon-
stigt att man blir påverkad, säger hon. 
Nikos har nu dukat bordet och ställer fram veganburgarna. 
Han börjar bygga sin skapelse. Först bottenbrödet, sen tzat-
ziki som klister. Efter det: på med burgaren, sallad, oliver 
och timjan till sist brödlocket lite på sned. I ugnen står 
baklavan och gör sig redo att avsluta kvällens måltid. 
   – Fan. Kan inte du ta en bild på oss framför maten så jag 
kan skicka den till pappa? Han kommer bli så stolt! säger 
Patricia och lägger armen om sin tvillingbror. 

energi än om de skulle fraktas från Spanien, säger hon. energi än om de skulle fraktas från Spanien, säger hon. energi än om de skulle fraktas från Spanien, säger hon. DETTA REPORTAGET INNEHÅLLER PER 100

EN BIT BAKLAVA 428 KCAL
VEGANBURGARE 176 KCAL
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50-talet: Färdigmat och produkter som pulvermos tar plats på 
marknaden

60-talet: Den svenska husmanskosten får ta ett steg tillbaka för A la 
carte, pizza och hamburgare

70-talet: Exotiska frukter börjar inspirera det svenska köket och Flygande 
Jacob blir en populär rätt

80-talet: Wok och sushi blir riktigt trendiga och vill du vara het är det dessa 
som gäller

90-talet: Sushi är fortfarande populärt men nu letar sig även mexikanska 
smaker in i köket.

00-talet: Surdegsbagarna gör entré och succé. Tacon exploderar

10-talet: Vällagat, enkelt och bra råvaror blir nyckelord. Mat med rotfrukter 
blir återigen en trend

För att något ska bli en trend behöver det spela på våra existe-
rande grundvärderingar och de fl esta mattutryck eller livsmedel 
som lanseras misslyckas för att de inte tillräckligt bra lyckas 
spegla dessa grundvärderingar. Marianne Pipping Ekström ser 
tre trender i dagens samhälle. Den första trenden kallar hon ”Kli-
mattrenden”. Den går ut på vi är medvetna om att vårt jordklot 
påverkas av vad vi äter. 

– Vi ser tillexempel City gardening och dumpstring, alltså att 
människorna som följer dessa trender bryr sig om vår jord och 
vet att vi inte kan leva hur som helst om den ska må bra.

Den andra trenden ”du-är-vad-du-äter-trenden” menar Ma-

rianne Pipping Ekström är beroende av biologiska och sociala 
faktorer. 

– Alltså att du måste få i dig järn annars får du järnbrist men du 
kan välja hur du får i dig det.

Den tredje trenden är den där du låter någon annan bestämma 
för dig. 

– Idag ser vi många få sina 
matkassar levererade hem till 
dörren utan något större infl y-
tande över innehållet, säger 
hon. 
tande över innehållet, säger 

MAT-TRENDER 
GENOM TIDERNA

 Sushi är fortfarande populärt men nu letar sig även mexikanska  Sushi är fortfarande populärt men nu letar sig även mexikanska 

 Surdegsbagarna gör entré och succé. Tacon exploderar

 Vällagat, enkelt och bra råvaror blir nyckelord. Mat med rotfrukter 



Bacchus 
lotteri

Ett totallotteri, en levande charad, ett 
mystiskt väsen eller bara en nagel i ögat?
Vattendelaren naturvin fortsätter att frälsa 

och provocera både de vinmedvetna 
och självmedvetna. 

Det luktar surt. Jäst och lite fis. I foajébaren 
på Stadsteatern i Göteborg har stora delar 
av stadens sommelierer och restaurangfolk 
samlats för att smaka på naturvin. Ett starkt 
solsken genom höga fönster ger skägg och 
hattar extra lyster, men inte enbart män som 
för ett par år sedan bryggde egen IPA har hit-
tat hit. Joline Olsson är sommelier på Natur, 
en restaurang som specialiserar sig på just 
naturvin.

– Den största skillnaden mellan de här vi-
nerna och de konventionella är att dessa fort-
farande lever. De talar en tydlig berättelse 
om platser och väder och vind, säger hon.

Det är just det som är grejen med naturvin. 
I de viner vi är vana vid har ofta jäsningen 
kontrollerats med tillsatt jäst, likaså kan  
syran och sötman påverkas. Det enda man 
absolut inte får göra är att tillsätta aromer.  
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Foajébaren

Text och foto: Arvid Adrell och Pauline Glatzl
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Definitionen av naturvin är något svajig men de flesta är 
eniga om att vinet inte ska påverkas på något sätt. Druvorna 
får jäsa helt på egen hand, dock gör vissa undantag för en liten 
dos svavel i slutskedet för att undvika att vinerna fortsätter 
jäsa i flaskan. Efter de pliktskyldiga teknikaliteterna; hur sma-
kar det då?

Sjömagasinet
 Basrösten känns nästan i magen.

– Vill ni ha kaffe?
Nej, vi vill ha vin. Och gärna en affärslunch, men utan repre-

sentationskonto får vi bli utan. Ulf Wagner plirar med vänliga 
ögon över ekbordet när han satt sig med utsikt över Göteborgs 
hamninlopp.

– Till att börja med gillar jag allt som blir bra, säger han och 
kikar upp över bågarna på glasögonen. Problemet är att jag 
hittills aldrig --

Han hejdar sig.
– Nej, nu ljuger jag, jag har väl druckit ett eller två naturvi-

ner som jag tycker håller kvalitet. Problemet är att det oftast 
saknas balans mellan frukt och vinet. De blir ofta översyrade 
eller tunna.

När Wagner inte är på Sjömagasinet undervisar han i vin-
kunskap på Göteborgs Universitet och har sitt namn på ett 
flertal viner. Dessutom tog han hem Sveriges första Michelin-
stjärna för snart 30 år sedan.

– Sätt upp en darttavla, ställ en blind man på fem meters 
avstånd framför den. Snurra honom tre varv och sedan ber du 
honom pricka tavlan. Inte ens en gång på femhundra kommer 
han träffa. Och det är ungefär vad naturvin är. Ett av femhund-
ra som jag har provat har varit drickbart.

 
Dubbel Dubbel
Två kockar är sysselsatta med förberedelser inför dagens sitt-
ningar när ”Blenda” Lars Olsson glider in. Restaurangen är 
en av tre han driver i Göteborg och på samtliga är naturviner 
tongivande på vinlistan.

– I naturviner tar man inte hjälp av kemi, man låter bara dru-
vorna få jäsa av sig själva och så får man till ett bra vin ändå.

Det klirrar bakom disken när han plockar fram tre flaskor.
– Med ekologiska viner är det ju så att det enda som är eko-

logiskt är framställningen av druvorna, säger han och dunkar 
ner ett vitt, ett rött och ett grumligt, orangefärgat vin på bordet.

– Men när man kommer till vinifieringen kan man ju an-
vända uppåt 40 olika tillsatser. Och det känns ju inte så ärligt, 
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det är färre tillsatser i en coca-cola. Det är därför jag tycker 
att man ska kalla det hantverksviner, för då kan man ju göra 
bra viner utan en massa genvägar.

Men kan man det då?
 

Sjömagasinet
 Ulf Wagner sicksackar mellan träpelare och vita dukar och 
plockar fram en flaska rött ur den stora samling som Sjöma-
gasinet stoltserar med.

– Det här ser ju väldigt naturligt ut.
Etiketten pryds av en stiliserad bild av två barbröstade 

kvinnor och vinet är ett av få naturviner som går att beställa 
på restaurangen. Sen försvinner han iväg på jakt efter en av 
sommeliererna. 

– Här hittade vi ett naturvin till, och också Avelino, säger 
Wagner när han kommer tillbaka med en ung sommelier i 
hasorna. Det han inte kan om vin, va. Han kan femton gånger 
så mycket som mig.

Avelino Montes ser nästan lite yrvaken ut men finner sig 
snabbt i situationen. 

‒ Det känns som att det är en definitionsfråga väldigt 
mycket. Det finns ju inga bestämmelser, till exempel finns 
det mängder av producenter som svavlar sina viner för att de 
ska klara transporten men kallar sina viner för naturviner ef-
tersom de inte jobbar med kemiska bekämpningsmedel eller 
enzymer, de justerar inte sina viner. 

Det märks att Montes är på hemmaplan och facktermerna 
haglar. En del av vad han säger är dock begripligt.

‒ Jag kan tycka att många av de här som kallar sig natur-
vinsmakare, det är verkligen poor wine making, det är så 
jäkla dåligt. Sen kan det ju finnas naturvinsdrickare, vi kan 
kategorisera dem som hipsters, säger Montes och ett skratt 
bubblar fram ur finsmakarens gom. Som tycker att det är så-
här det ska va, allt annat känns så himla lame, jag tycker ju 
inte det.

Foajébaren
Vid det enda bordet som inte är omgivet av vinsmuttande 
människor står en skäggprydd man iklädd väst, hatt och flu-
ga. Det är också härifrån den svaga doften av fis kommer.

‒ När det kommer till ost så går det inte att göra det bra utan 
att låta kon gå ute och äta gräs, säger David Andelius som säl-
jer ost i saluhallen till vardags. Det går att göra vin med hjälp 
av tillsatser och bekämpningsmedel men det blir inte lika bra.

Vid ett av de mer välbesökta borden står Sofia Gregerstam 
som tagit sig från restaurang Nami i Varberg.



‒ De här vinerna är mer komplexa och de kan förvåna lite 
mer. En chardonnay eller pinot noir som är konventionellt 
framställd vet man hur den kommer smaka.

Vid ett tredje bord står Marie Wallin och serverar viner från 
ett fl ertal länder. Ordet naturvin vill hon dock inte kännas vid. 

‒ Jag gillar ju inte ordet men, absolut, det är vinbönder som 
jobbar med hänsyn till naturen och med kärlek för det de gör.

Hållbarhetstanken verkar vara en anledning till varför entu-
siasterna håller naturvinerna så högt men också det oförutsäg-
bara. Om ett vin får jäsa och mogna på egen hand är det otro-

ligt svårt att förutse hur det kommer smaka. Vin är omgivet 
av en viss mystik och är en snårskog att ge sig in i. Kan det 
inte då vara så att det är lättare att hänge sig åt naturviner 
eftersom det blir en genväg förbi de klassiskt skolade som-
meliererna? Om det inte går att veta hur ett vin ska smaka 
blir det ju lika svårt att vara högtravande expert på ämnet.

Telefonsamtal med farbror Bob
Robert Adrell har jobbat på Systembolaget i 30 år och leder 
ofta vinprovningar. Han borde ha lite perspektiv.

‒ När jag började på Systembolaget blev man ju alldeles 
förvriden i ansiktet av att dricka de billigaste vinerna. Köper 
man ett vin idag för en billig peng får man ett balanserat och 
ganska gott vin. 

Allt på grund av de tekniker som naturvinsproducenterna 
ratar.

‒ Det är lite foliehattsvarning, kejsarens nya kläder. Men 
jag har provat både bra och dåliga. Svavel har man ju till 
exempel använt i hundratals år och om man inte gör det blir 
det ju lätt sherry-stil på vinerna. Men sen kan man ju tycka 
att det ska smaka så för att det är naturligt. Jag pratade med 
en producent i Spanien som sa att det är som att slänga 200 
års erfarenhet i soporna.

Men samtidigt så har hållbarhetstänket blivit stort på de 

fl esta ställen  och inte bara för att värna om naturen. I Aus-
tralien blev vissa jordar omöjliga att odla på, de dog helt 
enkelt, på grund av för mycket besprutning. Sen fi nns det 
ställen där klimatet är mer lämpat för vinframställning. 

‒ I de nordligare områdena som Alsace, Bordeaux och 
Bourgogne behövde man inte lägga sig i. Men på Sicilien till 
exempel blir det så varmt på hösten så där behöver man ju 
kyltankar för att inte vinet ska bli för varmt under jäsningen. 

Om man bara litar på de naturliga jästsvamparna kan vinet 
sluta jäsa för tidigt och få för låg alkoholhalt. Vilka jäst-
svampar som fi nns i luften inverkar också på vinets smak.

‒ Det kan fi nnas 30 olika jästsvampar, en del gör att det 
smakar gammal häst eller gammal räv. Vanligtvis dödar man 
ju då de naturliga jästsorterna.

Hållbarheten är också ett problem, i alla fall för System-
bolaget som måste kunna lagerhålla viner. Ofi ltrerat och 
osvavlat håller det i runt tre månader. 

– Om man inte styr vinet blir det mikroorganismerna som 
gör det och det har man ju lagt så oerhört mycket energi 
på att komma bort ifrån. Men det fi nns ju många väldigt 
entusiastiska yngre sommelierer och naturviner hamnar ju i 
vinpaket på de lyxigaste restaurangerna. Och sen fi nns det 
de som äter raw food och dricker det här av ideologiska eller 
nästan religiösa skäl, avslutar Bob samtalet.
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Dubbel Dubbel
– Nu låter jag helt religiös här, men jag är medveten om det, 
skrattar Lars Olsson. Tjusningen är att det är levande viner, 
det händer saker. Det är inte döda ting som man har dödat 
med svavel. Det är inte Bobs blandsaft och det är skönt.

Varken det vita eller röda vinet vi provat skulle nog någon 
rynka på näsan åt. Simpla men korrekta och inget konstigt 
med det. 

– Det här skulle ju varit lite varmare då. Olsson ställer 
glasen i solljuset och det blir ännu tydligare hur grumlig den 
orangefärgade vätskan är. Färgen kommer sig av att druv-
skalen har legat med längre i processen och grumligheten 
för att vinet inte har fi ltrerats eller klarerats.

– Det här luktar fantastiskt tycker jag. Men det smakar inte 
riktigt som det luktar, man tror att det ska komma nån sötma. 
Olsson smakar med viss andakt efter att ha doppat näsan i 
glaset och spottar sen ut. Smackar.

– Syrligt. Strävt, va? Men ändå liksom lite tanniner, lite 
bett på något sätt. 

Det är tanniner som gör att omogna bär smakar surt och 
liksom strävt.

– Lite jäst kanske.

Italo Disco
Lysrör, stålbord, vitt kakel, furu och sneakers... samt en vin-
lista med nästan uteslutande naturviner. Inte så otippat kan-
ske, många härleder trenden just till Köpenhamn. Nordens 
naturvinsmecka. 

Sommelieren presenterar kvällens alla nio rätter och fyra 
viner från Italo Discos fasta menyn. Något om blekkesprut 
och ansjovis. Inte ens hennes namn går att uppfatta i bullret 
av fl äktar, porslin, danskar och dunkande discomusik. 

– Det viktiga är att druvsaften får snacka för sig själv – 
vinmakaren ska vara bonde och inte någon professor i kemi, 
säger sommelieren.  

– Det är jorden och druvorna som bestämmer smakerna 
och inte hur man manipulerat vinet, fortsätter hon.  

Det röda vinet som serveras till den svarta pastan med 
bläckfi sk har en distinkt smak av järn, nästan blod, medan 
det orangea som serveras till parmesanchipsen med anjovis-
fi lé och dijonsenap luktar unken källare och avrundas med 
en vinägerliknande eftersmak. Tack för det, jorden och dru-
vorna. Däremot passar den fruktiga och lätt mousserande 
chardonnayn alldeles utmärkt till citrontarten.
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Varför riktar de sig till kvinnor tror du?
Jag vet inte, det är en mycket bra fråga. Kvinnor kan ofta 
behöva tillskott av järn eftersom många får i sig för lite, men 
det fi nns ju inte i HERS. Däremot fi nns placeboeffekter. Det 
är väl därför folk tycker det är bra, för att de gillar Hannah 
och Amanda.

Det som står i produktbeskrivningen och de effekter som 
utlovas är vad Hannah och Amanda säger sig själva upplevt, 
men det fi nns inga vetenskapliga bevis på att det är så. 

Vad skulle hända med kroppen om 
man tog två av dessa kapslar dagli-
gen i resten av sitt liv? 
Problemet är att man inte vet vad som hän-
der med kroppen på lång sikt. 

HERS innehåller D-vitamin som kan bli 
farligt om man får i sig för mycket. Du 

kan aldrig överdosera D-vitamin hur 
mycket vanlig mat du än äter eller 
hur mycket sol du än får, utan bara 
genom kosttillskott. 

Ett annat problem är att kosttill-
skott räknas som livsmedel och inte 
som medicin. Medicin är mer regle-
rat medan det än så länge inte behövs 
något godkännande från varken Lä-
kemedelsverket eller Livsmedelsver-
ket för att sälja tillskott. Däremot står 
det på livsmedelsverkets hemsida att 
man ska vara försiktig med det där.

Finns det ett billigare sätt att 
få i sig det som fi nns i HERS? 
Bidrottninggelén är som sagt svår, 
men en allsidig kost räcker alldeles 
utmärkt.  Pauline Glatzl 
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man tog två av dessa kapslar dagli-man tog två av dessa kapslar dagli-
gen i resten av sitt liv? gen i resten av sitt liv? 
Problemet är att man inte vet vad som hän-
der med kroppen på lång sikt. 

HERS innehåller D-vitamin som kan bli 
farligt om man får i sig för mycket. Du 

SYSTRARNA OCH MEDIEPROFILERNA Amanda 
Schulman och Hannah Widell har i ett samarbete med 
företaget Better You lanserat kosttillskottet ”HERS”. Enligt 
produktbeskrivningen är grejen med tillskottet att stärka 
kvinnors immunförsvar och minska deras trötthet. 
Detta har gjort folk som vill leva ett hippt instaliv glada 
och andra som vet hur kroppen fungerar på riktigt för-
bannade. Varför då? Frågar vi dietist Julia Wanselius. 

Vilka äter HERS? 
Jag tänker att det är kvinnor som gillar Hannah 
och Amanda. I produktbeskrivningen står det att 
den riktar sig till aktivt medvetna kvinnor, men 
om man är aktivt medveten äter man nog inte den 
här typen av kosttillskott. 

Vad är bidrottninggelé? 
Det är ett proteinrikt sekret från bin som 
bara ges till de larver som ska bli bidrott-
ningar. 

Magnesium, D-vitamin, gurkmeja 
och broccoli är några andra 
ingredienser i HERS – det låter rätt 
nyttigt, är det inte det? 
Jo, vissa ingredienser kan vara nyttiga, 
men det är onödigt att äta en tablett som 
innehåller samma sak som man ändå får 
i sig… eller jag vet inte hur man får i sig 
bidrottninggelé, men tvivlar på att det är 
så värdefullt. Dessutom är broccoliextrakt 
inte samma sak som broccoli. Om man gör 
ett extrakt försvinner fi brerna och struktu-
ren, samma sak gäller gurkmejan. Och så 
har de tillsatt massa bakteriekulturer som 
man inte vet vad de har för effekt, om de 
överhuvudtaget har någon. 

De har helt enkelt satt ihop saker som lå-
ter fi nt men har inte någon substans i sina 
påståenden, så är det med många kosttill-
skott. Jag tror inte att det är värt att köpa 
detta för 400 spänn.

Ingredienser:magnesium-bis-glycinat, 
Maca pulver, kakaoböna-pulver, ex-
trakt av surkörsbär, bidrottninggelé, 
jättenattljusolja, broccoli extrakt, res-
veratrol, extrakt av gurkmeja, bakte-
riekultur*, vitamin D3 (kolekalciferol) 
veg-kapsel (HPMC)

OM

Fråga dietisten!!

  INGA 
NÖDVÄNDIGA TILLSATSER

Konstiga 
kickstarterkampanjer

TREND
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THE SUN JUICER
Befi nner du dig ofta strandsatt i 
vildmarken och utan chans att laga varm 
mat? Då fi nns det en lösning. The sun 
juicers konkava spegeln fångar upp solens 
strålar och fokuserar dem på en punkt. På 
så sätt kan du till exempel koka pasta med 
hjälp av solen. Hädanefter bör du strunta 
i tändstickorna och istället prioritera att 
ta med den här matlagningsmekanismen 
som endast fungerar på extremt soliga 
dagar på din nästa campingtripp. Vem 
behöver äta på natten?

Gustav Johansson

Konstiga 
kickstarterkampanjer

Kickstarter är en sida som låter nya entreprenörer och upp-
fi nnare presentera sina affärsidéer. 
Det samtidigt som de kan söka spons av publiken som vill 
göra deras idéer till verklighet, så kallad crowd funding. 

De senaste åren har kickstarter fullkomligt explode-
rat i storlek. Många idéer har det gått toppenbra för. Till 

exempel drog ”Coolest cooler”, en allt-i- allo kylväska, in 
strax över 13 miljoner dollar på sin kampanj. Nuförtiden 
fullkomligt bombaderas sidan med lycksökande entreprenö-
rer. Men också av dåliga idéer. Många lyckas ändå driva en 
gynnsam kampanj trots en ganska dum idé. Här är ett par 
av dem.

THE SUN JUICERTHE SUN JUICER
Befi nner du dig ofta strandsatt i Befi nner du dig ofta strandsatt i 
vildmarken och utan chans att laga varm vildmarken och utan chans att laga varm 
mat? Då fi nns det en lösning. The sun mat? Då fi nns det en lösning. The sun 

av dem.

THE STACHE SHIELD
Besväras du av problemet att 
din mustasch alltid blir nedsölad 
med skum när du dricker din 
hemmabryggda IPA? Då är det 
här produkten för dig. En liten 
mustaschsköld som skyddar mot 
just detta. Perfekt för dig som har 
ansiktsbehåring, uteslutande lyssnar 
på rumänsk renässansmusik och bär 
en alldeles för liten mössa.

AQUAGENIE:THE 
WORLDS  SMARTEST 
WATER  BOT TLE
Litar du inte på de mest 
grundläggande funktionerna i 
din kropp? Den här vattenfl askan 
kan genom en mobilapp berätta 
för dig när du behöver dricka 
vatten. Törst är en myt.
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När döden knackar 
på, vem är hungrig 

då?
På begravning sopas maten under mattan. 

Kall, blek och tråkig. Som ett försök att spegla dödens 
estetik kulinariskt. Men för vissa blir maten en viktig del i 

sorgeprocessen.

Text: Gustav Johansson
Foto: Gustav Johansson
Illustration: Lilly Kronlund
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Siri Schedin, elva år gammal, promenerar längs en kyrko-
gård med sin mamma Lena. Deras omgivning leder till ett 
samtal om döden. De pratar länge om vad som händer med 
en efter döden och om hur de själva vill bli begravda. Lena 
berättar för Siri att hon vill bli kremerad och sedan få sin 
aska spridd i havet när hon dör. Hon säger också att hon 
absolut inte vill att folk ska sörja henne. ”Familjen borde fi ra 
den bortgångnes liv istället. Det hade jag velat.” berättar hon 
för sin dotter. Elvaårige Siri håller med. 

Två veckor senare, den 22 okto-
ber 2003, dör Siris mamma. Hon 
drabbades av en cerebral aneurysm, 
vilket innebar att ett blodkärl i 
hjärnan sprack. Hon avlider i 
ambulansen på väg till sjukhuset.

Jag träffar Siri Schedin vid 
Stampens kyrkogård i Göteborg. 
Siri, idag 25 år gammal, minns det 
mesta av sin mammas bortgång, 
men en del av minnena berättar 
hon är förlorade i traumat av att, 
som elvaåring, förlora en förälder.

– Det var rörigt för mig. Jag gick 
in i en bubbla och tappade bort två 
till tre år av mitt liv.

Siri mindes vad hennes mamma 
sagt två veckor tidigare och be-
rättade för sin familj om den be-
gravning Lena önskat få. Tillsam-
mans bestämde sig familjen för att 
uppfylla Lenas önskan att inte ha 
en traditionell begravning utan att 
sprida hennes aska i havet. I hem-
met hölls en minnesstund.

– Vi fyllde bordet med thaimat 
från hennes favoritrestaurang. Den 
låg bara ett par hundra meter från 
vårt hus. Vi åt där minst en dag i veckan. Den perfekta maten 
för henne var någonting enkelt och snabbt. Om man kände 
henne så förstod man. Mamma var ett stort fan av friterade 
räkor.

Trots thaimaten så hade familjen svårt att äta. Hungern 
kvävdes av sorg. Mammans önskan om att istället fi ra hen-
nes liv var till en början svårt. Allt eftersom dagarna gick 
fylldes bordet på med mat. Lenas vänner från hela världen 

besökte huset och med sig hade de mat i alla dess former. 
Maten blev en central del i sorgeprocessen, även om väldigt 
lite av den åts. Ett par vänner från forna Tjeckoslovakien 
hade med sig en soppa som Siri kallar för ”smörsoppa” trots 
att hon vet att soppans egentliga namn var någonting helt 
annat.

– Den smakade verkligen smör. Det minns jag så tydligt, 
skrattar Siri.

Månader senare åker familjen ut i Stockholms skärgård för 
att sprida Lenas aska.

– Båtföraren bjöd på wasabinötter. 
Det glömmer jag aldrig.

Familjen ville göra ett perfekt far-
väl till Lena, vilket de också lyckades 
göra enligt Siri.

– Vi åt glad mat, för att göra mamma 
glad, och vi försökte hålla oss glada på 
sjön den dagen vi spred hennes aska. 
Självklart var det svårt. Det var panik 
i båten. Alla grät och skrek.

”Mat har makt att sätta sig i min-
net”, säger hon när jag påpekar att det 
första hon berättar om askspridningen 
var wasabinötterna på båten. När jag 
frågar Siri om hon blir emotionellt på-
verkad av att äta thaimat idag svarar 
hon först ”nej”. Efter ett par sekunders 
till synes tänkande tystnad infl ikar 
hon att hon mest troligt undermedve-
tet undvikt att äta den sortens mat.

PÅ BEGRAVNINGSBYRÅN Gillis 
Edman känns döden närvarande. Det 
är nästan så att man kan lukta sig till 
saltet från förångade tårar som etsat 
fast i väggarna. I lobbyn klämtar en 
klocka högljutt. Varje sekund låter 

som ett pistolskott. AnnaCarin Timgren, vd, möter mig i lob-
byn och tar oss båda till ett avskilt rum. Hon tänder levande 
ljus innan hon sätter sig tillrätta i en stor, gammal, tresits-
soffa av trä.

– Den vanligaste begravningsmaten? Det är antingen land-
gång eller smörgåstårta.

Landgång är nog det vanligare alternativet. Till det dricker 
man oftast lättöl och vatten. Till efterrätt serveras en klassisk 
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hallontårta. Landgång är en lång smörgås gjord på vitt bröd. På 
landgången har man fi sk, kött och hårdost som pålägg. Ingre-
dienserna ligger avdelat på smörgåsen, med inlagd sill på den 
ena kanten. Från den kanten ska smörgåsen börja ätas från. I 
mitten fi nns kött och i den andra änden ost, som en slags efter-
rätt i rätten. 

AnnaCarin blir först förstummad när jag frågar om landgån-
gens dominans på begravningsceremoniborden.

– Herregud, vilken bra fråga. Jag har ingen aning...
Hon avbryter sig själv innan hon fortsätter:
– Det måste ha att göra med att det är så pass lätt att servera. 

Man kan förbereda en landgång långt innan den ska serveras. 
Förr i tiden när begravningsceremonier hölls i församlingshem 
och anordnades av gamla gummor som arbetade där så kan jag 
tänka mig att det var lätt för dem att bara ställa fram en kall 
landgång. Det var nog svårt att servera varm mat, då det lär ha 
varit svårt att hålla den varm en längre stund. Den sortens mat 
var effektiv, helt enkelt.

Maten som serveras på begravningsceremonier eller min-
nesstunder organiseras oftast genom

begravningsbyrån. Det är de som kontaktar en leverantör 
och vidarebefordrar de önskemål som antingen den bortgång-
ne själv har framfört innan sin bortgång eller som familjen be-
stämt i samtal med begravningsbyrån. Enligt AnnaCarin är det 
väldigt vanligtatt människor har önskemål kring sin bortgång. 
Till exempel om de vill bli kremerade eller begravda, vilken 
musik som ska spelas på begravningen och till och med hur 
mycket den får kosta. Önskemål om just mat ska däremot vara 
ytterst ovanligt.

AnnaCarin tycker att de själva, liksom andra begravnings-
byråer, har ett väldigt stort ansvar i hur begravningsmattren-
derna ser ut idag.

– Folk som kommer till oss frågar ofta om det är okej att ser-
vera någonting annat än landgång eller smörgåstårta. Många 
vill ha varm mat, men tror inte att det är accepterat. Då lig-
ger det på vårt ansvar att visa att det fi nns många alternativ. 
Att landgång fortfarande är den vanligaste begravningsmaten, 
trots alla andra alternativ, beror nog på att det är ett ”säkert 
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kort”. Alla som kommer till en begravningsbyrå vill göra rätt 
för sig. Då är det lättast att göra som man alltid har gjort. 
Landgång är någonting som man äter över hela landet! Det är 
väldigt intressant. Prova att ringa en begravningsbyrå i norr 
och fråga vad deras vanligaste mat är. Jag kan slå vad om att 
det även där är landgång.

Hon fortsätter med att berätta om exempel på avvikande 
maträtter som människor valt att servera på begravningsce-
remonier.

– På en begravning ute på Öckerö serverades bara Hönö-
kaka och Kalles kaviar. Det var något som den avlidne åt hela 
tiden. På en annan serverades Ikeas ökända femkronors-korv 
med bröd. Det är ju ganska annorlunda. Ganska nyligen gick 
en nära vän till mig bort, endast 39 år gammal. Oerhört tra-
giskt. Hon visste att hon skulle dö och hade därför också pla-
nerat sin begravning själv. Hon bjöd på italiensk buffé från 
en speciellt utvald restaurang. Till det serverades det cham-
pagne.

ANNACARIN TIMGREN BESKRIVER gång på gång be-
gravningsceremonin som en högtid.

– Begravningsdagen är en sorgens dag, men också en hög-
tidsdag.

Jag tänker på mina egna erfarenheter av begravningar och 
håller med. Det är en speciell stämning, inte helt olik den på 
julafton, midsommar eller andra svensktraditionella tillställ-
ningar. Man träffas, äter, pratar minnen och har egentligen 
ganska trevligt. Att maten inte är i fokus på begravningar som 
i de fl esta andra kulturella sammanhang berättar AnnaCarin 
sakta men säkert förändras.

– Maten blir ju en refl ektion av samtiden på något sätt. Allt 
fl er kommer med önskemål om glutenfri mat, vegansk mat 
och annat specialkost. Då är det svårt att bibehålla samma 
gamla tråkiga macka. Allt fl er vill ha varm mat.

Hon tror också att det har med en förändrad syn på döden 
att göra. Vi pratar om hur både mina egna och hennes för-
äldrar behandlade döden som någonting hemligt. Någonting 
som man inte pratar om med sina barn i något slags försök att 
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skydda en från den. Nu för tiden menar AnnaCarin att det 
är mer accepterat att prata om döden. Något som, till viss 
del, kommer i perioder.

– För 100 år sedan var döden en självklarhet i livet. För 
50 år sedan, inte alls så. Då pratade man inte alls om den. 
Det hade säkert att göra med folkhemmet. Allt skulle vara 
trevligt och fi nt. Allt annat sållades bort. Barn fi ck ofta 
inte vara med på begravningar. Det tycker jag är fel. Man 
kan inte låtsas som att döden inte fi nns. Det är dessutom 
respektlöst mot den döde. Det är viktigt att ”se sina av-
lidna”.

Dagen efter ringde jag till en begravningsbyrå i Boden 
och frågade vilken den vanligaste maten på begravnings-
ceremonier är. Mycket riktigt fi ck jag svaret; Landgång.

VAD ÄTER MAN på dagens, moderna, borgerliga be-
gravningar? 
Jag söker mig till Restaurang Örlogskapellet i Västra 
Frölunda, Göteborg. Skrammel hörs inifrån köket. Ut 
kommer Helén Samuelsson, krögare. Tillsammans går vi 
runt i lokalen. I det största rummet är det uppdukat för en 
begravningsceremoni. Det är dukat med vitt och lokalen 
genomsyras av andra ljusa färger. Ljusstakar står överallt i 
rummet och på en scen i ena änden står ett gammalt piano. 
När jag nämner landgång så skrattar Helén.

– Vårt mål är att bryta traditionen med landgång. Vi har 
faktiskt tagit bort den från menyn.

Helén skyndar ut i köket för att återvända med en stor 
tallrik mat. Hon placerar den på ett bord framför oss.

– Det här är en av de vanligaste rätterna vi serverar. 
Ångkokt torskrygg, dillkokt potatis, hummersås och sä-
songsprimörer.

Hon skyndar ut i köket igen. Jämte den första tallriken 
står nu en bricka med stora smörgåsar.

– Det här är vår gourmetsmörgås. Ekologisk kyckling-
fi lé, parmaskinka, hemmagjord ostcréme och avocadotop-
ping.

Helén, liksom AnnaCarin, tycker att begravningar ska 
vara en ljus stund. Helén jämför det med ett bröllop, då 
maten är minst lika viktig.

– Maten blir en ljusglimt i det jobbiga. Som krögare 
känns det ju viktigt att folk får äta ordentlig och bra mat, 
gjord på bra råvaror, och inte en landgång som stått i ky-
len i en vecka. Människor vill bli omhändertagna. Då pas-
sar det bättre med en varmrätt. En soppa, till exempel! 
Soppor är också väldigt vanliga på begravningar, nu för 
tiden. Serveringspersonalen cirkulerar runt oss, tänder 
ljus och, till synes, förbereder mottagning. Nej, det måste 
alltså inte serveras landgång på begravning. Siri Schedin 
har bestämt sig. Hon vill ha varm, vegansk mat, på sin 
egen begravning.

– Någon slags buffé hade varit fantastiskt. Jag vill, likt 
min mamma, att mina vänner och familj ska äta gott när 
jag är borta. Jag är ju vegan och har varit det en längre tid. 
Det skulle ju spegla mig.

Tanken på att mina gäster skulle få äta landgång gör 
mig illamående. Jag älskar min släkt och mina vänner. 
Man bjuder inte på något äckligt till de man älskar.

Landgångens envälde verkar ha kommit till ett slut. Det 
är dags för varm, festlig och framför allt välsmakande mat 
att ta över tronen. Det här är decenniet då vi välkomnar 
döden och samtidigt ger våra smaklökar den respekt de 
förtjänar.
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DETTA REPORTAGET INNEHÅLLER                (PER 100 G)

LANDGÅNG                           230 KCAL
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BÄST 
I

TEST

"Gott!
"Oj vad starkt!

"Åh, fy fan! Hunger  spelen

REDAKTIONEN
TESTAR
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Det är äntligen  
dags för den  
stora bataljen.  
Två ofta förväxlade  
begravningsklassiker 
drabbar samman i 
en osannolikt  
rafflande tävling. 
Håll i er.

Hunger  spelen
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TREND

FRAMDUKADE PÅ EN träbricka står 
två avlånga skapelser. Landgången, med 
endast en skiva bröd i botten, är indelad i 
sektioner och det är viktigt att man börjar 
i rätt ände. Smörgåstårtan kan serveras 
från vilket håll som helst och är byggd 
på höjden snarare än längden. Två 
framträdande beståndsdelar har de dock 
gemensamt: bröd och majonnäs. 

Landgången är uppbyggd som en tre-
rätters middag och inleds ofta med fi sk. 
Sill är vanligt men den här gången är 
ena kortsidan prydd med varmrökt lax 
och räkor. Första tuggan.

‒ Gott, lyder Hannas expertutlåtande.

Charlotte instämmer och det gör även 
Arvid. Hur fel kan det bli?  Nu till varm-
rätten, huvudrätten om man så vill för 
varm är den ju inte. På ett lager av sal-

ladsblad och smörgåsgurka ligger skivor 
av leverpastej med tomatklyftor emellan. 
På toppen spröda kvistar persilja. 

‒ Ja, ganska gott, säger Charlotte, 
knappt hörbart med munnen full. 

Inte heller denna del bjuder på några 
större överraskningar, associationerna 
går till mackor som ätits hos morföräld-
rar. 

SNART FRAMME VID den efterlängtade 
efterrätten, en gaffel rostbiff med chili-
marinerade oliver (‒ Oj, vad starkt) slin-
ker ner och nu väntar avrundningen på 
vad som ätits på så många begravningar 
landet runt. Efterrätten. Den sista kvadra-
ten formbröd dignar av dessertost, i det 
här fallet camembert, jordgubbar och en 

"Åh, fy fan, 
detta var svårt 

att svälja
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ihoprullad skiva kokt skinka. Den stora 
höjdpunkten är dock vad som döljer sig 
inuti skivan.

‒ Åh, fy fan, utbrister Arvid och er-
känner att detta var svårt att svälja. Som 
en hård spark rätt på smalbenen sprider 
mimosasalladen sin kvalmiga smak i pa-
nelens intet ont anande munhålor. Inlagd 
frukt i majonnäs och grädde är ett påfund 
som satan skapade redan på 60-talet. 

SMÖRGÅSTÅRTAN ÄR GJORD på 
klassiskt manér men är inte lika pråligt 
beprydd som den kunde ha varit. Inga 
ostrullar, ingen leverpastej och ingen mi-

mosa. Däremot lax, räkor, avokado, gur-
ka, stilfullt toppad med klickar av löjrom 
och gräslök.

‒ Den här ser faktiskt god ut, säger 
Hanna förväntansfullt. 

Vi är alla ganska lättade efter att mimo-
sakatastrofen är över och den kvarvaran-
de rätten ser faktiskt aptitlig ut. Gaffl arna 
skär med lätthet genom det blöta brödet 
och de mjuka ingredienser som skulle 
passa vem som helst utan tänder. 

‒ Ja, helt okej, säger Charlotte som 
dock efterlyser lite mer salt.

‒ Det gäller bara att få med rom på gaf-
feln, säger Hanna, men tillägger att ma-
jonnäsen är lite för framträdande. Arvid 
nickar instämmande men tallrikarna är 
ändå tomma när båda rätterna är avsma-
kade.     

 Arvid Adrell

"Det gäller 
bara att få 
med rom 

på gaffeln

55



xx56

EXTREM

DIN DAMMSUGARE STÅR och balanserar 
ovanpå en kasse med pantfl askor. Bredvid 
trängs toapapper, tvättmedelspaket och en 
gammal golvmopp. I skafferiet har du varit 
tvungen att ställa in både grytor och glas 
och på den enda hyllan som faktiskt går 
att använda så har torrvaror tryckts in med 
millimeterprecision som liknar ett Tetrisspel. 
Sedan får du ett fl ygblad i handen som talar 
om att du ska förvara 1000g knäckebröd, ett 
fotogendrivet värmeelement och massvis av 
konserver. Känns det orimligt?

KENNETH LEXELL ÄR Planeringsledare vid 
Samhällsskydds- och beredskapsenheten i 
Göteborg och han tycker inte att det är orim-
ligt. Han menar att det är viktigt att förbereda 
sig hemma så att myndigheter kan prioritera 
att hjälpa de som är i akut behov av sjukvård 
under en krissituation. Han poängterar dock 
att du inte måste ha alla grejer själv.
- Har man ont om plats kanske man kan 
prata med sina grannar och skaffa vissa saker 
ihop.
Kanske kan ni ha ett värmeelement, 
trangiakök och några vattendunkar i ett 
gemensamt förråd?

LINA ZACHRISSON LÄSER arkitektur och 
teknik på Chalmers i Göteborg och hon be-
rättar att alla nyproducerade lägenheter ska 
ha ett skafferi, någon form av klädförvaring, 
städskåp och utöver det en kvadratmeter extra 
förråd. De kvadratmeterna kan vara tillräck-
liga för att förvara nödvändigheter så som en 
fi cklampa, några värmeljus och någon ask 
med tändstickor. Det viktigaste är att du ser 
till att du får mat, värme, vatten och infor-
mation. En batteriradio tar inte mycket plats 
och en smart lösning på platsbristen kan vara 
att lägga några vattenfl askor i frysen för att 
säkra  illgången till färskt vatten. Vad gäller 
mat har du säkert redan en del hemma, men 
kolla igenom vad du har och hur du ska kunna 
tillaga det. Bästa värmetipset om du står utan 
element mitt i vintern är att vara så social som 
möjligt. Många människor på liten yta håller 
värmen bättre så ta tillfället i akt att bjuda in 
vänner, familj och grannar. Kanske behöver 
du inte följa hela listan till punkt och pricka, 
men med lite vatten, några konserver, vär-
meljus och en radio kan du klara dig ganska 
långt. Prio ett är att du har någon form av ut-
arbetad plan när krisen är framme.
 Charlotte Dahlberg

DET TAR PLATS 
ATT ÖVERLEVA
Förvånansvärt mycket prylar krävs för att överleva i de 72 timmar som 
faktiskt förväntas av dig, och att förvara allt är lättare sagt än gjort.

Hesa Fredrik är det tjutande larm som testas första helgfria måndagen i varje 
kvartal. Formellt heter larmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Men 
varför kallas det Hesa Fredrik? Mannen som fått smeknamnet Hesa Fredrik 
uppkallat efter sig heter Oscar Fredrik Rydqvist och 1931 arbetade han som 
krönikör på Dagens Nyheter i Stockholm. När larmet testades för första gången 
tyckte han att larmsignalen lät lika hes som han själv. Uttrycket fi ck snabbt fäste 
och sedan dess har larmsignalen i folkmun kallats för just Hesa Fredrik.
 Charlotte Dahlberg

Vad är Hesa Fredrik?



xx57

HUR FÖRBEREDD ÄR DU?

Under 12 poäng
Att du ens överlever de vanliga dagarna är lite av ett mysterium. Men att vara krisför-
beredd behöver inte vara svårt. Lyssna på vårt reportage på webben så berättar vi mer.
12 -19 poäng
Du är nog ganska genomsnittligt förberedd. Det du behöver göra är nog främst att 
samla ihop dina saker så att du vet vart du har dem. Lyssna på vårt reportage så lär 
du dig mer.
Över 19 poäng

Antingen är detta ditt största intresse eller så är du helt enkelt en person som är redo för 
allt. Du kommer inte bara kunna rädda dig själv utan alla dina grannar också. Du kommer 

att älska vårt reportage om krisförberedelse.

Lagar du mat hemma?
3 poäng. Ja, varje dag!
2 poäng. Nej, jag äter oftast ute.
1 poäng. Lagar och lagar, jag köper 
färdigrätter 
och värmer i mikrovågsugnen.

Hur många konserver har du 
hemma?
1 poäng. Konserver?
2 poäng. Tror att jag kanske har några, 
men måste kolla om de har gått ut.
3 poäng. Jag har ett gäng i skafferiet!

Har din fi cklampa batterier i sig?
1 poäng. Har ingen fi cklampa
2 poäng. Det tror jag, frågan är bara vart 
den är?
3 poäng. Japp, och jag vet precis vart 
den är!

Känner du till Hesa Fredrik?
3 poäng. Jajamen och om han börjar låta 
så är jag förberedd.

2 poäng. Eftersom han är med i det 
här testet så är det väl säkert 
något krisuttryck.
1 poäng. Hesa vadå?

Kan du använda ett trangiakök?
2 poäng. Jag hade nog klurat ut hur det 
funkar om det nu var kris
1 poäng. Aldrig sett ett sådant.
3 poäng. Gammal scout, alltid redo!

Vad gör du om strömmen går?
2 poäng. Lyser med mobilen och försö-
ker hitta några värmeljus att tända.
3 poäng. Tar på mig pannlampan och 
börjar planera min överlevnadsstrategi
1 poäng. Svär över att jag inte kan se 
klart min serie.

Hur skulle du ta till dig information 
vid en kris?
1 poäng. Kollat Jodel, Twitter och insta-
gram tills mobilen dog.
2 poäng. Kollat de stora nyhetssidorna 
och försökt sparka liv i min gamla radio
3 poäng. Jag hade givetvis rattat in p4 på 
min batteridrivna radio som står redo.

KOLLA DIN KRISKOLL:
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KRIS VAFAN!
Ryssen är här, snöstormen har slagit ut hela stan eller liknande 

katastrofscenario. Du har inte följt MSB:s råd om att bunkra upp med 

knäckebröd och burkmat. En påse pulversås, två folköl och ett paket 

kaffe är vad du hittar i skafferiet. 

JA, DET GÖR DU. Folkölen innehåller tillräck-
ligt med vätska för att du ska slippa bli uttorkad. 
En frisk människa klarar sig uppåt tio dagar utan 
vatten, kanske ännu längre om du ligger inomhus 
utan att röra dig för mycket. Om du får i dig pulv-

ret utan att dricka något fi nns risk för att du blir 
förstoppad, detsamma gäller kaffet. Om du dock 
får i dig vätskan och inte fördriver tiden genom 
att göra sit ups kommer du mest känna dig ganska 
trött efter tre dygn.  Arvid Adrell

Överlever du dina 72 timmar?
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Käka en polare

Olagligt, oetiskt, och onaturligt. Att äta sin 

kompis är kanske inget man vanligtvis 

funderar över men om situationen uppstår, 

vilken kroppsdel hugger du in på?

SOLENS VÄRMANDE STRÅLAR är på väg ned vid hori-
sonten. På stranden står engångsgrillen, kolen börjar bli vit 
och hettan gör sig redo att grilla den inhandlade Choritzon 
från Ica.

Men i plastkassen ligger inte korven. Den måste ligga 
kvar på kassabandets slut. Hungerns bieffekter börjar ta över 
kroppen och nu börjar kompisen, som sitter på fi lten bred-
vid, se riktigt smarrig ut.

FÖR ATT GENOMFÖRA forskning på det nutritio-
nella värdet i kroppen krävs en etikprövning och ef-
tersom att det är både olagligt och oetiskt att äta män-
niskokött har detta aldrig gjorts. Men enligt Anna 
Carin Hagstig, dietist och före detta kock, kan det tän-
kas vara ryggfi lén som är den bästa kroppsdelen att äta.
– Människokött liknar griskött. Jag skulle därför gissa på 

ryggfi lén eftersom att den kan tänkas påminna om fl äskfi lé. 
Annars tänker jag rumpa eller lår som innehåller mycket fett.

För att se om en biff är medium done kan man föra lång-
fi nger mot tumme och sedan jämföra med din egen abductor 
pollicis brevis-muskel. Även kallad handloven. Den tjockare 
delen vid tummens rot. Känns biffen på samma sätt ska den 
alltså vara medium done. Kan det då vara så att den kroppsde-
len skulle vara exemplarisk för en biffälskare att mumsa på?
– Jag tror dessvärre inte det. Den är nog för sliten och inne-
håller för lite fett, säger Anna Carin Hagstig.

DOFTEN AV GRILLAT kött breder ut sig över stranden. 
Som tur är visade det sig att grabbgänget bredvid hade över-
skattat sin egen hunger och hade ett paket Denniskorv till 
övers. Vi kan båda pusta ut och min kompis går säker. För 
den här gången. Hanna Juliusson
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Hipsterns 
skogar

När folk återigen hittar tillbaka till skog och mark 
har trenden att plocka vilda växter spridit sig. Från 

restaurangköken och vidare till gemene hipster. 

BILEN RULLAR BORT från staden och 
pulsen. Jag och mitt resesällskap befi nner 
oss i södra Sverige, bland Blekinges vackra 
arkipelag på väg ut mot Torhamns udde. 
Här, i kal terräng, vandrar klungor av 
väl påklädda fågelskådare med stora 
kameraobjektiv och blicken mot horisonten. 
Medan fågelskådarna letar vidare efter gäss 
och ejder som fl yger förbi udden så här års 
stirrar vi istället nästan besatt mot marken. 
Stannar till då och då för att hukandes sätta 

huvudet i en buske. För att minuten senare 
grönmåla nytvättade jeans i iver efter något 
ätbart.

Under 70-talet var den gröna vågen som 
störst. De som växte upp i den generationen 
ser på dagens mattrender med ett igenkän-
nande öga. Med hållbarhet och mat ständigt 
i rampljuset har många nya nischade av-
stickare fått ta form för att hålla matrörel-
sen vid liv. En av de avstickarna är foraging, 
eller viltplockning som det också kallas. 

Text/foto: Robin Ridell
Illustration: Lilly Kronlund

xxxxxx

Stannar till då och då för att hukandes sätta eller viltplockning som det också kallas. 
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Inom viltplockning behövs endast 
ett stycke natur och lite kunskap för 
att kunna samla ätliga växter inom 
allemansrättens stadgar. Vi kanske 
inte längre behöver bark för att dry-
ga ut maten, men många växter bör-
jar ändå leta sig tillbaka till köken 
när allt fl er svenskar återvänder till 
det naturen erbjuder.

Vi hittar några små växter som 
jag tror kan vara stensöta. Men 
jag är osäker. Den ätliga stensötan 
är bortsett från några små skill-
nader slående lik en ormbunke. 
För att underlätta vårt letande och 
undvika eventuell förgiftning re-
ser jag mig upp från min hukande 
position i busken och ringer en ex-
pert på området; författaren och 
örtterapeuten Lisen Sundgren.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ NÄR 
JAG PLOCKAR VILDA VÄXTER?

– Om du är nybörjare bör du bör-
ja med växter som växer i din när-
het. Lär dig kanske fem växter på 
en säsong. Det räcker. Och ta några 

som du verkligen känner dig trygg 
med, till exempel maskros och brän-
nässla som är ganska vanliga och 
allmänt förekommande. 

VAD GÖR JAG SEDAN MED 
VÄXTERNA SOM JAG HAR LÄRT 
MIG MER OM?

– Då börjar du utforska de väx-
terna genom att lära dig säsongen 
och vad du kan göra med dem. Det 
är viktigt att man lär sig några kän-
netecken, så att man är bergsäker på 
vad det är man plockar. Är det här 
nässla eller är det vitplister? Sedan 
bör du läsa på om allemansrätten. 
Man får så att säga ränta på natu-
rens kapital.

Trenden att plocka vilda växter 
har under det senaste året slagit rot 
runt om i hela Sverige. Ur den nya 
gröna vågen har allt fl er svenskar 
återvänt till skogarna för att hitta 
ätbart. Bortom de säsongsåterkom-
mande svampplockarna. 

Nu plockar svensken allt som är 
ätbart, året om, för att sedan pickla 

och lagra i sina förråd innan säsong-
en är förbi och nästa växt är på väg 
att ge avkastning. 

Lisen Sundgren hade trenden på 
känn redan för åtta år sedan, men 
då fi ck hon förklaringen från bok-
förlaget att området var alldeles för 
smalt och nischat för att få ge ut en 
bok. Idag har hon precis släppt sin 
andra bok på temat viltplockning. 
Hon tror att den här trenden kom in 
som en del av kockarnas intresse för 
nya smaker, där det vilda erbjuder 
sådana som inte går att ersätta med 
odlade. Den faktorn, tillsammans 
med det hållbara och det extremt 
säsongsbetonade, tror hon har fört 
trenden vidare.

– Vissa växter har så kort säsong 
så det kan bli så här. Åh! När alm-
frukten är mogen, då är det fest! Un-
gefär som andra längtar till sparris, 
säger Lisen Sundgren.

Hur man än gör, så går det inte 
att undvika att ta en avsticka-
re via kocken René Redzepi och 
den danska restaurangen Noma. 
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Under 2000-talet har restaurangen 
krönts till världens bästa vid fyra 
olika tillfällen. Renés Redzepi och 
Nomas roll blev startpunkten för 
nordens gastronomiska tideräkning 
då man 2004 valde att avstå från 
att importera råvaror från Europa. 
Istället vändes blickarna mot det 
Norden hade att erbjuda, vilket så 
småningom blev katalysatorn för 
mycket av den mathysteri som följde 
fram till det matcentrerade samhälle 
vi ser idag. Norden sattes på matkar-
tan. Andra kockar följde därefter, 
startade hyperlokala restauranger 
och uppnådde en slags rockstjärne-
status. Idag har plockandet av vilda 
växter också spridit sig till gemene 
hipster.

UTE PÅ TORHAMNS udde 
förbereder sig några vindsurfare 
med heltäckande torrdräkter. Vi 
sätter oss åter i bilen och beger oss 
mot vindskydd bland lövskog och 
förhoppningar om maskrosor och 
harsyra. När det väl kommer till 

att plocka något vilt är det viktigt 
att aldrig plocka mer än cirka 20 
procent av ett bestånd, för att lämna 
en del till växtens fortplantning samt 
till andra djur och växter som livnär 
sig på växterna. Att plocka vilt på ett 
hållbart sätt är grundläggande för 
att det ska kunna vara en del av den 
framtida matproduktionen.

I FACEBOOKGRUPPEN ”Vilda 
ätliga växter”  samlas  över 25 
000 entusiastiska viltplockare i 
alla åldrar med frågor, tips och 
recept. Likt den nu något daterade 
svampplockaren är viltplockaren 
något återhållsam med sina 
favoritställen och ungefär där slutar 
allt som oftast konversationerna i 
kommentarsfälten. 

En person, som är återkommande 
i fl ödena med tips är Niki Sjölund. 
Hans bakgrund som kock fi ck ho-
nom att få upp ögonen för vad na-
turen har att erbjuda. Idag driver 
han Neonatur där han, utöver att 
förse en rad restauranger med vilda 

växter, också arrangerar kurser och 
vandringar för nyfi kna runt om i 
Stockholm. Bland de upp till 50 per-
sonerna som brukar sluta upp vid 
kurstillfällena är många unga med-
elålders viltplockningskonverterare 
som är noviser på området. Men 
majoriteten är äldre. Bland dem 
återfi nns en igenkänning från barn-
domen och en vilja att återuppta ar-
vet och kunskapen om vilda ätliga 
växter.

– Allt som har med naturen att 
göra börjar sakta men säkert kom-
ma tillbaka, tillsammans med att 
göra saker själv som har varit pop-
pis ett tag tillbaka nu också. Så det 
är ett bra sätt att kombinera de olika 
grejerna på, säger Niki Sjölund. 

Om det så gäller odling i den kon-
ventionella meningen, det ännu hip-
pare syskonet urban-odling, eller de 
många expanderande internetfo-
rumen för såväl odlare som plockare 
så är det kristallklart att det tidi-
gare tillsynes borttappade arvet av 
kunskap och närhet till naturen är 
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på väg tillbaka. När de odlande bröderna Mandelmanns, 
kända från tv-programmet “Mandelmanns trädgård”, 
varsamt strosade runt på den nordiska trädgårdsmässan 
tidigare i år hördes skrik och hojtande. Omringade av ett 
gäng efterhängsna, frågvisa groupies i ett vitt åldersspann 
från skolungdomar till pensionärer. Aldrig har bokhand-
larnas hyllor fyllts med lika många trädgårdsböcker. Ald-
rig har så många aspirerat till att bli trädgårdsmästare 
och aldrig har heller så många lagt fram ritningar på 
självförsörjande gårdar. Trenden natur är stor.  

VINDSURFARNAS GYNNSAMMA VÄDERLEK har dragit 
in några efterhängsna stackmoln som snabbt täcker 
himlen. Vi är åter på landsvägen på väg mot utfl yktens sista 
stopp. Nu hoppas vi hitta några tall- och enbärsbuskar. 

I framtiden tror viltförespråkare att vi får se fl er lokalt 
odlade vilda grönsaker i en större livsmedelskonsumtion. 
Men först krävs att producentorganisationerna för en di-
rekt konversation med odlarna och uppmuntrar till att 
odla bland annat kirskål och nässlor. Sådant som idag ses 
mer som ogräs. Att betrakta dem som perenna grönsaker 

tror Lisen Sundgren är nödvändigt för att utveckla håll-
barheten ytterligare i vår livsmedelskonsumtion.

KOMBINATIONEN AV DÄCK och asfalt smattrar mellan 
de tegelklädda byggnaderna när bilen återigen rullar in 
i familjär stadsterräng. Jag skickar ett kort sms till min 
kockvän, “Tillbaka från skogen, vi hittade massor”. Några 
minuter senare får jag svaret, “Perfekt, ska vi göra något 
gott till fredag?”. Bifogat fi nns en bild på ett bord täckt av 
viltplockad ramslök. 

I trädgården där hemma står ett björkträd och svajar 
mot seglande snöpärlor. På trädets grenar skymtar någ-
ra knoppar som har poppat upp. Knoppar, kan man äta 
dem? Jag börjar nästan hålla med om vad Lisen Sundgren 
sa till mig tidigare under dagen.                           

– Även om man bara har lite kontakt med naturen, att 
man plockar med någon vild växt och använder i maten, 
så är det något i oss som gör att vi mår så jävla bra. Till-
fredställda, nöjda och glada på ett annat sätt än om man 
shoppar.
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Mats Goldberg
Ålder: 36

Yrke: Professionell 
äventyrare 

Aktuell med: Kandiderar 
till den ryska överlevnads-
showen Game2:Winter

Vad säger du, du professionelle äventyrare?

Hur hittar man ätbart i naturen?
Allt beror på den natur och miljö man vistas i. På kal-
fjället en kall vinterdag är det naturligt svårare än i 
urskogen en härlig höstdag. Med kunskap om bota-
nik och ekologi kommer man långt. Att på förhand 
studera fl oran för området kommer att underlätta 
enormt. Med grundkunskaper om svamp, några 
ätliga växter och fi ske kan till och med den mest 
urbaniserade individen klara sig länge. 

Hur reagerar kroppen och psy-
ket utan mat?
Enligt forskning och studier har man kunnat visa 
på att människan klarar att vara utan mat i åtta 
veckor, i extrema fall även längre, förutsatt till-
gång till vatten.

Vid ett längre tillstånd av hunger påverkas hjärnan 
negativt och funktioner som koncentration, minne, hu-
mör, motoriska färdigheter och även sömn blir kraftigt 
påverkade.

Hur förbereder man sig för en överlevnadsex-
pedition? 
Det beror på vilka förutsättningar man fått innan expeditionen sätter igång. Vet jag 
på förhand hur det kommer se ut med terräng, väder, växtlighet och tillgång till utrust-
ning med mera underlättar det en hel del till att mentalt förbereda sig. Saknas denna information är 
de enda förberedelser man kan förhålla sig till ens tidigare erfarenheter och träning. 

Med kunskap om bushcraft* och multianvändning av befi ntlig utrustning kommer man långt. 
Fokus ligger alltid på att först fi nna skydd undan naturens krafter. Sedan handlar det om att fi nna 
tillgång till vatten.
*Bushcraft kan lite enkelt förklaras ha samma innebörd som Allemansrätten. Alltså kombinationen av att kunna trivas i na-
turen samtidigt som man tar sitt personliga ansvar för att se till att vidare generationer skall ha samma rätt att njuta av den.

Av det som är ätbart, vad äter du helst i naturen?
Enklast att få tag i är alltid bär. Blåbär, odon, kråkbär, lingon och hjortron. Jag ser alltid till att ha min lilla bärplockare fastspänd 
på ryggsäcken när jag är ute och vandrar. Problemet är att det behövs en hel del för att fylla energidepåerna. Dessutom är ensidig 
kost inte bra i längden. I övrigt är fi sk av alla de slag troligen den enklaste typen av föda att få tag i, så länge det fi nns vattendrag 
i närheten.

TRENDEXTREMTRENDEXTREMTREND

Vad säger du, du professionelle äventyrare?

Och vad äter du allra minst?
Dessvärre måste jag säga svamp. Mestadels för att jag än idag inte känner mig tillräckligt säker på vilka svampar jag kan äta och inte.
Ett misstag i en överlevnadssituation kan vara katastrofal och därför är det inget vidare att ta fel då.

 Robin Ridell
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I NÄSTA 

NUMMER

EFTER FÖRLOSSNINGEN 
– SÅ GÖR DU DIN EGEN 

KROPPKAKA
Vi har träffat Gudrun som har valt att brassa sin efterbörd.

I NÄSTA  G'LUCK:

NILS-PETTER ODLAR I 
PARKETTEN

Berättelsen om en gammal gammal man som förvandlat sitt  
vardagsrumsgolv till en levande trädgård.

SENAP SOM STILGREPP
Varför rimmar alla tuffa rappare på Dijonvarianten Grey Poupon?

REPORTAGE:



xx67

I NÄSTA  G'LUCK:
ANNAN LÄSNING:

VARFÖR INTE  
PAMPERSAFFÄREN?

SÅ FÅR DU TILL EN FESTMÅLTID  
UNDER 5000 KRONOR

HEMLIGHETEN BAKOM DEN RYSKA KNÖLEN

PANELEN TESTAR: DUMPLINGS

LAX VS. L.A.X
OCH:

PER MORBERG SVARAR 
EVENTUELLT PÅ TRE FRÅGOR 

OM BLODMAT




