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4   Eldmakaren

DE FÖRSTA

ELDMAKARNA

Det finns ingen art som har ändrat matvanor så mycket och så
ofta som människan. Människan är den enda primat som väl-
jer att äta kött och rotfrukter och frön trots att muskelproteiner

är hårdsmälta och rotfrukternas cellulosa är för hård och fröna är gif-
tiga. Hade inte våra förfäder lärt sig hantera elden för att denaturera
proteiner till peptider eller för att spränga sönder cellulosa eller för
att avgifta fröna så hade vi inte funnits idag.

När miljön förändrades så förändrades den tillgängliga kosten så det
blev nödvändigt att hitta något annat att äta. Det finns många upp-
fattningar om när våra förfäder lärde sig att tända en eld och att un-
derhålla den för en del säger att det var för en halv miljon år sedan
och andra säger att det måste ha varit för minst en miljon år sedan då
hon utvandrade från Afrika mot kallare trakter. Att bli tvungen att
lämna sin miljö för att leta efter något att äta är inte lätt för en art som
går på två ben och saknar päls och skarpa tänder eller vassa klor så
det blev en svår resa för att bli Homo sapiens sapiens.

Människan har ändrat sin kost från huvudsakligast vegetarisk
till nästan bara animalisk för att för 10 000 år sedan börja äta gräsfrön
i form av säd. De senaste 100 åren har vi åter börjat äta allt mer ani-
malisk kost och dessa förändringar har vi inte gjort ostraffat. Om man
vill veta vad våra förfäder hade för matvanor så får man gå efter hur
deras tänder såg ut och hur stor mage de hade men om man vill veta
ifall de använde sig av elden så är det betydligt svårare men om vi vet
vad de åt så vet vi om det gick att äta den kosten med eller utan tillag-
ning. Vad vi vet är att proteiner måste denatureras för att bli ätliga
och vi vet att stärkelse måste spjälkas till socker och om stärkelsen är
innesluten i cellulosa så måste cellulosan sprängas för att vi skall
komma åt näringen och sädesslagen innehåller gifter som måste han-
teras på rätt sätt.



När det blev klart att människan härstammar från tidigare arter så
blev det viktigt att leta efter dessa förfäder och ta reda på hur de levde
och vad de åt för att överleva. Det var för ungefär 30 miljoner år se-
dan som Afrika började spricka på längden så att Rift Valley bildades
vilket gjorde att regnet föll mest på den västra sidan så den östra för-
vandlades till savann och våra tidiga förfäder fick ändra levnadssätt
och lämna skogen och den vegetariska kosten och börja äta vad som
det var gott om på savannen och det var de betande djuren. Det finns
inget som tyder på att Homo habilis den händiga människan var nå-
gon jägare men det är troligt att de med sina stenknivar kunde skära
igenom den tjockaste hud från dödade djur och fly med bytet innan
hyenorna kom. När Homo erectus den upprättgående människan ut-
vandrade mot kallare trakter så krävdes förmågan att hantera elden
och att ha lämpliga kläder. I de varma trakterna fanns det mat året
runt men i de kalla trakterna var det viktigt att kunna lagra mat för
att överleva vintern.

Det var på 1800-talet som man började intressera sig för vilka
som var våra förfäder och började leta efter dem och började undra
över hur de såg ut och hur de levde men man funderade inte över
vad de levde på och vad de tyckte om att äta eller vad de var tvungna
att äta.

I en dal som heter Neandertal nära Düsseldorf fanns ett kalkstens-
brott där man stötte på en grotta 1856. När man avlägsnade ett lager
för att komma åt kalkstenen så stötte man på några benknotor som
man slängde ut ur grottan men stenbrottets ägare fick syn på dem
och gav dem till skolläraren i Elberfeld. Några forskare fick titta på
fynden och sa att det med största sannolikhet var ben från en utdöd
människoart vilket väckte uppståndelse men en professor vid Berlins
universitet undersökte benen och kom fram till att det var ben från en
vanlig människa som drabbats av rakit och svår gikt.

Upptäckten av Neandertalaren skedde tre år innan Darwin pu-
blicerade sin bok On the Origin of Species där han skrev lite försik-
tigt i slutet av boken att växternas och djurens ursprung och utveck-
ling även kunde sprida ljus över människans tillkomst och utveck-
ling. Denna antydan att människan som Guds avbild skulle vara i
nivå med aporna gjorde att han blev hänsynslöst angripen av fana-
tiska motståndare. I sin bok The Descent of Man 1871 så påstod han
klart och tydligt att utvecklingsläran också gällde för människan och
att hon är en art bland alla andra arter.

Tanken med hans böcker var att ersätta bibelns skapelseberät-
telse med en förklaring till arternas uppkomst utan att förneka guds
existens vilket på den tiden skulle ha varit allt för provokativt. Han
löste detta genom att säga att det var Skaparen som blåste in livet i
materien så evolutionen kom igång men egentligen ville han nog visa
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hur onödigt det är med en skapare för att förklara arternas ursprung.
För de bibeltrogna så har världen skapats på sex dagar för 6 000 år
sedan och ett påstående om att det skulle vara en process under många
miljoner år hade blivit besvärligt.

Bibelforskaren Joseph Barber Lightfoot beräknade 1644 med hjälp
av skapelseberättelsen att världen skapades den 7 september 3928 f. Kr.
klockan 9 på morgonen medan ärkebiskop Ussher ansåg att det var
den 24 oktober 4004 f. Kr.

Det var Ernst Haeckel som i sin bok Den naturliga skapelse-
historien 1868 sa att det måste finnas en förbindelselänk mellan apan
och människan som han kallade för den felande länken eller
Pithecanthropus som betyder apmänniska.

Tanken på att bli den förste som hittade den felande länken var
så frestande att det lockade inte bara forskare från många länder utan
också många äventyrare och amatörer som började gräva efter ben
och tänder. Advokaten Charles Dawson sa 1911 att han hade hittat
ett kranium och större delen av en underkäkes högra sida som han
påstod skulle vara omkring 500 000 år gamla. Han hade också fynd
som visade att denna människa kunde hantera verktyg och därför
kunde betraktas som den felande länken och fyndet döptes till Pilt-
downmannen. Kraniet påminde om en människas medan käken  dä-
remot såg mera ut som en apas fast kindtänderna hade en mänsklig
form. Naturligtvis blev det stridigheter mellan de etablerade paleon-
tologerna om fyndens värde och flera av dem satsade sitt goda namn
och anseende. En av dem var Arthur Smith Woodward som var
chefspaleontolog vid Natural History Museum i London. Han döpte
fyndet till Eoanthropus dawsoni som betyder gryningsmänniskan. Un-
der de följande åren grävdes det ivrigt på fyndplatsen med allt fler
fynd som resultat.

Att Piltdownmannen var en förfalskning blev avslöjat när fors-
karen Kenneth Oakley kom på att man kan avgöra åldern genom att
mäta fluorhalten i benen. Det visade sig att fynden var bara 50 000 år
gamla vilket är mycket yngre än djurfossilerna på samma plats. Char-
les Dawson som hittade fynden blev naturligtvis misstänkt för fal-
sarierna men vid närmare eftertanke så kom man fram till att han inte
hade de kunskaper som behövdes för att tillverka dessa föremål. De-
larna var från olika individer och tänderna nedslipade och fynden
hade färgats för att se gamla ut.

I Amsterdam fanns Eugéne Dubois som var lektor vid universitetet
och han hade bestämt sig för att hitta den felande länken och han
grubblade länge över var hans kulle börja leta. Av någon anledning
fick han för sig att det bästa stället var den malajiska arkipelagen.
Han började leta efter någon som kunde bekosta resan men det var
ingen som ville satsa på någon som skulle resa till malajiska



arkipelagen för att gräva efter den felande länken så han slutade på
universitetet och tog tjänst som läkare i den holländska kolonialar-
mén och reste till Sumatra 1887.

När han börjat sin tjänst som läkare i Padang så använde han sin
lediga tid för utgrävningar men utan att hitta någon apmänniska. Ef-
ter ett par år så gav någon honom några fragment av en skalle som
hade hittats i ett marmorbrott på Java. När han pusslat ihop bitarna
så förstod han att det var på Java som han borde leta istället för på
Sumatra så han begärde förflyttning. Det var vid en strand av floden
Solo som han hittade en kindtand och överdelen av en skalle med
kraftigt utvecklade ögonbrynsbågar. Han hittade också ett helt lår-
ben och allt låg i samma geologiska skikt. Han misstänkte att delarna
tillhörde en varelse som omkommit under ett vulkanutbrott så 1894
publicerade han en avhandling med titeln Pithecanthropus erectus,
en människoliknande övergångsform från Java och erectus betyder
att varelsen gick upprätt vilket lårbenet visade. När de infödda såg
hans märkliga intresse för gamla benbitar så började de också samla
benbitar för att sälja till alla de främlingar som kom dit för att få tag
på fossiler.

Några nya fynd av Javamänniskan hittades inte förrän von Koe-
nigswald kom till Java 1927 och upptäckte en barnskalle. Detta fynd
gjordes i ett äldre skikt så det blev stridigheter om det verkligen var
Pithecanthropus eller inte men till sist bestämde man sig för att det var
en Pithecanthropus och att denna varelse borde ha levt för 800 000 till
400 000 år sedan.

I Kina hade man länge använt pulvriserade drakben till mediciner
och dessa drakben var mycket eftertraktade. När en tysk läkare var i
Kina 1899 så köpte han några drakben och tog med dem till Tyskland
där man undersökte dem och upptäckte att det inte var några drakben
utan delar av fossila däggdjur.

I Kina ansågs draken vara en symbol för den främsta människan
och två av de gamla kejsarna var söner till drakar. Draken har funnits
länge i Kinas historia och det finns sniderier i elfenben från Yin-dyna-
stins huvudstad som är 3 100 år gamla. Man sa att under sommartid
så bor draken bland molnen för att på hösten återvända till sina pa-
lats på havets och sjöarnas bobottnar. Drakens favoritföda är arsenik
och dess blod är en dyrbar vätska och rubinen är en petrifierad droppe
av dess blod. På apoteken kan man köpa Lung Ku som är drakben
och Lung Ya som är draktänder. De drakben som är smala med breda
ådror härstammar från hondrakar och de som är grova med smala
ådror är från handrakar och de drakben som har samlats av kvinnor
anses värdelösa. Drakbenen skall pulveriseras och blandas i te och är
verksamma mot de flesta sjukdomar.

I Sverige fick vetenskapsmannen och äventyraren Johan Gunnar
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Andersson höra talas om de tyska drakbenen och förstod att sådana
fynd kunde ha paleontologiskt värde. Andersson brukade kallas för
Kina-Gunnar och hade hunnit med en hel del i sitt liv. Han hade varit
med på expeditioner till Spetsbergen och till Björnön i Barents hav
och han hade varit med på Otto Nordenskjölds omskrivna expedi-
tion till Sydpolen och varit i Kina för att leta malmer. När han kom till
Kina upptäckte han att apotekarna inte ville avslöja varifrån de fick
sina drakben så han tog hjälp av svenska missionärer som började
leta och 1918 så hittade man en del ben av noshörningar och hyenor.

Nästa år skickade Andersson ut några kinesiska geologer som
upptäckte att drakbenen utvanns genom att man grävde tunnlar i ler-
kullarna. Han lyckades skaffa pengar till en ordentlig utgrävning men
förstod snart att han behövde en paleontolog för att klara uppgiften.
Den österrikiske geologen och paleontologen Otto Zdansky fick en
förfrågan om han ville resa till Kina för att leda utgrävningarna un-
der tre år. Han skulle inte få någon lön men resa och uppehälle betalt
vilket han accepterade mot att han fick rätten att själv publicera veten-
skapliga arbeten om sina fynd. Han skyndade sig att avsluta sin dok-
torsavhandling och disputerade i Wien och promoverades i sin från-
varo på våren 1921 innan han reste till London för att ta en båt till Kina.

Fyndplatsen kallades av kineserna för Drakbensberget och låg vid
byn Zhoukoudian som ligger fyra mil sydväst om Peking. Redan 1921
hittade Zdansky en kindtand från en hominid och stoppade tanden i
fickan utan att berätta det för någon trots att det var ett sensationellt
fynd och han höll tyst om upptäckten i fem år. När han kom till Upp-
sala och gick igenom sitt material så hittade han ytterligare en tand.

När kronprins Gustaf Adolf och hans hustru Louise under en
långresa kom till Peking så ville de att Andersson skulle berätta om
utgrävningarna och insamlingarna av föremål i Kina. Eftersom kron-
prinsen var ordförande i Kinakommittén så ville Andersson visa upp
så mycket som möjligt och då frågade han Zdansky om han hade några
intressanta fynd att visa upp och det var då som Zdansky skrev en
rapport som Andersson redovisade i medicinska högskolans stora sal
i Peking och detta blev kvällens höjdpunkt. Effekten blev mycket kraf-
tig och nyheten spred sig snabbt över världen och fyndet döptes till
Pekingmänniskan.

Det har diskuterats mycket varför Zdansky dröjde så länge med
att visa sina fynd och varför han inte hade nämnt det för Andersson.
Resultatet blev att hans namn glömdes bort. I den vetenskapliga tid-
skriften Natur skev man att Andersson en gång upptäckt platsen och
att den senare blivit delvis utgrävd av Zdansky. Det var först när Tore
Frängsmyr började skriva om Pekingmänniskan som Zdansky fick
upprättelse men då var han redan död. Efter upptäckten av Peking-
människan blev det en vanlig uppfattning att människan härstam-
made från Centralasien men Pekingmänniskan levde ungefär sam-



tidigt med Javamänniskan. När utgrävningarna stoppades 1938 så
hade man grävt fram lämningar efter fyrtio individer och man hade
hittat fyra lager av aska och ett av lagren var på vissa ställen sex
meter tjockt. Om elden hade använts för att grilla eller steka är
osäkert men den behövdes säkert för att lysa och värma och hålla
rovdjuren borta.

Grottan i Drakbensberget hade under vissa tider bebotts av
hyenor som drog in sina byten och lämnade kvar ben och avföring
och ibland var det vargar eller grottbjörnar och fåglar som stött upp
osmältbara rester av smådjur. Klippblock lossnade från taket och stör-
tade ner så grottans struktur förändrades hela tiden och ibland kom
det in människor så denna grotta är den rikaste fyndplatsen av erectus
och det var här som man hittade Pekingmänniskan. Samtliga
erectusskallar som man hittade har saknat ansikte och undersida så
man har diskuterat om det var fråga om kannibalism då man plockat
ut hjärnan. En annan märklighet är att det finns mer skallar än övriga
skelettdelar så man har uppfattat det som om människorna har
styckats utanför grottan innan man tagit in huvudena för någon form
av ceremoni. Det är också möjligt att de ömtåliga skallarna har ska-
dats av andra orsaker då det är ett vanligt beteende hos hyenor att de
bär bytets huvud till lyan för att där äta den näringsrika hjärnan.

Eftersom utgrävningarna bekostades av Rockefeller Foundation
så betraktade japanerna utgrävningen som en amerikansk verksam-
het så efter anfallet på Pearl Harbor den 8 december 1941 så ville
japanerna ta över samlingarna. Dessa samlingar hade packats i lådor
för att föras över till Amerika men när japanerna öppnade förvarings-
rummet där fossilerna skulle vara så var rummet tomt och ännu idag
så vet man inte var de finns. Det finns flera rykten om vad som hänt
och ett av dem är att lådorna förts ombord på ett amerikanskt fartyg
som antingen sänktes eller togs av japanerna.

En del paleoantropologer har betvivlat att de mörka lagren i grot-
tan kan vara aska och velat förklara dem som ugglespillning som lag-
rats under tusentals år och som kanske rent av har självantänts men
man har hittat vissa djurs tänder och skallar som har bränts.

Stenen blev människans första verktyg och det var stenen som gjorde
det möjligt att slå heta och långlivade gnistor som kunde skapa eld
och det var stenskärvorna som gjorde det möjligt att skära genom
den tjockaste elefanthud för att komma åt den mat som fanns där
under huden. Den långa period då människan gjorde sig beroende av
stenarna har döpts till paleolitikum eller äldre stenåldern och är en
period på kanske 2,5 miljoner år.

Upptäckten att människan använt stenen som verktyg var en upp-
täckt som började på 1830-talet då tulltjänstemannen och arkeologen
Boucher de Perthes hittade flintor som föreföll vara bearbetade av män-
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niskor. Det var i Sommeflodens avlagringar vid Abbeville i Norman-
die som han gjorde sina fynd av något som liknade primitiva redskap
och vapen. När han visade upp sina fynd för några vetenskapsmän i
Paris och sa att stenarna var verktyg och vapen som tillverkats av forn-
tida människor så blev han utskrattad. I många år fortsatte han att prata
om sina fynd och han publicerade ett verk i fem band med titeln
Antiquités celtiques et antédiluvienns som betyder att fynden var
från människor före syndafloden. Böckerna väckte mycket uppmärk-
samhet men betraktades som fria fantasier och man sa om honom att
han var en lantlig amatör som inte förstod något om forskning eller
vetenskap och att fynden var förfalskningar. Man sa också att hans
åsikter stred mot kyrkans lära om människans skapelse. I femton år
kämpade han envist för sina upptäckter innan han fick hjälp av de två
ansedda engelska forskarna Lyell och Prestwich. De hade rest till
Sommers för att undersöka fyndplatsen och studera Perthes samling.
Deras slutsats var att dessa bearbetade flintor var redskap och vapen
som tillverkats av några forntida människor. Lyell skrev boken Geological
evidences of antiquiti of man som publicerades i London 1863 och efter
detta blev det accepterat att människan en gång i tiden hade använt
vapen och verktyg som tillverkats av sten men man visste inte när denna
användning hade börjat.

Den stora frågan var när den felande länken blev så mycket män-
niska att hon kunde göra eld och hantera eld och detta blev en fråga
för paleontologerna. Paleontologi är det förflutnas zoologi och de som
som klassificerar människans utvecklingsstadier kallas för paleoantro-
pologer. Dagens människa kallas sapiens och hennes anfader för erec-
tus. När erectus blev sapiens är en fråga som har orsakat många gräl
bland paleontologer men en vanlig uppfattning är att det skedde i en
period mellan 400 000 och 100 000 år sedan. Det är osäkert om erectus
kunde hantera elden när hon utvandrade från Afrika mot kallare trak-
ter för ungefär 1,8 miljoner år sedan eller som en del säger för en mil-
jon år sedan. Hon vandrade mot öster bort till Kina och något senare
till södra Europa och lämnade spår efter sig. När erectus kom till Eu-
ropa vet man inte med säkerhet men i Italien nära Rom har man hittat
en boplats som är mer än 700 000 år gammal och 1911 hittade man i
Clacton i östra England en spjutspets av idegran som är mer än 300
000 år gammal. Av mikrospåren kan man avgöra att spetsen är sku-
ren med flintredskap. Grottorna i Zhoukoudian söder om Peking har
bildats genom erosion av kalksten. I dessa grottor har man hittat mer
än 100 000 redskap som tillverkats av erectus men för tiden efter 200
000 år finns det inga fynd av erectus. Det är tydligt att erectus var en
skicklig jägare som väntade i dalarna mellan kullarna på de hjordar
av vilt som flyttade söderut för vintern. De drev ut djuren i sump-
markerna med hjälp av gräsbränder och kunde till och med fälla
elefanter.



För ungefär 100 000 år sedan utvandrade de första sapiens från
Afrika men det var en tidig form av sapiens. Det som har kallats den
nya människan har daterats till perioden runt 130 000 till 120 000 år
sedan då hjärnans kapacitet verkar ha förändrats kraftigt. En annan
period är för ungefär 40 000 till 30 000 år sedan då verktygen helt
plötsligt blev förfinade och de fösta grottmålningarna kom och man
började använda ben och horn som råmaterial i redskapstillverkningen
och det var antagligen då som man första gången började koka ma-
ten. Det är från den här tiden som människan börjar kallas för Homo
sapiens sapiens.

I Lake Mungo i Australien finns en fyndplats där man har hittat
härdar och en lerugn som är 32 000 år gamla. Där fanns också tre
mänskliga skallar varav en av en kvinna som kremerats för 25 000 år
sedan. Detta betyder att de kommit vattenvägen till Australien som
inte hade någon landförbindelse med Asien även om Australien
hängde ihop med Nya Guninea och Tasmanien när havsnivån var
mycket lägre än idag men det var ändå minst 50 kilometer öppet vat-
ten.

Invandringen över Berings sund till Amerika skedde kanske för
30 000 år sedan men den finns arkeologer som säger att det skedde
för 12 000 år sedan. Vad man vet är att det fanns en isfri landbrygga
över Berings sund för 12 000 år sedan.

Även om sapiens har en anfader i erectus så hade erectus en fö-
regångare som kallas Homo habilis och habilis betyder att denna va-
relse var händig och kunde tillverka primitiva verktyg av sten. Det är
inte bara flinta som har använts till verktyg för flinta finns bara i kalk-
lager så man har varit tvungen att använda det man fick tag på. Det
bästa materialet är obsidian som är vulkaniskt glas och som ger den
vassaste eggen och är vassare än den vassaste stålskalpell och an-
vänds därför ännu idag inom kirurgin. Flinta är sällsynt i Afrika där
de tidigaste människorna levde så flinta är inte det äldsta materialet
för verktyg utan det är finkornig lava och obsidian eller kvarts. För-
delen med flinta är att det är lätt att slå skärvor av som är lika vassa
som en modern kniv. Arkeologer har hittat mer än 150 flintgruvor i
Frankrike, Belgien, Storbritannien och Polen. I Sverige finns det mycket
flinta runt Malmö och Kristianstad.

Sköra bergarter som flinta och kvarts och obsidian har jämna
klyvningsplan vilket ger vassa kanter medan kristalliska bergarter
som till exempel kvartsit är svåra att skiva men om man värme-
behandlar dem så blir skivtillverkningen lättare efter som man dri-
ver ut vatten mellan kristallerna. Värmebehandlingstekniken har
funnit de senaste 50 000 åren och har påträffats på fyndorter i Sibi-
rien och Amerika och Australien. Metoden är att begrava stenarna i
sand och elda ovanpå dem med en liten eld i flera timmar och låta
dem svalna långsamt och detta för att stenarna inte skall spricka
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under processen. Med den här metoden blir det lättare att få vassa
knivar och skrapor.

Idag är Darwins utvecklingsteori helt accepterad av antro-
pologer men mer än 40 % av alla amerikaner tror på bibelns ska-
pelseberättelse och förnekar att människan har utvecklats ur an-
dra däggdjur.

Idag är människan den enda art som är beroende av elden för att få
den näring som hon behöver och det har betvivlats om människan
idag kan leva på endast rå mat. När Afrikas skogar minskade och
savann och öken blev vanligare så fick den tidiga människan allt svå-
rare att få sin näring så hon blev tvungen att leta efter något annat att
äta och det blev den animala kosten. Hon hade tidigare ätit lite kött i
form av larver och kräldjur och små däggdjur men med uppfinningen
av stenkniven så kunde hon komma åt det som finns innanför skinnet
på även så stora djur som elefanter men hon kunde bara äta de lätt-
smälta delarna som benmärg och hjärna och de inre organen som le-
ver och hjärta och njurar och bräss men inte musklernas råa proteiner
då råa proteiner är för hårdsmälta och svårtuggade för alla primater.
Om man denaturerar proteiner till peptider eller aminosyror så blir
de lättsmälta och mer smakrika och denaturera proteiner kan man
göra genom upphettning eller gravning eller jäsning eller bultning
men det var upphettningsmetoden som erectus upptäckte och som
gav henne en möjlighet att överleva.

Med eldens hjälp kan vi komma åt de osmältbara rötternas nä-
ring för när växten lagrar sin näring i rötterna så är det i form av
stärkelse som är osmältbart för människan. Om vi äter en rå potatis
så kan vi inte få ut någon näring av den men om vi kokar eller steker
eller bakar den så spränger vi sönder cellernas ytterskikt och bryter
ner stärkelsen till socker.

Det finns två uppfinningar som har gjort det möjligt för våra för-
fäder att överleva och den ena är att kontrollera elden och den andra
är stenkniven men det hade inte räckt om hon inte också hade lyckats
domesticera vissa djurarter och växter.

Det dröjde ungefär 1,5 och 2 miljoner år från det habilis bör-
jade göra knivar till dess att erectus lärde sig att hantera elden för
att denaturera proteiner och det tog ännu längre tid innan sapiens
lärde sig konsten att koka maten vilket vi nog bara har gjort i 20 000
eller 30 000 år för det behövs en vattentät behållare för att koka
och med kokningen blev det också lättare att avgifta växter för
många växter innehåller gifter. Sapiens lärde sig också att med el-
dens hjälp göra keramik och tegel och metall av malmer för att
smida svärd och plogbillar eller för att färga textilier och brygga öl
och baka bröd.



Konsten att hantera elden är att bevara elden med lite syre och mycket
aska vilket kunde vara svårt nog i fuktiga miljöer. Att åstadkomma eld
blev en viktig konst för även de mest lättantändliga material som frö-
mjöl behöver en temperatur på 280°C för att börja glöda. När man slår
två stenar mot varandra så bildas det gnistor men för att gnistorna skall
bli tillräckligt långlivade så krävs det stenar som innehåller mineraler
som pyrit eller liknande. Det blev mycket enklare när eldstålet kom för
3 000 år sedan men innan dess kunde det vara besvärligt att slå eld så i
vissa kulturer föredrog man att använda friktionsvärme med båg-
drill eller rotera med handflatorna vilket kräver mycket träning.

Det räckte inte med konsten att hantera elden för den nya kosten
var ofta giftig eller osmältbar innan man hade lärt sig hur den skall
tillagas och denna kunskap krävde många offer. Konsten att hantera
elden var en viktig kunskap men det fanns ett pris att betala för råva-
ran förändras vid upphettning och det är inte alltid till fördel för den
som skall äta den maten.

För att denaturera däggdjurens proteiner så behövs det en tempera-
tur runt 60 till 70°C och för fiskar och skaldjur behövs det 35 till 40°C.
Djuren i havet har proteiner som är lätta att denaturera så det räcker
med det låga pH som finns i vår magsäck så vi har inte så svårt för att
smälta rå fisk och skaldjur eller ostron och andra molusker. När man
ser på de vägar som erectus och senare sapiens använde när de vand-
rade ut ur Afrika och spred sig över jorden så är det tydligt att de
följde kuster och vattendrag vilket betyder att fisk och skaldjur var en
viktig och dominerande del i deras kost. Under den kalla glacialen
för 170 000 till 130 000 år sedan var det nog svårt att få tag på den
näring som behövdes så människan började praktisera vad som kal-
las beachcombing då hon levde nära vatten och levde till stor del på
en kost av fisk och skaldjur och under denna period växte hjärnan
kraftigt och erectus blev sapiens. Så länge spjutet var det viktigaste
jaktvapnet så var det mycket enklare att plocka molusker och kräftor
eller ljustra fisk än att försöka döda de stora fyrfota däggdjuren.

Det är en vanlig uppfattning att istiden är förbi men egentligen är vi
mitt inne i en istid som började för 1,6 miljoner år sedan. Under denna
istid har det funnits kallare och varmare perioder och de varmare perio-
derna kallar vi för interglacialer och de lite mindre varma för interstadialer
och de riktigt kalla perioderna är de som kallas för glacialer. I genom-
snitt har de kalla perioderna varat i ungefär 100 000 år och interglacia-
lerna i 10 000 till 15 000 år. Dessa temperaturförändringar har påverkat
växter och djur och deras livsbetingelser och därmed har de påverkat
våra förfäder och förutsättningarna för vår existens.

Det är lite oklart när det gäller vilka vägar som erectus har an-
vänt när hon utvandrade men när det gäller sapiens så är det tydligt
hur hon följde kuster och vattendrag. De första invandrarna till Aus-
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tralien kom dit för minst 50 000 år sedan men det finns inga fynd i
inlandet som är äldre än 12 000 år så det är tydligt att invandrarna till
en början spred sig längs kusterna och längs de dåvarande vatten-
dragen där det var lätt att få tag på mat.

När de första invandrarna kom till Tasmanien så fanns det en
landförbindelse till Australien men när havet steg så blev Tasmanien
en ö och invandrarna blev isolerade. När européerna kom dit så upp-
täckte de till sin förvåning att invånarna inte ville äta fjällig fisk. När
kapten William Bligh kom till ön så blev han förundrad över frånva-
ron av fiskben i de läger som hans män undersökte och invånarna
blev förskräckta när de såg en fisk på glöden. När Rhys Jones gjorde
sina utgrävningar i Rocky Cape så såg han att efter invandringen för
8 000 år sedan och fram till för 3 500 år sedan så hade man ätit fisk.
Det är osäkert vad som var orsaken till att man slutade äta fisk men
det finns en hypotes om att fisken var mager och kalorifattig så man
valde att äta musslor och sälar och pingviner.

Människan har ett stort behov av fett men i växter finns nästan
inget fett och köttet från vilda djur innehåller bara 4 % fett så det var
egentligen bara från fisk och annan havsmat som de kunde få sitt fett.
När det kom ett så effektivt vapen som pilbågen så kunde människan
börja en storskalig jakt och bli en riktig storätare av kött så hon fick
för lite kolhydrater. För att hjärnan skulle få sitt behov av glukos så
utvecklade en del människor insulinresistens så den viktiga glukosen
kunde reserveras för hjärnan och andra viktiga organ. Denna resis-
tens mot insulin är en fördel för köttätare men när vi blev agrarer och
växtätare så blev insulinresistensen en nackdel som resulterade i dia-
betes så före agrarkulturen var diabetes ovanligt.

Den mat vi äter idag är något annat än den våra förfäder åt och vi
mår inte bra av den här kosten så det är många som söker sig tillbaks
till den ursprungliga kosten och problemet är att veta vad som var
den ursprungliga kosten för den har förändrats hela tiden. Vi har haft
många förfäder och det diskuteras mycket om när man skall börja
kalla någon av dem för människa. Den första som har kallats män-
niska är habilis vilket betyder den händiga människan och som dök
upp någon gång för 2,5 miljoner år sedan och hennes kost var nog
huvudsakligast vegetarisk om man skall döma av käkarna och tän-
dernas slitage och utformning för tänder och käkar har förändrats
ända fram till vår tid. För omkring 900 000 år sedan kom de svåra
istiderna som då och då blev avbrutna av varma interglacialer vilket
gjorde att afrikanska områden växlade mellan savann och regnskog
vilket krävde förmåga att växla mellan vegetabilisk och animalisk föda.
För 700 000 år sedan kom en kraftig ökning av stora landdjur i Eu-
ropa med djur som elefanter och hovdjur som vandrade norrut från
Afrika och det blev överskott på animalisk föda.



Matsmältning är en kostsam process och hur kostsam den är be-
ror på hur svårsmält födan är. Den mat som består av monosackarider
och disackarider är den mest lättsmälta och finns i mogna frukter och
i honung men när sackariderna är bundna i stärkelse så krävs det mer
av matsmältningen och när stärkelsen är bunden som cellulosa så for-
dras det en extrem utrustning för att få ut någon näring. Den lätt-
smälta näring som finns i animalisk kost är mjölk eller blod eller ben-
märg medan proteiner är svårsmälta. Den mat som habilis åt var kan-
ske som schimpansens är idag och det är mogen frukt när det finns
sådan eller blad och späda växter men ogärna rötter. För att få det
livsnödvändiga kobolaminet B 12 så måste schimpansen också äta
någon animalisk föda som insekter eller smågnagare eller små apor.
För att klara av sin kost så behöver schimpansen en stor mage och
stora käkar och kraftiga tänder. Dagens människa har liten mun med
klena käkar och små tänder och magen är liten och tjocktarmen är
kort så det har hänt mycket sedan vi åt den kost som schimpansen
äter. Människan har en ovanligt liten mun i förhållande till sin storlek
för den är bara hälften så stor som apornas. Någon har sagt att män-
niskan är den småmunnade apan och detta beror på att vi har anpas-
sat oss till den lagade maten så vi är inte längre rustade för att äta den
råa maten.

Ju mer lättsmält maten är desto kortare tid behöver den stanna i
magsäcken så hos människan stannar den mellan en till två timmar
medan den hos hunden stannar två till fyra timmar och hos katten
mellan fem till sex timmar. När schimpansen äter andra apor så före-
drar den att äta mage och tarmar och lever och njure och bräss eller
hjärna och benmärg för det råa muskelproteinet är svårsmält och tar
lång tid att tugga så de kan få fler kalorier genom att äta frukt än
genom att tugga kött.

Anledningen till att människan har lyckats leva på en varierad kost
är att hon är en omnivor vilket betyder allätare. Problemet med att
vara omnivor är att man inte kan leva enbart på en vegetarisk kost.

Spjutet var det första avståndsvapnet men när pilbågen och sedan
geväret kom så fick människan effektiva vapen så i Europa utrotades
13 släkten av stora däggdjur och när människa kom till Amerika så
utrotade hon 35 av 45 arter som hästar och mastodonter och när hon
kom till Sydamerika så utrotade hon 46 av 58 arter. På platser där
djuren inte hade sett människor tidigare så var de inte skygga och
därför lätta att jaga och utrota. När det började bli ont om byte på
grund av utjagning så fick hon söka sig till andra näringskedjor. Att
samla in frön var nog inte så tilltalande för frön är små och de frön
som fanns hade lätt för att lossna och falla till marken när de var
mogna. Fröna maldes och blandades med blod i krukor som grävdes
ner så innehållet fick jäsa.
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BONDEBONDEBONDEBONDEBONDE

Att man började odla växter har berott på att man var tvungen.
Om det finns gott om ätliga växter och tillräckligt med vilt så
finns det ingen anledning att odla eller hålla boskap för det är

mycket enklare att samla vilda växter och jaga vilda djur än att odla
och skörda eller hålla djur inom stängsel så att bli bonde betydde att
arbetstiden blev fyra gånger längre.

När människan blev jordbrukare så blev hon bofast och kunde
därför inte längre följa efter de vandrande djuren så hon blev inte
bara bonde för hon blev också djurhållare så att hon hela tiden visste
var hon hade djuren. En fördel med att hålla djur är att köttet håller
sig färskt så länge djuret lever så det är en stor fördel med ett levande
skafferi.

Det går inte att domesticera alla däggdjur men det är ändå många
som har blivit domesticerade och alla har varit betydelsefulla på sitt
sätt. Människan har haft ett ovanligt starkt behov att sprida sig över
jorden till platser som hon inte är konstruerad för att leva på och hon
har tvingats att leva på en kost som hon inte är konstruerad för. För
att klara sig har hon varit beroende av de djur hon domesticerat. Med
hunden som hon fick från vargen så fick hon tillgång till jordens skick-
ligaste jägare som är född till att jaga och samarbeta med flocken.
Renen var det djur som gjorde det möjligt för människan att bosätta
sig i arktiska områden och detta var långt innan renen blev domesti-
cerad. Geten och fåret var förutsättningen för att starta den agrara
kulturen som blev lättare när hon fick kon som dragare och mjölk-
producent. Med kamelen och dromedaren kunde hon leva i öknar
och halvöknar. Med vattenbuffeln kunde hon plöja de blöta risfälten.
Med jaken kunde hon transportera bördor på höga höjder och med
hästen kunde hon färdas snabbt under långa resor och få en villig
dragare. Med katten fick hon en villig väktare för sina förråd men det



har också varit många andra djur som hjälpt människan att överleva
och det har inte bara varit däggdjur för hönsfåglar och änder har haft
en stor betydelse.

Man skiljer på tämjning och domesticering då man med tämj-
ning menar att man adopterar ungar och låter dem bli medlemmar i
familjen medan domesticering är när en grupp av individer blir se-
lektivt avlade utan inblandning av den vilda arten. Tamdjur har nog
förekommit långt före domesticeringen genom att man tagit med sig
unga djur och matat dem och ibland ammat dem som sina egna barn
så att de blivit medlemmar i familjen. De flesta flockdjur har lätt för
att acceptera en sådan behandling och vissa arter gör det lättare än
andra som till exempel hunden och katten som dessutom har lätt för
att bli rumsrena vilket de flesta arter inte klarar av.

Människan försökte domesticera många arter och lärde sig snart
att det var svårt med sådana djur som gaseller och många andra hjort-
djur. De unga djuren var vänliga och lättillgängliga men när de blev
könsmogna och brunstiga så ville de inte längre umgås med männi-
skor. Lamm och killingar blev däremot så bundna till människor att
de ville stanna för resten av livet och det var djur med dessa beteen-
den som blev människans domesticerade djur.

FÅRET OCH GETEN

Nötboskap och getter och får är av familjen Bovidae som är slidhorns-
djur. Den stora skillnaden mellan de olika slidhornsdjuren är att en
stor del av dem är territoriella hela året. Dessa djur sprider ut sig i
landskapet och hanarna försöker kontrollera honorna inom sitt revir
och kan därför inte acceptera andra hanar inom reviret. Den andra
gruppen är inte revirhävdare och de bildar egna flockar med inbör-
des rangordning. När dessa djur blir domesticerade så betraktar de
människan som medlem av flocken och ser människan som den hög-
ste i rangordningen och har därför ingen tanke på att utmana henne.
När man har försökt tämja antiloper så har det inte gått så bra för
hanarna tål inte att leva så nära varandra utan kämpar tills de dör
och honorna sprider ut sig och de nyfödda kalvarna blir skadade el-
ler ihjältrampade.

Det första djur som domesticerades var nog hunden som man
tog till hjälp vid jakten på vilt men hunden har också i vissa kulturer
använts till mat och ännu idag äter man hundkött i en del av Asien.
Astekerna i Mexiko hade en hund av hårlös ras som de kastrerade
och gödde med majs men när den europiska boskapen infördes så
slutade de äta hund. Det är mycket troligt att vargen ibland har blivit
adopterad som keldjur och sällskap för hundratusentals år sedan men
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då den inte avlades utan parade sig med de vilda vargarna så förblev
den en varg utan att utvecklas till en lydig hund.

Det finns en 12 000 år gammal grav i Ain Mallaha i Israel som
innehöll resterna av en äldre kvinna och en 3 till 5 månaders valp.
Om det var en tämjd varg eller en tamhund är svårt att avgöra men
det finns fynd av tamhundar som är 10 000 år gamla och det förefal-
ler som om hunden uppträdde på flera platser samtidigt.

Sådana djur som get och får och nötkreatur och svin är de första
matnyttiga djuren medan sådana djur som häst och kamel är senare
och kom inte förrän man behövde lastdjur och dragare och riddjur un-
der agrartiden. Detta har inte hindrat att häst och kamel har använts
som köttleverantörer på samma sätt som hunden men det har nog
inte varit vanligt då de var värdefullare som nyttodjur än som mat.

Får och getter hade ingen större betydelse som jaktbyten men när de
domesticerades för cirka 8 000 år sedan i Främre Orienten så blev de
snabbt betydelsefulla då de kunde utnyttja lågproduktiva marker och
de var lätta att hantera och de gav inte bara kött för de gav också
mjölk och ull och hudar.

Geten var nog det första djur som mjölkades och denna mjölk
blev orsak till den snabba befolkningsökningen. När jordbruket bör-
jade så blev kvinnorna tvungna att arbeta på fälten och kunde då inte
längre amma barnet regelbundet så det blev någon som var hemma
och passade barnen som fick ge dem mjölk från getter och getmjölk är
en bra modermjölksersättning. Barnen brukade ammas i minst tre år
och så länge som modern ammade barnet regelbundet så fick hon
ingen ägglossning och det dröjde fyra eller fem år mellan varje barn.
Afrikanska San-folkets kvinnor fick barn vart femte år men när de
blev bofasta så började de föda varje eller vartannat år.

En del getter kan ge förvånansvärt mycket mjölk som till exem-
pel saanengeten från Schweitz som kan ge en årsproduktion på 700
till 800 kg och ibland ännu mer vilket är mycket för ett så litet djur.
Det är mycket troligt att man inte bara mjölkade geten och fåret för
man tappade dem nog också på blod som massajerna gör med sebu-
kon. Fåret har förändrats mycket mer än geten för den har blivit mind-
re och fått kortare ben då den inte längre behöver fly från predatorer.
Ullens färg har blivit mer varierande och kan skifta i färg från nästan
svart till vitt. En del får har avlats fram för att bli mjölkdjur och andra
för att ge fin ull och en del för köttets skull. När järnsaxen kom för
3 000 till 4 000 år sedan så började man klippa ullen istället för att
vänta på vårfällningen och det var en vanlig uppfattning att ullen var
flera gånger värdefullare än det slaktade fåret. Hos det vilda fåret har
den yttre pälsen styva hår som täcker ullen som växer ut på vintern
men hos det tama fåret så finns bara ullen kvar.



KON

De domesticerade korna härstammar från uroxen Bosprimigenus som
levde kvar ända in på 1600-talet. Den sista uroxen anses ha blivit dö-
dad i Polen 1627. Med den domesticerade kon fick man en bättre mjölk-
producent än geten och fåret men det var en ko som ogärna släppte
ifrån sig sin mjölk till människan och hade antagligen samma bete-
ende som massajernas sebukor som bara kan mjölkas av den kvinna
som brukar mjölka henne och bara om kalven får dia samtidigt. Om
man jämför sebukon  med dagens högavkastande kor så ger hon bara
små mängder mjölk. De första korna kunde i bästa fall ge 200 kg mjölk
per år eller troligtvis betydligt mindre medan dagens kor kan komma
upp till 8 000 kg per år vilket kräver att de får 100 liter vatten om da-
gen och det vanliga gräset räcker inte som föda så de måste få kon-
centrerat foder.

Den första mjölken efter kalvningen har högre fetthalt och pro-
teinhalt och kallas för colostrum. När kalven föds så är den ingen
idisslare för den använder sig då bara av den mage som kallas löp-
mage och när den dricker så finns det en nervreflex som gör att två
muskelveck bildar en ränna ner till löpmagen. Efter födseln så är kal-
vens magsystem helt sterilt så kalven behöver colostrum för att få
antikroppar och vitaminer för då har kalven ännu inte några reserver
av A och D och E-vitamin i levern.

Innan däggdjurens ungar kan tugga sin mat så är det en fördel
att näringen kommer i flytande form och för att denna näring inte
skall rinna igenom matsmältningsorganen alldeles för snabbt så finns
det i magsäcken ett laktasenzym som får mjölkens kasein att ystas till
en fastare form.

Idisslarna har den stora fördelen att de kan spjälka gräsens stärkelse
och även cellulosa så  därför har de blivit så framgångsrika på stäpper
och savanner. Nu är det inte korna själva som gör detta arbete för de
anlitar en mängd olika mikroorganismer. Gräs och andra växter behö-
ver cellulosa för att bli stabila men för däggdjuren är cellulosan osmält-
bar utan hjälp av mikroorganismerna i vommen. Det var först när de
strecktecknade kindtänderna eller de selenodonta kindtänderna dök upp
hos de partåiga hovdjuren som de fick möjlighet att tillgodogöra sig väx-
ternas näring för då kunde de krossa de hårda cellväggarna. Men det
räckte inte med detta för det behövdes även en mer komplicerad mage
för att bryta ner cellulosan. De partåiga hovdjuren delas in i icke-
idisslare och kameldjur och idisslare. Bland icke-idisslare finns sådana
djur som svin och flodhäst som har sina magar indelad i tre avdelningar
medan kamelerna står mitt emellan idisslare och icke-idisslare.
Kamelernas delvis tuggade föda blir uppstött för en slutgiltig tuggning
och deras mage består av tre avdelningar. Idisslarnas mage däremot är
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indelad i fyra avdelningar där de tre första förmagarna är vommen och
nätmagen och bladmagen som egentligen är en ombildning av matstrupens
nedre del så det är egentligen bara löpmagen som är en riktig mage. Vom-
men är en stor jäskammare där mikroorganismer producerar cellulosa-
nedbrytande enzymer så att innehållet blir tillgängligt för mikroberna. Dessa
mikrober kan utgöra så mycket som 75 % av vominnehållets torrmassa.
Egentligen är korna inte vegetarianer då deras mat till tre fjärdedelar
består av mikroorganismer som odlats i vommen. Till idisslarna hör
sådana djur som hjortdjur och giraffdjur samt slidhornsdjur som är
den största familjen med 123 arter och en av dessa arter är kon.

Man började antagligen mjölka korna i Egypten och Mesopo-
tamien för cirka 6 000 år sedan men det tidigaste beviset på domesti-
cering av kor är från Qatal Hüyük i Turkiet för 8 000 år sedan. Det
kan inte ha varit en lätt uppgift att domesticera dessa stora starka
djur och det fanns nog ingen tanke på att försöka mjölka dem innan
de hade blivit avlade till lämplig storlek och mildhet så de användes
antagligen som rituella offer. Till en början mjölkade man kon på sam-
ma sätt som man mjölkade geten och fåret genom att mjölka den bak-
ifrån vilket måste ha varit en riskfylld uppgift.

Kon har inte bara givit mjölk och mjölkprodukter för den har
också gett kött och blod och hudar och använts som dragare vid plöj-
ning och transporter och det var när man kastrerade tjurkalven som
man fick en foglig och stark dragare. Av hornen har man gjort arte-
fakter och kokat lim av klövarna och till och med spillningen har man
använt som gödning och som bränsle och byggnadsmaterial.

Mjölken blev en viktig näringskälla för människan men mjölken
har en nackdel och det är att den också är en utmärkt näringskälla för
patogena mikroorganismer så om man inte drack mjölken direkt ef-
ter mjölkningen så kunde den bli livsfarlig. Det var först när pastörise-
ringstekniken och kyltekniken och förpackningstekniken hade utveck-
lats som den färska mjölken kunde drickas utan risk så man lärde sig
att förlänga hållbarheten genom att syra mjölken med mjölksyra-
bakterier eller jäsa den till en alkoholhaltig dryck. Man kunde också
kärna den till smör eller ysta den till ost. I Centralasien så mjölkar
herdefolken sina hästar och jäser mjölken till en rusgivande dryck
som kallas kumyss och i Kaukasus gör man en liknande dryck på
komjölk som kallas kefir. Hertigen av Mongoliet och bibelförsäljaren
F. A. Larsson levde bland herdefolken i Mongoliet mellan åren 1892
till 1929 och i boken Mongoliet och mitt liv bland mongolerna så
berättar han om deras kost och hur de levde. Han säger att de har
hästar, kameler, kor, getter och får. Om sommaren lever de så gott
som uteslutande på getmjölk, stomjölk, kamelmjölk och ost. Vid
ystningen så upphettar de mjölken i en järngryta över argelelden tills
ostämnet har skiljt sig från vasslen då det läggs i en duk och pressas
mellan stenar och formas till kakor som får torka i solen så de blir



mycket hårda. När man äter dem så mjukas de upp i varmt te. Man
gör också gräddost som måste ätas genast. Smör kärnas bara av ko-
mjölk genom att grädden skakas i en läderkärna men då de inte har
salt för att ge smöret hållbarhet så klarifierar de smöret till ghee. De
lägger smöret i en gryta över elden och låter det smälta innan det får
koka så länge att det blir alldeles klart och förvarar det sedan i sten-
kruka över vintern. De sätter inte till något salt men smör som är be-
rett på detta sätt kan hålla sig i månader utan att härskna men då
måste det ha kokat till det blivit fullkomligt genomskinligt. Anled-
ningen till den långa hållbarheten är att de kokar bort de 20 % vatten
som finns i smör och livsmedlens hållbarhet står i förhållande till
mängden vatten som det innehåller. Han säger att man slaktade inte
före första september då köttet kunde frysas. Man skar köttet i strim-
lor och lät det hänga i en jurt som stod oeldad. Mongolernas religion
förbjuder dem att döda djur men av nödvändighet så äter både lamor
och lekmän av köttet om djuret är slaktat av vissa utsedda.

I vissa kulturer har man använt salt för att öka mjölkens hållbar-
het och på Själland och i sydvästra Skåne hade man en mjölkrätt som
kallades syltemjölk som gjordes på fårmjölk och salt. Ordet sylta be-
tyder att salta för innan socker blev billigt så använde man salt istäl-
let för socker. Linné har beskrivet hur man gjorde syltemjölk och han
säger: ”Insyltad fårmjölk blev då söta mjölken uppkoktes och salta-
des väl. Sattes sedermera att surna, rördes var dag ett par gånger
omkring, och kunde således bevaras halva året”.

Massajerna är kända för att de lever på mjölk och att de tappar
korna på blod. Deras kossa är sebukon som är ett tåligt djur och finns
i ett par hundra raser och tål ett torrt och ogästvänligt klimat där alla
andra kor dukar under. Sebun kallas också för puckeloxe och har en
stor dröglapp under hakan som har som funktion att kyla av kroppen
vilket behövs i det varma klimat som den lever i. Sebun är svårmjölkad
och ger inte mycket under sin laktationsperiod som varar i sex eller
sju månader och den går inte att mjölka om inte kalven får dia samti-
digt. Sebun ger inte mycket mjölk för den ger bara en liter om dagen
under laktationsperioden så därför är det viktigt för massajerna att
ha många kor. I de perioder då det är gott om mjölk så brukar man
mjölka tre spenar och ge en till kalven och när det är ont om mjölk så
får kalven två spenar. Efter fem månader så börjar man avvänja kal-
ven då den bara får smaka så mycket att den startar mjölkgivningen.
Om det skulle vara så olyckligt att kalven dör vid födseln så flår man
kalven och låter kon lukta på skinnet för att kunna mjölka henne.
Man dricker mjölken färsk eller syrad eller blandad med blod eller i
te eller till majsmjölsgröt eller kärnar mjölken till smör som klarifieras
till ghee. Idag tappar man sällan korna på blod och när man gör det
så är det vid dop eller omskärelse eller andra ceremoniella tillfällen.
Att tappa blod var en nödåtgärd när det var ont om mjölk för det är
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bättre att tappa blod än att slakta djuret och det är inte heller vanligt att
de äter kött för mjölk är den dominerande kosten. Barn och herdepojkar
kan leva enbart på mjölk under vissa perioder och en vuxen man kan
komma upp i en konsumtion på fem liter om dagen. Det är de vuxna
kvinnorna som dricker minst mjölk och havande kvinnor får inte dricka
färskmjölk utan nöja sig med skummjölk eller syrad mjölk. Sebun finns
inte bara i Afrika för den finns också i Asien och Sydamerika och an-
vänds huvudsakligast som dragdjur och i Indien betraktas den som
helig. I Afrika ser man boskapen som kapital och social status så man
håller gärna fler djur än vad marken klarar av vilket orsakar över-
betning som resulterar i erosion och jordförstöring.

RENEN

Det var klimatförändringarna under miocen för 26 till 7 miljoner år
sedan som ledde till utbredningen av grässlätterna och därmed en
explosionsartad spridning av idisslare och hästdjur. I början var det
hjortliknande hovdjur som dominerade men sedan blev det slidhorns-
djuren som blev vanligast under den period som kallas pliocen för 7
till 2 miljoner år sedan. Erectus följde djuren när de vandrade längs
iskanten mot norr och det var framförallt vildrenen som jagades för
renen var vanlig och renen var den viktigaste orsaken till att männi-
skan kunde leva i denna miljö. I Eurasien finns det idag tre under-
arter av ren och tundrarenen är den vanligaste och tamrenen är hu-
vudsakligast av denna typ. Det finns också skogsren och den lilla
kortbenta svalbardsrenen. Renen är det enda hjortdjur som lever i
stora flockar och de föredrar öppna vidder. I Nordamerika kallas renen
för caribou och dessa renar är större och har större horn än renarna i
Eurasien. Cariboun blev aldrig domesticerad så vitt man vet men den
europeiska tamrenen har blivit introducerad i Nordamerika.

Hjortdjuren är ofta känsliga för kyla men renen trivs vid tempe-
raturer under noll och har den bästa tänkbara isoleringen mot kyla.
Renen är också det enda hjortdjur där även honorna har horn. Renen
har tre pälslager med ett inre som består av tät ull och dessutom har
de vanligt täckhår men också speciella luftfyllda vintertäckhår som
är korta och stela och som bildar en skyddande vägg mot kyla och
vind. Hela djuret är täckt och även mulen och fältet mellan näsborrar-
na. Pälsen tunnar av nedåt benen som har en blodtillförsel som fun-
gerar som värmeregulator så renen behöver inte öka ämnesomsätt-
ningen förrän kylan blir lägre än –30°C. Om det blir en kraftig snö-
storm så lägger sig renarna ner för att täckas av snö och då klarar de
kyla ner till –50°C. Värmehållningen på vintern är faktiskt ett mindre
problem för renen än avkylningen på sommaren trots att de då förlo-



rar den tjocka vinterpälsen och att värmeregulatorn i benen ställs om
för kylning. Det viktigaste kylsystemet sitter emellertid i den stora
nosen där slemhinnevecken tjänstgör som en radiator och hindrar
renen från att dö av värmeslag. Även hornen tjänstgör som kylsys-
tem och det är antagligen därför som också honorna har horn. På som-
maren kan de få problem när de blir anfallna av myggor och kan för-
lora 125 gram blod om dagen och kommer myggorna under hår-
fällningen så kan renarna fly långa sträckor i panik.

Renens favoritmat är lavar som också är den dominerande kos-
ten under vintern men de lavar som de äter är nästan bara kolhydra-
ter så de får för lite protein under vintern även om de kan återvinna
kvävet så levern kan bilda aminosyror på samma sätt som hos björn
och andra djur som ligger i ide men de förlorar ändå hela tiden i vikt.
På sommaren lever de också på gräs och mossa och lavar eller lämlar
då de kan fånga dem men även på sommaren föredrar de lavar vilket
är ett problem för lavar kan behöva upp till trettio år för att åter-
komma och därför måste renen hela tiden vandra över stora ytor.

I Eurasien har renen under långa perioder varit människans vikti-
gaste föda och det finns fynd i Tyskland i närheten av Hamburg där
man har hittat ben som visar på att man där för 15 000 till 13 000 år
sedan levde huvudsakligast på ren. Av skadorna att döma så  har de
flesta djuren dödats med yxa och de flesta av djuren var hanar och
hornen visar att en del var kastrerade tjurar vilket tyder på att en del av
djuren var tamdjur. Att man lyckats tämja renen är märkligt för renen
är det enda hjortdjur som människa lyckats tämja och det är också
möjligt att renen är det första djur som människan tog i sin tjänst och
det är också möjligt att renen är det första djur som mjölkades.

Med hovdjur menar man alla de däggdjursgrupper vars naglar eller
klor har omvandlats till trampdynor. De marklevande och växtätande
djuren måste ha en utvecklad förmåga att springa snabbt under långa
sträckor och detta utmärker framförallt de uddatåiga djuren som häs-
tar och åsnor och zebror. Dessa djur har också en foderspjälkning som
sker med hjälp av mikroorganismer men de har inga extra magar utan
spjälkningen sker i en jättestor blindtarm och tjocktarm. Denna me-
tod är inte lika effektiv som den hos idisslarna men den gör att djuren
kan konsumera en större mängd foder per dag så nettobehållningen
blir större men hästen blir tvungen att tillbringa 60 % av sin tid med
att äta. För ökenlevande djur som kameler så är idisslandet en fördel
då de lever i en miljö där fodertillgången kan vara i minsta laget och
då är idisslandet effektivare. En av anledningarna till att det finns så
många idisslare är deras förmåga att återvinna kväve och att de
proteinrika bakterierna i deras vom kan ge dem tillgång till de
aminosyror som de behöver.
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HÄSTEN

Under en stor del av människans historia så var renen det viktigaste
viltet och på många fyndplatser är 99 % av benfynden från ren men
även vildhästen var ett vanligt jaktbyte då den ofta följde efter renen.
Det finns ett klippstup vid Solutré i Rhônedalen i sydöstra Frankrike
där man har grävt fram resterna efter tiotusentals hästar som är
19 000 år gamla. En del säger att hästarna har drivits ut för stupet
medan andra säger att de blivit instängda och dödade. I Département
Saone-et-Loire har man funnit ben från hästar vid en klippa och man
har beräknat att där är ben från 40 000 hästar.

För en miljon år sedan så vandrade hästens anfader Equus caballus
över från Amerika till Asien och Europa vid Berings sund medan
mastodonten vandrade andra vägen till Amerika där hästen dog ut
men överlevde i Asien och Europa. När den senaste inlandsisen drog
sig tillbaka så var det tre olika hästraser som hade överlevt. Det var
den  asiatiska vildhästen som kallas Przewalskis häst och det var den
sydryska stäpphästen som kallas tarpanen samt den västeuropeiska
kvartära hästen som kallas istidshästen eller robustus. Av dessa ur-
sprungshästar så finns bara Przewalskis häst kvar. Tarpanen levde
på de sydryska stäpperna där de ryska bönderna jagade den med
hjälp av tama hästar som lockbete så det slutade med att den vilda
tarpanen utrotades någon gång på 1880-talet och den sista tarpanen
dog i fångenskap 1918. Idag finns det avkomlingar till tarpanen som
de persiska och arabiska hästarna och tarpanen var nog den första
domesticerade hästen för ungefär 6 000 år sedan. Många av de kall-
blod som lever nu är av robustus typen.

När klövdjuren en gång i tiden började gå på tåspetsarna så kunde
de röra sig i en energisnål galopp och av dessa djur så har hästdjuren
förändrats mest och har kvar bara en tå som är den tredje tån som har
blivit lång och kraftig. När ett så tungt djur har en så liten anläggnings-
yta så ställs det stora krav på underlaget och stäppen är ett sådant
underlag men i sanka marker som myrar så sjunker hästen ner och
kan lätt omkomma. Hästen är långdistanslöpare som kan springa fort
och det finns hästar som springer fortare än 60 km i timmen.

Det finns många uppfattningar om när hästen började ridas men
det var nog inte möjligt före betslets uppfinning. En annan viktig upp-
finning är skygglappen för hästen är ett utpräglat stäppdjur som kan
se runt horisonten i nästan 360° vilket är en fördel på stäppen men i
ett liv som dragdjur eller riddjur så ger det för många intryck. En
annan viktig uppfinning var stigbygeln som var förutsättningen för
att man skulle hålla sig kvar på hästryggen när man svingade stora
svärd. När skyterna skapade byxorna så blev det lättare att sitta på
hästryggen och de hade också stövlar av mjukt skinn och detta blev



vanligt bland ridande folk. När människan blev ridande så kunde
hon färdas snabbare och därmed jaga bättre och kriga bättre och er-
övra andra folk och sprida sina kulturer över Europa.

För mer än 6 000 år sedan så drabbades hästtämjarna norr om
Kaspiska havet av en svår torkperiod som varade i ett par tusen år så
bönderna tvingades bli nomader och driva sina djur till häst. Det var
dessa ryttarnomader som förändrade Europas historia när de välde
in i tre stora vågor.

Det regnade så lite på stäpperna så det gick inte att livnära hjor-
darna på den växtlighet som fanns så man fick hela tiden flytta till
nya betesmarker. Man flyttade mellan sommarmarker och vinter-
marker och om platsen var upptagen var man tvungen att jaga bort
inkräktarna med vapenmakt så familjerna slöt sig samman till klaner
och klanerna till stammar. För att klara detta så krävdes en sträng
disciplin under en stark ledare och herreväldet på stäppen kunde växla
mycket snabbt.

Bland de turk-mongoliska nomadfolken fick hunnerna en mäk-
tig position och när den kinesiska muren byggdes 214 f. Kr. så var det
för att skydda Kina mot hunniska stammar. Det var då som hunner-
na i Mongoliet bildade ett imperium som varade till 160 e. Kr. även
om de mot slutet delades i två grupper till de södra och de norra
hunnerna. De norra hunnerna splittrades och drevs bort från Cen-
tralasien över den uralska bergskedjan och in i Europa där de i östra
Ryssland enades till ett mäktigt stamförbund. I Europa såg man hun-
nerna som demoniska väsen som var omöjliga att stå emot för van-
liga människor. Den romerska historieskrivaren Ammianus Marcellinus
beskrev hunnerna som ett folk med oöverträffad vildhet. Han sa att
de skar pojkarnas kinder vid födseln för att ärren skulle motverka
skäggväxten så de åldrades som skägglösa utan någon som helst skön-
het. De hade starka lemmar och tjocka nackar och var så fula att man
kunde ta dem för tvåbenta vilddjur och de åt rötterna av vilda växter
och det halvråa köttet av vilket djur som helst. Alla fasta bostäder
avskydde de som graven och föredrog att bo i sina vagnar där deras
hustrur levde och vävde deras avskyvärda kläder. Inga av deras barn
kunde säga var de kom ifrån för de blev avlade på en plats och föd-
des fjärran därifrån och fostrades ännu längre bort. Han säger att de
lärde sig tåla kyla och hunger och törst och de var klädda i linne-
kläder eller i hopsydda skinn av ökenråttor och deras håriga ben var
klädda med getskinn. De hade stövlar men de hade ingen passform
så de kunde inte gå obehindrat men de satt som fastnaglade på häs-
tarna och de åt och drack både dag och natt på hästryggen där de
också sov.

Hunnernas motståndare var germanerna som använde den tunga
typen av kavalleri med lansen som det viktigaste vapnet men också
det tunga svärdet som hanterades med bägge händerna. Hunnernas

  Konsten att bli bonde    25



26   Eldmakaren

lätta kavalleri hade bågen som sitt viktigaste vapen och deras fram-
gång berodde på deras lättrörlighet och slagkraft. År 446 e. Kr. blev
Attila härskare över hunnerna och han härskade också över en rad
germanfolk som kuvats av hunnerna men hans imperium föll sam-
man efter hans död 453 e.Kr.

KAMELEN

Kameldjuren har haft en stor betydelse för människan när det gäller
att överleva i öknar och halvöknar. Dessa djur utvecklades i Nord-
amerika för att  sedan sprida sig till Asien över landbryggan vid
Berings sund och söderut över Panama men fram till pleistocen för
2 miljoner år sedan så fanns kameldjuren bara i Nordamerika. I Syd-
amerika finns vikunjan och guanacon som är vilda medan laman och
alpackan blev domesticerade någon gång för 5 000 år sedan i närhe-
ten av Titicacasjön. Inkarikets ekonomi och kultur var beroende av
laman och då främst som transportmedel.

I Asien och Afrika och Australien finns kamelen och dromeda-
ren och man beräknar att det idag finns 14 miljoner kameldjur. För att
klara sig i öknen mot sand så har kamelen och dromedaren små och
håriga öron och näsöppningar som kan stängas och ögonen skyddas
av långa ögonfransar. De klarar sig med lite vätska så det vatten som
finns i växterna räcker länge och de kan klara en vätskeförlust på
25 % av kroppsvikten medan människan klarar 12 % och de kan tåla
stora förändringar i kroppstemperaturen så på morgonen kan tem-
peraturen vara 34°C för att på dagen stiga till 40°C innan de behöver
svettas och göra av med vätska.

BUFFELN

Den asiatiska buffeln har använts som tamdjur i ungefär 5 000 år i
stora delar av Sydasien och Indokina där det lär finnas 70 miljoner
tambufflar men den har också överförts till Australien där den har
blivit förvildad. Den har använts som dragare i risfält då den antagli-
gen är det enda dragdjur som går att användas för att plöja gyttjiga
marker. Denna buffel är också en bra mjölkproducent som kan ge
nästan 2 000 kg mjölk om året. Som vild anses den som mycket agg-
ressiv och farlig då den är inte rädd för något annat djur.



KATTEN

Det märkliga med tamkatten är att det är det enda domesticerade
djur som härstammar från en icke social djurart och det enda som är
carnivor. Det är egentligen inte rätt att säga att människan har do-
mesticerat katten för det är nog snarare katten som har domesticerat
sig själv och i viss mån också människan för människans kontakt med
katten är nästan helt på kattens villkor. Om katten inte är nöjd med
människan så lämnar den människan och gör det utan saknad. När
katten är hemma så har den ett juvenilt beteende men när den kom-
mer ut så blir den åter ett vilt rovdjur. Att hunden och katten har
blivit de populäraste sällskapsdjuren är inte så konstigt för männi-
skans sociala struktur är sådan att den så väl överensstämmer med
hundens och kattens och det är nog inte bara katten utan också hun-
den som har valt människan. Människan har lätt för att adoptera en
kattunge eller en valp och betrakta den som sitt barn och detta barn
kan bli så kärt att människan är beredd att offra allt för det. Katten är
betydligt mera självständig än hunden så de som vill ha  lydiga barn
de föredrar hunden medan de som vill ha självständiga barn de väl-
jer katten. En av fördelarna med att välja hund och katt som husdjur
är att de är renliga och gör sina behov på lämpliga platser vilket är
omöjlig för de flesta djurarter. Av de domesticerade djuren så är det
bara hund och katt och gris som klarar detta.

De flesta kattarter spinner som ungar men sällan som vuxna. Tam-
katten fortsätter att spinna som vuxen och fortsätter att leka och att
kela för människan tycker om att mata sin katt och att kela och leka
med den. Det är genom avel och hantering som tamkatten fortsätter
sitt juvenila beteende som vuxen. Förutsättningen för att katten skall
bli tillgiven är kontakten med människor under socialiseringsperio-
den som är runt fem veckor lång och varar mellan andra och sjunde
veckan och under denna period behöver kattungen mycket mänsklig
kontakt. De katter som går miste om detta kan ändå bli tillgivna men
bara till de personer som de känner väl och mot alla andra är de skygga
och skeptiska. Även hunden har en socialiseringsperiod mellan tredje
och åttonde veckan.

Katten är väldigt olik alla andra djur som har domesticerats för
dels är den en carnivor och därför en utpräglad köttätare och en soli-
tär jägare som försvarar sitt revir från andra katter. Kattens mat måste
vara kött för de har svårt att smälta allt annat än kött och har väldigt
svårt för att smälta kolhydrater.

Katten är ett ökendjur och tamkatten härstammar från den afri-
kanska ökenkatten Felis silvestris lybica och har lätt för att klara sig
utan att dricka för de möss och fåglar som de äter är till 70-80 % vat-
ten och därmed får katten nästan allt vatten som de behöver genom
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kosten. Om de äter torrfoder så behöver de vatten men då måste man
vänja dem vid torrfoder när de är unga för en gammal katt som börjar
matas med torrfoder kan ha svårt för att lära sig dricka tillräckligt så
dess urin blir så koncentrerad att urinblåsan kan bli inflammerad.

En vanlig uppfattning är att katten domesticerades i Egypten för
3 600 år sedan men det finns de som anser att det skedde samtidigt
med agrarkulturens början för 10 000 år sedan och på olika platser
samtidigt. Det äldsta egyptiska kattfyndet är 6 000 år gammalt och i
Jeriko på Västbanken har man hittat kattben som är 11 000 år gamla
och på Cypern har man hittat en 9 500 år gammal grav med en vuxen
kvinna och i en grav en bit därifrån låg en åtta månaders katt. Då
Cypern är en ö så måste katten kommit dit med båt.

I Egypten hade man många gudar och kattens gud var Bastet
som betyder "hon från Bast" vilket var staden där kattemplet låg och
som besöktes av massor av människor varje vår för att delta i kattens
heliga högtid. Varje år begravdes hundratusenstals mumifierade kat-
ter till den jungfruliga kattgudinnans ära. Den här kulten fanns i näs-
tan 2 000 år innan den förbjöds år 390 e. Kr.

Den kristna kyrkan hade en annan uppfattning om katter på me-
deltiden då man uppmanade kristna att utsätta katterna för så mycket
lidande som möjligt och massor av katter blev flådda och korsfästa
eller brända levande eller utkastade från kyrktorn.

När människan började lagra sin säd så kom den vilda musen
och flyttade in och blev husmus som drog till sig katten som blev
huskatt och började leva i symbios med människan. I Egypten blev
katten uppskattad och dyrkad och när den dog så blev den mumifie-
rad och begravd. Det var vanligt att balsamera den döda katten ge-
nom att linda kroppen i svepningar av olika färger och ansiktet fick
en skulpterad trämask. En del katter fick kattformade träkistor och
andra fick kistor av flätad halm innan de begravdes på speciella katt-
kyrkogårdar.

Det har hittats massor av mumifierade katter och British Museum
har prov på en katt som de tog från ett parti på nitton ton mumifierade
katter som skickats till England för att malas ner och användas som
gödningsmedel. Man har räknat ut att partiet motsvar 180 000 katter.

Katten har aldrig varit populär som föda och rovdjur är inte lämp-
liga att hållas som föda för de äter mer än vad de kan ge men katter
har farmats för sitt skinn som har varit populärt på många platser i
världen. På 1500-talet fuskade man med kattskinn genom att krita
dem och sälja dem som hermelinskinn så man blev tvungen att sälja
de äkta hermelinskinnen med svansen kvar. På 1100-talet var katt-
skinn dyra på Island och såldes för ½ öre vilket var samma pris som
för tre fjällrävsskinn. Det finns uppgifter om att den Nordamerikans-
ka pälsbranschen använde tre miljoner kattskinn 1921 och ännu idag
finns det kinesiska kattfarmer för skinnens och köttets skull.



Förutom tamkatten så finns också Europeisk vildkatt Felis silvestris
silvestris. Den är en variant av arten vildkatt-skogskatt. Det har fun-
nits vildkatt i Sverige och det äldsta fyndet är 8 500 år gammalt men
dessa vildkatter försvann för ungefär 3 500 år sedan när människan
förvandlade skogar till åkrar och ängar och kanske också på grund
av lodjuren. Vildkatten går inte att domesticera och den är en enstö-
ring som träffar artfränder bara då det är dags för parning och både
hanar och honor försvarar sina revir mot båda könen. När ungarna är
mellan 90 och 120 dagar så lämnar de modern och söker eget revir.
Det märkliga med vildkatter är att de är monogama.

GRISEN

Grisen anses vara det djur som producerar mest kött per hektar och
för bonden var grisen en gudagåva som födde sig själv i skogen och
kom hem med en massa kultingar men samtidigt var den en djävul
på att böka upp åkrarna. Vildsvinens ungar har lätt för att anpassa
sig till människans kost och fungerade som renhållningsdjur. Grisen
är ett utpräglat flockdjur så den anpassar sig till människan på samma
sätt som hunden. Den kan få mellan 8 och 14 ungar och blir könsmo-
gen redan vid tio månaders ålder så den kan föröka sig snabbt. Som
vild så lever den sällan i större grupper och storleken beror på hur
många suggor som galten kan försvara mot andra galtar. Grisens kött
har alltid varit uppskattat men i vissa kulturer har det varit och är
förbjudet att äta griskött.

Vildsvinet är allätare men födan består till 90 % av vegetabilier
men den äter också små däggdjur och ägg och fågelungar eller repti-
ler. Vildsvinet har stor utbredning från Nordafrika och Europa i väst
och till Japan och Indonesien i öst. Det finns också förvildade tam-
grisar på Nya Guinea och på flera oceaniska öar och i Amerika och
Australien. Ett problem med grisen är att galtar kan bli mycket agg-
ressiva så det är vanligt att man kastrerar dem och i vissa länder gör
man det också för att få bort galtlukten som skämmer köttet. Ett an-
nat problem är att grisen är lättstressad och skapad för att leva i små
grupper så i grisfabriker dör mellan 15 och 20 % av spädgrisarna och
många grisar är sjuka när de går till slakt.

HONUNGSBIET

När man längtade efter socker och den söta smaken så fanns den i de
mogna frukterna och de mogna bären och i vindruvan som kan ha en
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sockerhalt på 16 % men det sötaste som finns är honungen som kan
ha en sockerhalt på 80 %. Människan och många andra djurarter kan
uppleva en stark längtan efter den söta smaken så bina måste för-
svara sin mat med en giftig gadd och att bygga sina bon uppe i träden
så att träden måste fällas för att man skall komma åt honungen. När
biet har samlat nektar eller honungsdagg så lagras det i honungsblå-
san och späds ut med saliv som innehåller enzymer som invertas och
amylas och glukosoxidas. Fältbiet lämnar sin last till husbiet som luftar
en droppe nektar i taget genom att veckla ut och vika ihop snabeln
upprepade gånger i fem till tio sekunder tills hon har minskat vatten-
halten från 55 till 40 % då hon lägger honungen i en cell där vattnet
får fortsätta att avdunsta med hjälp av fläktande vingar. När socker-
halten är så hög som 80 % så kan honungen inte jäsa och kan därför
lagras i flera år och denna näring måste ha varit frestande och värd
några bistick.

Den nektar som fältbiet samlar är till största delen socker och hur
söt vi upplever smaken kan bero på vilken sockerart som dominerar
och den sockerart som vi uppfattar som sötast är fruktos medan bina
föredrar glukos. Egentligen är honung en sötsur produkt med ett pH
på 3,9 och det är denna syrlighet som bidrar till den typiska honungs-
smaken.

Nektarn som fältbiet samlar är en sockerhaltig vätska som väx-
ten använder för att transportera näring till växtens olika delar men
ibland behöver växten reglera sockerhalten och avsöndrar nektar. Det
är inte bara bina som är intresserade av denna sockerlösning för även
bladlössen tycker om nektar men de brukar ta en genväg genom att
borra in sin snabel i de mjuka växtdelarna så vätskan pressas ut av
sitt eget tryck. Bladlössen brukar avsöndra en vätska som kallas ho-
nungsdagg som älskas av bin och myror.

Behovet av den söta honungen måste ha gett ett stort behov av
att domesticera biet men det dröjde länge innan man lärde sig hur
man skall göra. Det var inte lätt att få tag på honungen för det gällde
först att hitta boet och sedan fälla trädet och slakta bina eller hitta
någon modig och tålig person som var villig att klättra mellan fem
och tjugofem meter upp i trädet och riva ut honungen. Det finns tu-
sentals arter av bin och en del är aggressivare än andra så om bina
hör till de milda arterna så går det att plundra utan att få för många
stick och ännu idag finns det bisamhällen som plundras av klättrare.

Det var inte enkelt att samla honung om man var tvungen att leta
upp bisamhället i skogen och fälla trädet och slakta bina så man fun-
derade nog på hur man skulle kunna domesticera dem. Det är svårt
att avgöra när man började med bikupor men det finns målningar av
bistockar på egyptiska väggar som är 4 400 år gamla. Innan man bör-
jade med bikupor så sågade man ner trädet och tog hem stocken till
gården för att kunna skörda honungen på hösten. När man förde över



bisamhället till en kupa så slapp man slakta bina och i den isolerade
kupan kunde de överleva vintern men klimatet var viktigt för att
samhällena skulle kunna överleva vintern i Norden och under de
kalla åren mellan 1570 och 1650  gavs det dåliga skördar. Mjödtill-
verkningen krävde mycket honung och katolska kyrkan behövde
massor av vaxljus så efterfrågan var hela tiden större än tillgången.
Man använde också vax till sigill och vid gjutning och framställning
av medicin och till trädympning. Eftersom bisamhällena blev så ef-
tertraktade så blev man tvungen att lagstifta och det står i Äldre
Västgötalagen att: "Hittar någon bisvärm på annan mans mark, blive
de ense, då skall den hava hälften, som hittade bistocken, och hälf-
ten den, som äger marken".

Biskopen Peder Månsson har i sin skrift Bondekonst beskrivit
hur man skall göra för att leta bin i skogen. Han säger att man på
morgonen skall gå ut i skogen och leta upp en plats med vatten för
bin behöver rätt mycket vatten och om det kommer många bin till
vattnet så vet man att det finns ett samhälle i närheten. För att ta reda
på hur långt det är till samhället så märker man några bin med färg
för att se hur lång tid det tar innan de kommer tillbaks. När man då
vet att det finns ett samhälle i närheten så fångar man några bin i ett
rör och släpper ut ett i taget och följer efter tills man hittar samhället.

I Sverige var honungsbönderna tvungna att betala skatt till fog-
darna i form av vax och honung och nästan alltid i oskirad form så
fogden fick packa vax med honung i tunnor och skicka dem till slot-
ten och kungsgårdarna där man skirade allt efter behov. På en del av
slotten fanns det pressar för mustframställning som man kunde an-
vända för att pressa ut honungen. Man kunde också enligt Peder
Månsson skira genom att stoppa honungskakorna i en säck som vreds
så hårt att honungen pressades ut och mot slutet kunde man bli
tvungen att värma säcken för att få ut det sista. När man sen ville
rena vaxet så la man säcken i varmt vatten så vaxet smälte och rann
ut genom väven.

En bidrottning kan leva upp till fem år men ett arbetsbi brukar
bara leva fem veckor om det är på sommaren men på vintern brukar
det klara sig fram till våren. Idag brukar man bara använda en drott-
ning i två år eftersom hennes äggläggningsförmåga hela tiden avtar.
Ett samhälle brukar ha mellan 10 000 och 70 000 arbetsbin och unge-
fär 2 000 drönare.

RÅTTAN

Det finns ett djur som aldrig har blivit domesticerad men som har
levt så länge i symbios med människan att hon har blivit en del av
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människans vardag. Hon har aldrig bidragit med något som gynnat
människan mer än som försöksdjur men hon har varit en bärare av
vektorer och därför spridit svåra sjukdomar och blivit hatad och av-
skydd. Detta djur är råttan som är en gnagare med en otrolig överlev-
nadsförmåga och som människan aldrig har lyckats utrota och tro-
ligtvis aldrig heller kommer att lyckas utrota så länge hon hela tiden
gynnar råttans överlevnad. Råttans och människans ämnesomsätt-
ning är mycket lika varandra trots att deras gemensamma anfader
levde för mer än 50 miljoner år sedan så det är därför som man så ofta
använder råttor när man vill forska om människan. Vår vanliga brun-
råtta har en otrolig förmåga att överleva på den mat som den får nöja
sig med. Den kan inte överföra kunskap till andra råttor genom språk
eller genom skrift som människan så den är tvungen att själv avgöra
om den mat som finns är ätlig eller inte. Det har gjorts försök att ut-
rota råttor med olika gifter men utan framgång. Den teknik som råt-
tan använder är att vara misstänksam när den möter en ny doft och
provsmakar utan att frossa och tar lärdom av detta och den har ett
luktminne som varar hela livet.

När brunråttan kom till England med en timmerlastad båt från
Danmark så trodde man att den kom från Norge så man döpte den
till Rattus norvegicus. Den kom till Europa i början av 1700-talet och
till Sverige 1790 och trängde snabbt undan svartråttan Rattus rattus.

De råttor som lever i människans närhet får sin mat från männi-
skans sopor och har därför blivit ett sanitärt problem. Trots att råttan
lever i nära symbios med människan så finns det inte så mycket skri-
vet om råttan i den zoologiska litteraturen. En som har undersökt
stadsråttans matvanor och beteende är Dave Davis vid Johns Hopkins
University och han brukar kallas den moderna råttforskningens grun-
dare. På 1950-talet anlitades han som råttkonsulent i många ameri-
kanska städer för att hjälpa till med råttbekämpningen. Han förkla-
rade att det inte var någon effektiv metod att bekämpa råttorna med
gift för när man tar livet av råttor så fördubblar man i själva verket
dräktighetssiffrorna för de överlevande råttorna. Det finns en social
rangordning i en råttkoloni så de svaga råttorna får svälta och blir då
infertila. Om man decimerar råttstammen så räcker maten till de svaga
som då blir fertila och stammen ökar. Han sa att det enda sättet att bli
av med råttorna är att göra sig av med råttmaten.

Råttan är mycket fertil och kan kopulera ett tjugotal gånger om
dagen och har en dräktighetsperiod på 21 dagar. Honan kan fortplanta
sig vid två månaders ålder och brukar få ett tiotal ungar. Redan efter
tre eller fyra veckor kan hon få en ny kull så rent teoretiskt kan ett
råttpar få 15 000 avkomlingar på ett år. Det är en vanlig uppfattning
att det finns lika många råttor i en stad som det finns människor.
Anledningen till denna uppfattning är antagligen W. R. Boelters bok
The Rat Problem från 1909. Han frågade landsortsbefolkningen i



England om det var rimligt att anta att det finns en råtta per tunn-
land. På grund av svaren så misstänkte han att det fanns en råtta per
tunnland och då det fanns fyrtio miljoner odlad tunnland och fyrtio
miljoner människor så borde det finnas lika många råttor som män-
niskor.

När Dave Davis gjorde sina beräkningar 1949 så var han lite nog-
grannare för han beräknade råttpopulationen genom att fånga råttor
och räkna bohålor och råttlortar och han mätte råttstigar. Hans upp-
fattning var att det fanns tre råttor per lägenhet i de hus som var hem-
sökta men de sprang ofta mellan våningarna så det var flera lägenhe-
ter som delade på råttorna. Hans slutsats blev att i New York så fanns
det en råtta på trettiosex människor. Trots hans rapport så överlevde
uppfattningen att det finns lika många råttor som människor.

När Martin W. Schen gjorde sin undersökning om vad för mat
som råttorna föredrar så kom äggröra högst på listan för att följas av
makaroner och ost. Bland de rätter som de ogillade var råa kålrötter
och persikor. Det är möjligt att hans lista säger mer om restaurangernas
menyer än om vad råttorna helst vill äta men det visar också hur an-
passningsbara råttorna är.

När Robert Sullivan gjorde sina undersökningar om råttorna i
New York så såg han att i närheten av Fulton Fish Market så åt råt-
torna gärna atlantlax medan de knappast rörde de råa morötter som
det var gott om och att de älskade italienska rätter med mycket ost.
När Sullivan pratade med en skadeutrotare så fick han veta att råt-
torna lärde sig tycka om den etniska mat som tillhörde den etniska
grupp i vars område de bodde så det finns en lokal matdialekt.

Trots sitt dåliga mörkerseende så kommer råttan fram när det blir
mörkt och den litar då till stor del på sitt rörelseminne och sitt otroliga
luktsinne och smaksinne så den kan upptäcka giftämnen som är ut-
spädda till en miljondel vilket har orsakat problem när man har försökt
förgifta råttor. En viss framgång kom när man 1945 kunde framställa
syntetiskt warfarin som är antikoagulerande så råttan dör av inre blöd-
ningar men medlet måste ges i små doser så det måste ätas i fem till
tio dagar och det har visat sig att en del råttor har blivit immuna.

DE AUSTRALISKA DJUREN

I Australien har det inte funnits några djur som har varit lämpliga att
domesticeras för dingon kom till Australien med människan men fick
inte någon ställning som domesticerad även om det är svårt att veta
vilken funktion som dingon hade när den kom till Australien. Det har
diskuterats mycket om när dingon kom men det äldsta kända ben-
fyndet är ungefär 3 450 år gammalt.
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Nästan en tredjedel av Australiens däggdjursarter har dött ut se-
dan människan kom och nästan alla stora reptiler och de flesta av de
icke flygkunniga fåglarna men man har olika åsikter om det beror på
människan eller på klimatförändringar. Det är svårt att avgöra vad
som har hänt då man inte vet exakt när de dog ut men om man skall
tro på väldaterade fyndorter i grottor och vid sjöstränder så finns det
tecken på att samtliga utdöda arter hade försvunnit för 35 000 år se-
dan även om det finns tecken på att stora pungdjur kan ha levt fram
till för 25 000 år sedan och kanske till för 6 000 år sedan. Australiens
klimat har faktiskt förändrats flera gånger under de senaste 40 000
åren. Det fanns en extremt torr period mellan 25 000 och 15 000 år
sedan då havsytan sjönk med mer än 100 meter. Det fanns pungdjur
som var stora som noshörningar och vägde lika mycket och diprotodon
var det största landdäggdjur som levt i Australien vilket är litet om
man jämför med Afrika och Eurasien.

Om man jämför tänderna hos de utdöda arterna så var många
av dem specialiserade gräsätare och lövätare som de stora däggdju-
ren i dagens Afrika medan de australiska rovdjuren var helt annor-
lunda då det inte fanns motsvarighet till lejon. Australien hade pung-
lejonet som hade en storlek motsvarande en leopard. Det fanns också
en hunddjursliknande art som pungvargen och en asätare som pung-
djävulen. Däremot hade Australien stora köttätande reptiler som stora
ormar av släktet vonambi som kunde bli mer än sex meter långa och
som nog var betydelsefulla rovdjur i hela Australien. Det fanns också
den sju meter långa goannaödlan Magalania prisca och en tre meter
lång landlevande krokodil Quinkana fortirostrum.

Anledningen till att det fanns så lite rovdjur har nog berott på
de magra jordarna som gjorde att bytesdjuren blev utspridda. Att det
fanns så mycket köttätande reptiler är inte så konstigt då reptiler har
måttliga energibehov.

I Afrika och Asien och Europa var människan en medlem i
köttätargruppen och hävdade sig bra som rovdjur. När människan
kom till Australien så fanns där gott om växtätande pungdjur som
var lätta att jaga då dessa djur inte var anpassade för så farliga rov-
djur som människan. Djuren minskade inte bara i antal för de överle-
vande minskade också i storlek så den grå kängurun har halverat sin
vikt och pungdjävulen och koalan och vallabyn har minskat i vikt
med en tredjedel. Anledningen till att de har blivit mindre har förkla-
rats med att jägarna föredrog de största djuren så anlagen hos de mind-
re blev prioriterade. Djurens situation blev värre när européerna kom
i slutet av 1700-talet då 21 medelstora däggdjursarter blev utrotade
och bland dem var pungvargen som var det sista kvarvarande in-
hemska rovdjuret.



AAAAATTTTTTTTTT     ÄTAÄTAÄTAÄTAÄTA

GIFTIGA VÄXTER

Växternas förmåga att leva är beroende av att de kan få energi
från solens ljus. Detta är en förmåga som alla djurarter saknar
så de får ta sin energi från det solljus som har lagrats i väx-

terna genom att äta djur som har ätit växter. Det är inte så konstigt att
växterna försöker undvika att bli uppätna innan de har spridit sina
frön eller sporer eller bildat sticklingar och en metod som växterna
använder är att vara giftiga.

Sådana ämnen som normalt inte ingår i kroppens ämnesomsättning
brukar kallas för xenobiotika och kan vara så mycket som 10 % av väx-
tens torrvikt. Xenobiotika är ett samlingsnamn för ämnen som skall
hindra växterna från att bli uppätna. Alla primater har undvikit att äta
fröer för de innehåller ofta gifter som fytiner och växtlektiner och
exorfiner. Det är främst i fröskalen och rötterna som gifterna finns men
vissa fåglar och idisslare har skaffat sig förmåga att tåla de giftiga frö-
skalen. Xenobiotika finns inte bara i fröskal och rötter för det finns också
i bönor och skott men då framför allt i unga plantor. Idisslare har skaf-
fat sig en särskild kammare där bakterier bryter ner svårsmälta växt-
delar och oskadliggör bioaktiva substanser. Förutom gifter så kan
det i växterna också finnas carcinogener som på lång sikt kan ge
cancer.

Problemet med att äta nya och okända växter är att man inte vet
hur giftiga de kan vara eller om de är direkt dödliga. Det finns djur
som lever av bara en växt och därför lever extra farligt. Ett sådant
djur är koalan som bara äter eukalyptusblad och behöver bara oroa
sig när eukalyptusträden brinner och därmed hela deras skafferi.
Eukalyptusträden har lätt för att brinna men de har också lätt för att
överleva en eldsvåda. När Henrik Sjöfararens folk gick iland på Ma-
deira 1420 och röjde i den täta skogen så råkade de starta en skogs-
brand som varade i sju år men Madeira är fortfarande en eukalyptus-
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rik ö. Ett annat bekymmer i koalans liv är att de inte kan avlägsna sig
från eukalyptusskogen för som alla vegetarianer så måste de äta den
största delen av sin vakna tid för att hinna få i sig tillräckligt med
näring och därtill så är eukalyptusens blad så giftiga att koalan måste
lukta sig till de minst toxiska bladen och 20 % av energin går åt för att
bryta ner toxiner i levern. Ett rovdjur som katten kan unna sig att
sova två tredjedelar av dygnet eftersom deras kost är så koncentre-
rad med näring men en vuxen elefant behöver äta mer än 100 kg väx-
ter om dagen och detta tar så lång tid att den äter 75 % av sin vakna
tid medan det för ett lejon är 15 %.

KASSSAVA

Det är oftast i roten som växterna är giftigast och fleråriga växter hin-
ner samla mycket gifter i rötterna. Ett sådant exempel är kassava som
innehåller en glykocid som ger den mycket giftiga blåsyran. Rötterna
brukar väga mellan två till fem kg och för att kunna äta dem så måste
de kokas eller rostas eller lakas. Den här arten härstammar från Syd-
amerika och är en viktig näringsväxt för mer än 400 miljoner männi-
skor. Det vanliga är att tvätta ur stärkelsen och göra mjöl eller gryn.
Även om majs har en otrolig förmåga att omvandla solenergi till kol-
hydrater så kan det inte konkurerra med kassava eller maniok som
den också kallas. Det är huvudsakligast de stärkelserika rötterna som
man äter och innanför skalet finns en glykocid som kan omvandlas
till cyanid. Giftet försvinner efter ett par månaders lagring eller ge-
nom upphettning. Det vanliga är att man maler eller stöter roten till
ett mjöl men även bladen kan ätas men de måste hackas noga och
kokas i  minst 30 minuter innan man vågar äta dem. Kassava finns i
två olika former nämligen en bitter och en söt. Den söta ger ingen
eller bara lite blåsyra. Roten rivs  eller stöts och läggs i ett cylindriskt
nät som pressar ut vätskan som kallas tipiti. Saften innehåller stär-
kelse som kallas tapioka och det är denna vätska som man bruka koka
så att blåsyran försvinner. Det som finns kvar i cylindern torkas i so-
len för att bli giftfritt och tillagas genom att kokas i vatten till en tjock
välling som kan gräddas till platta kassavakakor. Mjölet brukar för-
varas i korgar och håller sig i minst sex månader.

Det är inte riskfritt att äta kassava och det har förekommit många
förgiftningar som yttrar sig som förlamningar i benen. När denna sjuk-
dom bröt ut i Belgiska Kongo så döptes den till konzo som betyder
bundna knän. Sjukdomen orsakas troligtvis av dåligt avgiftad kas-
sava och brist på proteiner så när man hade brist på mat så hann man
inte vänta på lagring och avgiftning. Anledningen till att man har
valt att odla de giftiga kassavasorterna är att varken apor eller vild-



svin vill äta rötterna och de verkar inte vara eftertraktade av tjuvar.
Kassava härstammar från Sydamerika men den har blivit en vik-

tig föda i Afrika och Asien och Centralamerika och den är lätt att odla
för man behöver bara sätta ner en bit av en gren i marken så det är
ingen risk att man äter upp utsädet. Kassavan är dessutom lätt att
sköta och kräver inte någon gödning.

EKOLLON

Ekollon är inte något som bara vildsvin äter för det gjorde även india-
nerna i Nordamerika trots att ekollon innehåller giftig garvsyra. Vild-
svinen har lärt sig tåla garvsyran men indianerna var tvungna att blöta
och koka dem för att inte bli förgiftade. Det finns 60 arter av ek i Nord-
amerika och av dessa har 27 arter använts som föda. Ekollon innehål-
ler stärkelse och fett och för att komma åt detta så krossade man först
ollonen med en sten innan de maldes i en mortel för att urlakas i rin-
nande vatten tills den bittra smaken var borta för att sedan kunna
kokas. Hälften av indianerna i Nordamerika åt av dessa ekollon och i
Kalifornien var de stapelföda.

MACROZAMIA

Ett av de giftigaste födoämnen som finns är nog Macrozamia och and-
ra cycader som är en slags kottepalmer och hela växten är giftig men
det är fröna som man äter och de är extremt giftiga och innehåller
den mest carcinogena substansen man känner till. Att avlägsna gifter
och carcinogener är komplicerat och man har använt olika metoder
för att göra detta och en metod är att öppna skalet och laka ur giftet
med vatten i en vecka. När fröna har torkat så mals de till mjöl och
bakas in i bröd. En annan metod är att jäsa de sönderskurna fröna i en
behållare eller grop i flera månader. Den slutgiltiga produkten inne-
håller 42 % kolhydrater och 5 % protein. Macrozamia växer i Austra-
lien och har i vissa trakter varit aboriginernas stapelföda.

TARO

Taro är en annan giftig växt som har varit människoföda i Sydost-
asien och Polynesien i kanske 25 000 år. Hela plantan är giftig så den
måste kokas väl innan den kan ätas. Den brukar kallas för tropikernas
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potatis eller elefantöra och kan skördas två eller tre gånger per år och
kan lagras i flera veckor i kyla. Numera finns det kultiverade sorter
som är så milda att de kan ätas råa. Det som man äter är en grov
underjordisk stam som kan bli över 30 cm men även bladen kan ätas
om man kokar dem i minst 45 minuter. Stammen däremot brukar
man koka i saltat vatten i minst en timme tills den blir mjuk. Taron är
en viktig föda för över 100 miljoner människor och är kanske den
tidigaste odlade plantan.

Frukt och bär är avsedda att ätas för att växterna skall kunna sprida
sina frön så därför innehåller de inga farliga ämnen. Även de flesta
nötter är ofarliga att äta medan jordnötter som är en ärtväxt innehål-
ler lektiner.

Eftersom människan har enzymet amylas så kan hon bryta ner
stärkelse till socker men lättast om stärkelsen har upphettats och ett
exempel på detta är moroten som är rik på karotin som vår kropp
omvandlar till retinol som är detsamma som A-vitamin. När vi äter
den råa moroten så kan vi bara ta till vara på ungefär 1 % av karotinet
men om vi kokar den så kan vi få ut 5 till 10 % och detta är ett pro-
blem för de andra primaterna som inte behärskar elden så de undvi-
ker rotfrukter om de har tillgång till mera lättsmält föda. Nu är det
inte så bra att äta för mycket karotin som är ett färgämne för då blir
huden gulfärgad när färgämnet lagras i huden. En överdos ger illa-
mående och trötthet och fjällande hud och håravfall. Det kan också
ge skador på benmärg och lever.

POTATIS

En av de giftiga växterna är potatis som är släkt med så giftiga växter
som tobak, änglatrumpet, spikklubba och belladonna. Hela plantan
är giftig och innehåller gifter som solanin och chakonin men gifterna
varierar från sort till sort. Mogna potatisar innehåller bara 0,002 %
solanin medan omogna innehåller 0,6 % och blommorna innehåller
lika mycket men giftigast är de omogna bären som innehåller 1 % och
de groddar som utvecklats i ljus kan innehålla 5 % solanin men giftet
kan variera mycket från år till år så 1986 fick man dra in hela skörden
av Magnum Bonum som detta år var ovanligt giftig och sedan 1993
så får den inte längre säljas. Symtomen på förgiftningen är en sträv
känsla i munnen samt kräkningar och diaréer samt snabb puls och
svettningar. Det mesta giftet sitter alldeles under skalet och en pota-
tis som smakar beskt skall man inte äta. Den dödliga dosen av solanin
är runt 400 mg och en toxisk dos är runt 25 mg.

Om potatisen får ljus så bildas klorofyll som är ett grönt färg-



ämne som med ljusenergi kan bilda solanin och chakonin så finns det
grönt på potatisen så räcker det inte med att skära bort det gröna för
hela potatisen är då förgiftad. Även skadade potatisar måste slängas
då de kan vara giftiga. Det finns misstankar om att magsjuka på som-
maren ibland kan vara solaninförgiftning.

Potatis har länge varit en kulturväxt hos indianerna och när span-
jorerna kom till Sydamerika så odlades den från Colombia i norr till
Chile i söder. Troligtvis så kommer potatisen från höglandet kring
Titicacasjön vid gränsen mellan Peru och Bolivia. De vilda sorterna
hade en besk smak så för 8 000 år sedan började indianerna leta efter
sorter som hade en behagligare smak och som inte gav några för-
giftningssymtom. Alla sorterna hade 24 kromosomer så de var lätta
att korsa med varandra och med vilda arter. Inkafolket behärskade
konsten att frystorka potatisen genom upprepade infrysningar på nät-
terna och upptining på dagarna.

När spanjorerna tog hem potatisen så tog de en sort som inte var
anpassad efter deras dagslängd så potatisen blommade inte förrän
på hösten. Det var bara på gynnsamma platser i Frankrike och södra
Irland som det blev ett tillfredsställande resultat men efter hand så
fick man fram arter som tålde långa dagar och kalla nätter. En riktigt
bra sort hittade man inte förrän tyuberosum infördes på 1800-talet och
blev grunden för våra moderna sorter.

Potatisen är C-vitaminrik även om en stor del försvinner vid kok-
ning och lagring som tar på vitaminnivån så redan efter tre månaders
förvaring så har potatisen förlorat hälften av C-vitamininnehållet men
det blir ändå tillräckligt mycket kvar för att vara betydelsefullt. När
potatisen blev accepterad i Norden så minskade antalet skörbjuggs-
fall och en annan fördel med potatisen är att den ger så stora skördar
så även småodlare kunde överleva. På 1800-talet så räknade någon ut
att ett tunnland råg kunde föda 2,5 personer medan ett tunnland po-
tatis kunde föda 8 personer och dessutom hade potatisen lättare för
att klara sig under missväxtår.

Potatisen blev en viktig basföda i Europa och då framför allt på
Irland så på 1800-talet levde 40 % av Irlands befolkning praktiskt ta-
get bara på potatis. Det var på 1500-talet som England gjorde en ko-
loni av Irland och lät brittiska godsägare ersätta de irländska klan-
hövdingarna. Godsägarna var intresserade av att göra marken till bete
för fåren och förbjöd irländarna att plöja jorden förutom små hus-
behovslotter. Befolkningen svalt men lyckades överleva tack vare po-
tatisen tills potatispesten kom 1845. Det var en svamp Phytophthora
infestans som angrep potatisen fem år i sträck så befolkningen fick
svälta och drabbades av sjukdomar. För att överleva så tvingades mer
än en miljon irländare att emigrera till USA. Potatispesten i Irland
berodde på att man använde en sort som var extremt känslig för blad-
mögel. Efter detta började man korsa fram tåligare sorter.
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En annan svår fiende för potatisen är koloradoskalbaggen men
idag finns det genförändrad potatis som tar död på kolorado-
skalbaggen när den äter av bladen. Anledningen till att kolorado-
skalbaggen är farlig för potatisen är att den har blivit motståndskraf-
tig mot solanin. Det finns vilda potatissorter som bildar ett annat gift
nämligen demissin och detta gift klarar inte koloradoskalbaggen. Prob-
lemet med att odla potatis är att man inte bör odla i samma jord mer
än högst två år i följd för att slippa cystnematoder som är mikrosko-
piskt små maskar som angriper rotsystemet. Vissa potatissorter är
mer nematodkänsliga än andra men får man nematoder i jorden så
kan det dröja ett tiotal år innan man kan odla potatis där igen.

Den bästa temperaturen för att förvara potatis är 4ºC eller strax
över men blir det kallare så skyddar sig potatisen genom att sänka sin
fryspunkt då den omvandlar stärkelse till socker så därför får frusna
potatisar en söt smak. När potatisen ligger i affären så får den för hög
temperatur och ofta ligger den öppen och exponeras för ljus så den
bildar solanin. Idag skördas potatisen maskinellt och utsätts för en
omild hantering som försämrar kvalitén.
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Människans kost började förändras för ungefär 20 000 år se-
dan efter uppfinningen av pilbågen som gav möjlighet att
döda på längre avstånd än spjutet. Före pilbågen var kosten

till största delen vegetarisk men med pilbågen blev jakten så effektiv
att kosten blev nästan bara animalisk och många av de stora dägg-
djuren blev utrotade. Att ställa om kosten så radikalt måste ha varit
en lång och svår process då en del organ har svårt att klara sig utan
glukos från kolhydraterna. Glukos är en monosackarid och kroppens
huvudsakligaste bränsle som lagras i glykogendepåer. Hjärnan är vårt
hungrigaste organ som kräver mycket näring även under sömnen och
lägger beslag på 20 % av glukosen och 25 % av syret och detta trots att
hjärnan är ungefär 2,5 % av kroppen. Hjärnan är instängd i ett fast
skal som inte lämnar någon plats för lagring så det krävs hela tiden
en jämn och säker tillströmning av glukos och syre för att det inte
skall bli några skador. När människan började leva på en animalisk
kost så blev hon tvungen att ställa om sig till den nya kolhydratfattiga
kosten. Enligt carnivore connection-hypotesen så klarades denna för-
ändring genom att cellerna utanför hjärnan blev insulinrecistenta så
den glukos som finns i blodet kan gå vidare till den krävande hjärnan
och till foster och bröstkörtlar. De människor som fick denna insulin-
resisten fick en fördel när kosten blev kolhydratfattig. För 10 000 år
sedan började sädesodlingen och kosten ändrades från proteinrik till
kolhydratrik och då blev det svårt att vara insulinresistent så dessa
människor har lätt för att drabbas av diabetes.

När människans kost har förändrats så har det tagit lång tid att an-
passa sig till den nya kosten. Det är i de kulturer där man först bör-
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jade använda mjölk från andra djur som anpassningen har gått längst
genom att förlänga den tid då vi kan producera enzymet laktas för att
spjälka disackariden laktos till galaktos och glukos så det är därför
som laktosintolerans är ovanligare i dessa tidiga agrara kulturer. Det
nyfödda barnet har enzymet laktas men hos de flesta av jordens män-
niskor så försvinner laktasenzymet när barnet slutar att ammas.

Runt Tigris och Eufrat fanns de människor som först började odla
sädesslag och det är i dessa områden som glutenintolerans är ovanli-
gast. Att inte tåla det gluten som finns i säd är det som kallas för
celiaki.

Européerna var de som började använda alkoholhaltiga drycker
och har därför utvecklat en förvånansvärd förmåga att tåla etanol om
man jämför med de asiatiska folken och indianerna. Den alkohol som
vi dricker är etanol som egentligen inte är så toxisk men när etanolen
oxideras i levern till acetaldehyd så blir den toxisk och ger rodnad
och svettning och illamående. Även i det här fallet har lösningen bli-
vit ett enzym som kallas aldehyddehydrogenas som oxiderar acetal-
dehyden till acetat som är ättika. Naturligtvis finns det också många
européer som saknar enzymet och därför har svårt för att oxidera
alkoholen till ättika så de mår aldrig bra när de dricker alkohol. Det
går också med läkemedel att hämma enzymet som därför kan använ-
das som antabus. Även i grå flugsvamp finns ett antabus så om man
skall äta grå flugsvamp så måste man avstå från alkohol en dag innan
och en vecka efter måltiden.



FISKÄTARNA

På Stillahavsöarna hade fisket den dominerande betydelsen för
försörjningen eftersom djurlivet var begränsat och de ätliga väx-
terna var fåtaliga men i de grunda vattnen innanför de skyd-

dande korallreven fanns en outsinlig källa för fiske. Här använde man
fällor som var flätade av slingerväxter och kokosnötsfibrer för att fånga
havsål och andra fiskarter. De första människorna kom till Oceanien
för ungefär 33 000 år sedan genom att korsa den djupa havsgraven
mellan Papua Nya Guineas fastland och öarna i nordöst som New
Britain och New Ireland och Baugainville. Att klara av dessa färder
med den tidens farkoster är ett bra bevis på sjömanskap.

Utgrävningarna har visat att man fångade korallevande skaldjur som
krabba och hummer men också sjöborre och sköldpadda och salt-
vattenskrokodil för att inte tala om tryckarfisk och papegojfisk och
några hajarter. Man har inte hittat några fynd av fiskekrokar så man
antar att man  använt nät eller fällor eller ljuster eller gift. Det var inte
riskfritt att fånga eller äta fiskarna i Stilla havet för en del är giftiga
och många arter är drabbade av förgiftningssyndromet ciguatera  och
det är svårt att avgöra om fisken är angripen innan man har ätit den.
Där finns också muränor som är giftiga och där finns blåsfisk som är
en populär matfisk ännu idag. Blåsfiskens kött och inälvor är mycket
giftiga och även hudkontakt kan överföra giftet. I Japan är blåsfisken
en uppskattad matfisk och kallas för fugu och får tillagas enbart av
licensierade fugukockar som måste avgöra mängden fugu som pas-
sar till kundens kroppsvikt för att inte vara en dödlig dos. Det lär
hända att även de mest erfarna fugukockar gör felbedömningar och
dör av sin egen kokkonst. Det verkar som om de forntida kockarna
behärskade konsten redan för 6 000 år sedan i Dongan på Papua Nya
Guinea. Anledningen till att fisken kallas blåsfisk är att den vid fara
kan pumpa in vatten i flexibla säckar i magen så att fisken blir som en
boll. De flesta av blåsfiskarna är mycket toxiska då de har giftet
tetrodotoxin i framförallt lever och äggstockar och i magtrakten. Hos
vissa arter finns giftet också i blodet och på skinnet. Den uppfattning
man har idag är att det inte är blåsfisken själv som producerar giftet
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utan vissa bakterier som infekterar fisken så tetrodotoxinet ackumu-
leras. De flesta nyfödda blåsfiskar har inte något toxin men det finns
en art som producerar giftet redan under embryonalstadiet. Även
andra fiskar som papegojfisk kan lagra tetrodotoxin i viss omfattning.
Giftet hindrar musklerna att fungera vilket resulterar i muskelparalys
i andningsmusklerna och i hjärtat. Giftet påverkar inte blåsfisken själv
då den är resistent mot giftet som är 25 gånger starkare än kurare.

Själva tillagningen av fugu betraktas i Japan som en konstart och
är reglerad enligt en statlig förordning som är uppdelad i trettio olika
steg. Det råa köttet skärs i tunna transparanta skivor som brukar ar-
rangeras i olika mönster som blommor eller fåglar. Levern är den gif-
tigaste delen och är förbjuden att serveras men är den del som anses
läckrast. Av de som blir förgiftade så dör ungefär 60 %.

Även i Norden finns det några giftiga fiskar som fjärsingen som
har gifttaggar som innehåller trachinidotoxin. Fjärsingen har också
giftiga taggar på gällocken så den är en besvärlig fisk att hantera och
tillaga men den är en god matfisk.

Pigghajen är nog den mest spridda hajarten i världen och den
enda hajart som kan orsaka förgiftning då den har en gifttagg framför
varje ryggfena.

Även ålen är en giftig fisk då ålens blod är giftigt så om man får
blodet i ögonen så svider det kraftigt och man kan inte se något på ett
par dygn och ålens slem är nästan lika giftigt. Det gift som finns i
blodet har flera olika substanser som dels är ett nervgift som ger kramp
i andningsorganen och i hjärtat. Det finns också ett gift som bryter
ner de röda blodkropparna  men dessa gifter förstörs redan vid en
temperatur på 50°C.

Det råa fiskköttet är betydligt mer lättsmält än köttet från dägg-
djur så människan har nog ätit mycket fisk i rått tillstånd och på senare
tid har intresset ökat i Europa för den råa fisken när sushi-restauranger
har blivit allt vanligare. Sushi kommer ursprungligen från Japan där
man för 2 000 år sedan började förvara den råa fisken genom att salta
den och packa den i ris och när man sedan skulle äta fisken så tog
man bort riset men så märkte man att om man blandade riset med
vinäger så kunde man äta fisken tillsammans med riset men pH-vär-
det måste ligga under 4,5. Det är också viktigt att man inte använder
insjöfisk som kan innehålla fiskbandmask. Den fisk man brukar an-
vända är havslax och tonfisk och svärdfisk. Havsfisk innehåller inte
bandmask men kan ha en spolmask som kallas Anisakis och det hän-
der att människor blir smittade av den här masken och då framförallt
i Japan och Holland där man ofta äter rå fisk. Anisakis är en spolmask
som kan bli 15 cm lång och lever i tarmen hos valar och sälar och för
att den skall utvecklas så måste den passera två mellanvärdar som
kräftdjur och fiskar. När människan äter havsfisk som inte är
upphettad till 60°C i minst 10 minuter eller nedfryst till –20°C i minst



två dygn eller tillräckligt saltad så kan den överleva och symtomen är
illamående och kräkningar och magsmärtor. Det är däremot liten risk
att smittas av de sjukdomsalstrande bakterier som finns i fisk för dessa
mikroorganismer överlever inte hos människan på grund av den höga
kroppstemperatur som människan har om man jämför med fiskarna.
De flesta fiskar kan inte reglera sin kroppstemperatur så den över-
ensstämmer ganska väl med vattnets temperatur och skiljer sällan
mer än en grad så därför har fiskar svårt att tåla temperaturföränd-
ringar även om en del fiskar klarar det bättre än andra. En sådan fisk
som karpen kan klara en så hög temperatur som 37°C och laxen kla-
rar 23°C men vid för hög eller för låg temperatur så tappar fisken
matlusten. Det finns fiskar som klarar en kroppstemperatur ner till
–1,6°C och en sådan fisk som rudan kan övervintra i dvalliknande
tillstånd i bottenfrusna gölar. Gäddan är en fisk som vill ha svalt vat-
ten så om vattnet blir för varmt i grunda vikar så söker den sig till
djupare vatten för den tål högst 29°C men den tål ner till 0,1°C. Fis-
karnas syreförbrukning ökar med temperaturen medan vattnets för-
måga att binda syre avtar med ökad temperatur så om vattnets tem-
peratur blir för högt så kvävs fisken. En temperatur på 5°C kan lösa
runt 13 mg syre per liter vatten men vid 20°C är det bara 9 mg syre
per liter och gälandning är inte lika effektivt som lungandning så det
går åt mycket vatten för att utvinna syre.

Fisk har varit en dominerande del av kosten hos många folkgrup-
per och bevisen finns i deras skelett för när man mäter C 13-koncen-
trationen så kan man avgöra om maten kom från havet eller från land-
levande djur och växter. Man jämför andelen C 13 med ett standard-
prov från en geologisk formation i USA och man mäter avvikelsen
från standard i promille så den som har levt på fisk vid vår västkust
har ett värde på –13‰ och den som levt på landlevande växter och
djur har ett värde på –21‰. C 13 är en stabil isotop utan halverings-
tid så den ursprungliga mängden stannar kvar i benen. C 13-halten är
ett snittvärde för de sista sju åren i livet då detta är den ungefärliga
utbytestiden för kollagen. De mätningar man har gjort på fynd vid
stränder har visat att man åt mer mat från havet under mesolitikum
än under neolitikum då jordbruket introducerades. Anledningen till
att det finns mer C 13 i havsdjur än i landdjur är att havsdjur får sitt
kol från havet medan landdjuren får sitt kol från atmosfären.

Hos de människor som åt insjöfisk så kan man se att de ibland
drabbades av fiskbinnikemask vilket syns på skalltakets ben som blev
tjockare eftersom den som ständigt har mask i magen drabbas av blod-
brist och för att öka produktionen av blod så bildas spongiös benväv-
nad i kraniets skalltak för att få plats med större mängd märg där
röda blodkroppar bildas. De fiskar som innehåller fiskbandmask är
gädda och abborre och lake eller deras rom. De larver som finns i
fiskens kött kan lätt utvecklas till fulvuxna maskar i tarmen hos de
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däggdjur som äter dessa fiskar. Idag behöver man inte tillaga fiskarna
för att ta död på larverna för man kan istället frysa ner dem till –20°C
i minst 48 timmar.



FRÖÄTARNA

Människan blev bonde för att hon var tvungen att bli bonde
när hon utrotat många av sina bytesdjur. Med jordbruket fick
hon en säkrare tillgång till mat och fler människor kunde för-

sörja sig per yta men priset var att arbetstiden blev fyra gånger så
lång och kosten blev sämre vilket påverkade hälsan. Det finns när-
mare 300 000 växtarter på vår jord och man beräknar att människan
under sin historia  har använt 3 000 olika växter till föda och av dessa
har ungefär 150 arter odlats i större utsträckning men idag livnär sig
jordens befolkning huvudsakligast på ett tjugotal arter och 90 %  kom-
mer från ett tiotal arter.

Gräsen har haft en stor betydelse för människans överlevnad.
Det är inte gräset men gräsets frön som vi äter men det finns undan-
tag som bambu och sockerrör. Gräset har varit betydelsefullt på and-
ra sätt och då som betesmarker för jaktbart vilt och för husdjur och
för odling. Gräsmarker som savanner och stäpper är nästan en fjärde-
del av jordens landyta för det finns ingen annan växtfamilj som har
en sådan spridning. Gräs växer så långt norrut som på Grönland så
nära Nordpolen som 780 km där det finns flera arter och Australien
är till 60 % gräsmarker. Man brukar dela upp gräsmarkerna i två hu-
vudtyper som savanner och stäpper och savannerna finns huvudsak-
ligast söder om Kräftans vändkrets medan stäpperna finns norr därom.
På savannen finns det träd men stäppen är trädlös på grund av vat-
tenbrist och konkurrens från gräsen.

Gräs har varit en förutsättning för människans spridning över
jorden då hon tidigt lärde sig att med hjälp av elden göra öppna gräs-
marker genom att bränna buskar och träd vilket ökade gräsmarkernas
utbredning och lockade till sig betande djur som i sin tur gynnade ut-
bredningen. Elden användes också för att styra flockar av vilda djur
då gräs tål att brännas för de underjordiska delarna kan överleva och
gräsen behöver inte sina frön för de kan sprida sig genom sina rötter
så ett stort gräsfällt kan vara en enda individ med en ålder på tusen
år. Det finns gräsområden som inte påverkats av människan som
Nordamerikas prärie som är 20 miljoner år gammal och skapad av
klimatet öster om Klippiga bergen med torra och varma somrar och
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kalla vintrar som förhindrar träd och buskar att få fäste.
I gräsfamiljen finns 10 000 arter som varierar i storlek och ut-

seende. De största är bambuarterna som kan bli 45 meter höga och
det finns klättrande bambuarter som kan bli 90 meter långa men för
människan är det sädesslagen som har blivit de viktigaste och de är
till stor del en produkt av människan.

Vete är det sädesslag som det har producerats mest av men
idag är det majs som dominerar men ris är basföda för hälften av
jordens befolkning. Mer än 80 % av den energi som människan får
i sig idag är energi som kommer från växter men det varierar en
hel del från plats till plats för i de rikaste länderna är det 60 %
vegetabilier och i de fattigaste är det 95 %. Enligt FAO så var skör-
den 2008 så mycket som 690 miljoner ton vete och 685 miljoner ton
ris och 823 miljoner ton majs och 314 miljoner ton potatis. I Sverige
var det 2,2 miljoner ton vete och 1,8 miljoner ton korn och 0,9 mil-
joner ton potatis.

Man brukar säga att sädesodlingen började för 10 000 år sedan
men den tog inte riktig fart förrän för 7 000 år sedan men vilda gräs-
frön hade man samlat och malt under lång tid. Det finns fynd av hand-
kvarnar som är 30 000 år gamla och de har nog använts för att mala
gräsfrön även om en del säger att de användes bara till att mala stoff
till färger.

Det finns olika hypoteser om varför människan blev bofast och
den vanligaste frågan är om hon blev bofast för att hon odlade eller
om hon började odla för att hon blev bofast. En odling behöver skötas
och vaktas så odlingen kan vara en anledning till att bli bofast men
det finns fynd av boplatser med växande antal invånare där det inte
finns några tecken på odling.

Det har grubblats en hel del över hur man lärde sig odla och det
finns många förslag till förklaringar. En hypotes är att man offrade
sädeskorn på marken till några gudar och att man fick se kornen gro
och växa till en ny skörd och det var då viktigt att vårda denna gåva
från gudarna för människans relation till gudar har alltid varit att
offra något för att få en gengåva. Man har ätit vilda frön långt innan
odlingar började och långt efteråt för det finns mossfynd i Danmark
av människor som levde för 2 500 år sedan som visar att det fanns 64
olika fröslag i deras kost. I tre av fallen fanns odlade växter och i res-
ten kom fröna från vilda arter så frön från vilda växter fanns i den
nordiska dieten ännu flera tusen år efter det att odling hade introdu-
cerats.

I danska torvmossar har man hittat vetepollen som är 7 000 år
gamla. Dessa Triticum-pollen har inte funnits i Norden vilket tyder på
att vetet har kommit utifrån och att detta är de första odlingsförsöken i
Norden. Vid samma tid i Holland så odlade den bandkeramiska folk-
gruppen emmervete, enkorn, korn, ärtor, bönor och lin. Att samla de



vilda gräsens frön är inte så lätt för de är små och sitter löst så de fal-
ler lätt till marken. När man har gjort skördeförsök så har det visat sig
att en familj kunde på tre veckor samla vildvete för ett års försörj-
ning. Man var då tvungen att flytta sig upp efter sluttningarna allt-
eftersom vetet mognade. Hur man gjorde med hemtransporten är osä-
kert men det är möjligt att man torkade säden och lagrade den i
förvaringsgropar.

Det är inte så troligt att människan har velat äta frön för de kan
vara giftiga och svårsmälta så det som behövdes för att hon skulle
börja äta dem var att hon lärde sig att mala och upphetta fröna. Ett
problem med att ha säd som basföda är att man får en kost som har
låg fetthalt och därmed en låg halt av fettlösliga vitaminer. Säden har
också brist på mineraler så i de kulturer där man till stor del lever på
sädesprodukter där lider många människor brist på kalk, järn, zink,
vitamin A, B6, B12, och biotin. Man har inte funnit några skelett från
jägar-samlartiden som visat tecken på rakit men när människan bör-
jade odla säd så blev det vanligt. Rakit beror på D-vitaminbrist då
kalkomsättningen rubbas så det blir en dålig förbening av skelettet.
Vitamin D är ett fettlösligt vitamin som finns framförallt i animalisk
mat som fisk och kött så när de ammande mödrarna började leva på
gröt och bröd så blev bröstmjölken D-vitaminfattig. När man under-
sökte samiska barn 1938 så visade det sig att hälften av dem hade
tecken på rakit. Det var 1919 som man upptäckte att när man hade
framkallat rakit hos hundar så gick det att bota med torskleverolja så
man förstod att det var en bristsjukdom. Till en början trodde man att
det var torskleveroljans A-vitamin som var det verksamma medlet
men tre år senare när man upphettade oljan och fann att den fortfa-
rande var verksam mot rakit så förstod man att det var ett annat ämne
som fattades patienten så man döpte detta till vitamin D. Sedan dröjde
det till 1933 innan man kunde fastställa D-vitaminets kemiska sam-
mansättning och 1947 kunde det framställas syntetiskt. När man bör-
jade förebygga rakit med fiskleverolja så försvann sjukdomen.

Hos barn med rakit så förblir benstommen mjuk och böjlig och bar-
nen får dessutom försenad tandutveckling. D-vitamin kan bildas i hu-
den av kolesterol med hjälp av solens ultravioletta strålar så de muslim-
ska kvinnor som lever med heltäckande kläder och till stor del inomhus
riskerar att få D-vitaminbrist. De människor som lever på platser med
starkt solljus har behov av en mörk hud som skyddar mot solen men när
dessa människor flyttar norrut så ger den mörka huden för lite D-
vitamin för det bildas sex gånger mer D-vitamin i ljus hud än i mörk.

Det var inte bara skelettet som påverkades av den nya kosten för
människorna blev kortare till växten och de fick kortare livslängd och
dessutom blev det vanligt med karies och barnadödligheten ökade.
Säd innehåller proteiner men även antinutrienter som kan inaktivera
vissa enzymer som finns i magtarmkanalen vilket hämmar nedbryt-
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ningen av proteiner och kolhydrater så upptaget av proteiner från
vegetabilier är lägre än från animalier. I faraonernas Egypten och i
det antika Rom var det vanligt att äta stora mängder bröd och där var
medellivslängden bara 20 år.

I Främre Orienten blev emmervete och enkorn det dominerande
sädesslaget medan det blev hirs i Afrika och längs de kinesiska flo-
derna blev det ris och i Mellanamerika blev det majs. Aboriginerna i
Australien började aldrig att odla men där fanns växter som de vår-
dade och använde. De använde sig av eld för att bränna bort den
torra vegetationen och därmed skapa gynnsamma betingelser för nya
växter och för att döda bytesdjur och skadedjur.

I Kina odlade man hirs i Gula flodens dalgångar medan man od-
lade ris i Yangzidalen och dessa grödor var basföda i tusentals år tills
riset blev det dominerande. Hirs är en växt som tål torka medan riset
är mycket beroende av vatten och Gula flodens dalgångar var fattiga
på vatten så det dröjde tills bevattningstekniken hade utvecklats innan
man började odla ris även i Gula flodens dalgångar. Nackdelen med
riset är att det behöver mycket värme och mycket vatten och behöver
förkultiveras och sättas ut planta för planta så det är mycket arbets-
krävande. Odlingarna kräver konstbevattnig då vattennivån måste
höjas i takt med att plantan växer men ungefär en månad före skör-
den så måste man tappa av vattnet för att plantan skall mogna. En
planta kan få allt mellan 20 till 30 sidoskott som alla kan bära vippa
och varje vippa innehåller mellan 70 till 80 korn så av ett riskorn kan
man få 1 000 till 3 000 korn. Det är av den anledningen som ris odlas
över hela världen där det finns tropiskt klimat och gott om vatten
även om man idag sår med hjälp av flygplan och använder stora mäng-
der konstgödsel. Det har också blivit vanligt att använda pesticider
istället för att rensa för hand.

Eftersom riskornet innehåller fett så har det en begränsad håll-
barhet så därför brukar man skala riset genom att ta bort aleuron-
skiktet och grodden vilket är de delar som innehåller fett. Det vanliga
idag är att man slipar bort det yttre skiktet och därmed går miste om
mineraler och fetter och vitaminer. En sådan ensidig risnäring ger
brist på bland annat vitamin B 1 som ger bristsjukdomen beriberi.

Det som kallas för vildris är egentligen ett vildväxande vatten-
havre Zizania aquatica som är svårt att odla men som gror bra i vilt
tillstånd. För Nordamerikas indianer var det en stapelföda under vint-
rarna och de var ofta beroende av hur mycket de kunde samla in ge-
nom att paddla längs stränderna och samla upp kornen som flöt på
vattnet. De rostade kornen under 36 timmar på ett ramverk över en
eld och använde vildriset till soppa eller välling eller till pilaff eller
bakade platta kakor.



I Asien blev riset en stapelföda så många människor drabbades av
undernäring och blev magra och trötta med svullna ben och upp-
svällda ansikten och nervsystemet bröts ner så hjärtat kunde inte fun-
gera och andningsorganen förlamades. Man döpte sjukdomen till be-
riberi som beskrevs i Kina redan för 4 600 år sedan. För holländarna
blev beriberi ett stort problem i deras ostindiska kolonier så de beslöt
att skicka en kommission för att ta reda på vad som orsakade sjukdo-
men för Holland höll på att förlora kriget på Sumatra på grund av
beriberi då de holländska soldaterna dog i tusental medan fienden
gick fria från sjukdomen. Även i Japan hade man haft problem med
beriberi för 1882 började det härja en svår sjukdom i den japanska
flottan så man började leta efter bakterien som orsakade sjukdomen.
Kanekiro Takaki som var läkare i den japanska flottan var inte över-
tygad om att det var någon bakterie som var orsaken och sa att hygie-
nen på våra båtar är inte sämre än på andra flottor i samma farvatten
och de har inte sjukdomen så det måste bero på något annat än mikro-
organismer. Han sa att den påtagligaste olikheten i flottorna var ma-
ten och Japans flotta var den enda flotta som hade riset som stapel-
föda. Man sa då att ris hade ätits av japaner i tusentals år utan att
någon hade blivit sjuk så man fortsatte att leta efter bakterier. Men
Takaki var envis och lyckades genomföra ett prov på två fartyg som
skulle ut på långtur. På den ena båten fick besättningen en varierad
kost med grönsaker och fisk och kött medan man på det andra farty-
get fick den vanliga kosten. När fartygen kom tillbaks så visade det
sig att tvåhundra av femhundra på risbåten hade drabbats av beri-
beri medan det andra fartyget kunde redovisa fyra fall där alla fyra
hade hållit sig till ris som de smugglat med sig ombord. Efter detta så
ändrade man kosten ombord på den japanska flottan och beriberi
minskade kraftigt.

En av dem som skickades till Java och Sumatra var Christiaan
Eijkman. Han hade tidigt bestämt sig för att bli läkare men hans fa-
milj hade inte de resurser som behövdes för att bekosta hans studier
men den holländska kolonialarmén hade stort behov av läkare så de
bekostade utbildningen mot en förpliktelse att han måste tjänstgöra
några år i Ostindien. Efter sina studier vid militära medicinska sko-
lan i Amsterdam blev han medicinsk officer i nederländska indiska
armén och doktorerade 1883 med en avhandling om nervernas pola-
risation innan han sändes till Java och senare till Sumatra där han
drabbades av malaria och blev hemsänd som sjukpermitterad. För
Eijkman var detta en lycka för han fick då tillfälle att arbeta i E. Fors-
ters laboratorium i Amsterdam och i Robert Kochs laboratorium i
Berlin. Han stannade i Berlin i fyra år där han fick tillfälle att studera
de nya upptäckterna inom bakteriologi och detta under en tid då det
hände mycket på det här området. Pasteur hade 1877 redovisat sin
bakterieteori som hade skakat om den medicinska vetenskapen. Hol-
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ländarna Jansen och Jansen hade 1590 uppfunnit det sammansatta
mikroskopet och 93 år senare hade hans landsman Anton van
Leeuwenhoek fått syn på bakterierna och avbildat dem och det hade
blivit en vanlig uppfattning att sjukdomar orsakas av bakterier.

Beriberi hade blivit allt vanligare och utvecklats till en endemi
så 1886 bestämde man sig för att upprätta ett undersökningsinstitut
på Java och Eijkman bestämde sig för att åka.

Man hade tagit extrakt från de döda och injicerat det på kaniner
och apor men inte lyckats smitta dem så Eijkman antog att det behöv-
des en lång tid för sjukdomen att utvecklas och under den tiden så
kunde andra sjukdomar utvecklas så därför behövde han fler djur att
arbeta med så han köpte höns och byggde hönshus och började inji-
cera hönsen som fortsatte att vara friska. När de fick en ny kock så
matade han hönsen med polerat ris och det dröjde inte länge innan
hönsen blev sjuka och visade tecken på beriberi men efter ett tag så
blev de friska igen och detta samtidigt med att man bytte kock och
denna kock utfordrade hönsen med det billigare opolerade riset. När
Eijkman märkte förändringen så provade han att ge hönsen polerat
ris och de blev sjuka på nytt så han förstod att det var något i risets
skal som kunde bota beriberi. Han utgick från att det fanns ett gift i
riset och ett antigift i skalet så när man tog bort skalet så kunde giftet
verka obehindrat. Han funderade över om det var kokningen av riset
som gjorde det giftigt eller hönsen kanske inte kunde absorbera nä-
ringen från det kokta riset eller så kunde det vara kokvattnet som var
toxiskt. När han provat dessa hypoteser så förstod han att det måste
bero på om riset var skalat eller inte.

Han skrev en rapport om sin upptäckter i en holländsk veten-
skaplig tidskrift. Efter nio års undersökningar så ville han ta reda på
om människor kunde undvika att få beriberi genom att äta opolerat
ris så han frågade om han kunde få göra undersökningar i fängelset.
Anledningen till att han valde ett fängelse var att det där var lätt att
veta vad de åt och att varje person stannade där för en längre tid och
dessutom var beriberi mycket vanligt i fängelser.

Det var 1911 som de brittiska vetenskapsmännen Henry Fraser
och Ambrose Stanton kom med teorin att beriberi beror på brist i kos-
ten och den polske biokemisten Casimir Funk lyckades isolera en sub-
stans ur risavskrapet som var tiamin och han präglade begreppet vi-
tamin och det blev accepterat att brister i kosten kan orsaka sjukdo-
mar. Det behövs inga stora mängder av tiamin så ett ton opolerat ris
innehåller bara ett tiotal gram tiamin. Efter detta så blev det populärt
att leta efter vitaminer så man försökte framkalla skörbjugg hos möss
och råttor men utan någon framgång. Det var först när man provade
med marsvin som man lyckades för marsvin är som människan ett av
de få djur som inte kan tillverka C-vitamin.

Det var på 1870-talet som beriberi blev en vanlig sjukdom i Syd-



ostasien och i många städer kunde hälften av alla nyfödda dö av
detta. Anledningen var att engelsmännen hade tagit dit ångdrivna
kvarnar som kunde polera riset så man fick bort fettet och gjorde
riset hållbarare och vitare. Detta ris ansågs som smakfullare och av
högre kvalité och blev mycket populärt. Ris poleras ännu idag men
berikas ofta med tiamin. Eijkman fick nobelpriset i fysiologi och
medicin år 1929.

När vitaminerna hade blivit accepterade så ökade intresset för att
forska om vitaminer vilket resulterade i att allt fler vitaminer upp-
täcktes och att de började användas i terapeutiska doser. Food and
Nutrition Board grundades i USA 1940 för att försöka ta reda på hur
stora behov man har av de olika vitaminerna vilket uttrycktes i re-
kommenderade dagliga kvoter RDK. Det visade sig vara mycket svårt
att avgöra vad som är en lagom dos så rekommendationerna varie-
rade från gång till gång och många näringsforskare raljerade över
denna lista. Man upptäckte att behovet av vitaminer kan variera kraf-
tigt från individ till individ vilket upptäcktes vid längre sjöresor då
en del drabbades tidigt av skörbjugg medan det kunde ta lång tid för
andra. Man upptäckte också att ett extra stort behov av vitaminer
kunde antingen vara medfött eller förvärvat. De som hade upplevt
en lång tid av svält kunde behöva hundratals gånger högre dos un-
der resten av livet vilket man förstod när man behandlade Hongkong-
veteranerna som var 2 000 kanadensiska soldater som blev japaner-
nas fångar under andra världskriget och hölls fångna i 44 månader
under svåra förhållanden så de flesta dog och de som överlevde hade
förlorat två tredjedelar av sin vikt och visade tecken på de flesta brist-
sjukdomar. På sjukhuset blev de behandlade med stora vitamindoser
men deras symtom fanns kvar i årtionden. De var kroniskt trötta och
hade ångest och depressioner och hög dödlighet i hjärtsjukdomar.
Doktor Hoffer blev vän med en av Hongkongveteraneran som led av
depression och artrit och neurit och trötthet. När Hoffer fick honom
som patient 1960 så ingick mannen i ett forskningsprojekt vid den
geriatiska kliniken. Hoffer började behandlingen med 3 gram niacin
dagligen vilket var ungefär 200 gånger den rekommenderade dag-
liga dosen och efter två veckor så kände mannen sig frisk men det
visade sig att han behövde fortsätta med den höga dagliga dosen. En
gång när han var bortrest under en längre tid så hade han glömt sina
vitaminer och märkte att symtomen kom tillbaks och när han kom
hem och tog vitaminerna igen så försvann symtomen. Denna vitamin-
kur provades på sammanlagt tolv av de överlevande veteranerna och
alla blev bättre.
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MAJS

När européerna kom till Sydamerika så levde den inhemska befolk-
ningen till största delen på kultiverade växter. De hade liten djurhållning
och det var ont om vilt. Till en början var européerna misstänksamma
mot indianernas jordbruksprodukter men idag kommer 60 % av värl-
dens grödor från produkter som domesticerades i Sydamerika och
Nordamerika. Det är grödor som majs, potatis, squash, pumpa, vanilj,
tomat, chili, ananas, avokado, gurka, solros och amarant förutom to-
bak och koka och bomull.

Det var för ungefär 9 000 år sedan som indianerna började samla
in växter i större omfattning då viltet började försvinna. Man tror
att flaskkurbitsen var den första domesticerade växten i Amerika
innan man började plantera växter som squash och chili för 7 000 år
sedan. När indianerna började odla majs så hade de inga dragdjur
och därför inga plogar. De planterade majsen tillsammans med stör-
bönor som majsen kunde klänga fast vid och därmed fick majsen
bra näring då bönorna anrikade kväve i jorden. Nackdelen med majs
är att det saknar vissa B-vitaminer och aminosyror så därför var det
bra att majsen kombinerades med bönor. Idag är majs världens vik-
tigaste foderväxt och är mycket viktig för Nordamerikas stora djur-
uppfödning och slakteriindustri.

HIRS

Det första sädesslaget som kultiverades var nog hirs som är svårodlat
då det kräver mycket manuellt arbete och därför inte passar dagens
intensiva jordbruk men hirs var baslivsmedel i många kulturer ända
fram till att potatisodlingen blev vanligt i början av 1800-talet. Hirs
har en ovanligt kort vegetationsperiod på bara tre månader men krä-
ver mycket värme och är känsligt för kyla. Hirs är det mineralrikaste
sädesslaget men har låg halt av kalk och är glutenfritt. Det finns ett
bitterämne i hirs så man måste skölja kornen med kallt vatten innan
man ger dem ett kort uppkok och sedan hälla bort kokvattnet och
skölja med kallt vatten för att få bort bitterämnena innan man kan
tillaga hirset. Eftersom det inte innehåller något gluten så är det inte
så bra att baka med.



VETE & KORN

Idag finns det mer än 10 000 vetesorter och del av de ursprungliga
sorterna odlas ännu idag. Sådana sorter är enkorn, emmer, kamut
och spelt som också kallas dinkel. Det som utmärker vetet är att det
innehåller mycket gluten och därför är lätt att baka med så de flesta
brödrecept innehåller någon del vete.

Förutom vete och hirs så är korn ett av de tidigaste sädesslagen. Arkeo-
logen Fred Wendrof  redovisade från sina utgrävningar på västra Nil-
stranden nära Assuan att man där odlade korn för 17 000 år sedan
och där fanns gott om handkvarnar som var urholkade stenar med
knytnävsstora löpstenar. Han säger att det inte kan ha varit vildkorn
utan odlat korn med tanke på kärnornas form och storlek.

Förutom hirs och vete och korn så räknas också råg, havre, ris och
majs till sädesslagen och tillhör familjen graminae. Det utmärkande
för dessa sädesslag är att de är domesticerade av människan och kan
inte längre klara sig utan hjälp  av människan. Ibland räknar man
bovete till sädesslagen men bovete är inget sädesslag utan tillhör pilört-
växterna och härstammar från Centralasien och har en kort vege-
tationstid på 10 till 12 veckor och är känslig för frost så när potatisen
kom till Norden så slutade man odla bovete.

RÅG

Råg kommer från det inre av Asien och har odlats länge vid Svarta
Havet men kom ganska sent till Norden där det blev populär för råg
tål ett ganska svalt klimat och behöver mycket ljus. Råg används fram-
förallt som brödsäd och bör bakas med surdegskultur då rågens för-
delar kommer fram men råg användes ursprungligen till gröt. Det
vanliga var att man blötte rågkornen i flera timmar för att sedan låta
dem torka och rostas i en gryta. När rågen var fullkomligt torr så
malde man den till mjöl som man kokte gröt av. Man kokte gröten i
minst en timme och lät den eftersvälla i minst två timmar.

Råg kan ibland drabbas av en parasit som kallas mjöldryga som
har gett svåra förgiftningar. De första anteckningarna om mjöldryga
är från år 590 och det senaste angreppet var i Ryssland 1880 men det
var västra Europa och Frankrike som drabbades värst. Farsoten kal-
lades ignis sacer som betyder den heliga elden och den helige Antonius
som lidit martyrdöden på bålet blev farsotens skyddshelgon så sjuk-
domen kallades ibland för Sankt Antonie eld. Det sägs att när farsoten
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kom så stelnade livet i skräck då människor greps av yrsel och en
osynlig eld förbrände först fingrar och tår så de torkade och föll bort
utan att blöda och hos en del föll även lemmarna bort så det fanns
offer som bara bestod av huvud och bål. Farsoten följde rågens sprid-
ning då mjöldryga utvecklades under fuktiga somrar. Det var de fat-
tiga som drabbades värst då de var tvungna att äta av den nya rågen
medan de som hade kvar av den gamla rågen drabbades inte då
mjöldrygan förlorade sitt gift under lagringen. De drabbade sökte sig
till klostren där sjukdomens förlopp avstannade då klostren hade för-
råd av gammal råg. Orsaken till sjukdomen är att mjöldryga innehål-
ler ett tjugotal gifter och ett av gifterna är ergotamin som verkar sam-
mandragande på blodkärlen vilket stoppar blodtillförseln till de peri-
fera organen vilket ger kallbrand.

Den schweiziske kemisten Albert Hoffman undersökte mjöl-
dryga 1943 då han råkade andas in lyserginsyra som är ett derivat av
mjöldryga. Han blev omtöcknad och fick hallucinationer och såg färg-
prunkande bilder och hade därmed upplevt drogen LSD eller
lysergsyradietylamid.

HAVRE

Havre är ett bra kreatursfoder så i många kulturer ville man inte äta
havre. Eftersom havrekornet sitter fast med skalet så måste man först
få bort skalet så man lät kornen svälla i vatten några timmar innan de
fick torka i en bakugn tills skalet satt löst då man stampade kornen i
grynstampar och siktade mjölet så man fick bort skaldelarna. Efter-
som havre har en mjuk kärna så går det inte att mala som andra sä-
desslag utan att man först rostar det och detta rostade och malda hav-
remjöl brukar kallas skrädmjöl då skräda betyder frånskilja.

SOCKERRÖR OCH SOCKERBETA

På en del öar i Melanesien och Polynesien fanns ett gräs med en söt-
aktig märg. Detta gräs började domesticeras i Nya Guinea innan det
kom till Filippinerna och Indien för kanske 8 000 år sedan men de
första skriftliga bevisen på socker är från 1 500 år gamla hinduiska
dokument där man beskriver hur man kokar saften för att göra me-
lass och hur man kristalliserar socker. Sockerröret är ett gräs som kan
bli sex meter högt och som kräver mycket vatten och ett tropiskt eller
subtropiskt klimat. Det dröjde ända till 700-talet innan sockret blev
känt i Europa och till Norden kom det inte förrän på 1000-talet. Att



framställa socker är tekniskt besvärligt och arbetskrävande och det
är viktigt att sockerröret blir skuret så fort det blir moget och att det
blir malt så fort det är skuret. Kokning och skumning och reducering
är viktiga processer som kräver teknik och kunskap.

Det var Columbus som upptäckte att Karibien är ett lämpligt
område för sockerrörsodling så på sin andra resa 1493 så tog han med
sig sockerrör från Madeira till Santo Domingo men det var till en bör-
jan stora problem med odling och framställning och arbetskraft så
det dröjde till 1516 innan den första transporten av socker kom till
Europa. Arbetskraften löste man genom att transportera över slavar
från Afrika men man använde också den inhemska befolkningen som
arbetskraft. Man beräknar att när européerna kom till Karibien så fanns
där en befolkning på ungefär 8 miljoner och 30 år senare var de utro-
tade så det behövdes hela tiden ett tillskott av slavar från Afrika. Det
vanliga var att man på plantagerna framställde råsocker som sedan
raffinerades i Europa och reningen är viktig för sockerröret innehål-
ler blåsyra som ger fosterskador och många andra störningar.

Efterhand som det kom allt mer socker från Karibien så sjönk
priset och det blev vanligare att använda socker och det användes
inte bara som sötningsmedel för det var också medicin och började
ersätta saltet som konserveringsmedel när man syltade. Att sylta be-
tyder att salta men ordet behölls när man gick över tills socker. Man
visste inte om man skulle betrakta socker som mat eller medicin så
katolska kyrkan diskuterade om man skulle få äta socker under fastan.
Det var Thomas av Aquino som sa att socker bryter inte fasta mer än
någon annan medicin.

Under krigen mot Napoleon så spärrade Napoleon handelsvägar-
na över haven vilket hindrade importen av socker till Europa. Napo-
leon var medveten om fransmännens stora sug efter socker så han
sökte efter någon annan metod att framställa socker. Den franske agro-
nomen Olivier de Serres hade på 1600-talet upptäckt att man kunde
få en sirapsliknande saft om man kokade betor och den tyske kemi-
sten Andreas Sigismund Marggraf hade 1747 redogjort för veten-
skapsakademin i Berlin hur han undersökt det söta saltet som före-
kom i olika inhemska växter och påstod att det var av samma natur
som det som fanns i sockerrör och hans elev Franz Carl Achard lycka-
des på sitt gods Kaulsdorf framställa socker ur vitbetor och skrev
avhandlingen Die europeische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben.
Achard utvecklade tekniken och startade det första sockerraffinaderiet
1801. Napoleon var förtjust över sockrets kvalitet och sa att engels-
männen kunde kasta sitt sockerrör i Themsen och började finansiera
nya fabriker. När kriget tog slut efter slaget vid Waterloo 1815 så bör-
jade man åter importera socker från Karibien och betsockerprodu-
centerna fick några svåra år tills man lyckades förädla Beta maritima
till sockerbeta och produktionen tog fart. Man lyckades höja betans
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sockerhalt från 2 till 18 % och en fördel med sockerbetan är att den
går att odla så långt norrut som i Sverige så på 1860-talet började den
odlas i större omfattning i Skåne och vid sekelskiftet 1800-1900 var
sockerindustrin en av de största industrigrenarna i Sverige.

I många länder är sockerrör den dominerande grödan och det
finns sju länder där sockerrör upptar mer än 50 % av landytan. Enligt
en rapport från Världsnaturfonden 2004 så har sockerrörsodling or-
sakat mer skada på den biologiska mångfalden än någon annan gröda.
Som exempel så har man nämnt att Havaii och Australien införde
den giftiga agapaddan för att ta död på en skalbagge som åt på socker-
röret men paddans gift är också dödande för grodor, krokodiler, or-
mar, känguru, katter och hundar. Det visade sig att paddorna hade
en stor förmåga att föröka sig i sina nya miljöer så idag beräknar man
att det finns omkring 100 miljoner agapaddor.

Efter hand som sockret blev billigare så ökade konsumtionen av
raffinerat socker vilket visade sig vara förödande för hälsan. När man
äter socker så aktiveras det belöningssystem som kallas opioida sys-
temet som ger belöning i form av välmående då mängden endorfiner
ökar vilket i sin tur ökar flödet av dopamin som gör att vi känner ett
större välmående. För att balansera ruset så produceras dynorfin som
dämpar produktionen av dopamin och man drabbas av abstinens-
besvär. Det är framför allt hos sockermissbrukare som den här effek-
ten är mycket kraftig. När vi äter socker så stimuleras produktionen
av hormonet insulin som bland annat har som funktion att omvandla
socker till fett så om man vill skaffa sig mer fett så är det effektivast
att äta socker. När man lyckades raffinera sockret till 99 % rent socker
så fick man en produkt som består av tomma kalorier och någon har
sagt att socker är den gökunge som knuffar ut det som kroppen behö-
ver. Ett annat resultat av den ökade sockerkonsumtionen blev att
kariesfallen ökade och karies har kallats den mest kvalfulla av alla
sjukdomar. I början av 1900-talet var karies så vanligt att det betrak-
tades som något oundvikligt och som en folksjukdom.

Sockerrörets märg har en sockerhalt på 20 % medan sockerbetan
har 18 % men man kan bara utvinna 14 % ur betan. För att utvinna
socker ur betan så tvättas betorna och strimlas och sötman lakas ut
med vatten innan man tillsätter släkt kalk och koldioxid för att binda
det som inte är socker och då får man en tunn saft med en sockerhalt
på 14 %. När man har förångat bort det mesta av vattnet så får man
en tjocksaft som innehåller 70 % socker och den resterande mängden
vatten försvinner när man kokar vätskan vid undertryck. För att man
skall få sockret att kristalliseras så tillsätter man en aning florsocker
då det bildas en massa som består av socker och sirap. Genom en
refug kan man sen avskilja sockret från det som kallas melass. För att
få ut så mycket socker som möjligt så upprepar man sockerkokningen
två gånger. Idag så kommer det mesta sockret från sockerrör även



om det är svårt att avgöra hur stor delen är men den är betydligt mer
än hälften.

SOJABÖNA

Sojabönan började domesticeras i Kina för omkring 6 000 år sedan
och blev med tiden en av de viktigaste grödorna i Gula flodens dal-
gångar och från och med 1100-talet så odlades sojan i hela Kina. Det
dröjde till 1900-talet innan sojaprodukterna kom ut på den interna-
tionella marknaden och blev en av Kinas viktigaste exportprodukter
tillsammans med silke och te. Idag är sojabönsolja den mest använda
matoljan i världen. Soja har blivit en betydande handelsvara och od-
las världen över så idag är Argentina den största exportören av soja-
bönsolja och sojamjöl. På andra och tredje plats kommer Brasilien och
USA medan Kina idag är världens största importör av soja. Denna
stora produktion har fått svåra miljöeffekter med nedhuggna regn-
skogar och spridning av farliga pesticider.

Sojabönan är en ärtväxt som härstammar från Östasien men det
går inte längre att fastställa släktskapet med naturliga arter. Det märk-
liga med sojabönan är att den innehåller så mycket protein som cirka
40 % och det är protein som är nästan fullvärdigt för människan. Tack
vare den höga proteinhalten så odlas sojan i första hand som foder
och oljan som en biprodukt för bönan innehåller 17 % olja med en hög
halt av omättade fettsyror där 54 % är linolsyra och 8 % är linolen-
syra. Oljan används för sådana produkter som margarin och majonäs
och mycket annat. Oljan anses sänka kolesterolhalten och förebygga
hjärtkärlsjukdomar och den anses också kunna förebygga bröstcan-
cer och prostatacancer.

Sojasås är en av de äldsta kryddsåser som människan har skapat.
Det finns gamla skrifter som beskriver hur man framställer sihih som
är en vätska som påminner som soja och som är en blandning av salt-
lake och jästa sojabönor. Man tror att sihih användes för att konserve-
ra matvaror och därmed skapade en smak som senare tillfredsställdes
av sojasåsen. Man har tillverkat sojasåsen på lite olika sätt men de
vanliga ingredienserna är sojabönor och vete och salt och vatten. Man
brukar ångkoka sojabönor och rostat och malt vete tills man får ett
mos då man tillsätter en säcksvamp som heter Aspergillus oryzae som
brukar odlas på kokt ris. Massan läggs i perforerade kar där den får
jäsa ett par eller tre dagar innan den förs över i en jäsningbehållare
tillsammans med vatten och salt och mjölksyrabakterier och jäst. Jäs-
ningen brukar ta flera månader eller upp till ett år. När man silat väts-
kan så pastöriseras den och tappas på flaskor. Idag gör man fram-
ställningen i industriell skala genom hydrolys då sojan kokas i salt-
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syra som neutraliseras med natriumkarbonat och blandas med sirap
för att få en mörkare färg. Med den här processen så tar tillverkningen
bara några dagar. En nackdel med sojabönan är att den är giftig så
den måste gro eller jäsa eller kokas för att avgiftas.

I Vietnam hade man lärt sig tycka om sojasåsen men då den var
dyr så gjorde man en ersättning som kallas garum som gjordes av
fiskinälvor som man la i saltlake som fick stå i solen och jäsa så man
efter några månader hade torkade inälvor som man la i blöt på nytt
och detta spad kallades garum.

Kor har inte varit vanliga i Kina så för 2000 år sedan började man
göra en sojayoghurt som kallas tufu och som spreds av munkar till
Japan. Man gjorde också sojabönsmjölk och till och med ett slags smör.



SVAMPÄTARNA

Att svampar kan vara giftiga och rent av dödliga har man nog
lärt sig mycket tidigt och säkert lika tidigt har man lärt sig att
svampar har hallucinogena effekter. Ända in i vår tid har scha-

maner använt sig av hallucinogena svampar för att få kontakt med
andar och gudar. När Gordon Wasson 1927 var på semester i Catskill-
bergen i östra USA med sin ryskfödda fru Valentina Pavlovna så fick
han  till sin förskräckelse se sin fru plocka kantareller och till och med
tillaga dem och hon ville att han skulle äta dem tillsammans med
henne. Gordon hade växt upp i New Jersey i England där man ansåg
att svamp var något man skulle undvika medan Valentina hade växt
upp i Vitryssland där man åt mycket svamp och såg svamp som vik-
tig näring och som en delikatess. De hade träffats i England när Valen-
tina hade flytt undan den ryska revolutionen och sedan hade de
emigrerat till USA. Valentina blev barnläkare och Gordon gjorde kar-
riär inom bankvärlden. De diskuterade sina olika uppfattningar om
svamp och började studera ämnet och myntade begreppen mykofobi
och mykofili och blev grundarna av etnomykologin som är studeran-
det av olika folkgruppers förhållande till svamp. De studerade ämnet
i trettio år innan de publicerade sina undersökningar i två band med
titeln Mushrooms, Russia and History.

Svampar har säkert använts som berusningsmedel långt innan
man lärde sig jäsa socker till alkohol för svampen behöver bara ätas
rå eller torkad för att ge eufori. I Ryssland åt man mycket svamp
och även röd flugsvamp som inte ansågs som giftig men som kunde
ge hallucinationer och i Sibirien har schamaner använt svampar in i
vår tid.

När paret Wasson fick veta att aztekerna på 1500-talet hade äg-
nat sig åt någon form av svampkult och att det fortfarande fanns folk
som använde sådana svampar så blev de intresserade och gjorde flera
resor till Mexiko. Det var under den tredje resan 1955 som Gordon
fick tillfälle att delta i en seans under ledning av den kvinnliga scha-
manen Maria Sabina. Efter sex par svampar upplevde han hur själen
lämnade kroppen och flög omkring i rummet medan kroppen låg kvar
och han såg geometriska mönster i starka färger. Efter dessa upple-
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velser blev Gordon övertygad om att de hallucinogena svamparna
hade haft stor betydelse för religionernas uppkomst.

Den sista resan till Mexiko gjorde han 1962 tillsammans med Al-
bert Hoffman som var den som upptäckte LSD när han analyserade
ämnena i mjöldryga 1943. Hoffman ville prova svamparna och lycka-
des få tag på 100 gram som Roger Heim hade odlat i laboratorium.
Provet skedde under läkarkontroll och han kände sig lättad när ruset
släppte efter sex timmar. Han började analysera innehållet i svam-
parna och döpte de narkotiska ämnena till psilocybin och psilocin som
liknar LSD men för att få samma effekt som LSD så krävs det hundra
gånger högre dos. Man har nu identifierat de mexikanska svamparna
som är flera arter inom tre släkten nämligen broskskivlingar Panaeo-
lus och kragskivlingar Stropharia och slätskivlingar Psilocybe.

När Albert Hoffman upptäckte LSD så visste han inte hur stor
dos han hade fått i sig så ett par dagar senare provade han en så liten
dos som 0,25 milligram och blev förskräckt över resultatet då ruset
var mycket kraftigare än första gången och han fick en känsla av att
han svävade omkring i rummet medan hans kropp låg kvar på diva-
nen. Effekten av LSD brukar komma efter en timme och vara i åtta till
tio timmar.

När makarna Wassons bok kom ut 1957 så hade Life en lång
artikel om deras arbete i Mexiko och det blev ett stort intresse för
dessa svampar och Maria Sabina blev känd och fick många anhäng-
are och det blev starten för 1960-talets psykedeliska revolution vilket
inte var något som paret Wasson hade önskat sig.

En av dem som blev intresserad av svamparna var psykologen
Timothy Leary som var professor vid Harvarduniversitetet. Hans förs-
ta svamprus varade i fyra timmar och han blev entusiastisk över resul-
tatet och ansåg att han under dessa fyra timmar hade lärt sig mer om
psykologi än vad han hade gjort under alla sina år av studier och ansåg
att psykologin hade fått ett nytt verktyg och att han själv hade fått en
ny uppgift. När han kom tillbaks till Harvard så startade han "Harvard
Psilocybin Research Project". Det hade då kommit syntetiskt psilocybin
så han och hans studenter kunde göra tester på sig själva och på fångar
och på religiösa grupper. När Leary fick tillfälle att prova på LSD så
blev han förbluffad över hur mycket större effekten var. Universitets
ledning blev oroad över de proportioner som verksamheten hade tagit
så Leary blev avskedad. Han startade då "International Foundation for
Internal Freedom" som skulle övertyga människor om hur viktigt det
är att få bestämma över sitt eget nervsystem.

Det blev pilgrimsvandringar till Maria Sabina och det kom många
kända personer som John Lennon och Bob Dylan vilket började bli ett
problem för orten så myndigheterna kände sig tvungna att begränsa
invandringen av alla hippies. Problemet blev så stort att man 1967
sände landets federala armé till området och under nästan tio år var



området under federal bevakning. Sabina fick mycket kritik för vad
hon hade orsakat och två gånger brann hennes hus ner och en av
hennes söner dödades. Hon försvarade sig med att svamparna är Je-
sus blod och måste därför vara tillgängliga för alla.

Sabina hade växt upp med sin mor och två systrar och gick ald-
rig i skola men fick tidigt uppleva schamanen och hans seanser. Det
var när hon och systern Maria Ana vaktade höns i skogen som de
första gången åt sådana svampar som schamanen använde under sean-
serna. Först blev de yra och rädda men sen upplevde de välbehag och
började äta svampar ibland när de var hungriga. Senare började hon
leda seanser och kände sig kallad till schaman när hon räddat livet på
sin syster som blivit sjuk och döende. I desperation över systerns till-
stånd så åt Sabina trettio svampar och bad till Gud under ruset och
lyckades väcka systern  till liv.

I Ryssland har man sedan lång tid varit mycket intresserad av svam-
par och röd flugsvamp har använts som berusningsmedel och scha-
maner har ända in i vår tid använt röd flugsvamp under sina sean-
ser. Det var under Ivan den förskräckliges tid på 1500-talet som rys-
sarna trängde in i Sibirien för att utöka riket och för att ta hämnd på
mongolerna för deras härjningar. Under 1600-talet började man
skicka fångar till Sibirien och det var dessa fångar som berättade
om användningen av röd flugsvamp. Det finns en dagbok från den
polske krigsfången Adam Kamiénski som berättar om ett folk som
bor på små öar och lever på fågel och fisk och äter vissa svampar
som liknar röd flugsvamp.

Filip Johan von Strahlenberg deltog som officer i Karl XII:s krig
mot Ryssland innan han tillbringade tretton år som fånge i Tobolsk.
När han kom tillbaka till Sverige så skrev han en bok där han berättar
om Sibirien. Han säger att korjakerna är ett hedniskt folk som saknar
skägg och de är goda och beskedliga människor. De har schamaner
eller magiker och de är ett mycket smutsigt folk och för sina nödvän-
diga behov använder de ett tråg som de förvarar inomhus tills det är
fullt och när det tömts utomhus så använder de samma tråg för att
hämta in vatten och alla sover nakna under ett enda stort täcke. De
bedriver handel med ryssarna och för sina skinn får de röd flugsvamp
som de lägger upp i stora förråd för vintern. När de ställer till fest så
häller de vatten över några av de här svamparna och kokar dem. Se-
dan dricker de och drycken berusar dem. De fattiga som inte har råd
att lägga upp ett förråd för vintern de posterar sig utanför de rikas
hyddor. När gästerna klättrar ner för att låta sitt vatten så räcker de
fram ett träkärl och fångar upp urinen. Sedan dricker de girigt som
om urinen fortfarande hade något av svampen i sig och blir på detta
sätt även de berusade.

Korjakerna lär ha förlängt ruset genom att dricka sin egen urin
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för att på så sätt kunna vara berusade i tre eller flera dagar på samma
svamp. Denna urin lär ha en stark dragningskraft på renar så den
som pinkade i snön kunde bli omringad av renar som störtade emot
dem i full fart. En sådan urin kunde också användas för att locka till
sig svårfångade renar men uppgiften har betvivlats för det kan vara
saltet i urinen som lockade renarna som var salthungriga efter sin
diet på renlav. Det finns också uppgifter om att ifall renen ätit svam-
pen så kunde köttet vara berusande.

Den röda flugsvampen kunde ätas på olika sätt men det var van-
ligt att äta den torkad då den lär vara mindre farlig än den färska och
ge ett kraftigare rus. Hur stor dos man åt är osäkert men en stor svamp
eller ett par små kunde ge ett lättare rus även om effekten kunde va-
riera men om dosen var för stor så kräktes man. Eftersom den röda
flugsvampen var så eftertraktad så var den också dyr så en svamp
kunde kosta mellan en och fyra renar.

Det är en vanlig uppfattning att vikingarnas bärsärkar och ulv-
hednar fick sitt raseri genom att äta röd flugsvamp men det är inte
belagt att det var så. I de fornnordiska sagorna sägs att bärsärkar har
fem karaktärsdrag. De ylar som hundar och vapen biter inte på dem
och de går barfota genom eld och de biter i sköldarnas kanter och de
kollapsar efter bärsärkagången. Om det inte fanns någon fiende i när-
heten så gick deras ilska ut över döda föremål och de rev upp träd
med rötterna och välte jättestenar.

Även om många svampar är giftiga eller hallucinogena så finns det
många ätliga svampar som inte bara är goda för de har samma nä-
ringsvärde som grönsaker och ofta har de mer proteiner och kolhyd-
rater. I Ryssland har det länge varit populärt med svampar men i
Europa har svampar ansetts som oätbara. Charles Darwin var av den
uppfattningen att svampar inte är lämpliga som mat så när han fick
se att eldsländarna i Sydamerika åt rå svamp så skrev han att Elds-
landet är det enda land på jorden där man tycker att svamp är viktig
mat.

Det var främst i England och Skandinavien och stora delar av
Tyskland som det fanns motvilja mot svamp men i Frankrike började
man odla champinjoner som fanns att köpa i de större städerna och i
Sverige började man på 1600-talet att äta svamp vid drottning Kris-
tinas hov och de första svamparna lär ha varit riskor.

Under 1800-talet började man inse att svamp kan vara en viktig
näringskälla och flera myndigheter och organisationer började pro-
pagera för att äta svamp. Den förmögne konsuln Johan Vilhelm Smitt
skrev en svampbok och skänkte 600 exemplar till lärarseminarier och
folkskolor och hushållningssällskap. Han sa att svampen är en viktig
resurs för när skördarna förstörs av häftiga regn så står skogen full av
svamp. Han ville att lärarna skulle uppmuntra barnen att plocka



svamp på väg till och från skolan. Han sa att råa svampar är ett särde-
les sunt och kraftigt näringsämne. Den enda svamp han varnade för
var den röda flugsvampen för att den är den giftigaste och har i flera
fall varit dödande men om man avstår från att lära känna andra svam-
par för flugsvampens skull så är det att ge efter för rädslan. Han sä-
ger att om man är osäker så kan man pröva på hundar och katter och
då börja med en liten dos.

Trots de svåra nödåren så var det inte många som ville äta svamp
men Patriotiska sällskapet bekostade en svampbok så landets folk-
skolor kunde få 10 000 exemplar av boken gratis. Nils Keyland skrev
1919 i sin bok Svensk allmogekost: "Hos dem, som äro vana att bland
de förnämsta läckerheterna på sitt bord räkna svampen, varav lantbon
ju äger ett stor överflöd, är det förvisso ägnat att väcka förvåning, att
denna växt så fullkomligt lyser med sin frånvaro på ovanstående långa
lista. Allmogens motvilja och likgiltighet för svampen som närings-
medel synes ej den bittraste nöd hava kunnat övervinna. Gräs och
löv, sågspån och jord, snart snart sagt allt möjligt, kunde den gamle
svenske bonden äta, blott icke svamp; förr svalt han ihjäl. Åtminstone
föreligger ännu ej, såvitt förf. har sig bekant, något belägg som bevi-
sar motsatsen".

I början skiljde man bara mellan ätliga och giftiga svampar men
Smitt använde ett kors för oanvändbara svampar och två kors för
dem som var synnerligen giftiga. I Dr M. A. Lindblads svampbok
ansvarade löjtnant Sandberg för ett avsnitt om svampars tillredning
där han har en gradering för de ätliga svamparna. En stjärna be-
tydde att svampen är ätlig med säkerhet även utan avkokning. De
goda svamparna fick två stjärnor och de allra bästa fick tre stjärnor.
Trots de intensiva upplysningskampanjerna så var det svårt att in-
tressera allmogen för svampar så det dröjde till början av 1900-talen
innan man såg en ljusning och först på 1950-talet blev det vanligt att
plocka svamp. Idag är svampintresset mycket stort och det är kapp-
löpning till svampmarkerna och bra fyndplatser bevarar man som
hemligheter.

Även om många svampar är goda så är de hårdsmälta så man bör
inte äta för stora mängder och svampar är dessutom känsliga för an-
grepp från bakterier som kan bilda toxiner så man bör äta svamparna
inom 12 timmar. En del svampar innehåller allergener som kan ge
svåra allergiska reaktioner.

De tre giftigast svamparna i Sverige är lömsk flugsvamp och vit
flugsvamp och spetstoppig spindelskivling. Gifterna i vit och lömsk
flugsvamp har en latenstid på 8 till 10 timmar eller längre. Symtomen
är kräkningar och diarréer och efter 5 till 7 dagar drabbas man av
leverskador och njurskador. Spetsig spindelskivling har en latenstid
på 3 till 4 dagar och ibland så lång tid som 14 dagar. På grund av den
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långa latenstiden är det svårt att se sambandet mellan svampen och
njurskadorna. De drabbade brukar dricka flera liter vatten utan att
kunna släcka törsten och efter några dagar kommer tecken på njur-
skador då urinavsöndringen avtar och upphör.

Stenmurkla ansågs som en god matsvamp efter förvällning eller
torkning men idag avråder man från att äta den. Förgiftningen liknar
den hos vit och lömsk flugsvamp och kan ha dödlig utgång. Giftet
gyromitrin är vattenlösligt och flyktigt vid rumstemperatur så för-
vällning och torkning tar bort det mesta av giftet men mängden
gyromitrin i svampen kan variera mycket.

Förr räknade man svamparna till kryptogamerna eller till lägre
växter som mossor och alger och lavar innan man förstod att svam-
par avviker från andra växter när det gäller uppbyggnad och växt-
sätt och fortplantning så man bildade ett nytt rike nämligen svamp-
riket och myntade begreppet mykologi som betyder läran om svam-
par. Det utmärkande för svamparna är att de saknar klorofyll och
kan därför inte få sin energi från solen som växterna. För att få sin
näring så är de tvungna att ta den från multnande växtdelar eller
djurdelar och dessa svampar kallas saprofyter. När svamparna tar
sin näring från levande organismer så kallas de för parasiter. Det finns
också svampar som lever på rov som ostronskivlingen som utsöndrar
ett ämne som bedövar rundmaskar innan den lägger sina hyfer runt
masken och absorberar näringen. De flesta stora svampar är ätliga
och bara ett fåtal är giftiga men av de ätliga så är det knappt hälften
som anses goda.

Av de storsvampar som vi plockar så är det bara svampens frukt-
kropp som vi tar men det finns också små encelliga svampar som vi
använder när vi till exempel bakar eller gör vin eller öl. Några av de
här mikrosvamparna är mycket giftiga och bildar mykotoxiner.



JORDENS NÄRING

När människan började odla sina domesticerade växter så
märkte man att det gick bra att odla det första året men sedan
minskade skördarna år efter år så man blev tvungen att an-

vända nya jordar. De som odlade på marker som årligen översväm-
mades hade aldrig sådana problem så det blev vanligt att odla i de
stora floddalarna som vid Tigris och Eufrat. I de trakter där man var
tvungen att bränna ner träden för att få utrymme för odling blev det
bra odlingsmark det första året men efter tre eller fyra år så blev det
nödvändigt att bränna för ny mark. Det grubblades nog en hel del
över orsaken men då man var av den uppfattningen att livet styrdes
av gudar så fanns det ingen annan möjlighet än att påverka dem än
att offra och det offrades en hel del.

Det är osäkert när man upptäckte att gudarna ville att man off-
rade djurens avföring men man märkte att det var något som gu-
darna gillade. Att förstå varför gudarna gillade avföring var lite
knepigare men så länge det fungerade så var det bara att fortsätta
med denna form av offer. Ett av problemen var att djuren offrade sin
avföring där de ville men när man började stalla djuren så kunde man
offra där man själv ville och det var på åkrar istället för på ängar.

På de platser där det var ont om träd att bränna där märkte man
att om åkrarna fick ligga i träda några år så blev gudarna så nöjda att
de tillät ny odling och under tiden var det bra om djuren betade på
dessa marker så under medeltiden införde man ett roteringssystem
som är en växtföljd där regelbunden träda var betydelsefull. Det blev
vanligt att under trädan odla med baljväxter och rovor för att sedan
låta området bli betesmark för byns djur. I Sverige avtog svedjebruket
i mitten att 1800-talet då skogens värde ökade i takt med skogs-
industrins framväxt. Det var alltså med elden man hade format land-
skapet under 6 000 år.

Det fanns nog många som funderade över vad växterna levde
på. Under en lång tid var humusteorin den dominerande då man an-
såg att växterna levde enbart på jord. För att ta reda på detta så gjorde
van Helmont på 1600-talet ett experiment då han planterade en pil-
kvist i en kruka med jord och matade den enbart med regnvatten och
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plantan växte bra under de tre år som provet pågick så hans slutsats
var att plantan levde enbart på regnvatten. För säkerhets skull så vägde
han jorden och såg att den bara obetydligt hade förlorat i vikt vilket
han betraktade som ett mätningsfel.

Det var först på 1770-talet som man upptäckte att växter tar upp
koldioxid och omvandlar det till syre. Det var Liebig som förstod foto-
syntesens betydelse och 1840 la han fram sin mineralämneshypotes
då han förstått att det som växterna tog upp från jorden var bara en
liten del av vad de behövde även om det var en betydelsefull del så
han gjorde analyser som visade vad som var viktigt så man förstod
att jorden behövde tillföras näring för att ge näring.



BRÖDBAKARNA

Alla primater har undvikit fröer eftersom de ofta innehåller gif-
ter vilka till största delen sitter i fröskalen. Det är sådana gifter
som fytiner och växtlektiner och exorfener. De tidigaste bröden

bakades utan jäsning på heta stenar och därmed innehöll brödet
mycket fytinsyra som hindrar tarmens upptag av viktiga spårämnen
som järn, zink, kalcium och magnesium. Det var en stor fördel för
hälsan när man började jäsa bröden med mjölksyrabakterier. Den
långa surdegsjäsningen gör att de fytater som finns i sädeskornen kan
bryta ned fytinsyran för om säden blötläggs i rätt temperatur under
tillräckligt lång tid så minskar fytinsyrahalten avsevärt.

Till Norden kom åkerbruk och sädesodling någon gång under
yngre stenåldern för 6 000 år sedan. På grund av vårt nordliga läge så
har vi vant oss vid förrådshushållning och det har inte varit så lätt att
lagra säden över vintern utan att den blev fuktig och började gro eller
mögla. Vi har varit tvungna att dela in året i producerande och kon-
sumerande perioder. Våra långa vintrar med tre till fem månaders snö-
täcke gjorde den producerande perioden till en fråga om att överleva.
Ända in på 1900-talet var den självhushållande bonden skräckslagen
varje vinter för att förråden inte skulle räcka och att djuren inte skulle
överleva och att korna skulle sina. Under vissa perioder var vintrarna
kortare och mildare och under andra var de kallare och längre.

Ganska tidigt lärde man sig att säden blir hållbarare om den ros-
tas men den säden går inte att jäsa eller att användas till sådd. Om
man bakade bröd på detta mjöl så blev brödet platt och gråaktigt men
det lär ha haft en god smak och detta var nog det vanligaste brödet.
Om man däremot torkar säden vid lätt värme så går den att jäsa och
att användas till sådd.

De första vetesorterna som odlades var emmer och enkorn och
när det kom en klimatförsämring i slutet av bronsåldern så blev kor-
net det vanligaste sädesslaget för korn är den sädessort som kräver
den kortaste växtperioden. På 700-talet började rågen spela en allt
viktigare roll och anledningen är nog att rågen är härdig och kan ge
bra skördar även på dåliga jordar men även i bördiga Skåne och Dan-
mark blev rågen vanligare. Råg är ett sädesslag som kräver en lång
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växtperiod så den sås ofta på hösten och därför är den vanligast i de
sydliga trakterna. Det finns en fördel med råg och det är att den går
att jäsa och konsten att jäsa rågbröd kom från Tyskland till Danmark
och vidare till Sverige.

Den första säden skördades genom att man plockade den för hand
eller skar av den med flintskäror och man tröskade den med trösk-
käppar. Till en början så krossade man kornen med en sten i en urhol-
kad sadelsten och detta var mycket arbetskrävande så man malde
bara så mycket som man behövde för dagen och när sedan hand-
kvarnen kom så var den inte mycket mindre arbetskrävande. På 1200-
talet kom skvaltkvarnarna som drevs av en bäck eller något annat
vattendrag och dessa skvaltkvarnar fanns kvar ända till 1800-talet.
Nackdelen med skvaltkvarnarna var att tillgången på vatten var störst
på vår och höst så man blev tvungen att lägga upp ett förråd av det
malda mjölet och det var inte så lätt för fettet i grodden har en benä-
genhet att härskna och på den tiden avlägsnade man inte grodden
som man gör idag. Som en följd av detta så var man tvungen att göra
stora brödbak varje höst och det bröd som man bakade var det ojästa
tunnbrödet som var så torrt att det var lätt att lagra.

Peder Clausson Friis skriver att man på 1600-talet staplade tunn-
bröd eller flatbröd där varje stapel kunde motsvara mellan en och en
halv tunna mjöl och att förmögna bönder kunde ha tio eller tjugo så-
dana brödstaplar. Friis säger att sådant bröd kunde bli upp till tjugo
år gammalt så att man under goda år kunde spara till framtiden med
tanke på krig eller missväxt vilket var vanliga företeelser.

När Karl XI fick för sig att han skulle förlägga svenska flottan till
Karlskrona så blev man tvungen att bygga ett kronobageri på platsen
och det var då som generalmajor J A Landtingshausen började göra
provbakningar som resulterade i reglemente för kronobagerier och
det bestämdes att det skulle bakas två typer av bröd. Det första var
ankarstocken som var mjuk och avsedd för den dagliga förtäringen
och det andra var skeppsskorporna som skulle läggas upp i förråd
för flottans behov och bägge bakades med surdeg. Två tredjedelar
var rågmjöl och resten var vetemjöl. Skorporna skars i rutor och baka-
des på nytt i ugnen för att sedan sluttorkas ovanpå ugnen i en vecka.
Efter den här behandlingen var skorporna mycket hårda och kunde
lagras i tio år eller mer om inte mjölmasken hann äta upp dem. Det
gick naturligtvis inte att äta de här skorporna utan att först krossa
dem med en hammare eller lägga dem i blöt i öl eller kaffe eller någon
annan vätska. Det hörde till ritualen att knacka skorpan tre gånger i
bordet för att se om det kom ut några larver.

Vid större strömmar fanns det hjulkvarnar som kunde användas
under större delen av året men dessa kvarnar var skattebelagda och
tog därför ordentligt betalt. När väderkvarnarna kom till Öland och
Gotland och Skåne och andra blåsiga platser så kunde man mala un-



der hela året och man slutade förrådsbaka men det var vanligt att
man hade kvar handkvarnen så man kunde mala vid behov eller för
att mala malt och salt.

Under 1830-talet började man mala med stålvalsar och därmed
blev det möjligt att avlägsna grodden och randskiktet och därmed
blev mjölet vitare och ansågs därmed finare men samtidigt blev brö-
det smaklösare och krävde därmed smör och pålägg. Brödet blev inte
bara smaklösare för när man tar bort grodden och randskiktet så tar
man samtidigt bort viktiga vitaminer och mineraler och kostfibrer så
därför har det idag blivit ett ökat intresse för fullkornsmjöl.

Det utmärkande för de odlade sädeskornen är att de har en ovan-
ligt stor mjölkärna som brukar kallas endosperm eller frövita. Efter
malningen börjar enzymerna bryta ner mjölet och åldringsprocessen
har börjat. Det är framför allt rågmjöl som är känsligt eftersom det
har högre fetthalt. Det siktade mjölet består enbart av frövita och har
därmed längre hållbarhet. Frövitans innehåll är stärkelse som vi inte
kan smälta så därför måste vi först låta enzymer spjälka ner det till
socker. Om vi vill ha ett mjukt bröd så måste vi jäsa degen och de
första jäsningarna gjordes med surdeg som består av mjölksyra-
bakterier. Det var vanligt att man lät jäsningen starta som självjäs-
ning eller att använda odiskade degtråg. Att jäsningen startade snab-
bare i gamla degtråg bör man ha upptäckt tidigt men man kände inte
till varför det jäste så man var tvungen att använda magiska förkla-
ringar. Midsommardaggen ansågs vara extra bra när man ville göra
jäsningsmedel så man drog lakan över det daggvåta gräset och den
uppsamlade daggen blandade man med mjöl som fick torka.

När man på 1600-talet började använda öljäst för brödbakning
så blev det stora stridigheter om detta var lämpligt. På 1660-talet så
bekämpades detta missbruk av medicinska fakulteten i Paris och det
var först med utslaget i Paris-parlamentet den 21 mars 1670 som ba-
garna fick tillstånd att använda öljäst men det var under förutsätt-
ningen att den blandades med surdeg. Efter detta så dröjde det inte
länge innan öljästen blev vanlig i Europa och därmed det dagsfärska
mjuka brödet. Fransmannen A. A. Parmentier skrev ett verk om bageri-
konsten år 1783 där han säger att öljäst resulterar i en farlig urartning
av bagerikonsten. Han säger att även om öljästen inte är direkt skad-
lig mot hälsan så ger den en förändring av vår förnämsta föda efter-
som den inte som surdegen låter sig förenas med brödets bestånds-
delar.

I Sverige var man ända in på 1780-talet betänksam mot att an-
vända öljäst vid brödbak. Man påpekade att öljästen försämrade brö-
det mycket mer vid förvaring än surdegen. När man bakar med sur-
deg så får enzymerna längre tid att arbeta och samtidigt sänks pH-
värdet vilket har en konserverande effekt. Fördelen med det jäst-
svampsjästa brödet är att det blir så mycket porösare och därmed
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lättuggat. Jästsvamparna har en otrolig förmåga att föröka sig genom
knoppning om miljön är den rätta. Svamparna behöver socker som
näring och de behöver också syre och fukt samt värme och då bildar
de kolsyra och alkohol. Det är när kolsyran binds av mjölets gluten
som brödet blir mjukt. Gluten är ett protein som består av gliadin och
glutenin som denaturerar vid ungefär 70ºC. De uträtade protein-
trådarna bildar ett skelett och håller kvar brödets uppjästa form. Nack-
delen med gluten i bröd är att en del människor är glutenintoleranta
och kan därför inte äta bröd som innehåller gluten. Glutenintolerans
är inte någon allergi utan en oförmåga att bryta ner gluten som där-
med skadar tarmludden och det är detta som kallas för celiaki.

Idag bakar vi till största delen med vetemjöl eftersom vete inne-
håller så mycket gluten men det har inte alltid varit så för man blan-
dade ganska friskt och tog med det i brödet som man hade tillgång
till. Det har gjorts brödfynd från länsresidenset Hammarhus i Norge
som brändes ner av svenskarna 1567 och bröden var bakade av korn
och havre och ärtor och detta var antagligen ett vanligt bröd i hela
Norden. Man har också funnit bröd som innehåller innerbarken från
tall som är mycket C-vitaminrik och som förhindrar skörbjugg och
just skörbjugg var ovanlig i de trakter där man använde bark i brödet
som i de inre delarna av Norrland och norra Finland medan skör-
bjugg var vanligt i Nordnorges kuster. Det är inte säkert att bark var
bara en nödföda för det har nog också använts som medicin och
krydda. Egentligen är det inte barken som man använde utan basten
för man skalade av barken och det gröna skiktet innanför barken innan
man kom fram till basten. Det var detta tunna skikt av bast som man
torkade och sedan malde till mjöl.

År 1496 omtalas ett bagarskrå och 1589 utverkade bagarna ett
förbud för andra än bagarna att framställa bröd till salu. År 1621 ut-
kom den allmänna skråordningen och 1659 en särskild gillesordning
för bagarämbetet men det visade sig svårt att upprätthålla detta mo-
nopol och år 1696 så klagade generalinspektoren Högerflykt att det
var svårt att hindra det förbjudna brödbakandet. Det var ofta militär-
personer som bedrev den olagliga rörelsen för att förbättra sina små
inkomster.

De första bröden bakades nog genom att man jämnade till glöden
och la degen direkt på glöden. När brödet hade blivit stabilt så lutade
man det mot något för att färdigbakas med strålningsvärme. Meto-
den har använt från forntid och fram till våra dagar. Hos en del samer
har man in på 1900-talet bakat med enbart strålningsvärme mot en
lutande sten med en deg på vetemjöl och vatten. Att baka på sten-
hällar började man antagligen med någon gång på 100-talet och de
var långsträckta stenpackningar som var täckta med lera och man
eldade direkt på lerhärden och flyttade elden och glöden från den
ena sidan till den andra medan man bakade på den fria delen. Tack



vare stenarna under leran så kunde värmen hålla sig länge. De första
ugnarna var kupoler där man bakade på väggarna och när brödet var
färdigt så föll det ner från väggen. De första hela ugnarna i Sverige
finns dokumenterade på 200-talet i Skåne och Gotland och Uppland.

På medeltiden påverkades bakningen av impulser från kontinen-
ten och det blev vanligt att bygga kupolformade bakugnar på bond-
gårdarna. På slotten och de större gårdarna var det vanligt att bygga
ugnarna i de fristående brygghusen och på de mindre gårdarna
byggde man ugnarna i köket och detta trots den stora brandrisken.

När järnspisen kom på mitten av 1800-talet så förenklades
bakningen för man behövde inte längre elda upp den stora bakugnen.
Spisen var alltid varm så det var bara att öppna luckan och stoppa in
bröden och när man kunde köpa färdigmalet mjöl i handelsboden så
tog hembakningen fart på allvar och det blev också vanligt att baka
småkakor och hålla kafferep.

Idag har surdegsbrödet fått en renässans men det bakas ofta med
både surdeg och bagerijäst för att få brödet luftigare och då hinner
inte fytinsyran brytas ner så surdegsbröd bör bakas med endast
surdegskultur.

ÖLBRYGGARNA

Då vi inte klarar av att äta gräsfrön så måste vi bearbeta dem och det
gör vi genom att krossa och jäsa och upphetta. När vi gör bröd eller öl
så har vi stor nytta av jästsvamparna och när man gjorde öl i Egypten
och Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan så gjorde man det ge-
nom att blöta upp bröd i vatten och låta det jäsa. Man gjorde en spann-
målsdeg som bakades i lergodskärl och detta bröd smulade man sön-
der och blandade med vatten till en tunn gröt som silades ner i ett
kärl för att vildjäsa. Ännu idag görs öl på uppblött bröd och i Egypten
kallas det för bowza och i Etiopien kallas det för sowa.

För att komma åt sädeskornets innehåll så måste kornen krossas
och stärkelsen måste brytas ner till socker. I vårt saliv finns ett enzym
som heter amylas och detta enzym kan spjälka stärkelse till socker så
i många delar av världen har man spottat i brygden när man har velat
göra jästa drycker och en del sydamerikanska indianstammar lär fort-
farande använda metoden för att göra ett majsöl som kallas chicha.
Innan man började brygga risvinet sake i Japan för 2 000 år sedan så
gjorde man en dryck som kallas bijinshu och den gjordes på så sätt att
man lät unga och vackra flickor tugga ris och spotta ut det i stora
träkar där brygden fick jäsa till angenäm styrka. Amazonasindianerna
däremot föredrog att cassavan tuggades av gamla kvinnor med då-
liga tänder så det var nog en del magi i framställningen av rusdrycker
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men den verksamma delen var amylasenzymet som finns redan i
munnen vilket pekar på att vår kost en gång har varit till stor del
kolhydrater.

Om vi vill omvandla stärkelsen till socker så behöver vi inte nöd-
vändigtvis spotta på säden för det räcker med att fukta den och låta den
gro för när fröet börjar gro så vaknar enzymerna och börjar bryta ner
stärkelsen till socker. I korn finns det ovanligt mycket av amylasenzymet
så det är därför som korn har blivit så populärt hos bryggarna.

Det skulle vara mycket enklare för säden och för bryggaren om
sädeskornets innehåll var socker i stället för stärkelse. En av anledning-
arna till att fröna lagrar sin näring som stärkelse istället för socker är
för att tåla regnvatten. Det märkliga är att socker har mycket smak men
stärkelse smakar nästan inte något och stärkelse går inte att jäsa. För att
få socker från kornet så blöter man det så att det började gro och sen
torkar och krossar man grodden och denna produkt kallas malt.

När vi brygger öl idag så använder vi samma metoder som man
alltid har gjort men att gå omvägen över det bakade brödet blev onö-
digt när man lärt sig att göra malt. Nu räcker det inte med att göra
malt för om vi vill att enzymer skall arbeta effektivt så behövs det rätt
arbetstemperatur och det är runt 65 till 75ºC  men om temperaturen
blir högre än 75 eller 80ºC så stoppar man enzymernas aktivitet.

Den produkt som man får när man blandar malt med vatten
och upphettar under ett par timmar brukar kallas för vört och un-
der denna process har ungefär 80 % av stärkelsen omvandlats till
socker. Idag är detta en enkel process men på den tiden då man
använde urholkade stockar och värmde med upphettade stenar så
var det nog ganska jobbigt.

När mäskningen är klar så måste man avskilja draven från vörten
och denna process kallas för lakning och då strävar man efter att få så
mycket extrakt som möjligt med så lite vatten som möjligt. En del av
extraktet blir kvar i vörten så man lakar ur detta med vatten. Normalt
brukar man använda 1,5 till 2 gånger så mycket lakningsvatten som
mäskningsvatten. Det första extraktet brukar vara grumligt så det är
vanligt att hälla tillbaks det första för att få en ny silning.

När vörten är klar så kokar man den så den blir steril och enzymer-
na inaktiveras och den får också en mörkare färg och blir mer kon-
centrerad. Eftersom det finns humle med under kokningen så får
vörten sin beska smak. Anledningen till att vörten blir mörkare un-
der kokningen är att en del av sockret karamelliseras.

När vörten har kokat färdigt så gäller det att kyla av den så snabbt
som möjligt för att förhindra att den blir infekterad och då är det fram-
för allt temperaturerna mellan 50 och 20ºC som är mest kritiska.
Jästsvamparna kan tillsättas när temperaturen är så låg att de inte
dödas och när jästsvamparna har fått övertaget så blir det svårt för
andra mikroorganismer att etablera sig. Den lämpligaste temperatu-



ren brukar vara 20ºC för överjäst öl och under 9ºC för underjäst öl.
Från början startade all öljäsning genom spontan jäsning och

denna vildjäst kom från luften eller från gammal jäst i kärlens väggar
men till sist så lärde man sig att man kunde få en jämnare kvalitet om
man sparade lite av den jäst som flöt upp till ytan och använde den
vid nästa bryggning. Man kunde också blanda jästen med mjöl som
formades till kakor som fick torka. Det märkliga är att ännu idag så
använder man sig av vildjäsning på olika håll i världen och de bel-
giska lambikölen är sådana öl.

Lembeek är en by som ligger sydväst om Bryssel och det är denna
by som gett namn åt lambikölen som är vildjästa. Man använder en
gammal metod då vörten får jäsa i grunda kar utan lock och jästen får
man genom att öppna fönstren men man kan inte använda den här
metoden under sommaren för då kommer det in felaktiga svampar
och bakterier och temperaturen bör vara runt sju eller åtta grader och
gärna lite kallare under natten. Ölet tappas sedan på ekfat där det får
efterjäsa i två år men då det bildas kolsyra så får man göra ett hål i
fatet för att lätta på trycket. Detta skum som pyser ut har en benägen-
het att dra till sig flugor så man håller sig vän med spindlarna och
låter spindelväven vara kvar.

Idag skiljer man på överjäst och underjäst öl och anledningen är
att innan man hade konstgjord kylteknik så flöt jästen upp till ytan
och låg där som ett skum. Dessa överjästkulturer är inte speciellt ef-
fektiva eftersom de lämnar kvar vissa sockerarter och estrar som ger
en viss fruktig karaktär som till exempel hos det engelska ölet ale.
När man använder sig av underjäsning så tillsätter man jästen vid
cirka 5 till 9ºC och jäser under två veckor och sedan får ölet efterjäsa
vid cirka 0ºC upp till tre månader och en del öl kan efterjäsa i nästan
ett år. Det underjästa ölet blev inte vanligt förrän på 1800-talet men
redan på 1400-talet började man brygga underjäst öl i Bayern och lag-
rade det i Felsen-Keller.

Egentligen går det att göra öl av alla sädesslag och det görs också
öl på vete och råg och ris och majs men hos bryggarna är kornet den
stora favoriten men nackdelen är att det måste mältas före jäsningen.
Om man gör öl på majs eller ris eller durra så behövs det inte någon
mältning för man kan omvandla stärkelsen till socker genom för-
kokning. I Norge och Tyskland gör man öl av enbart korn men i Sverige
och Danmark och Holland är det tillåtet att använda sådana råfrukter
som majs och ris och socker även om den största delen av råvaran
måste vara korn.

Även om ölbryggning var arbetskrävande en gång i tiden så var
det ändå en vanlig sysselsättning i de flesta hem och på de flesta går-
dar. Det stora problemet var lagringen även om den underlättades
när laggkärlen kom till Norden vilket antagligen var under folkvand-
ringstiden mellan 400 och 800-talet.
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I slutet av 1800-talet började man tappa öl på flaskor och även
om det var dyrt så förlängde det hållbarheten och gjorde det möjligt
att pressa in kolsyra i ölen. Idag får ölet sin kolsyra i efterjäsnings-
tankar och om det skulle bli för lite kolsyra så kan man tillsätta mer
under filtreringen vilket kallas karbonisering.

Idag så filtrerar man och pastöriserar ölen och därmed försvin-
ner en del smakämnen och ölen får en lätt koksmak så många finsma-
kare föredrar öl som är ofiltrerad och opastöriserad. I dagens indust-
riella öltillverkning har smakerna blivit mera utslätade och man an-
vänder mycket majs och ris för att minska på den dyra malten. Humle-
mängden har minskats och lagringstiden har kortats och därför har
det startats en del småbryggerier och många har blivit hembryggare
men det finns inget som tyder på att ölkonsumtionen minskar eller
kommer att minska för idag är öl den vanligaste alkoholdrycken i
världen.



SJÖFARARNA

När man började göra längre sjöresor blev det svårt att hålla
besättningen frisk och levande. James Cook var den förste som
förstod hur viktigt det är med kosten för att behålla en frisk

besättning och han blev en pionjär på området. Vasco da Gama var
inte intresserad av kosten eller av hur besättningen mådde så han
genomförde sina resor med hjälp av sin hänsynslöshet. När Vasco da
Gama gjorde sin första resa till Indien så dog de flesta i besättningen
av skörbjugg. Han seglade med 170 man och kom hem med 54 som
alla var sjuka.

På 1400-talet var Portugal den ledande sjönationen i Europa och detta
för att prins Henry sjöfararen hade skapat en skola genom att samla
begåvningar inom kartritning och geografi tillsammans med astrono-
mer och navigatörer. Det som hägrade var att hitta sjövägen till In-
dien och de eftertraktade kryddorna. Redan 1487 seglade Bartholo-
mew Diaz långt ut i Atlanten och närmade sig Brasilien där han vände
mot öster och rundade Godahoppsudden innan besättningen var så
medtagen att många vägrade att segla vidare så resan fick avbrytas.
Det var kung Manuel som insåg att det behövdes en kraftfullare be-
fälhavare för att komma fram till Indien så han valde kaptenmajor
Vasco da Gama som hade rykte om att vara en grym och cynisk man
och dessutom expert på att tortera fångar. Diaz fick uppdraget att
skaffa skeppen och utrusta dem men da Gama tog själv hand om att
rekrytera besättningen där 12 av dem var dödsdömda förbrytare som
skulle användas som förtrupp för att ta reda på om de infödda var
människoätare eller på annat sätt otrevliga.

Flottan bestod av fyra grundgående fartyg med Sao Gabriel som da
Gamas flaggskepp och som kapten på Sao Raphael var hans bror
Paolo. Dessa råsegelfartyg var på ungefär 200 ton och det tredje far-
tyget var en caravel på kanske 100 ton med latinsegel och det fjärde
skeppet var ett handelsskepp. Alla skeppen var beväpnade med myn-
ningsladdade kanoner av ny modell. De hade förråd för tre år med
vin, salt kött, skorpor, linser, sardiner, plommon, vitlök, lök, senap,
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salt, socker och honung. Det fanns också de vanliga bytesvarorna som
glaspärlor och liknande förutom kulor och svartkrut.

När man seglade från Lissabon den 8 juli 1497 så följde Diaz med
som lots till Kanarieöarna och han rekommenderade da Gama att hålla
långt ut mot Sydamerika för att undvika ogynnsamma vindar och
strömmar. Innan de nådde Afrika hade besättningen drabbats av skör-
bjugg vilket gjorde dem svaga och en del ville avbryta resan och några
var beredda att göra myteri. När da Gama  fick reda på planerna så
slogs ledarna i bojor och bland dem var både lots och styrman.

Norr om Godahoppsudden ankrade man i en liten bukt för att
hämta vatten men kom i strid med de infödda och da Gama blev sårad.
I mitten av november lyckades de runda Godahoppsudden och ankra-
de i en bukt på östkusten där de kunde få vatten och byta till sig frukt
och en oxe som de slaktade och åt upp och tyckte att den var lika väl-
smakande som en portugisisk oxe. Handelsskeppet var så illa åtgånget
att lasten togs över till de andra fartygen och skeppet övergavs.

Det var med en sjuk besättning som man seglade upp längs Afri-
kas östkust. De kom till Mombasa den 2 maj där de upptäckte att de-
ras glaspärlor hade lågt värde så de kunde bara köpa lite frukt och
grönsaker och några duvor som mildrade skörbjuggen. Efter några
dagar visade invånarna att de tröttnat på besökarna så sultanen gav
order om att de skulle lämna hamnen vilket de gjorde medan de sköt
några kulor in mot staden som avskedssalut. Därefter började de at-
tackera och plundra arabiska handelsskepp som inte hade några grova
kanoner och de blev nöjda med bytet och sysselsättningen.

I Malinda fick de en erfaren lots som visade dem vägen till
Calicut. Det var den 18 maj 1498 som de för första gången såg In-
dien och ankrade utanför staden. Det kom en liten båt som erbjöd
dem att komma in till staden men da Gama var misstänksam så han
skickade den dödsdömde Joao Nunes och en tolk för att undersöka
gästfriheten. När Nunes kom till staden blev han grundligt utfrå-
gad och nästa dag blev han förd till Zamorin av Calicut som satt
med bar överkropp och tuggade betel medan han förhörde Nunes
om anledningen till besöket och om de hade några dyrbara presen-
ter med sig. När Nunes kom tillbaks så grubblade da Gama på om
han skulle besöka Zamorin men till sist bestämde han sig för att gå
iland med 13 man och sa att om han inte kom tillbaks så skulle de
segla till Portugal och rapportera.

När han efter fyra timmars väntan fick audiens hos Zamorin så
förklarade han att Portugals kung var kung över många länder och
hade stora rikedomar och i 60 år hade kungen och hans förfäder sänt
ut fartyg för att söka vägen till Indien för de visste att där fanns en
kung som var kristen som de själva. Det var därför han hade kommit
och inte för att söka guld och silver för detta hade de själva i överflöd.
Kungen hade byggt honom de tre fartygen och sagt att han inte fick



återvända till Portugal innan han hittat denna kristna kung för då
skulle han straffas med att få huvudet avhugget. När han hittat den
kristna kungen skulle han säga att kungen av Portugal ville bli
Zamorins vän och broder. Han fick då höra att trots att han kom från
en så rik kung så hade han ändå inte gett någon gåva till Zamorin
som hade hört att det fanns ett brev från kungen men ännu hade han
inte sett något brev. Da Gama svarade att syftet med resan var att
göra upptäckter men de följande fartygen skulle ha med sig dyra va-
ror och så överlämnade han brevet från kungen.

När da Gama kom nästa dag hade han med sig randiga tyger och
huvor och hattar och lite annat som en arabisk officer skrattade åt och
sa att sådana gåvor kan man inte ge till Zamorin för det är inte vär-
digt en kung. Om de skall ge gåvor så skall de ge guld för att Zamorin
skall acceptera dem. När da Gama äntligen lyckads få tillträde till
Zamorin så bad han att få landa sitt gods och göra affärer och Zamorin
tuggade länge på sitt betel innan han gick med på detta.

I hamnen bad han eskorten om en båt som kunde ta honom och
hans följe till skeppet då eskorten började viska med varandra och sa
att han skulle få en båt om han gav order om att skeppen skulle komma
in i hamnen. Hans svar var att om han gav sin bror en sådan order så
skulle hans bror få den uppfattningen att han blivit fängslad och då
skulle han sätta segel och återvända till Portugal och att det var
Zamorins order att han skulle sändas tillbaks till sitt skepp och om de
inte lydde så skulle han återvända till Zamorin.

Da Gama och hans följe blev inlåsta i två dygn då han fick veta
att om han lovade att handelsvarorna fördes iland så skulle han bli
förd till sitt skepp för det var en sedvänja i landet att alla nyanlända
skepp förde iland varorna och försäljarna stannade iland tills varorna
sålts. Da Gama gick med på att ge order om att varorna skulle tas
iland och låta två man stanna kvar om han fick återvända till sitt skepp
vilket han fick.

Under de tre månader som de stannade i Calicut så var de mus-
limska handelsmännen fientligt inställda så de lyckades bara skaffa
sig en obetydlig del av kryddorna. Några av portugiserna blev arres-
terade för att de inte ville betala hamntull för varorna. Som veder-
gällning tog da Gama några fångar för att få sina män utväxlade
och bestämde sig för hemfärd. Det blev en hemsk resa till Malindi
för man kunde inte hitta lotsen och monsunen var emot dem så re-
san tog tre månader och 30 man dog av skörbjugg. Sultanen i Malindi
var gästvänlig mot dem och gav dem färsk frukt så de kunde bota
skörbjuggen men besättningen var för liten för tre fartyg så ett av
dem brändes.

När da Gama kom till Indien nästa gång så var det med 15 eller
kanske 20 skepp. På vägen dit så angrep han flera muslimska hamnar
på Afrikas östkust och kapade alla muslimska handelsskepp som kom
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i hans väg. Ett av skeppen var Meri med 200 muslimska pilgrimer på
väg hem från Mecca. Han satte fartyget i brand så män och kvinnor
och barn omkom i lågorna. Han gav ett ultimatum till Zamorin att
döda alla muslimer i staden eller känna på vedergällningen. När
Zamorin ville kompromissa så tog da Gama några hinduiska fiskare
från Calicut och högg av dem händer och fötter och huvud och lät
dem flyta in till stadens stränder innan han bombarderade staden för
att döda så många civila som möjligt och visa vilken kraft som fanns
i de portugisiska kanonerna.

När Portugal hade ockuperat Indien så blev da Gama visekung
över de indiska kolonierna där han också dog år 1524.

Dödligheten på krigsfartygen berodde inte så mycket på krigsskador
som  på infektioner. Under 1700-talet var dödligheten på örlogs-
fartygen så stor att man räknade med att under längre expeditioner
så avled ungefär en tredjedel av besättningen. Detta ansågs så natur-
ligt att man räknade med bortfallet när man gjorde beräkningar av
proviant och vatten. Man försökte förbättra hygienen på fartygen
genom att införa hängkojer för manskapet men eftersom de använ-
des av olika vakter så spreds smittor av löss och loppor. Man försökte
förbättra ventilationen då man ansåg att den skämda luften orsakade
sjukdomarna så därför kom Triewalds väderväxlingsmaskin 1741.

Carl von Linné var av den uppfattningen att skörbjugg orsaka-
des av salt mat och för lite svettning. När han var amiralitetsläkare i
Stockholm från 1739 till 1741 så grasserade skörbjugg bland matro-
serna vilket han botade med berberisbär som var en gammal kur mot
skörbjugg. Han drabbades själv av svår skörbjugg 1756 och vågade
inte dricka kaffe på en hel månad.

När den skotske läkaren James Lind var i engelska flottans tjänst
så gjorde han 1747 ett berömt experiment med tolv patienter som låg
döende i skörbjugg. Två av patienterna fick vardera två apelsiner och
en citron om dagen medan två andra fick cider och de övriga fick
starkt utspädd svavelsyra eller ättika eller havsvatten eller en bland-
ning av vissa mediciner. De två som fick citrusfrukter blev friska på
sex dagar medan de andra förblev sjuka. Han fortsatte senare med
sina experiment och beskrev dem i boken A Treatise of Scurvy vilket
startade en diskussion om citrusfrukters värde som behandlingsme-
tod. Man gjorde försök med saften från citrusfrukter som fick kokas
ihop till en sirapsliknande konsistens men det visade sig att det inte
hade någon terapeutisk effekt mot skörbjugg.

Det dröjde ända till 1795 innan det brittiska amiralitetet be-
ordrade att varje sjöman skulle ha en daglig dos av färsk citronsaft
och därmed försvann skörbjuggen från den brittiska marinen. Att be-
sättningarna kunde hålla sig friska var av stor betydelse i kriget mot
Napoleon då brittiska flottan blockerade de franska hamnarna. I den



brittiska handelsflottan fortsatte skörbjuggen sina härjningar i ytter-
ligare 70 år innan det 1865 kom en bestämmelse om obligatorisk
citronsaft till handelsflottans män.

När James Cook började sina upptäcktsresor så blev han känd för att
ingen i hans besättning dog av skörbjugg även om det hände att en
del insjuknade. Han lyckades varje gång bota dem som drabbades
och det anses ha berott på att han tvingade besättningen att äta sur-
kål men egentligen var det inte bara surkålen som han litade på för
surkål var något som engelsmän var ovana vid och betraktade när-
mast som oätligt. Han skriver i sin dagbok att han hade stora svårig-
heter att få besättningen att äta surkålen. Han löste det med att låta
officerarna äta det med tydligt välbehag och högljudd uppskattning.
Surkålen blev till sist så uppskattad att han fick ransonera den. Den
första bestraffningen under resan kom när det visade sig att två av
besättningsmännen vägrade att äta färskt kött. Bägge blev hudflängda
för att bli botade. Cook var av den uppfattningen att färskt kött och
färsk frukt samt grönsaker och lök var viktigt. Det är mycket troligt
att han var påverkad av James Linds experiment med citrusfrukter.

Cook gick till sjöss när han var nästan 18 år och han hade då
ingen erfarenhet av sjön för han var uppväxt på landet. Han fick sin
utbildning på kolfartyget Freelove som var en brigg som gick mellan
Newcastle och London med last av stenkol och när fartyget låg upp-
lagt under vintern så använde han all sin tid åt studier. När han var
klar med sin elevtid blev han styrman på Friendship och efter tre år
blev han erbjuden att bli kapten på samma fartyg men valde av nå-
gon anledning att mönstra på ett örlogsfartyg som enkel matros. Han
lämnade aldrig någon förklaring till varför han gjorde detta val. Det
dröjde inte länge innan man upptäckte hans ovanliga begåvning så
efter en månad blev han understyrman och senare navigeringsstyrman
och den 27 oktober 1757 blev han styrman på 64-kanonersskeppet
Pembroke.

Britterna hade problem i kriget mot fransmän och indianer så
Pembroke och sju andra fartyg sändes från Plymouth till Halifax. Re-
san blev svår med mycket dåligt väder och ogynnsamma vindar och
Cook blev mer och mer bekymrad över hälsotillståndet på undre däck.
Det var första gången han blev vittne till hur den dåliga kosten på-
verkade besättningen under en lång resa och det var välkänt att skör-
bjugg bröt ut efter sex veckors segling. Han blev vittne till hur besätt-
ningen decimerades så när de kom till Halifax hade 26 män avlidit
och många var så sjuka att de fick läggas in på sjukhus.

I maj 1759 hade en del brittiska styrkor trängt långt upp längs St.
Lawrencefloden till närheten av Québeck. Detta vatten var ovanligt
svårnavigerat och fransmännen hade plockat bort all utprickning så
Cook och andra styrmän fick loda och sätta ut nya prickar. Arbetet
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blev klart i juni så att de brittiska flottstyrkorna kunde passera. Det
var med detta arbete som Cook fick amiralitetets uppmärksamhet och
under de tre följande åren fortsatte han att kartlägga St. Lawrence-
floden och Newfoundlands kust. Hans sjökort blev standardverk för
navigering i dessa vatten i mer än hundra år.

Den 3 juni 1769 skulle Venus passera solen så Royal Society ville
skicka astronomer till Tahiti för att göra avståndsbedömning till solen.
Då Cook var den mest meriterade blev han utsedd att leda expeditio-
nen och när utnämningen var klar så upptäckte man att han inte var
officer så man blev tvungen att utnämna honom till löjtnant. Han fick
själv välja vilket fartyg han ville ha så han valde Endeavour som var
stadig och grundgående med en längd på 33 meter och en bredd på 9
meter och hade 12 svängbara kanoner. Besättningen var 40 matroser
och några kadetter och 12 marinsoldater. Det fanns också vetenskaps-
män som botanikern Joseph Banks och Linnés lärjunge Daniel Karl
Solander samt astronomer och konstnärer och en get som redan hade
seglat jorden runt med Wallis och som skulle förse officerarna med
mjölk. När det visade sig att förstekocken var enbent så ville Cook ha
honom utbytt och senare visade det sig att ersättaren hade bara en
hand.

Resan till Tahiti runt Kap Horn tog sju månader och där stan-
nade man i tre månader innan man styrde söderut för att leta efter
Terra Australis Incognita som man trodde skulle finnas i södra delen
av Stilla havet som en stor kontinent som sträckte sig ända ner till
sydpolen. Sedan antiken hade grekiska geografer den uppfattningen
att Terra Australis Incognita måste finnas för att väga upp massan av
alla nordliga kontinenter så att jorden kunde rotera jämnt kring sin
axel.

Utanför Queenslands kust var han inte medveten om att han seg-
lade innanför Barriärrevet. I dagboken den 11 juni skriver han att han
hade för avsikt att gå på slag hela natten för att se om det låg några
öar ute på öppna havet. De seglade från 14 famnars djup till 21 famnar
då det plötsligt blev bara 12 och 10 och 8 famnar. Han gav då alla
order om att inta sina platser för att stagvända och ankra men när de
åter kom ut på djupare vatten så såg han inte någon fara med att
fortsätta på samma kurs. Före klockan tio fick de 20 och 21 famnar
och det djupet fortsatte fram till några minuter i elva då de fick 17
famnar. Innan mannen vid lodet hann hiva ut en gång till så fick skep-
pet bottenkänning och satt fast. De bärgade alla seglen och satte bå-
tarna i sjön för att loda runt fartyget då de upptäckte att de hade kom-
mit upp på sydöstra sidan av ett korallrev. Så fort de fått ut storbåten
så strök de rår och märsstänger och rodde ut med stora varpankaret
till förens styrbordsida när de upptäckte att de hade det största dju-
pet akterut så de fick flytta varpankaret. Eftersom tidvattnet var näs-
tan som högst när de gick på grundet så blev de tvungna att kasta



överbord sina kanoner och vad de kunde avvara. Klockan elva på
förmiddagen när de trodde att tidvattnet var som högst så försökte
de dra henne loss men utan framgång trots att de hade kastat fyrtio
eller femtio ton överbord. När floden avtog började skeppet ta in så
mycket vatten att det behövdes två pumpar och vid middagstid låg
hon med tre eller fyra graders styrbords slagsida.

Den 12 juni skrev han att det lyckligtvis var svag vind och havet
blankt och detta varade i tjugofyra timmar så att de på eftermiddagen
kunde ro ut de två bogankarna och sätta ett på styrbords sida och det
andra rakt akterut. De satte block och taljor på trossarna då floden steg
och läckan blev större så de fick sätta igång den tredje pumpen och
försökte även med den fjärde men kunde inte få den att fungera.

Klockan nio kom skeppet på rätt köl och läckan fick ordentligt
övertag över pumparna så han beslöt att sätta allt på spel och dra loss
henne om det var möjligt så alle man som kunde undvaras från pum-
parna fick gå till ankarspelet. Skeppet flöt strax efter tio och de fick ut
henne på djupt vatten då de hade nio fot och tre tum vatten i lastrum-
met. De lyckades få upp varpankaret men tappade ankartåget. De
lyckades lätta det största bogankaret men det var omöjligt att bärga
det lilla ankaret så de skar av tåget.

Klockan elva gick de till segels och höll in mot land för en lätt
bris medan några man sydde in drev och ullgarn i ett underläsegel
som drogs under kölen för att täta läckan och kunde sedan hålla
undan vattnet med en pump. Han berättar att när det var som värst
hade han tänkt sätta henne på grund och av resterna bygga ett nytt
fartyg som kunde ta dem hem men nu ville han inget annat än att
segla längs kusten och söka efter en hamn där de kunde reparera de
skador de fått.

Den 22 juni hade de hittat en lämplig plats där de lossade det
mesta av kolet och förhalade fartyget högre upp i hamnen. Vid hög-
vatten låg bogen nära stranden medan aktern hölls flytande. När tid-
vattnet lämnat henne fick de tillfälle att undersöka läckan och upp-
täckte att den satt vid linjen utefter bottenstockarnas överkant fram-
för främre röstjärnet på styrbords sida där revet hade skurit genom
fyra bord. En stor korallbit satt som en plugg och tjänstgjorde som
tätning och hade gjort det möjligt att rädda fartyget. Medan timmer-
männen och smederna reparerade fartyget så levde besättningen hu-
vudsakligast på havssköldpaddor men eftersom de fick fånga dem
långt ut till havs och det var blåsigt så blev det inget större förråd. De
fångade en hel del fisk med not som de hade med sig så de klarade
sig bra. Han säger i dagboken att mannen med den lägsta ställningen
ombord fick lika mycket som jag själv eller någon annan av oss och
den metoden bör alla befälhavare på fartyg alltid tillämpa på en så-
dan resa som denna.

De hittade också bönor som blev mycket goda om man kokade
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dem och var mycket nyttiga för de sjuka. Han säger att de bästa grön-
saker som de hittade var violettbladig kalla som växte på de sum-
pigaste ställena. De smakar lika bra om inte bättre än spenat. Men
frukter var det ont om.

När fartyget var reparerat så lyckade de med stor försiktighet ta
sig igenom de yttre reven där de inte nådde botten med 140 famnars
lina. Den 16 augusti på morgonen hörde de bränningar och när det
ljusnade såg de väldiga brottsjöar på mindre än en och en halv kilo-
meters avstånd och då det var stiltje så märkte de att vågorna snabbt
förde dem mot bränningarna. Det var för djupt för att de skulle kunna
ankra så de satte ut jullen för bogsering men de kunde inte sätta ut
pinassen för den var under reparation. När klockan var sex hade de
bara åttio eller hundra meter kvar till bränningarna och det var fort-
farande för djupt för ankaret. Så fort reparationen av pinassen var
klar så sattes den ut för att bogsera. I den stunden hade ingen något
hopp om att rädda fartyget och de var 15 kilometer från stranden och
båtarna räckte inte för alla.

Han säger att i Europa känner man knappast till sådana rev som
stiger nästan lodrätt upp ur detta omätligt djupa hav. Vid flod har
det ofta 7 eller 8 fot vatten över sig och vid lågvatten är det torrt på
sina ställen. Då det stora havets vågor plötsligt stöter på motstånd så
bildas en fruktansvärd bränning. Det kom en liten vindil som med
båtarnas hjälp förde dem bort från revet innan det blev stiltje igen så
de började på nytt frukta för sina liv när det kom en lätt bris. När de
fick se en öppning i revet så skickade han en båt att undersöka den.
Rännan var inte bredare än vad fartyget var långt så de försökte ta sig
dit när de såg att ebben forsade ut som en kvarnström så det var omöj-
ligt att ta sig in men de kunde dra nytta av strömmen som förde dem
bort från bränningarna. När vågorna på nytt började föra dem mot
revet fick de sätta sitt hopp till en ny öppning och sände en båt för att
undersöka den och beslöt sig för att göra ett försök. Med hjälp av en
lätt bris och flodvattnet och båtarna tog de sig igenom revet och kunde
ankra på nittio famnars vatten

Cook bestämde sig för att gå till Batavia som är nuvarande Jakar-
ta för att rusta upp fartyget och de kom dit den 10 oktober. Batavia
var en mycket ohälsosam plats för holländarna hade byggt den så
som de byggde holländska städer men många kanaler. Dessa kanaler
var mycket smutsiga eller snarare kloaker med stillastående vatten
där moskiterna trivdes. Man sa att av varje hundratal soldater som
kom från Holland för garnisonstjänst skulle 50 av dem före årets slut
vara döda och 25 ligga på sjukhus och bara 10 vara fullt tjänstbara.

När reparationerna var klara och de lämnade Batavia hade re-
dan 7 man förlorats och 40 var svårt sjuka i malaria och tyfus. Även
resten av besättningen var i dåligt tillstånd. Av de sju som dött var
skeppsläkaren och hans tjänare. Under resan hem så fortsatte bortfal-



let så en fjärdedel av besättningen dog. När de kom till Kapstaden
den 14 mars så fick 30 sjuka föras i land för vård och ny besättning
mönstrades. I mitten av april kunde han ta ombord sina sjuka och
segla till England.

När de kom till England blev Banks och de andra vetenskaps-
männen betraktade som hjältar medan Cook kom i skuggan. Banks
var en förmögen och begåvad ung man med inflytelserika vänner
medan Cook betraktades som en underofficer som fått en officers-
titel och dessutom var han inte mycket för offentlighet men amiralitets-
lorderna uppskattade honom och var ivriga att utnyttja hans tjäns-
ter. Deras uppfattning var att han var sin tids störste navigatör så
de utnämnde honom till kommendörkapten och lät honom förbe-
reda den andra resan. Hans uppfattning var att man skulle gå till
Kapstaden och sedan till Nya Zeeland för att sätta kurs mot Antark-
tis för att se om där fanns en kontinent. Den här gången ville han ha
ett lite större fartyg och ett följeskepp och när han hittat dem så
döptes de om till Resolution och Adventure. Även den här gången
skulle Banks och några vetenskapsmän följa med. Banks utgick från
att det var han som var expeditionens ledare och ville medföra ett
sällskap på femton personer förutom två hornblåsare för underhåll-
ning. När han fick se Resolution så tyckte han att den var för trång
och obekväm för en gentleman så han föreslog först ett större fartyg
och sedan att Resolutions stora kajuta skulle göras större och ett extra
däck skulle byggas akterut vilket amiralitet godkände. Det visade
sig att denna tillbyggnad gjorde fartyget instabilt och mindre sjö-
dugligt så lotsen som skulle föra henne nedför Themsen blev för-
skräckt och vägrade att sätta alla segel och löjtnant Clerke sa att han
hellre skulle gå till sjöss i ett romfat. Fartyget beordrades tillbaks till
varvet där man rev bort den nya överbyggnaden vilket gjorde Banks
rasande och han skrev ett ilsket brev till amiralitetet och fick som
svar att expeditionen inte var för hans skull och att han misstagit sig
om han trodde att det var han som var expeditionens chef. Banks
blev en aning stött över detta och ordnade en egen expedition.

På andra resan fanns förnödenheter som surkål, saltad kål, buljong-
pulver, saleprötter, senap, morotsmarmelad, koncentrerad vört och
något som kallades för koncentrerat öl. Cook skriver i dagboken att
tidigare erfarenheter har visat att en del av dessa varor var mycket
verksamma mot skörbjugg och andra skickades med på försök eller
som experiment och då speciellt morotsmarmeladen och den koncen-
trerade vörten och det koncentrerade ölet.

Vid Godahoppsudden tog de ombord får och svin och gäss men
i en storm förlorade de en stor del av djuren. När de ankrade i en vik
den 26 mars så skrev han i dagboken att de hade varit till havs i 177
dagar utan att sikta land en enda gång. Han säger att det inte är mer
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än rimligt att tro att många av mitt folk måste lida av skörbjugg men
i stället hade motsatsen inträffat. Det var bara en man som kunde
sägas vara svårt angripen av den sjukdomen och sötvört gavs till dem
som drabbats. Han säger att vi tillskrev inte besättningens goda häl-
sotillstånd helt och hållet sötvörten. De hade också ständigt vädrat
och desinficerat skeppet med eldar. Vi måste också anse att buljong-
tärningar och surkål hade del i deras hälsotillstånd.

När de ankrat skickade de ut en båt för att fiska och de sköt en
säl. Han säger om vörten att i kyligt klimat har den alltid visat sig
överträffa alla mina förväntningar. Om koncentratet späds med varmt
vatten i proportionerna 12 delar vatten till en del koncentrat så får
man ett mycket bra och välsmakande svagt öl. Bottensats av svagt
eller starkt öl duger lika bra som jäst.

När de upptäckte att deras får och getter inte ville äta det sträva
och grova gräset eller de spädare växternas blad så blev de förvå-
nade. När de undersökte dem såg de att tänderna hade lossnat och
att de hade alla tecken på skörbjugg.

Den 11 maj skriver han att få platser på Nya Zeeland erbjuder så
mycket vila och rekreation som Dusty Bay men där är ont om ätbara
örter utom vattenkrasse och selleri men det vimlade av fisk och artrike-
domen var stor även bland olika musslor och kräftor och languster.
Han säger att de enda amfibierna är sälar som finns i stor mängd i
viken och på holmarna och klipporna i närheten av kusten. Där fanns
också olika andfåglar och skogshöns som inte kunde flyga och därför
bodde i skogsbrynet och pickade i sig mat vid havsstranden. Han
säger att de antingen är så tama eller dumma att de ställer sig och
stirrar på oss när vi slår ihjäl dem med en käpp. De är en sorts rallar
och lika stora som en vanlig tupp och liknar en sådan. De smakar
mycket gott i en paj eller frikassé.

Trots det nästan ständiga regnandet så led ingen skada av det för
de som var sjuka när vi kom dit blev allt bättre för varje dag så snart
var hela besättningen frisk och kry. Han säger att ölet säkert bidrog
till hälsan och ölet bryggde de på en dekokt av granbarr men då det
gjorde ölet för kärvt i smaken så blandade man det  med blad från
tebusken då det blev gott och gillades av alla ombord. De gjorde först
en stark dekokt genom att koka smågrenar från gran och tebuske i tre
eller fyra timmar eller tills barken lätt lossnade från grenarna då man
tog upp dem från kopparkitteln och hällde i lämplig mängd sirap.
Tio gallon räckte för att brygga ett ton öl. Blandningen fick nätt och
jämnt koka upp innan den hälldes i tunnor tillsammans med lika
mängd kallt vatten. När det svalnat la man i en liten bottensats eller
jäst så efter några dagar kunde det drickas. Om tunnorna hade an-
vänts ett par tre gånger så behövde man inte tillsätta någon jäst. Detta
öl kallades för spruce beer. Eftersom de inte hade någon användning
av den koncentrerade vörten som fanns ombord så hällde de i den



tillsammans med sirap och socker så dessa varor skulle räcka längre.
Den 29 juli sände han en budbärare ombord på Adventure för att

höra om hälsoläget för han hade hört att det fanns sjuka ombord. Det
visade sig att kocken hade dött och omkring  tjugo man led av skör-
bjugg och sot. Dessa sattes på en diet av vört, morotsmarmelad, kon-
centrat av citroner och apelsiner. Han undrade varför besättningen
på Adventure var så drabbad medan hans egen inte var det. Han
säger att enda tänkbara skälet är att besättningsmännen på Adventure
var mer angripna av skörbjugg än vi när de kom till Nya Zeeland och
att de ätit för lite grönsaker om de överhuvudtaget hade ätit några alls
medan de låg i Queen Charlotte Sound och delvis därför att de inte
visste vad de skulle äta och dels för att det var en ny diet vilket ensamt
var nog för att sjömännen skulle vägra äta något. Även om det är för
deras eget bästa så måste kaptenen föregå med gott exempel och visa
auktoritet om han skall få sjömän att äta något som de inte är vana vid.
I början tyckte även mitt eget folk mycket illa om selleri och skörbjuggs-
ört eller annat som kokat tillsammans med ärtor och vete och några
nekade att äta det men då detta inte fick mig att ändra mig så försvann
den ena fördomen efter den andra så småningom. Till sist började de
tycka lika mycket om det som de andra. Han utnämnde en av sina män
till kock på Adventure och skrev till kapten Furneaux och bad honom
göra allt vad som stod i hans makt för att förhindra sjukdomen från
att sprida sig bland besättningen och förslog vad som behövde göras.

För att ta hand om de sjuka så beslöt Cook att de skulle segla till
Tahiti där de kunde få  färsk frukt. Efter två veckor kom de fram till
Vaitepihabukten på sydostkusten där de låg utanför hamnen medan de
köpte frukt från tahitiernas kanoter då vinden mojnade och en kraftig
ström förde dem mot ett korallrev men i sista stund så kom en landbris
som förde dem fria från revet. Då de inte lyckades få tag på något kött i
Vaitepiha så seglade de runt ön till Endeavours gamla ankarplats i Mata-
viabukten där de kunde slå upp tält i land och föra dit de sjuka från
Adventure. Efter en månad var de så friska att de kunde lämna ön.

Den 25 februari blev Cook allvarligt sjuk i vad han kallade gallkolik.
Han säger att den var så våldsam att han blev sängliggande och vårdades
av doktor Patten. Han säger att när jag började tillfriskna så föll herr Fors-
ters älsklingshund offer för min ömtåliga mage. Vi hade ingen annan färsk
mat ombord men jag kunde äta av köttet och en buljong som gjordes på
det när inget annat smakade mig. Jag fick på så sätt näring och styrka
av mat som skulle ha fått de flesta i England att må illa.

Efter en resa på tre år och arton dagar så ankrade man vid Spithed
den 30 juli 1775 och då var han nationalhjälte och blev medlem i Royal
Society. Han blev också utnämnd till postcaptain och chef för HMS
Kent som var ett fartyg med 75 kanoner och även som chef för Green-
wich Hospital. Dessa befattningar var ett sätt att ge honom lön för
resten av livet som en pension.
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I sin dagbok skrev han att mitt öde driver mig från den ena ytter-
ligheten till den andra. För några månader sedan var knappt södra
halvklotet stort nog för mig och nu skall jag fängslas innanför mu-
rarna till Greenwich Hospital och detta är för trångt för ett aktivt tem-
perament som mitt.

Det fanns planer på en ny resa men denna gång ville man leta
efter den mytomspunna nordvästpassagen som så många förgäves
hade letat efter. Passagen skulle sökas från två håll då fregatten Lion
skulle göra en framstöt från Atlanten medan Cook med Resolution
och Discovery skulle göra ett försök från Stilla havet. Detta blev hans
sista resa. När de bägge skeppen kom till Hawaii i januari 1779 så
trodde invånarna att Cook var deras återkomne gud enligt en profe-
tia. När de lämnade platsen den 4 februari så kom de in i en storm
som knäckte fockmasten på Resolution så de återvände för att repa-
rera. De hade då varit borta i sex dagar men fick ett helt annat motta-
gande som slutade med att Cook blev nedslagen och dödad.

Det var oftast officerarna som klarade sig bäst under de långa
resorna. Cook var en ovanlig kapten för han ansåg att hela besätt-
ningen skulle ha samma kost men det vanliga var att de som hade råd
att ta med sig extra mat som smör och höns och vin brukade klara sig
bäst. Den enkle sjömannen fick ofta nöja sig med hårt saltat kött och
skeppsskorpor och den dagliga spritransonen.

Det var biokemisten Casimir Funk som 1911 formulerade en
teori om vad han kallade vitaminer då han ansåg att det finns fyra
substanser som kan eliminera var sin bristsjukdom. Dessa brist-
sjukdomar är beriberi, skörbjugg, pellagra och rakit. Efter detta star-
tade man försök med att framställa C-vitamin ur citronsaft och and-
ra födoämnen. Den som lyckades var den ungerske forskaren Albert
Szent-Györgyi. Han kallade först ämnet för hexuronsyra men änd-
rade sedan namnet till askorbinsyra och fick nobelpriset i fysiologi
och medicin 1937 för sina upptäckter inom de biologiska oxidations-
processernas område.

Under 1800-talet blev försörjningsläget bättre i Sverige och det be-
rodde till stor del på att potatisen blev accepterad eftersom potatisen
är C-vitaminrik även om det mesta försvinner vid kokningen och även
lagringen tar på potatisens C-vitaminer så efter tre månaders förva-
ring så har hälften av C-vitaminerna gått förlorad.

Innan potatisen blev accepterad i Sverige så var det ont om C-
vitamin och då speciellt under vintrarna och skörbjugg var vanligt
och det märktes tydligast under längre sjöresor. Dödligheten på örlogs-
flottans fartyg var stor då kosten ombord var garanterat C-vitamin-
fattig och det som fanns i ärtor hade svårt för att klara sig under kok-
ningen. Kött och fisk var saltat eller rökt och i brödet hade vitami-
nerna minskat under bakningen. När det fanns smör så var det hårt



saltat och brukade inte räcka så länge. De färskvaror som togs om-
bord varade inte länge så alla väntade på första tecknet på skörbjugg.

År 1716 bestämdes att spisordningen ombord på svenska mari-
nens flotta skulle vara två mål om dagen nämligen middag och afton-
mål och till middag skulle serveras ärtor med salt fläsk eller salt kött.
Aftonmålet var oftast gröt med bröd och smör under fem dagar i vec-
kan och två dagar bara bröd och smör men på söndagar fick man en
halv portion extra med kött. Detta var en ensidig och mager kost men
det var inte tillåtet att klaga eller visa missnöje med maten.

Ölransonen var riklig och gav en stor del av kolhydraterna men
ransonerna minskade under 1700-talet och år 1714 sänktes ransonen
från 32 till 24 kannor i månaden vilket blir 2,1 liter per dag. Denna
tilldelning ansågs så liten med tanke på den salta maten att det höll
på att orsaka myteri. Ölen var dyr och svårhanterlig och försvann
från skärgårdsflottan 1773 men fanns kvar i örlogsflottan till 1782 och
därefter följde man generalamiral Trolles ransonlista som sa att den
dagliga ransonen av färskvatten skall vara 3,4 liter per dag och man.
Dessutom skall man få 16 centiliter brännvin per man på måndagar
och onsdagar och lördagar. Ransonen skall dubbleras på söndagar
och torsdagar och fredagar varvid hälften skall tas till frukost upp-
blandad med en viss mängd löksaft. Tisdagar skall inget brännvin
utdelas. Dessutom kunde man få en halv jungfru vinättika om dagen
för att blanda i vattnet så det gick lättare att dricka för vattnet förlo-
rade snabbt sin fräschör. Det var inte konstigt att resultatet av denna
kost resulterade i skörbjugg.

När man gick över från öl till vatten så gick det åt så stora mäng-
der vatten att det räckte inte med att ta vatten från brunnar och käl-
lor så det fick bli sjöar och vattendrag och då fick man inte bara vat-
ten utan också en del ägg och larver och insekter. Vattnet förvara-
des i trätunnor och blev snabbt försämrat så det var inte ovanligt att
det flög ut insekter när man öppnade tunnorna. Det kunde också
finnas alger som bildade ett slemmigt skikt och när de döda insek-
terna och larverna ruttnade så blev det en kraftig svavellukt. För att
förmå sig till att dricka detta vatten krävdes en hel del vinättika
eller brännvin. När vattnet började tryta så kunde man i Östersjön
använda det bräckta vattnet till matlagning och ibland också till att
dricka. De hästar man hade med sig på fartygen fick nöja sig med
det bräckta vattnet.

Då konteramiral Carl Gustaf Grubbe gav sig ut på en neutralitets-
expedition år 1781 så fick han känna på skörbjuggens verkningar. Man
började sin vakttjänst i Skagen och Nordsjön i juni och redan i augusti
hade man så många fall av skörbjugg så Grubbe ansåg att han var
tvungen att gå till Flekkerøy i Norge för att ge de sjuka den vård de
var i stort behov av. När de sjuka kom i land så inrättade expeditions-
medicus Gersdorff ett stort och rymligt hus till sjukhus för de 366
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sjuka. De som var svårast sjuka hade uppsvullna gulbleka ansikten
och deras andedräkt var så stinkande att det var svårt att komma i
närheten av dem. Deras tandkött var uppruttet och tänderna satt löst.
Deras knäleder var svullna och orörliga och lår och ben var täckta
med violetta strimmor och fläckar. Behandlingen bestod av färsk kött-
soppa och grönsaker och olika rötter och sallad på ängssyra och skör-
bjuggsört som plockades av dem som var minst sjuka. Ängssyra och
skörbjuggsört användes på så sätt att man tillagade dem med ättika
och brunsirap. Sjuklingarna fick också ett litet mått franskt vin till
varje middag och på eftermiddagen ett halvt stop öl som var bryggt
på malt och kryddat med tallstrunt och enbär och dessutom kunde
de få kvass eller brödvatten så mycket de ville ha.

Den behandling som Gersdorff använde kan tyda på att han hade
kännedom om att denna kur kunde fungera även om han inte hade
kunskaper om vitaminer eller essentiella ämnen. Det fanns en bad-
kur som rekommenderades av kapen von Horn som han hade sett
användas av slavhandlare för att hålla slavar vid liv under sjöresor.
Behandlingen gick ut på att de som hade styva knän fick imbad av
ättika och karbad med uppkokt saltvatten. Gersdorff delade in de
sjuka i fyra olika klasser beroende på hur sjuka de var. De som var
svårast sjuka fick citroner och detta gav goda resultat på kort tid. I sin
rapport skrev Gersdorff  att den tänkbara anledningen till skörbjugg
kunde vara bristfällig klädsel samt regnigt och fuktigt väder med kraf-
tiga temperaturväxlingar samt osunt vatten och olämplig kost.

Det är svårt att förstå hur han kunde göra en sådan slutledning
då han sett hur effektivt det var med citron och färska växter men på
den här tiden ansåg man att dålig luft och köld och fukt orsakade
sjukdomar. Detta är inte så konstigt för de som svälter och får otillräck-
lig kost har lätt för att dö och de dör oftast av infektioner för mot-
ståndskraften mot infektioner försvinner vid felaktig kost. Det är också
märkligt med tanke på att han rekommenderade surkål som en nöd-
vändighet för sjöfarande och då framför allt under längre kryssningar
och han säger till och med att detta är det enda perspektiv i deras diet
som förhindrar skörbjugg. Det visade sig att på Grubbes chefsfartyg
så hade man utspisat med surkål en gång i veckan och där hade man
bara en tiondel så många skörbjuggsgastar som på de övriga skeppen
men ändå skriver Grubbe i rapporten att orsaken är omöjlig att finna
om det nu inte berodde på den ovanliga väderleken detta år.

Surkål är en alldeles utmärkt proviant vid långseglingar för den
har lång hållbarhet och och är vitaminrik. Mjölksyrajäsning är ingen
konserveringsmetod utan en förädlingsprocess då det bildas olika
ämnen som C-vitamin och B12 och olika enzymer och allt sker utan
upphettning så alla näringsämnen blir bevarade. För att mjölksyra-
bakterierna skall föröka sig så behöver de socker och mineraler och
vitaminer och spårelement och en syrefri miljö. Grönsaker innehåller



inte bara kolhydrater för där finns också proteiner som har en benä-
genhet att ruttna när de löses upp så därför behövs det en aning salt
för att grönsakerna inte skall bli förstörda innan det har bildats mjölk-
syra som sänker pH-värdet. För grönsaker bör salthalten vara mellan
8 och 15 ‰ av vikten. Om man tar för lite salt så tar jästsvamparna
kommandot och bildar ättiksyra och smörsyra eller andra illaluktande
ämnen. När man mjölksyrajäste fisk och det var ont om salt så löste
man problemet genom att inte rensa fiskarna för blodet har en salt-
halt på 9 ‰.

När man gör surkål är det viktigt att stampa kålen eller använda
speciella jäskrus med en tyngd och ett vattenlås. I Kina och Korea har
man använt jäskrus i några tusen år medan man i Europa har använt
öppna fat eller krukor som gör det besvärligt att hålla grönsakerna
fria från toppjäst när det kommer in syre.

Vi använder oss av mjölksyrajäsning även när vi gör ost och smör
och isterband och salami för det finns mjölksyrabakterier både för
mjölk och för vegetabilier.
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POTTENGERS

900 KATTER

Eftersom det tar lång tid för en art att anpassa sig till en ny kost
så är det inte så märkligt att det har diskuterats om det är så bra
för oss att äta den mat som har utsatts för upphettning för det är

en process som påverkar hormoner och enzymer och antikroppar.
Många vitaminer är termolabila och tål inte ens en måttlig uppvärm-
ning som vid pastörisering av mjölk till 63ºC då det mesta av C-vita-
minet försvinner. Vårt försvar mot virus och bakterier är interferon
och leukocyter och antikroppar och dessa är beroende av C-vitamin.

Det finns de som säger att det enda riktiga för människan är att äta rå
mat och många försöker leva efter denna regel. Ett av de utmärkande
dragen hos dessa människor är att de är mycket magra. Sedan finns
det de som säger att vi har levt så länge på tillagad mat att vår nutri-
tion har anpassats till denna kost så att vi inte längre kan leva på rå
mat. Det utmärkande för denna grupp är att den innehåller fler feta
än magra.

På 1930-talet gjordes en stor undersökning på 900 katter för att
se hur de klarade rå eller tillagad mat. Det var Francis M. Pottenger Jr
som gjorde undersökningen. Han var läkare på ett sanatorium i
Monrovia i Kalifornien där han behandlade patienter med lungsjuk-
domar som tuberkulos och astma och emfysem. Kosten var en viktig
del i behandlingen så patienterna fick mycket lever och smör och
grädde och ägg men han gav dem också adrenalin för att stimulera
andningen och vidga luftrören.

På Pottengers tid fanns ingen kemisk metod för att standardisera
biologiska extrakt så man var tvungen att prova extraktet på djur. För
att kunna prova adrenalinet var han tvungen att ta bort katternas binju-
rar som producerar adrenalin. För att katterna skulle vara vid god
hälsa vid ingreppen och klara dem så bra som möjligt så utfodrade
han dem med rå mjölk och torskleverolja samt matrester från sanatoriet



där maten ansåg vara den hälsosammaste tänkbara. Trots dessa bästa
tänkbara förutsättningar så hade katterna svårt för att överleva in-
greppen vilket förvånade Pottenger. Han märkte också att trots
omvårdnaden så visade katterna tecken på näringsbrist och deras
ungar hade ofta skelettdeformationer.

Hans grannar i Monrovia försåg honom med de katter han be-
hövde och katterna blev så många att matresterna från sanatoriet inte
räckte så han skaffade råa köttrester från en lokal köttförpacknings-
firma. Dessa köttrester var muskler och ben och tarmar. Det var bara
en viss grupp av katterna som fick den råa maten och efter några må-
nader hade hälsan hos denna grupp blivit påtagligt förbättrad och de
födde friska ungar och dödligheten minskade anmärkningsvärt vid
ingreppen. Skillnaderna mellan djur som fick lagad mat och de som
fick rå mat var så stora att Pottenger bestämde sig för att göra kontrol-
lerade experiment med kosten för att få reda på varför katter blev så
mycket friskare och hade så mycket lättare för att klara de operativa
ingreppen om de åt den råa kosten. Till sin hjälp tog han Alvin G.
Foord som var professor i patologi vid University of Southern Califor-
nia och patolog vid Huntington Memorial Hospital i Pasadena. För-
söken pågick från 1932 till1942 och innefattade 900 katter.

Katterna i försöket hade förutom sina burar också tillgång till en
uteplats med en öppen yta på 4 meters längd och 2 meters bredd med
en höjd på 2,5 meter. Buren var klädd med hönsnät som gav dem
tillgång till sol och de hade också en grop med tvättad sand och bu-
rarna städades varje dag. Katterna delades in i två grupper där den
ena gruppen fick 2/3 rå mat och 1/3 rå mjölk samt torskleverolja.
Denna grupp visade inga avvikelser i skelettet och hade inga infek-
tioner och pälsen var fin. De hade inte heller några parasiter eller
tecken på allergier. De var också mycket vänliga och mycket viga och
deras avkomma var friska i generation efter generation.

Den grupp som fick 2/3 lagad mat och 1/3 rå mjölk och torsk-
leverolja fick ungar som varierade i storlek och vid röntgen kunde
man se variationer och förändringar i huvud och tänder. De hade
hjärtproblem och inflammationer i de inre organen som njurar och
lever och honorna hade ofta atrofierade ovarier och 25 % fick miss-
fall. Kattorna var irriterade och svåra att hantera så de döptes till så-
dana namn som Tiger och Cobra och Rattelsnake. Hanarna däremot
var mycket passiva och hade lågt intresse för sex eller betedde sig
som  honor.

När de skadade katterna fick en rå kost så tog det fyra generatio-
ner innan de fick normal hälsa. Det visade sig också att det räckte att
en katthona fick leva 12 till 18 månader på en otillräcklig kost för att
aldrig mer kunna föda normala ungar.

Man gjorde också experiment där fyra olika grupper var inblan-
dade och där man intresserade sig huvudsakligast för mjölkens bety-
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delse. I Amerika fanns inte bara pastöriserad mjölk utan också
evaporated milk och condensed milk. Evapoprated milk var mjölk
där vattnet hade avdunstats genom uppvärmning och condensed milk
var avdunstad och sötad mjölk. Den första gruppen fick rå mat och
torskleverolja samt rå mjölk. I den andra gruppen var råmjölken er-
satt med pastöriserad mjölk. I den tredje var mjölken i form av
evaporated milk och i den fjärde gruppen med condensed milk. Re-
sultatet blev att katterna i den första gruppen var friska och dog av
hög ålder eller av skador vid slagsmål. Den andra gruppen som fått
pastöriserad mjölk hade skelettförändringar och deras ungar hade
medfödda andningssvårigheter. Den grupp som fått evaporated milk
visade ännu större skador men värst var det med den grupp som fått
condensed milk.

Pottenger hade grundligt visat att den upphettade maten var
skadlig för katterna men han lyckades inte förklara varför den blev
skadlig. Det var många som ville överföra dessa erfarenheter på män-
niskan och detta trots att katten är en carnivor och människan en om-
nivor. Det var tydligt att det var något i kosten som förändrades vid
uppvärmningen men på den tiden hade man inte tillräckligt med kun-
skaper om kattens nutrition så man kunde inte avgöra vad som sak-
nades.

För att tillverka sina proteiner så behöver katten 20 aminosyror
men kan själv bara tillverka 10 av dem så de andra måste finnas i
födan vilket betyder att de är essentiella. En av dessa aminosyror är
taurin och den finns bara i rå mat för den blir snabbt fördärvad vid
upphettning. Taurinbrist orsakar skador på hjärtmuskelcellerna så
hjärtat får svårt att pumpa och börjar då växa för att klara uppgiften
och symtomen blir lungödem med andningsnöd med vätska i buk
och brösthåla och svullen lever. Döda eller missbildade ungar eller
blindhet är också vanligt vid taurinbrist. Förutom taurin så behöver
katten mer arginon än andra djur. Det rekommenderade dagliga inta-
get av taurin för katt är 400 mg per kilo kroppsvikt och för dräktiga
honor är det 500 mg per kilo kroppsvikt. Den torskleverolja som kat-
terna fick var avsedd för att ge dem A-vitamin men någon nämnvärd
mängd taurin innehåller den inte.

Det är en vanlig uppfattning att katter och hundar inte behöver
extra tillsats av C-vitamin eftersom de själva kan tillverka C-vitamin.
Det är därför ovanligt att det finns tillsats av C-vitamin i katt- och
hundmat och även i en stor del av den veterinärmedicinska litteratu-
ren står det att katter och hundar inte behöver extra C-vitamin trots
att katter och hundar bara kan producera 40 mg C-vitamin per kilo
kroppsvikt. En kanin med samma kroppsvikt som en katt kan produ-
cera sex gånger så mycket. I det vilda så får katten extra tillgång på C-
vitamin genom att äta bytets mage och tarmar och även levern som
innehåller C-vitamin. Men den kokta maten är fattig på C-vitamin



och dessutom kan sjukdom och annan stress ge extra behov då stress
har stor förmåga att tära på C-vitaminlagret.

Utan stora kunskaper är det svårt att laga mat till katter och det
är inte lämpligt att ge dem den mat som man själv äter så kattägare är
ofta hänvisade till den kattmat som finns att köpa som blötmat eller
torrfoder. Katter har inget behov av kolhydrater men ändå brukar
kattmaten innehålla upp till 1/3 kolhydrater och ibland mer.

Det var på 1920-talet som man här i Sverige började dricka mjölk i
större omfattning och det var tack vare pastöriseringsteknikens och
kylteknikens utveckling. Detta var förutsättningen för att man skulle
slippa de patogena mikroorganismerna som tuberkelbakterierna och
en rad tarmbakterier som tyfus och kolera och dysenteri. Man hade
visserligen tidigare kokat mjölken men den kokta smaken var inte
något som man gillade så man funderade på om man kunde använda
Pasteurs metod att hållbarhetsbehandla vin genom att värma vinet så
mycket som behövdes för att de oönskade bakterierna skulle dö. En
av metoderna kallades för högpastörisering då man upphettade mjöl-
ken till 80°C och sedan kylde ner den så snabbt som möjligt. Den här
metoden var effektiv men mjölken fick koksmak. På 1920-talet bör-
jade man med långtidspastörisering då mjölken värmdes till 62°C un-
der 20 till 30 minuter. Den här metoden förbättrades hela tiden och
när kylskåpen och förpackningsindustrin kom så blev den pastörise-
rade mjölken en populär dryck.

Egentligen är det få människor som tål att dricka mjölk i vuxen
ålder och det är nog 80 till 90 % av jordens befolkning som blir sjuka
av att dricka mjölk då de saknar enzymet laktas. Mjölksocker är en
disacarid som kallas laktos och bryts ner till glukos och galaktos av
enzymet laktas.

Laktasenzymet brukar försvinna vid 2 till 4 årsåldern efter
amningsperioden men i vissa kulturer finns enzymet kvar hela livet
som här i Sverige där laktosintolerans är ovanlig. De flesta katter idag
är laktosintoleranta så det förefaller konstigt att Pottengers katter kla-
rade av sin mjölkkost. Det är möjligt att hans katter inte var laktos-
intoleranta för på den tiden var nästan alla katter ladugårdskatter
som utfodrades med komjölk så de var troligtvis bara de katter som
tålde mjölken som överlevde.
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TANDLÄKAREN PRICE

På 1800-talet började man fundera över de civiliserade männi-
skornas dåliga tandhälsa och jämförde med "vildarnas" felfria
tänder. Den amerikanske tandläkaren och forskaren Weston A.

Price gjorde under åren 1932 till 1938 flera forskningsresor till 14 olika
kulturer tillsammans med sin fru. Han registrerade och fotograferade
människors tandstatus och hälsa och analyserade näringsinnehållet i
deras mat och kunde se vilken betydelse som kosten har. Han redovi-
sade resultatet 1939 i den mer än 500 sidor tjocka boken Nutrition and
Physical Degeneration. Den här boken blev mycket uppmärksammad
och har tryckts i flera upplagor med den sjätte så sent som 1997.

Price kände till att människor som lever under primitiva villkor med
en ursprunglig kost har bra tänder och att de som lever i civiliserade
samhällen har dåliga tänder. Han sa att vi har under en lång tid haft
kunskap om att vildar har utmärkta tänder och att civiliserade har
usla tänder och han tyckte att det var ovanligt dumt att lägga all upp-
märksamhet på att lista ut varför vi har så dåliga tänder utan att fun-
dera över varför de vilda har så bra tänder.

Under åren 1931 och 1932 gjorde Price och hans fru flera resor till
Schweiz för att söka efter folkgrupper som levde isolerat i dalarna.
En sådan dal var Loetschentaldalen som var innesluten av tre berg
där vintrarna var långa och somrarna korta. I Loetschental fanns 2 000
invånare men där fanns ingen läkare eller tandläkare eller polis eller
fängelse för det fanns inga kända brottslingar och inget känt fall av
tuberkulos som annars var tidens gissel och en svår sjukdom i de flesta
länder. Där fanns inte heller några bilar eller hästar eller vagnar så
alla bördor fick bäras på ryggen upp eller ner för bergssidorna och
det fanns inga plogar så all jord fick vändas för hand. Price sa att de
har den finaste fysiken i Europa och ingen av dem har tecken på ka-
ries. Under sommaren gav korna rikligt med mjölk som kärnades el-
ler ystades för vinterns behov. Det smör som gjordes i juni när korna
hade kommit till betet nära glaciären var av mycket hög kvalitet så
gräset nära snökanten ansågs speciellt bra. Deras kost bestod till stor
del av grovt och surdegsjäst rågbröd med smör och ost och mjölk från



kor och getter men kött åt de bara en gång i veckan. Det mjöl de an-
vände var malt med handkvarn och bakades i byns gemensamma
ugn.

Nästa dal som de besökte var Grachen med byn Visperterminen
med 1 600 invånare. I den dalen var det vanligt att ungdomarna när
de var mellan 18 och 20 år skulle resa till någon stad där de stannade
ett eller två år. De förklarade för honom att de hade inga hål i tänder-
na när de reste till staden men när de kom tillbaks så hade de trasiga
tänder eller hade förlorat tänder.

Han hade möjlighet att se vad som hände med de dalar som fått
en väg till dalen och därmed tillströmning av nya matvaror som vitt
mjöl och söt frukt och marmelad eller gelé och socker och sirap. Det
fanns byar där tänderna aldrig hade blivit borstade men ändå var
utan karies medan det fanns byar där barnen hade välborstade tän-
der men ändå hade många hål. Han såg inte bara tänder med karies-
angrepp för han såg också att barn till de föräldrar som ätit ny mat
hade ofta felaktig tandställning på grund av displacerade och retine-
rade tänder. I ett samhälle försökte han etablera en klinik för att de-
monstrera på en grupp barn hur karies kan förhindras med ett enkelt
kostprogram. När han frågade föräldrarna om barnen kunde få ett
förstärkt mål om dagen så fick han som svar att det inte var någon
mening med att försöka rädda flickornas tänder för de skulle ändå få
alla tänder utdragna och ersatta med löständer innan de blev gifta för
om man inte drog ut dem så skulle de ändå gå förlorade.

Innan de reste till Yttre Hebriderna så hade han hört om gaelerna att
de hade utmärkt hälsa och vackra tänder och att de bodde i hus med
halmtak och levde på fisk. På Isle of Lewis bodde 20 000 människor
som levde huvudsakligast på fiske och små åkerlappar och lite får-
skötsel. Jorden innehöll så lite kalk att där inte växte andra träd än de
som planterats. Marken var till stor del täckt av torv som varierade i
tjocklek från några tum till tjugo fot så det som gick att odla var lite
havre och korn. Basfödan var fisk och skaldjur och havregröt men det
fanns inte någon mjölk då det inte fanns några mjölkdjur på ön. Hu-
sen kallades för black houses och hade få fönster och väggarna var
mycket tjocka och byggda av sten och torv och taket var täckt med
halm där röken fick tränga ut. Takens halm blev utbytt varje oktober
för att användas som gödning eftersom det var indränkt med torvrök
som sipprat genom taket så av den anledningen hade en del hus ingen
skorsten.

För att besöka andra öar så anlitade de sjömän vilket var en kin-
kig sak då öarna bara var åtkomliga när det var lämpliga vindar och
strömmar så många öar var isolerade flera månader om året. De be-
sökte en gammal valfångststation på Isle of Harris där pojkar och
flickor hade perfekta tänder då bara 1,3 tänder av 100 undersökta
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hade karies. På andra sidan ön hittade de en familj med två pojkar där
den ene hade perfekta tänder och hans kost bestod av havregröt och
havrekakor och havsmat. Den andre sonen hade usla tänder och sak-
nade två framtänder. Han envisades med att äta vitt bröd och sylt och
mycket sötat kaffe och söt choklad. Fadern sa att han var bekymrad då
pojken hade svårt för att gå upp på morgonen och gå till arbetet.

På den civiliserade delen av ön med hamnen Stornoway hade
många ungdomar mellan 20 och 25 år artificiella tänder. Den vanliga
kosten var vitt bröd, marmelad, konserverade grönsaker, sötad frukt-
saft och jams. De yngre hade inte samma motståndskraft mot tuber-
kulos och det var främst flickor i åldern 20 till 30 år som var angripna.
Han frågade en ung man varför han inte reste till Stornoway för att
laga tänderna men mannen sa att det inte var någon idé för han skulle
ändå förlora dem alla för det var deras erfarenhet. På de öar som
nyligen hade fått ångbåtsförbindelser där hade de äldre bra tänder
men de yngre hade dåliga. Man var bekymrad över den snabba ned-
gången av hälsan och sa att den kom när de slutade använda sin mal-
sten som de använt i hundratals år. De märkte att på de öar som de
besökte var tuberkulosen svårast där tänderna var sämst. När han
frågade dem varför de hade så dåliga tänder så sa de att det berodde
på den nära kontakten med salt vatten och salt luft. Då han frågade
varför de gamla då inte hade dåliga tänder så fick han ingen förkla-
ring. Hälsodirektören berättade för honom hur befolkningen på
Bardsey Island hade minskat på grund av tuberkulosen. Han sa också
att man hade flyttat dit femtio unga och friska familjer men de hade
också snabbt brutits ner på samma sätt.

Price märkte att många av barnen hade deformerade tandställ-
ningar och deformerade tandbågar och trånga näsborrar så en del av
dem var munandare medan de äldre hade breda ansikten och breda
näsor. Man trodde att tuberkulosen berodde på de halmtäckta husen
så myndigheterna gav hjälp till att bygga moderna hus men invå-
narna var övertygade om att jorden behövde den rökindränkta hal-
men för att ge god skörd. De var villiga att bo i de nya husen men inte
att undvara den rökta halmen så även om de bodde i de nya husen så
fortsatte de att elda i de gamla. Price gjorde prover med att odla havre
i krukor där tillväxten blev kraftigare med tillsats av den rökta hal-
men.

Om eskimåerna i Kanada säger Price att de idag ger oss prov på hur
stenåldersmänniskor levde och ger oss en levande demonstration på
vad naturen kan göra för att bygga upp en ras som är kompetent att
leva i tusentals år i ett arktiskt klimat. Han säger att de mådde bra så
länge de inte hade någon kontakt med civilisationen men när de mötte
den så vissnade de och dog. Vid Kuskokwimfloden vid mynningen till
Berings hav levde eskimåer som Price betecknade som mycket primi-



tiva och som haft extremt lite kontakt med modern civilisation. I en
grupp på 28 individer med 820 tänder så var det bara en tand som
hade blivit angripen av karies. Betel Island vid Kuskokwimfloden be-
söktes på sommaren av eskimåer från Tundra Country för att fånga
fisk för vintern. Av 13 individer så hade ingen enda tand blivit angri-
pen av karies. Alla hade levt på traditionell kost och även andra grup-
per som levt på traditionell mat visade liknande resultat. Han sa att
eskimåerna hade nästan ingen karies och deras käkar var starka och
breda och hade kraftiga tuggmuskler. En vuxen man kunde bära så
stora bördor som 50 kg i varje hand och en med tänderna vilket visar
att kroppen var lika väl utvecklad som käkarna. Kvinnorna hade ofta
tänder som var nedslitna till gommen men tänderna var ändå täckta av
dentin vilket han anser bevisa att den kemiska karaktären av deras mat
kan ge ett nytt dentin. Han säger att när man ser eskimåernas vackert
formade tänder så kan man tro att de är immuna mot karies för all
framtid men när de kommer i kontakt med civiliserad mat så tar det
inte lång tid innan de drabbas av karies. Besvären blir plågsamma då
det inte finns tillgång till någon tandläkare om de inte vill resa i må-
nader och under sommaren var resan omöjlig att genomföra.

När de ville studera distrikt som varit i kontakt med civiliserad
mat så valde de Holy Cross vid Yukonfloden ovanför polcirkeln där
man hade varit i kontakt med sommarhandeln under flera år och där
fanns den äldsta och bäst organiserade katolska missionen i Alaska.
De som studerades hade kommit från Point Barrow vid Norra Isha-
vet i norr och från Bering Sund i väster. Alla hade tidigare varit i
kontakt med civiliserad mat innan de kom i kontakt med missionen
och fortsatte med den maten. Av åtta individer med 224 tänder hade
18,7 % av tänderna blivit angripna av karies.

Följden av att föräldrarna gick över till den civiliserade maten var
att deras barn fick degenereringar i tandbågarna med felställda tänder
som följd. Även ansiktsformen förändrades och de fick trånga näsor
som försvårade andningen. Den ursprungliga kosten var till stor del
lax och sälolja. När Prise analyserade säloljan så fann han att den var
det A-vitaminrikaste livsmedel han hittat. Den fisk som de fångade
hängde de för att torka och fiskrommen spred de ut så den kunde torka
och de åt mycket av den frusna fisken. De åt ren och skinn från en
speciell valart som är mycket C-vitaminrik. Av växter som de åt så var
det tranbär och vissa gräs och blommor som förvarades i olja. Han sä-
ger att det har inte varit så lyckat för eskimåerna att komma i kontakt
med civilisationen för populationen  hade minskat med 50 % på 75 år.

När de skulle studera indianerna så var det svårt att hitta en ostörd
grupp och till en början trodde de att det var omöjligt innan de fick
veta att det fanns stora ytor på den amerikanska kontinenten där det
bodde folk med ursprungligt liv och kost. De valde indianerna i Bri-
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tish Columbia och Yukon Territory där vintrarna var mycket kalla
vilket hindrade dem från att hålla mjölkdjur eller odla säd och frukt
så deras kost var den som kom från vilda djur. Han säger om dessa
indianer att de hade utvecklat en stark känsla för heder så när de
under sina resor träffade på en tillfälligt tom bostad så hade de rätt
att använda den och den var alltid olåst och ingen behövde oroa sig
över att något skulle stjälas. De var mycket gästvänliga och många av
kvinnorna hade aldrig sett en vit kvinna innan de såg Mrs. Price. De-
ras bostäder var bekväma och varma även under kalla perioder och
deras förråd var alltid välfyllda med mat och bränsle och även när de
var på resa så såg de till att förråden var välfyllda.

De kände till hur man undviker skörbjugg så när han frågade
varför de inte talade om det för den vite mannen så fick han veta att
den vite mannen visste så mycket att han inte behövde fråga india-
nerna om något. Price frågade en indian om han ville berätta för ho-
nom hur de gjorde för att undvika skörbjugg. Indianen sa att han skulle
göra det om hövdingen tillät det. När han kom tillbaks efter en timme
så hade hövdingen sagt åt honom att berätta för Price som var en vän
till indianerna som inte hade kommit för att tala om för indianerna att
de skall äta den vite mannens mat. Sedan beskrev indianen hur de
gjorde när de dödat en älg då de öppnade älgen ovanför njurarna där
det finns två små kulor i fettet som de tog ut och skar i så många bitar
som det fanns medlemmar i familjen så att var och en kunde äta sin
bit. De åt också väggen i andra magen. När de åt detta blev de fria
från skörbjugg. Price säger att modern forskning har nyligen upp-
täckt att binjurar är de C-vitaminrikaste organen.

Deras tänder och tandbågar var i utmärkt form så han hittade
bara 4 hål när han undersökte 2 464 tänder på 87 individer vilket är
0,16 %. Han jämförde detta med sina underökningar vid Telegraph
Creek där det var 25,5 % av de undersökta tänderna. När de kom ner
för Stikinefloden till Alaskas kuststäder var det 40 % hål. Även tuber-
kulosen ökade efter kontakt med civiliserad mat. Problemen med tän-
derna var svåra och smärtsamma men ingen hjälp fanns att få från
någon tandläkare eller läkare.

De fick tillfälle att träffa en indianfamilj med boplats nära han-
delsstråken där de bodde för att ha en fördel när de ville byta sina
pälsverk mot den vite mannens mat vilket gav Price tillfälle att studera
dem och hur kosten hade påverkat dem och deras tänder. Mannen och
kvinnan var friska och långa med bra tandstatus och det var det samma
med deras föräldrar. Deras barn var födda efter kontakten med den
vite mannen. Bägge var munandare och hade trånga tandbågar och
outvecklade ansikten. Den äldsta flickan hade dessutom tuberkulos.

Nästa mål var Melanesien. Efter studier av isolerade människor i kallt
klimat så ville Price studera olika grupper i tropiskt klimat så de sökte



sig 1934 till Melanesien och Polynesien. Tongaöarna med över 100
öar hade en infödd befolkning på runt 20 000. Deras isolering var
nästan total om man bortser från tillfälliga besök av fartyg. Själva be-
traktade de sig som de största krigarna och de största människorna i
världen. De menade att när världen skapades så var det de som var
de första varelserna som skapades och som nummer två kom grisen
och trea var den vite mannen. De ansågs vara en blandning av de
mörka melanesierna med krulligt hår och polynesierna med sitt raka
hår. Han säger att öborna har praktiserat rasselektion genom att välja
långa starka individer. Drottningen var  1,91 meter lång.

Eftersom införseln av varor hade varit begränsad så hade de
levt huvudsakligast på inhemsk mat. Som en följd av första världs-
kriget så hade priset på kopra stigit från 40 dollar per ton till 400
dollar per ton så då ökade båttrafiken och kopran byttes mot vitt
mjöl och socker vilket genast satte sina spår i tandhälsan. Ursprung-
ligen fanns det 0,6 % karies men steg till 33,4 % hos dem som levde
i hamnstaden. När priset på kopra så helt plötsligt föll till 4 dollar
per ton så upphörde trafiken och kariesangreppen minskade.

Invånarna på Samoaöarna var polynesier där den östra gruppen
var koloniliserad av Amerika och den västra av britterna och före
kriget av tyskarna. I hamnstaden Pago Pago på Tutuila blev de gäster
hos Stephenson som var hälsovårdschef. Hälsovården var den bästa
bland öarna och ön hade månatliga besök av handelsskepp från Ame-
rika och Australien men det fanns många isolerade grupper som levde
huvudsakligast på ursprunglig mat och det hade nyligen gjorts en
tandundersökning av dessa grupper. För flottans personal fanns bara
en tandläkare och hans tid räckte huvudsakligast åt flottan så när han
hjälpte de infödda så var det för att dra ut tänder.

Ungefär 90 % av invånarna på amerikanska Samoa var de som
bodde på Tutuila och många av dem kom till hamnen för att sälja sina
varor för att på så sätt kunna utöka sin egen kost. De mest ursprung-
liga invånarna hade 0,3 % karies och de som var minst ursprungliga
hade 18,7 %. Den ursprungliga maten kom från havet i form av skal-
djur som fångades och såldes av ungdomar. Fångsten var också bläck-
fisk och sjögurka som åts rå. Hawaii var olik de andra öarna i Stilla
Havet. Sockerplantager och ananasplantager täckte en omfattande del
av ön och var en betydande industri. I många distrikt var befolkningen
en varierande blandning med många filippiner och japaner samt en
stor del amerikaner och européer. Dessa folkgrupper hade tagit med
sina matvanor som till en stor del tagits över av de infödda. Efter
hand hade den infödda befolkningen minskat eller blivit uppblandad
med invandrarna så det var svårt att urskilja en ursprunglig grupp
men det fanns några ursprungliga grupper och hos dessa var det van-
ligt att använda jordugnar med heta stenar. De hade en unik metod
för att behandla taro för när de hade kokat den så lät de den torka till
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ett pulver som de blandade med vatten och lät det jäsa i flera timmar
eller längre. Resultatet blev som tjock sirap eller en mycket tjock kräm
som de åt genom att rulla upp den på en eller två fingrar och suga i
sig utan något behov att tugga. Där de infödda bodde hade 2 % karies
och bland dem som levde med en del importerad mat var det 37,3 %.
När den ursprungliga kosten var uppblandad med den västerländ-
ska så klarade de sig bäst som åt mat från havet.

Om Afrika säger Price att det är den sista av de stora kontinenterna
som blivit invaderad och exploaterad av Västerlandet och har den
största ursprungliga befolkningen som fortfarande har kvar sina ur-
sprungliga traditioner och därför är ett gynnsamt fält för studier. De
ursprungsbefolkningar som de hade studerat tidigare hade alla utom
en del indianer haft tillgång till mat från havet medan befolkningen i
Afrikas inre inte hade haft detta så därför var det viktigt att få stu-
dera även dessa folkslag. Han säger att Afrika är en av få kontinenter
som kan tillhandahålla både ursprunglig och modern kultur. Han var
förvånad över att det var så få av de européer som de kom i kontakt
med som hade levt mer än två år i centrala Afrika utan att drabbas av
allvarliga sjukdomar. Detta berodde inte på strängheten i klimatet
utan var relaterat till hur man levde. I alla koloniserade områden fanns
uppfattningen att man efter ett eller två år borde tillbringa en tid utan-
för Afrika för att må bra. Barn till européer borde tillbringa en tid i
Europa om de skulle bygga upp en stark kropp. Man utgick från att
om man levde i Afrika så var man hela tiden exponerad för sjukdo-
mar. Dysenteriepidemier var vanliga så de vågade inte äta mat som
inte var lagad av dem själva och det var nödvändigt att koka allt vat-
ten som skulle drickas och de vågade inte gå barfota på golvet av
rädsla för insekter som borrade sig in i huden på fötterna. På höjder
under 2 000 meter var de knappast säkra från malariamyggor utan
moskitnät eller annat skydd. De fick veta att den farligaste platsen
när det gällde att bli infekterad var på de offentliga matställena där
moskiterna gömde sig under borden för att kunna attackera de ätandes
anklar om de inte var ordentligt skyddade. Sjukdomsalstrande fäs-
tingar i gräs och busksnår var de tvungna att avlägsna från kläderna
innan fästingarna kunde begrava sig i deras kött då fästingarna ofta
var bärare av svår feber. De var också noga med att inte röra de hudar
som de infödda använde för att skydda sig mot kylan på natten och
från solen på dagen utan grundlig sterilisering. Löss som infekterade
hår och hudar utgjorde stor fara och de vågade inte besöka vissa di-
strikt på grund av tsetseflugor som gav sömnsjuka. Detta gjorde att
de förvånades över de inföddas immunitet som överförts till deras
avkomma. I flera områden fick de höra att nästan alla levande invå-
nare hade haft tyfusfeber och var immuna men löss kunde överföra
smittan från deras kroppar. Han undrade varför dessa människor som



var resistenta mot sina sjukdomar inte kunde motstå sjukdomar från
den moderna civilisationen. Han säger att när de adopterade den
moderna civilisationen blev de mottagliga för många av våra sjukdo-
mar. Han säger att han träffade en doktor Anderson på ett sjukhus i
Kenya som försäkrade honom att efter flera års tjänst bland ursprungs-
befolkningen så hade han observerat att de inte led av blindtarmsin-
flammation eller besvär med gallblåsan eller sår på tolvfingertarmen.

De studerade sex olika stammar där det inte fanns ett enda fall
av karies eller felaktiga tandlägen och flera andra stammar var i det
närmaste immuna mot karies men i de stammar där man accepterat
modern civilisation hade man hittat många skador på tänderna och
deras barn hade deformiteter av tandbågarna.

Om massajerna säger han att de levde huvudsakligast på mjölk
och mjölkprodukter och blod och en del kött och lite varierande väx-
ter och frukter. De karakteriseras av en utmärkt fysik och var modiga
och skarpsinniga. I över 200 år lär de ha känt till att malaria orsakas
av moskiter och de hade använt malaria som en behandling mot syfi-
lis genom att exponera den sjuke för moskiter.

När massajerna tappade korna på blod så använde de en pil med
en skarp kniv i spetsen som var skyddad så det gick att bestämma
hur djupt spetsen skulle tränga in i artären. De tappade djuren bara
en gång i månaden och då på ungefär en halv liter. De hade en rem
runt halsen så de kunde stoppa blodflödet. Blodet skakades i en kale-
bass så de fick loss fibrinet vilket de kunde steka på samma sätt som
bacon eller kött. Det defibrinerade blodet användes i rå form i mjölk.

I en massajstam undersökte de 2 516 tänder på 88 individer där
bara fyra tänder hade karies. Kikuyuerna som bodde nordväst om
massajerna var agrarer och deras huvudsakliga mat var sötpotatis,
säd, bönor och lite bananer, hirs och kafir corn som är en variant av
indisk hirs. Kvinnorna hade en speciell diet under graviditet och am-
ning och även flickorna fick en speciell diet i sex månader före gifter-
målet. Kikuyerna var inte lika långa och kraftiga som massajerna. Hos
kikuyerna var det vanligt att ta bort de nedre permanenta fram-
tänderna när de kom fram. Av 1 041 tänder på 33 personer så hade 57
tänder karies eller 5,5 %.

En stor del av kikuyernas områden var skog där det var vanligt
med svedjemark för att få nya landområden att odla men efter tre till
fem år var de tvungna att skaffa ny mark när den gamla var utarmad
och därmed gjorde de slut på trävirket vilket resulterade i brist på
byggnadsmaterial.

Ett tydligt drag var att de infödda som arbetade på hotell eller
kaffeplantager hade betydligt sämre tandhälsa än andra och deras
barn hade ofta felställningar av tänderna och hade trånga näsborrar.
Syftet med studierna var också att belysa etiologin av deformationer
av tandbåge och ansikte och oregelbundenheter av tändernas posi-
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tion. De hittade oregelbundenheter i flera stammar och kunde direkt
associera det med kosten. Den minsta andelen oregelbundenheter var
där en stor del av näringen kom från marin kost. Hos massajer som
levde på mjölk och blod och lite kött så var de oregelbundna tänder-
na 3,4 %. Hos kikuyerna och wakamberna var det 18,2 % och 18,9 %
och dessa två stammar var huvudsakligast agrarer som till största
delen levde på vegetarisk kost. De infödda arabiska skoleleverna i
Omdurman där man huvudsakligast levde på ursprunglig mat var
det 6,4 % medan hos de som gick i den moderna skolan i Khartoum
var det 70 % som hade irreguljära tänder. En typ av förändring som
var den samma som i USA var tänder innanför övre tandbågen och
att de främre insisiverna blev abnormt stora och pressade upp hörn-
tänderna utanför bågen.

I många av distrikten använde araberna kamelmjölk som näring
och då framför allt nomaderna som kunde vara på resa i månader då
de var tvungna att till stor del leva på kamelmjölk och dessa araber ha-
de sällan felställningar av tänderna. Price säger att de ursprungliga
arabflickorna hade väl utvecklade ansikten och fina tandbågar men
vid kontakt med civilisationen så tappade de snabbt sin skönhet.

I en av missionsskolorna träffade han föreståndaren som bad
honom lösa ett allvarligt problem. Det var ingen fråga som kom upp
så ofta som varför de som växte upp i skolan inte var så fysiskt starka
som de som växte upp utan att komma i kontakt med missionsskolan
eller kommunala skolan. Han fick ofta frågan om varför de infödda
afrikanerna måste gå samma väg som indianerna i Amerika.

Även i Australien såg Price samma mönster där de aboriginer som levde
ursprungligt hade en utmärkt fysik och de som levde vid kusterna och
hade tillgång till havsmat hade den bästa hälsan och var stora och väl-
formade. När de levde i bushen var de nakna men när de levde i reser-
vat var de tvungna att bära kläder. Deras ansikten var breda och tand-
bågarna var vida och välformade. På de platser där de inte kunde kom-
binera sin kost med den ursprungliga kosten så var deformeringarna
de samma som på andra platser. De som bodde i reservat nära Sidney
hade 47,5 % av tänderna karies och 40 % hade abnorma tandbågar.
Han träffade en kock på en båt som var aborigin och som fått en mili-
tär utbildning som kock och alla hans tänder var borta.

Även maorierna på Nya Zeeland blev hårt drabbade när de kom
i kontakt med den civiliserade kosten. Price hänvisar till en under-
sökning som H. P. Pickerill kom med 1914 om maoriernas tandhälsa
där han säger att av 250 skallar från en äldre tid så hittade han tecken
på karies i två skallar vilket Price beräknade till 0,05 % vilket är en
tand av 2 000.

På Nya Zeeland gjorde de undersökningar på 15 332 tänder i
olika skoldistrikt och av dessa hade 22,3 % karies. På The Pukerora



Sanatorium undersökte de 40 infödda som kommit i kontakt med ci-
vil kost. De hade inte bara karies för 90 % av de vuxna och 100 % av
barnen hade abnormiteter i tandbågarna.

Även i Peru visade det sig att de som levde på marin föda hade
de bästa tänderna och han säger att han inte hade hittat någon grupp
i världen med god hälsa som levt enbart på vegetarisk kost utan bara
de som hade berikat kosten med mjölkprodukter som alpborna i
Schweiz eller araberna med kamelmjölk eller de asiatiska folken med
mjölk från får och myskoxe eller som aboriginerna med insekter och
smådjur.

Under senare delen av 1800-talet kunde man belägga att karies or-
sakas av bakterier som producerar mjölksyra som löser upp tand-
emaljen. Gränsen för att emaljen skall påverkas anses ligga vid ett
pH-värde runt 5,7 medan det för rotsystemet är omkring 6,2. Hög
sockerhalt har en konserverande effekt men vissa bakterier har för-
måga att snabbt bryta ner sockret till syra så att de kan överleva.
Socker och mjölksyra gör det svårt för andra bakterier att överleva
så då kan de syraalstrande bakterierna öka i antal så att varje måltid
som innehåller jäsbara kolhydrater kan resultera i mer syra som sän-
ker pH-värdet så olika mineraljoner lämnar tandytan men om de
sura perioderna är kortvariga så hinner mineraljonerna byggas in i
tandytan igen.

I början av 1900-talet diskuterades om det var etiskt försvarbart
att laga hålen i tänderna då det ansågs som en tillfällig åtgärd så det
var kanske bättre att dra ut tanden direkt. Den amerikanske tandlä-
karen G. V. Black skrev läroböcker om karies och tandfyllningskonst
men ville att man hellre skulle förebygga än laga. I vissa områden i
USA var det vanligt med missfärgning på tänderna och man miss-
tänkte att det var dricksvattnet som var orsaken och 1928 upptäckte
man att de som hade dessa fläckar också hade färre hål i tänderna och
på 1940-talet började man misstänka att det var fluor som var orsa-
ken och när man tillsatte fluor i dricksvattnet så minskade mängden
karies med 60 %.

Både Pottenger och Price framhåller hur vanligt det är med föränd-
rade tandbågar och felställda tänder och förändringar i ansiktsskelettet
hos barn till dem som har ätit felaktig kost. I dagens odontologiska
litteratur säger man att orsaken till den höga frekvensen av tand-
retention är okänd men tycks ha flera orsaker som mindre utrymme i
käkarna och större tänder och lägre frekvens av tandförlust i molar-
partiet under tiden för den retinerade tandens eruption. Problemet
med retinerade och displacerade tänder tycks öka då 75 % av dagens
barn har varierande grader av avsteg från normalbettsnormen. När
det gäller tandlöshet så har de epidemiologiska undersökningar som
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gjorts under perioden 1985 till 2000 visat att i Kenya och Nigeria är
det 0 % medan det på Island är 72 % och i Sverige 15 %.

Price visar in sin undersökning hur vanligt det var med tuberkulos
och ännu idag är det vanligt. Man beräknar att idag är en tredjedel av
världens befolkning smittad med TBC och ungefär tre miljoner män-
niskor dör varje år på grund av smittan. Det är egentligen inte någon
smittsam sjukdom för det krävs en långvarig och nära kontakt för att
smittas och det är bara 5 till 10 % av de smittade som får en klinisk
sjukdom under sin livstid. Det är när motståndskraften av någon an-
ledning minskar som sjukdomen bryter ut. När Robert Kock lyckades
färglägga och identifiera tuberkelbakterien 1882 så trodde man att
problemet var löst men det dröjde ända till 1921 innan BCG-vaccina-
tionen kom och på 1950-talet kom den specifika kemobehandlingen
som kunde bota patienten. Detta gjorde att antalet fall minskade men
idag är tuberkulosen på frammarsch igen och framför allt i Asien som
har mer än en miljard drabbade och i Afrika har fallen tre eller fyr-
dubblats de senaste åren. Idag är HIV en av orsakerna till att mot-
ståndskraften bryts ner så i Afrika är mellan 60 och 70 % av TBC-
fallen också HIV-positiva.



DE SOM ÄTER

KÖTTET RÅTT

Eskimå betyder den som äter rått kött. Eskimåerna anser att ordet
är nedsättande och kallar sig själva för inuiter vilket betyder
människor och de är de människor som lever nordligast av alla.

De eskimåer som lever allra nordligast är polareskimåerna som lever
på norra Grönland i ett högarktiskt område som saknar träd och bus-
kar och där finns bara tundravegetation med växter som kantljung
och ishavsvide. De första eskimåerna kom till Grönland för ungefär
4 500 år sedan över isen från Alaska och nordliga Canada.

I början av 1800-talet kom polareskimåerna i kontakt med européerna
och därmed med deras skjutvapen vilket förändrade deras liv. Dans-
karna Knud Rasmussen och Peter Freuchen är nog de som grundligast
har beskrivit polareskimåernas liv. Knud Rasmussen var en dansk et-
nograf och polarforskare som växte upp på Grönland där hans far var
präst. Han behärskade konsten att leva som eskimåerna och kunde resa
med hundsläde lika bra som eskimåerna. År 1910 grundade han en
handelsstation tillsammans med Peter Freuchen i Thule för att kunna
finansiera expeditionerna. Det var tack vare sina kunskaper om
eskimåernas sätt att resa som de lyckades klara den svåra miljön. Tidi-
gare expeditioner hade ofta slutat i tragedier då deltagarna hade dött
av skörbjugg eller förfrysning. Knud Rasmussen hade redan som barn
i Grönland hört talas om polareskimåerna genom sägner som berät-
tade om vilda människor och farliga jägare som bodde ända uppe hos
nordanvinden vid världens yttersta gränser där det alltid var natt och
ingen sommar som smälte havets isar. Han säger att han redan som
tolvåring hade en önskan att komma till dessa människor och detta
ledde till att han genom långvarig vistelse hos dem blev upptagen i
stammen som en av deras egna som vän och jaktkamrat. När han lärde
känna dem så var de ett folk på bara 250 individer. Han säger att
eskimåerna har inte någon varaktig bostad utan lever som sitt ville-
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bråd på ständiga vandringar och är födda polarfarare. Redan från
födseln blir de härdade i den obarmhärtiga kölden och deras närings-
fång utsätter dem så gott som dagligen för våldsamma kroppsliga
ansträngningar och plötsligt uppdykande faror.

För att överleva i en så svår miljö behövs det mycket varma klä-
der och bra bostäder och tillgång till näringsrik mat. Material till klä-
der var endast det skinn som fanns tillgängligt och bostäder fick byg-
gas av det begränsade material som fanns i detta trädlösa land. Den
drivved som flöt iland på kusterna var otillräcklig för husbyggen så
den användes till harpuner och pilbågar och hundslädar. Att odla
var omöjligt under den svala sommaren som varar tre månader så
kosten fick bli animalisk. Under den korta tid då vattnet var öppet så
kunde de från kajakerna jaga sådana byten som valross, narval, vit-
val, storkobb och knubbsäl. De jagade också fåglar som alkekungar
med hjälp av håvar på bergssidorna. Det fanns också alkor, måsar,
grisslor och stormfåglar. Även ejdern var en omtyckt fångst då den
betraktades som en delikatess. Fångstperioden var viktig för att få ett
förråd som räckte för människor och hundar under den långa polar-
vintern.

När fjordar och vikar började frysa i slutet av september så bör-
jade man jaga säl med harpun då de kom upp ur sina hål för att andas.
Knud Rasmussen berättar att jägarna band björnskinn under fötterna
för att kunna röra sig ljudlöst. De stannade ibland för att lyssna för de
spårade sälarna med hjälp av hörseln eftersom sälen flåsar ljudligt när
den kommer upp ur vaken. Från maj till juli brukar sälarna krypa upp
på isen för att sola sig så eskimåerna kunde smyga sig på dem och har-
punera dem. Även valross brukade man fånga på samma sätt.

Från början betydde vildrenen mycket för polareskimåerna men
när man fick tillgång till gevär så blev den nästan utrotad. Det fanns
också myskoxar men Knud Rasmussen säger att de kom först i slutet
av 1800-talet. Björnjakt var något som polareskimåerna var mycket
roade av och det fanns också gott om harar som sköts eller fångades
med snaror och dessa harar betraktades som delikatesser.

Det är förvånande hur stora byten de kunde jaga med sina enkla
vapen och när de uppfann fångstblåsan så kunde de fånga så stora
djur som valar. Harpunspetsen var fäst i en fångstlina med fyra till
fem fångstblåsor. När valen blivit uttröttad av att bogsera blåsorna så
kunde den dödas med hjälp av harpuner. Från kajakerna jagade de
också valross, narval, vitval, storkobb och knubbsäl.

Knud Rasmussen skriver inte så mycket om maten eller hur den
tillreddes men han nämner en måltid på rutten storkobb. Han säger
att man styckade med skinn och späck fastsittande vid köttet. Tidigt
på våren la man dessa bitar i stensatta förrådsgropar och ganska djupt
ner i den kalla jorden. Han säger att de får endast en svag ansats till
förskämning. Egentligen blev de inte skämda utan mjölksyrajästa. Han



säger att det närmast ser ut som halvtorkat rökt kött och smakar all-
deles utmärkt. Peter Freuchen visar betydligt större intresse för mat
och för hur den tillagades. När indianerna kallade dem för eskimåer
så trodde de nog att de alltid åt köttet rått men egentligen var det
lever och späck och innehållet i magsäcken som de åt i rått tillstånd.
Den mesta maten var nog mjölksyrajäst eller torkad.

Peter Freuchen beskriver flera gånger hur de festade på giviak
som är sälskinn med alkekungar. Han säger att man flår sälen genom
munnen på så sätt att ett tunt lager späck blir kvar på skinnet. Alke-
kungarna dödas genom att man sticker in fingret under bröstbenet
och flyttar på hjärtat. Vingarna böjs upp mot ryggen och snors runt
varandra innan de stoppas ner i sälskinnet. Denna säck lägger man i
en depå och täcker med stenar så solen inte kan skina på den. I fågeln
finns en blodklump som bildas när hjärtat flyttats och denna blod-
klump ansågs extra läcker. Den frusna säcken höggs itu med yxa och
fåglarna åts frusna för att senare ätas som tinade då innehållet fått en
mjuk konsistens. När det fanns vildren så uppskattade man framför
allt talgen som ligger tumtjockt på tjurens rygg. Man åt också märgen
och hjärnan och tungan som man brukade koka. Narvalskött brukade
skäras i tunna skivor som man la på tork på stenar för att vändas efter
solens gång och det var viktigt att skydda köttet för korpar och må-
sar. Någon kryddning använde man inte och något salt fanns inte
tillgängligt så sitt natriumbehov fick de genom det natrium som fanns
i köttet.

Då det inte fanns ved för att koka köttet med så använde man
en skål med valspäck och en veke av mossa eller lav och eld gjorde
man antingen genom drillning med hjälp av en rem eller genom att
slå två bitar pyrit mot varandra. Skålarna var av sten som till exem-
pel täljsten men i norra Alaska kokade man med heta stenar i bark-
skålar.

Peter Freuchen berättar hur han undslapp en måltid på björn-
lever då han hade sovit över middagen. Han väcktes av läkaren som
undrade hur han mådde för alla som ätit hade blivit sjuka och den
som hade ätit mest höll på att dö. Symtomen var störningar av synen
samt feber och diarré och efter en tid började huden att fjälla. Björn-
lever innehåller mycket av det fettlösliga vitaminet retinol som i stora
doser kan ge avitaminos. Detta a-vitamin finns också i växtriket i form
av karotén som i kroppen omvandlas till retinol. Eskimåerna brukade
känna till att det är farligt att äta björnlever så det är konstigt att de-
ras kock inte kände till detta.

Den jästa sällabben var en vanlig och uppskattad rätt och
Freuchen berättar i sin bok Fremdels frimodig att det kom en ameri-
kansk expedition till Etah norr om Thule och en dag kom det en geo-
log därifrån och sa att han letade efter den tredje meteoren. När den
kände polarforskaren Robert Peary hade varit där så hade han lagt
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beslag på två meteorer som eskimåerna brukade hacka ut bitar av för
att få järn till sina knivar. Geologen hade hört rykten om att det skulle
finnas en tredje meteor och den tänkte han leta upp och ta med sig
men en man som hette Kridlugtoq hade redan hittat den och Rasmus-
sen hade gett honom en bössa för han ville ha stenen. När han fick
höra att geologen letade efter stenen så sa han att det var för sent för
stenen hade redan tagits i beslag av danska statens mineralogiska
museum och man hade redan skickat meddelande om detta till myn-
digheterna. Eftersom geologen var deras gäst så skulle de också för-
pläga honom även om deras årliga leverans ännu inte hade kommit
och detta bekymrade Freuchen men Rasmussen sa att han skulle ordna
det. Han sa till geologen att han hade tur för just idag har vi en härlig
lite jäst valrosslabb som vi har gått och glatt oss åt. Vi gläder oss åt att
kunna dela den med en så ärad gäst. Han sa också att vi har hört talas
om er expedition och om alla medlemmarna av den och vi har hört
att just ni doktor är så omtyckt av infödingarna därför att ni förstår
dem och äter tillsammans med dem och är så vänlig mot dem. Det
måste vara intressant för er att smaka på den och mycket bättre än
om vi tog ned konserver från vinden för såna har ni naturligtvis för
länge sedan blivit utled på. Geologen var lite betänksam och Freuchen
säger att Rasmussen släpade in valrosslabben och ställde sig gränsle
över den och högg loss stora stycken med yxan och gav geologen ett
väldigt stycke som var grönt av ålder och stinkande ruttet. Medan de
åt så fortsatte Rasmussen att berömma rätten och sa att den legat un-
der en stenhög sedan förra året och alltså hade upplevt två somrar i
köttgrop. Han utbredde sig också över eskimåernas förträffliga föda
och hur svårt det var att få köttet lagom ruttet. Inte för mycket och
inte för lite. När geologen äntligen fått ner sitt stycke och var nära att
vomera så var Rasmussen framme och högg loss ett ännu större stycke
och la det framför geologen och sa att vi har gott om det så i morgon
ska vi bjuda på något ännu mörare och ruttnare. Freuchen säger att
den stackars mannen rapade en hel del men var tapper och fick ner
sin bit. Han säger också att det smakade ve och fan men jag blev stimu-
lerad av Knuds prat och tog för mig av rätten. När Rasmussen sa att
nu skulle det smaka med en kopp gott kaffe så bleknade Freuchen för
det fanns inte en kaffeböna på femhundra kilometers avstånd men
Rasmussen fortsatte med att det skulle allt vara synd att förstöra den
här smaken med kaffe. Det enda vi har att göra för att fullt ut få njuta
av en äkta eskimåmåltid är att avsluta den på det enda naturliga sät-
tet så vi dricker ingen annat än isvatten. Nästa dag låtsades geologen
vara munter och berömde deras gästfrihet och sa att det nu var hans
tur och föreslog att de skulle ta in proviant från hans släde för han
hade mer än nog. Han var deras gäst igår och nu skulle de vara hans
gäster så de fick både kaffe och kex och marmelad och annat gott.



Eskimåerna drabbades hårt när de kom i kontakt med den väster-
ländska kulturen med valfångare som nära nog utrotade flera val-
arter eller klubbade ihjäl valrossungar för skinnets skull. Den nya
kosten med socker och mjölmat var förödande för hälsan och karies
blev ett svårt gissel.

Deras oljelampor användes inte bara för matlagning för de kunde
också lysa och värma bostäderna. Vinterbostäderna var små hus som
var byggda av stora flata stenar med kupoltak som täcktes av stenar.
Ingången var en lång tunnel så man fick krypa för att komma in i
rummet som var högre beläget. Mitt emot ingången fanns ett fönster
av hopsydda tarmar och i taket fanns ett hål för ventilation. När snön
kom blev huset väl isolerat och värmen kom från människorna och
från två eller tre täljstenslampor med långa mossvekar. Värmen blev
så hög så man satt med bar överkropp eller helt naken. Förutom de
fasta vinterhusen hade man också snöhyddor som byggdes med stora
snöblock som inreddes på samma sätt som stenhusen med sina ljusa
sälskinn utmed väggarna och en stenbrits som upptog en stor del av
golvytan som var täckt av ett tjockt lager hö.

På sommaren flyttade man ut till sommartälten som hade två
lager sälskinn som gjorde dem vattentäta och varma så man kunde
bo kvar i dem till vintern. Polareskimåerna brukade inte bo kvar mer
än ett eller två år på samma plats innan de längtade efter nya platser.
När någon lämnat sitt hus så upphörde besittningsrätten så någon
annan kunde flytta in.

För människor som ofta är ute på jakt och resor i ett så ogäst-
vänligt klimat så har kläderna en stor betydelse för liv och hälsa.
Det var kvinnorna som sydde och skötte om kläderna medan män-
nen jagade. Närmast kroppen hade de en mjuk skjorta av fågelskinn
och utanpå hade man från vår till höst en sälpäls med håren utåt
medan man på vintern bytte till blårävspäls. Männen hade björn-
skinnsbyxor som slutade strax nedanför knäna och stövlarna var av
sälhud som avhårats och fodrats med harskinn. På långa slädresor
användes långhåriga stövlar som var sydda av skinnet från björnets
framben eller av renhud. Så länge vildrenen fanns så använde man
mycket renskinn som är det varmaste och lämpligaste skinnet då
det inte är så tungt som björnskinn och myskoxeskinn. Vildrenens
skinn är mycket värmeisolerande så det är först vid temperaturer
under –30°C som renen behöver öka sin förbränning. Det var mycket
viktigt att dräkten var rymlig för att behålla värmen och för att kvin-
norna skulle kunna flytta fram barnet från dess plats på ryggen när
det skulle ammas. När det var gott om vildren så kunde de innersta
vinterkläderna bestå av renskinn med håret inåt och de yttre med
håret utåt. Med sådana kläder kunde man utan fara sova utomhus i
en temperatur på –30°C.
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Det är flera folkslag som har invandrat till Grönland och försökt över-
leva där i det svåraste klimat en invandrare kan komma till. De första
som kom har kallats för Independence 1 och de kom för ungefär 4 500
år sedan för att sedan försvinna efter femhundra år. Vad som hände
dem är okänt men det är mycket troligt att de inte klarade av den svåra
miljön och dog av svält eller utvandrade. Flera olika folkslag kom och
försvann tills det på 800-talet kom ett folk som kallas Thulefolket och
som fortfarande finns kvar och nästan samtidigt kom de första viking-
arna till ön. Den isländske storbonden Erik den röde blev dömd till tre
års landsförvisning för dråp. Detta var en vanlig dom på den tiden och
de flesta seglade då till Danmark eller England för att vänta ut sin tid
men Erik den röde seglade 982 mot väster tills han mötte Grönlands
isrika kust då han seglade söderut och rundade Kap Farväl och in i den
stora fjorden Julianehåb. Han och hans folk stannade där i tre år och
utforskade landet. Eftersom de kom från det karga Nordisland så blev
de förtjusta i de frodiga gräsängarna så de kallade landet för Grön-
land och på den tiden hade Grönland ett varmare klimat.

Nästa gång han seglade till Grönland var 985 och då med 25 skepp
med män och kvinnor och barn samt trälar och husdjur och husge-
råd. Det blev en svår resa så hälften av skeppen gick under eller vände
tillbaks till Island. Dessa nordbor blev kvar i 500 år medan klimatet
blev kärvare och tillgången till mat blev mindre och det blev brist på
odlingsbar mark. Det fanns ett rykte om land som låg längre bort i
väst så Eriks son Leif gav sig iväg för att undersöka var landet låg.
Leif och hans sällskap kom till ett naket klippland som de kallade
Helleland som antagligen är Baffin Island innan de seglade söderut
till ett land där vintrarna var milda och de kallade landet för Vinland
vilket på fornnordiska betyder betesäng.

På Grönland var det brist på järn och trä och spannmål så de var
tvungna att bedriva handel och det som de kunde betala med var
skinn samt hudar från valross för att göra rep men även valrossbetar.
För att klara av detta så var de tvungna att göra resor till Nordgrönland
och fånga valross. Det var där de mötte skinnklädda människor som
paddlade i små skinnbåtar. Man kallade dem för skrälingar och märkte
att de blödde länge när de blivit sårade.

Det var under 1200-talet som eskimåerna nådde fram till nordbo-
bygderna och bosatte sig inne i fjordarna för detta var innan de hade
börjat jaga val och flyttat längre ut mot havet. De bägge folken levde
bredvid varandra i ett par hundra år med en hel del konflikter även
om de kunde bedriva byteshandel. Dessa nordbor var bönder med
kor och får och getter och svin och hästar. På sommaren drev de dju-
ren till fjälls och även om fåren kunde klara sig ute under en stor del
av vintern så var man tvungen att stalla korna och de stallades i ena
delen av huset så man kunde få värme från djuren för kor alstrar
mycket värme.



Den viktigaste födan var mjölk och smör och ost men jakt och
fiske var också viktiga näringar. Det man jagade var mest ren och säl
och vid fisket var det mest torsk och lax men spannmålet var impor-
terat. Eftersom det var ont om trä så byggde man husen av sten och
torv på samma sätt som man gjort på Island. Till en början så eldade
man med trä men när det blev ont om träd så började man använda
tranlampor på samma sätt som eskimåerna. Bristen på trä var också
anledningen till att de hade svårt för att hålla havsgående fartyg så
nästan all sjöfart kom från Bergen i Norge men det var svårt att upp-
rätthålla trafiken på grund av hårt väder och sjörövare så under långa
perioder kunde det vara avbrott i handeln.

När de norska kungarna byggde upp ett storrike i Nordatlanten
i mitten av 1200-talet så ville de lägga beslag på Grönland och kungen
krävde att nordborna skulle erkänna honom som deras kung och be-
tala skatt. Eftersom seglationen sköttes från Norge och då klimatet
hade försämrats och då eskimåerna hela tiden var ett hot så gick
nordborna med på att Grönland blev en del av Norge. Efter hundra
år så fick Norge och Danmark en gemensam kung och därmed blev
Grönland en del av Danmark.

Klimatet försämrades ytterligare under 1300-talet så nordborna
fick svårt för att försörja sig och det blev hungersnöd och när sedan
digerdöden kom så försvann en tredjedel av befolkningen. Att de fick
bekymmer med försörjningen är inte något att förvåna sig över för de
levde ett liv i ett klimat som låg på gränsen för vad deras odlingar och
djurhållning klarade av så det behövdes bara små förändringar för
att allt skulle kollapsa. Dessutom hade djuren betat för intensivt och
förstört skogarna och orsakat erosion och skördarna hade minskat på
grund av olika sjukdomar och besvärligast var det i Västerbygden.
När den norske kungen 1350 sände Ivar Baardsøn som inspektör för
att ta reda på tillståndet så fann han att Västerbygden var öde och det
enda som fanns var några halvvilda kreatur. Det har diskuterats vad
som orsakade nordbornas undergång men då det inte finns några
skriftliga källor så är det svårt att veta vad som hände men man kan
nog utgå från att de hade klimatet emot sig.

Det finns ett brev från påven Alexander 1492 där han utnämner
Mads Knudsen till biskop i Gardar på Grönland vid världens ände.
Han säger att där lider människorna brist på bröd och vin och olja så
de får leva på torkad fisk och mjölk och landet kan bara beseglas i
augusti så inget skepp har kommit dit på 80 år och under hela denna
tid har de inte haft varken biskop eller präst så många har förnekat
sin tro.

När Hans Egede 1723 besökte Österbygden så förvånades han
av att så många grönländare hade ljusa och blå ögon så man har spe-
kulerat i om nordborna hade blandats med eskimåerna och försvann
den vägen eller om de gav sig till havs med båtar som de lyckades
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bygga och det finns uppgifter om båtar som hittats på Island runt
1530. Det var båtar som var insmorda med sältjära som bara använ-
des på Grönland och de var inte klinkade med järn utan sammanfo-
gade med vidjor.

När eskimåerna hade uppfunnit fångstblåsan så kunde de fånga
de stora valarna som gav så mycket späck att man slapp elda med
den dyrbara veden och slapp den irriterande röken. När de flyttade
ut till havet blev skinnkläderna opraktiska så man började använda
skinn utan hår eller så använde man tarmar som var vattentäta. De
lärde sig göra redskap av järn som de hamrade ut av meteoritstenar
även om det var ont om dessa stenar. Fångsten av valar gjorde att
folkmängden ökade och denna kultur kallar man Thulekulturen där-
för att det var vid Thule på nordvästra sidan som man gjorde de förs-
ta arkeologiska utgrävningarna.

När Martin Frobisher 1576 var ute och letade efter Nordväst-
passagen så gick han iland på Grönland och stötte på några infödda
som flydde så fort de kunde. Innan Frobisher fortsatte sin resa så tog
han landet i besittning åt engelska drottningen. När man fick höra
talas om detta i Danmark så blev danskarna upprörda för de betrakta-
de Grönland som danskt och den danske kungen försökte få Frobisher
att gå över i dansk tjänst men utan att lyckas så man skickade två
skepp mot Grönland men de stötte på en svår storm och gav upp och
återvände till Danmark. Trots Danmarks protester så började Eng-
land och Nederländerna bedriva valjakt vid Grönland och Svalbard.
Det dröjde ända till 1720 då det stora nordiska kriget hade avslutats
innan Danmark kunde hävda sina intressen på Grönland men då hade
där funnits holländska valfångare och handelsmän i nästan hundra
år. Det kom så många till Grönland för att jaga val så eskimåerna
började på nytt med säljakt och med att sprida ut sig till flera mindre
boplatser.

Sommaren 1728 sände Danmark en militär avdelning med en gu-
vernör som skulle vara högsta myndigheten på Grönland. Man skickade
med en grupp kolonisatörer som bestod av straffångar och kvinnor från
forbedringshuset och före avresan så vigdes alla genom lottdragning så
man fick 24 äkta par. Då de inte hade tillgång till färskmat så dröjde det
inte länge innan de drabbades av skörbjugg och började dö och det var
bara två av kolonisatörerna som överlevde så 1730 återvände guvernö-
ren med soldater och två överlevande straffångar. Nästa gång man
skickade skepp till Grönland var 1733 och med på resan var tre grön-
ländska pojkar som varit i Danmark men en av dem hade fått smittkop-
por så det bröt ut en svår epidemi när de kom fram. När eskimåerna
förstod vad som hade hänt så flydde de och tog med sig smittan så
hela Godthåbsdistriktet och stora områden runt om blev avfolkade.

Anledningen till att stormakterna erkände Danmarks rätt till hela
Grönland var att Knud Rasmussen ville att Danmark skulle upprätta



en station i norra delen för att kunna hävda rätten men regeringen
ville inte utmana USA som länge hade gjort anspråk på Thule. Ras-
mussen var inte en man som gav sig så han skaffade privata finansiä-
rer till en mission som startades 1909 och året efter så upprättade han
och Peter Freuchen sin handelsstation.
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FOLKEN I SÁPMI

Med begreppet Sápmi menar man landet där samer bor och
ordet kommer från samernas egen benämning sámit. I Sverige
brukade man kalla samerna för lappar och i Norge kallade

man dem för finner och i Finland för lappalaiset. Ordet lapp kommer
från finskans lappalainen. Beteckningen lapp är idag vanligast i veten-
skapliga arbeten men Svenska Samernas Riksförbund har beslutat att
man skall använda beteckningen same och även i Norge och Finland
använder man idag ordet same.

Det är inte bara inuiterna som har lyckats leva i kalla områden för
även samerna har varit framgångsrika när det gällt anpassning till
en svår miljö. Samernas land brukar kallas Sameätnam eller Sápmi
och omfattas av norra Skandinavien och norra och mellersta Fin-
land samt Kolahalvön. Deras land ligger långt norrut men har inget
arktiskt klimat på grund av närheten till Golfströmmen som sveper
mot nordnorska kusten ner mot Murmansk vilket ger förutsättning
för barrskog. Arkeologerna brukar dela upp Norrland i vegetations-
regioner som fjälltajgan och mellantajgan som alla anknyter till Fin-
land och Sibirien men det finns ingen del av Norrland som räknas
till den arktiska regionen. För 9 500 år sedan fanns det fortfarande is
över Norrland medan det fanns land och många boplatser längs
norska Atlantkusten och för 8 500 år sedan var hela Norrland befol-
kat. I förhistorisk tid så fanns inte renen som jaktbyte så det var äl-
gen som till 95 % var bytesdjuret. Förutom jakten så var fisket av
mycket stor betydelse. Vid Ishavskusten i norr var sjösamerna halv-
nomadiska och flyttade efter fångsttillgången så de drog på jakt un-
der hösten in mot land och kom tillbaks på våren för att fiska. Detta
halvnomadiska liv var vanligt ända fram till 1920-talet men det var
under 1600-talet och 1700-talet som vildrensfångsten var som vikti-
gast för sjösamerna. Renarna fångades dels i gropar och dels i av-
spärrningar som byggdes av sten där renarna trängdes in i en tratt.
I Norrland har man registrerat närmare 30 000 fångstgropar så detta
har varit en vanlig fångstmetod men man har också använt tama
vajor för att locka till sig vildrenar. Dessa metoder var så effektiva



att de utrotade vildrenen och den sista svenska vildrenen sköts i
Alta 1916.

I Nordnorge finns stora anhopningar av fångstgropar där de
största systemen består av 550 gropar som är fördelade på 8 grop-
kedjor med en sammanlagd längd på 8 kilometer. Det fanns en annan
fångstmetod som beskrivs i Johannes Schefferus bok Lapponia 1673
där prästen Johannes Tornæus beskriver en jaktmetod som kallas
Vuobma-anläggningar som bestod av milslånga stängsel som löpte
ihop i en vinkelspets där det fanns ett starkt stängsel runt ett slags
gärde som var uppbyggt på kanten till en fördjupning. Tornæus sä-
ger att: "sist uti det trängsta är ett bråttfall med fem trappor nedföre
varandes ombyggd med en hög stark gård såsom ett staket att intet
kreatur där över emellan komma kan". Stängslet in mot trapporna
bestod av stakar som var nedstuckna i jorden med något svart som
hängde på stakarna så renarna vågade inte närma sig dem. Tornæus
säger att jägarna lät dem maka sig sakta för att inte skrämma dem
tills de kom närmare fällan då de föstes hårdare.

En metod som samerna använde var att jaga vildren med tama
vajor som bands med ett smalt snöre som man ryckte i när man ville
att de skulle stå stilla och äta som om allt var säkert. När den vilda
sarven såg detta så kom den springandes och kunde skjutas. Jägarna
var klädda i vita lärftshattar och renskinn. Det var också vanligt att
jaga då skaren låg på djup snö så att renarna inte kunde springa. Då
jagade man på skidor med hjälp av hund genom att lägga ut snaror
och när det ljusnade så släppte man hundarna bland renarna så de
skrämdes mot snarorna och de renar som undkom snarorna blev ja-
gade av jägare och hundar. Renarna dödades med spjut eller av hun-
darna som bet dem i strupen.

När vildrenen började försvinna och pälsdjursfångsten minskade
under 1700-talet så gick en del av sjösamerna över till renskötsel och
samtidigt började en del jaktfolk och fångstfolk i Finnmarkens inland
att utveckla en renskötsel då de på våren vandrade från inlandet ut
till ishavskusten där det fanns gott om bete och där det blåste friskt så
renarna slapp att plågas av bromsflugorna som lägger ägg i päls och
munhåla. Ørnulf Vorren säger att hjorden behövde inte drivas framåt
för det var snarare samerna som hade all möda att hinna med de otå-
liga vajorna när de ville till kalvningsplatserna. Han säger att renarna
vill ha kvanne och att de är vilda i svamp. På vintern var renlav huvud-
födan men på våren blir lavarna snustorra och oaptitliga och då vill
renarna till kusten och människorna blir tvungna att följa med och
anpassa sig till renarnas behov. Man föredrog att flytta på natten då
skaren höll och det gick fort att färdas så på dagen slog man läger och
sov för då var föret klibbigt och tungt. Sjösamerna vid kusten blev
beroende av dessa flyttande Finnmarkssamer då de kunde köpa kött
och betala med fisk.
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De svenska fjällsamerna började nomadisera långt före Finn-
markssamerna och miljöerna är helt olika i norra Sverige och i Finn-
marksvidda. Skogssamerna fanns bara på svenskt och finskt område
medan fjällsamerna var rörliga så de vandrade från Atlantkusten till
Bottenviken över Skandinaviska halvön medan skogssamerna var
mera stationära och flyttade bara för betets skull och levde till stor
del på fiske vilket blev ett problem när nybyggarna började fiska i
samerna gamla fiskevatten.

De finska skogssamerna levde huvudsakligast på vildrensjakt och
pälsfångst. Under 1500-talet var det gott om vildren så de hade inget
behov av tamrensskötsel. När de finska bönderna med sitt svedje-
bruk blev vanligare så fördärvades lavmarkerna så vildrenen flytta-
de mot norr till Finnmarken och samerna gick över till fiske och bo-
skapsskötsel med ett fåtal tama renar som dragdjur och det blev ett
samgående mellan samer och finsk befolkning genom giftermål. Idag
har renskötsel blivit vanligt igen och bedrivs som köttproduktion.

I gränstrakterna mellan Finland och Ryssland bor skoltsamerna
och längre österut vid Vita havet finns Kolasamerna. De norska sjö-
samernas kuster är trädlösa medan skolternas är skogsklädda nästan
ända ner till havskusten och i inlandet är det gott om sjöar. En av de
viktigaste resurserna för skolterna var bäverfångsten som var en stor
handelsartikel ända in på 1800-talet. Skolterna levde ett halvnomadiskt
liv men levde i byar under vintern. Varje byalag hade en byålderman
i spetsen för bystämman som organiserade och fördelade fiske och
jaktområden till de olika familjerna och man organiserade stora kol-
lektiva fångstsystem och stängsel. De hade också en del får som gav
ull till handslöjd och läder till sommarkolt som tål havsvatten bättre
än sämskat renskinn. Kolasamerna hade ett liknande levnadssätt men
i slutet på 1800-talet minskade vildrensstammen så skolterna började
tämja allt fler renar tills renskötseln blev vanlig i början av 1900-talet
men under slutet av 1800-talet så stördes de av stora renhjordar som
strömmade in från Sibirien så fångst och betesområden blev hårt an-
gripna.

Det var i fjällregionerna som helnomadismen växte fram under
1400-talet och 1500-talet med en ekonomisk höjdpunkt under 1600-
talet medan det däremot blev sämre för sjösamerna.

Det finns olika uppfattningar om var samerna kom ifrån och när de
kom. Det finns arkeologiska fynd som visar att samerna kom för 3 800
år sedan men det finns de som har hävdat att samerna var Skandina-
viens urinvånare. En stor auktoritet på området är etnologen Phebe
Fjällström som är av den uppfattningen att det samiska folket består av
två skilda folkslag som kom dels från öster för cirka 4 000 år sedan och
som passerade genom nuvarande Tornedalen och dels den västliga
folkgruppen som ursprungligen bott vid norska kusten och som redan



för 6 000 år sedan började göra jaktfärder över Kölen till nuvarande
svenska Lappland för att jaga älg under vintern och efter hand så
smälte dessa bägge grupper samman till den samiska folkgruppen.
De tidigaste samerna var fiskare och jägare så rendrift kom ganska
sent. Enligt ryska forskare så har domesticering av ren uppstått bara
en gång och då i Östsibirien för att sedan komma till Finnmarks-
samerna någon gång runt 200-talet eller möjligen 300-talet.

Det finns inget enhetligt samiskt språk så man vet inte vilken
ställning det samiska språket har i den finsk-ugriska språkgruppen.
Det finns forskare som anser att samernas förfäder kom från öster
och talade något annat finskt-ugriskt eller uraliskt språk som föränd-
rades när det påverkades av finskan. Eftersom samerna inte haft nå-
got skriftspråk förrän i modern tid så finns det ingen dokumenterad
historia så man får förlita sig på vad andra har skrivit om dem.

I sin skrift Germania från 89 så skriver Tacitus om ett folk som
bor öster om Östersjön och kallas fenni vilket har tolkats som samer
och Prokopius skrev på 1500-talet om romare och goter och om ett
folk i Thule som han kallar skrithifinoi och som Saxo Grammaticus
på 1200-talet kallade scritifinni och på järnåldern kallades samerna
för skridfinnar som skulle betyda skidåkande jägare och i Norge kal-
las samerna fortfarande för finner. På 800-talet berättade storbonde-
hövdingen Ottar för kung Alfred av England om sin hembygd längst
upp i norr vid Västerhavets kust. Han sa att landet sträcker längre åt
norr än där han bor men att landet är obebott utom på några platser
där lapparna har slagit sig ner och där de jagar om vintern och fiskar
om sommaren. Ottar hade seglat längs kusten norrut och sedan öster-
ut och sedan söderut så han hade seglat runt Kolahalvön ner till Vita
havet. Han såg inga hus eller hyddor men han såg lappar som fiskade
och jagade och fångade fåglar. Han sa att den skatt som lapparna
betalade till Hagolands hövdingar var skinn och fjäder och valben
och skeppståg av valrosshud och sälskinn och var och en betalar efter
sin förmåga. Ottar hade förtroendeuppdrag från kungen att uppbära
skatt och bedriva köpenskap bland lapparna ända tills Harald Hårfa-
ger underkuvade de norska hövdingarna runt 880-talet då Hårfager
tog monopol på att beskatta samerna i Finnmarken.

Ottar hade varit i tjänst hos kung Alfred den store av England då
Alfred skrev ner Ottars berättelse och tog med den som ett tillägg i en
världshistoria som han lät översätta från latin till fornengelska. Ottar
berättade att han ägde 600 tamrenar och 6 lockrenar som var mycket
värdefulla.

I Ryssland anser man att det är omöjligt att domesticera dagens vild-
ren så man misstänker att den vildren som ursprungligen domesticera-
des inte finns längre så den ren som föds som vildren den förblir vild-
ren. Det fanns olika former av renskötsel med olika metoder att göra
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den vilda renen så tam att man kunde närma sig den och slakta den.
För att kunna mjölka eller få ett dragdjur så behövdes en betydligt
högre grad av domesticering och den hjord som enbart är avsedd som
slaktobjekt är inte domesticerad utan halvvild. Rennomadism då vajor-
na mjölkas och hjordarna vaktas och vårdas är typisk för svenska
Centrallappland och Sydlappland från 1500-talets början eller möjli-
gen något tidigare. I norska Finnmarken däremot så fanns en annan
form av rennomadism då man inte vaktade hjorden på samma sätt
utan höll hjorden vild innan man samlade in den för renskiljning.

Lapphunden har haft mycket stor betydelse för samerna så man
brukar säga att hund är lappens bästa egendom och att lapp som har
dålig hund blir fattig. Lapphunden är en nordisk spets som är duktig
både som vallhund och jakthund och vakthund. Man lär inte ha an-
vänt hunden under sommartid då renkon var rädd om sin kalv och
för att hunden skällde i skogen och oroade hjorden. Hundens stora
betydelse var under höstflyttningen och när hjorden skulle samlas på
väg till sommarbetet. Man var noga med hundens föda så den fick
som regel äta två gånger om dagen och då skulle maten vara kokad
och avsvalnad men inte rå. Man gav dem ofta renblodssoppa och ren-
köttsspad och renlunga och kokade fisktarmar. Det var vanligt att
man hade med sig en särskild kagge med renblod som man gav till
hundarna. En hund kunde som regel tjänstgöra i sex till sju år innan
den var utsliten och avlivades.

Samerna var länge leverantörer av pälsverk och fågel och fisk till
stora delar av Norden och Västeuropa. De skinn som levererades var
ren och älg förutom hermelin, järv, mård, räv, varg, björn, utter och
lo. Det finns påståenden att samerna hade lodbössa redan vid 1600-
talets mitt. Linné säger att "lapparna skjuta ej med båge utan med lod
i räffelbössa, ej med hagel". Man använde pilbåge och armborst ända
in på 1800-talet då man jagade ekorre och Linné säger att de gör bå-
garna av två slags trä som limmas tillsammans och träden är björk
som är böjligt och tall som är rak och hård. Limmet gjorde de av
abborrskinn som ger ett lim som är tåligt mot fukt. Ekorrar sköts med
kolvpilar för att inte skada skinnet. Riporna snarades och ibland också
tjäder och orre och ripan var viktig för den gav omväxling i kosten
och kontanter vid försäljning.

Renens kött var grunden i samernas mat och man tog vara på allt som
gick att äta som stekar och märgben och blod. När man slaktade tju-
rarna så gjorde man det före brunsten innan smaken hade påverkats.
Linné säger att lappen sticker sitt spjut i bröstet bakom bogen så att
hjärtat blir genomstunget så att blodet samlar sig i bröstet så inget
rinner ut. När han är flådd så finns det levrade blodet i brösthålan.

Någon stekning av köttet förekom inte för allt kött kokades och
anrättades i en fastställd ordning som gällde i hela Sápmi. I första



omgången anrättade man rygg och märgben eller lever och märg och
njure. Nästa gång blev det huvud och klövar och hjärta. Sedan blev
det sidan eller bogen och bogen brukade torkas och rökas. De rika
kunde salta lite på sidköttet men de fattiga saltade inte. Det sista man
använde var stekarna som kunde ligga frusna till mars då steken
fläktes och benet togs bort innan man spände ut steken med spjälor
och hängde upp dem för att torkas i vårsolen. Man ansåg att mars och
april var bästa tiden för torkning då det inte fanns några flugor.

Man tog vara på allt på renen och sådant som mungipor ansågs
som en delikatess på samma sätt som öronen och ögonen och tungan.
Framförallt var man noga med att ta hand om blodet som man sepa-
rerade och torkade i vommen som hängdes ut i vårsolen. Det torkade
blodet brukade malas och blandas med kornmjöl och vatten så att
man kunde forma bullar som kokades i vatten. Man kunde också an-
vända blodet till välling och pannkaka.

Att salta renkött i saltlake gjorde varken samer eller nybyggare
vilket berodde dels på saltbristen men också på att köttet är för fett-
fattigt för att saltas. En sådan behandling gör köttet hårt och oaptitligt.
Även inälvor användes och tarmar var eftertraktade då de innehåller
mycket fett. Eftersom det var så ont om fett så var man noga med att
ta vara på det fett som fanns som underhudsfett på ryggen och kring
vommen och runt ändtarmen. Fettet brukade man spara i nätmagen
eller löpmagen och det gjorde inget att fettet härsknade för då blev
det bättre och kraftigare sovel till välling. I Lule lappmark gjorde man
Patta-poite då man blåste upp den väl rengjorda tjocktarmen som fyll-
des med grädde och gömdes i skugga till sommaren. När den skulle
ätas så skar man den i två eller tre bitar som värmdes i panna för att
ätas varm. När man kokade köttet så flöt det upp fett som man var
noga med att ta vara på. Den buljong som blev av kokningen var nä-
ringsrik och man drack den separat och ibland kunde den redas med
blod så man fick en kraftigare soppa men man blandade aldrig i några
grönsaker. Det fanns även andra djur som man åt som hare och björn
och lo och utter och häst men aldrig varg eller räv. Man hade inga
egna hästar men man köpte dem av bönderna som sålde sin hästar
när de blivit för gamla för att kunna arbeta.

Vajan ger mjölk efter kalvningen i maj och ofta fram till november
vilket är en kort period om man jämför med vår högavkastande
mjölkko men vajans mjölk har högre fetthalt och proteinhalt. Fetthal-
ten kan variera från vaja till vaja men brukar ligga runt 19 % mot
kons 3,5 till 4,6 % och proteinhalten är runt 11 % mot kons 3,5 % men
givan är obetydlig om man jämför med kons. Det finns djur som har
mycket fetare mjölk som isbjörn med 33 % och säl med 55 %.

Linnés lärjunge Lars Montin gjorde en resa till Lule lappmark
1749 och han beskriver hur mjölkningen gick till. Han säger att
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mjölkningen började klockan åtta då alla hjälpte till. Man satte ner
små käppar i jorden där man band vajorna under mjölkningen som
började med att man torkade av spenarna från mossa och den ren-
träck som strukits på av vallhjonen innan renarna drevs hemåt för att
kalvarna inte skulle dia av mjölken då lukten av dyngan gjorde att
kalvarna inte ville komma nära spenarna. Vallhjonen bar alltid med
sig renträck i ett kärl som hängde i bältet. Sydsamerna lär ha använt
en annan metod för att hindra kalvarna att dia genom att använda
munkavle på kalvarna. Vid mjölkningen så slog eller stötte man på
spenarna så att vajorna släppte ifrån sig mjölken men man fick sällan
mer än tre deciliter mjölk vilket låter mycket med tanke på att Fjäll-
ström säger att en god vaja kan ge ungefär två deciliter per mjölk-
ning. Mjölken silades genom silslev innan den kokades då man tillsatte
en tredjedel vatten. När mjölken började bli varm så rörde man om
med en slev som slickades av varje gång. Montin säger att det var aptit-
ligt nog att se på då mjölkerskan emellanåt hade pipan i munnen.
Ibland gjorde man Juemo-mjölk som är mjölk som blandats med syr-
gräs som troligen är ängssyra. Syran hade först kokats i renvassla un-
der några timmar tills den blev gröngul och fått en grötliknande kon-
sistens. Olaus Graan säger att vasslan kokades mer än en halv dag över
sakta eld tillsammans med kvanne. Graan säger om ystning att mäng-
den ostvassla var ganska ringa eftersom största delen av mjölken blev
till ost. Under 1700-talet levererades mycket renost till övriga Sverige.
För att göra en ostliknande rätt så var det vanligt att man kokade mjöl-
ken med något salt och ystade med gammal vassla och slog i några
slevar vatten innan osten rördes sönder och kokades väl.

Linné säger att: "de löpna ej sin ost med löpe, utan gäddmage,
röding- eller harrmage, vilken först torkas; vilka de tillförne samlat i
en liten kagge med mjölk påslaget. Då borttagits, öses dit så mycket
igen, så det ej tryta skall".

Renmjölk är lätt att ysta då den innehåller så mycket kasein. Vin-
termjölk gjorde man genom att man knöt ihop ena ändan på en av de
stora urtagna tarmarna innan man tog silad råmjölk i munnen och
sprutade in det i tarmen. När tarmen var full så knöts den igen och
hängdes upp i kåtan. Denna vintermjölk ansågs som en läckerhet un-
der den tid då det var ont om mjölk. Man kunde också blanda i lingon
eller blåbär eller hjortron så man fick renmjölksglass. Montin säger
att samerna blandade renmjölk med lingon och kråkbär i en renvom
som bands ihop i bägge ändar och hängdes i röken över elden i kåtan
tills den torkade ihop. Montin säger att fjällsamerna levde i stort sett
enbart på renmjölk från sommar till jultid.

Fisket har varit mycket betydelsefullt för alla samer och inte bara för
sjösamerna. När Olof Rudbeck d. y. gjorde sin Lapplandsresa 1695 så
färdades han uppför Torne älv och Torne träsk och vid norska grän-



sen kom han i kontakt med skogssamer och fjällsamer och deras kost
och han sa om samernas kost att hos dem fanns inget annat att vänta
än lite mjölk och ost men inte hos alla för granlapparna åt bara fisk.
Det är framförallt fiskdieten som han ansåg vara ensidig och tråkig
men idag skulle man betrakta dessa fiskar som delikatesser. Olof
Rudbeck d. y. och Linné var vana vid ceralier och fet animalisk kost
och mycket salt.

Under sin Lapplandsresa så var Linné missnöjd med maten och
klagade mycket. Han berättar att när han kom till prästgården i
Lycksele att: "äntligen sedan jag crudelt hungrat, varandes utan bröd
och dricka på 4:de dagen, utan kokesmat, utan supesmat allenast litet
spiket renkött, den min mage ej kunde fördraga eller förtära: fisk kunde
jag ej per vitam äta, ty maskar lågo allt här och där uti honom; kom
jag omsider till prästgården och fick mat".

Att Norrland kunde befolkas så snabbt efter att isen försvann är
en följd av de invandrade fiskarna som kom före älgen och långt
före renen. När inlandsisen försvann och marken höjdes så bilda-
des en sötvattenssjö som kallas Ancylussjön efter snäcksläktet
Ancylus och i detta vatten kunde sötvattenfiskar immigrera från
vattendrag i öster. De fiskar som kunde ta sig upp för floder och
forsar var fiskar som röding, öring, harr, elritsa och lake medan
det på lägre nivåer med lugnare vatten blev fiskar som sik och
gädda och abborre.

Gäddan blev en betydelsefull tillgång för samerna och det var
gott om gäddor så under 1500-talet var soltorkad gädda ett vanligt
betalningsmedel även när det gällde skatt så den kallades ibland för
skattegädda. Det var vanligt att ha torrgädda i matsäcken eller sol-
datränseln för den kunde ersätta brödet och var lättare att bära och
höll längre än brödet och smulade inte och hade högre proteinhalt.

När man fångat gäddan så skar man loss huvudet och fläkte fis-
ken från ryggsidan och sköljde och saltade den i tråg där den fick
ligga till nästa dag då man spände ut den med spjälor så den kunde
lufttorka. Hade man inte något salt så fick det gå ändå.

Det var vanligt att ta vara på fiskarnas tarmar för de betraktades
om delikatesser. Tarmarna kokades i vatten och när buljongen kallnat
så tog man vara på flottlagret och använde det som smör till torkad
fisk men man använde inte tarmarna från mört och lake då mörtens
tarmar smakade galla och lakens var för mager.

Linné säger att det fanns röding i överflöd i sjöarna så man kunde
få femtio stycken i ett notvarp. Han gillade inte den röding som var
kokt eller grillad på träspett då den inte var saltad men den saltade
tyckte han om. Han säger att "lapparna taga allenast en stör, sätta
honom på sidan uti jorden, varpå hänges antingen en kittel eller sät-
tes en fisk".
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Laxen var en viktig fisk med stor ekonomisk betydelse och det
var gott om lax i älvarna men man fiskade också röding och harr och
sik. Olaus Magnus som levde på 1500-talet säger att det knappast i
hela Europa finns ett rikare laxfiske än i Bottniska havet upp mot
Lappland. Han säger att: "deras kött är rött och visserligen gott och
välsmakande men lätt får man nog därav och särskilt när man omått-
ligt äter den färsk men om den insaltas blir den mera omtyckt och
laxen som saltas har ett högt pris och fraktas ända till Tyskland. Hur
mycket man än fångar av denna fisk så lyckas den aldrig ta slut". Han
säger att han nära Torneå vid sommarsolståndet har sett hur man ur
vattnet drog upp så mycket lax att de starkaste näten brast under
tyngden.

Olaus Graan säger om tillredningen av fisk att den färska fisken
aldrig fick sköljas i vatten så för att få ut tarmarna och stryka bort
fjällen så fick man använda händerna för om fisken sköljdes så sköljde
man bort det feta. Ursprungligen så var det mannen som skötte mat-
lagningen medan kvinnan endast fick rensa och koka fisken. När Linné
kom till norska Lappmarken så såg han kvinnfolken sy kläder och
skor och koka mjölkmat medan mannen kokade köttmat och fisk och
fågel. Han säger: "om hustrun ej är tillstädes, kokar mannen mjölk-
mat, eljest ej". Då björnjakt och vildrensjakt var heligt så fick kvinnor
inte röra vid detta förnämliga byte då hon ansågs oren och fick inte
heller äta björn utom när mannen tillät detta och när man åt ren så
fick kvinnorna inte äta hjärtat eller rentjurens genitalier.

Samerna brukade också mjölksyrajäsa fisken genom att gräva en djup
grop som kläddes med björknäver. Man la fisken i lager på lager med
näverflak emellan och överst innan man täckte med jord och gräs-
torvor. Troligen påverkades syrningen av näverns garvsyra. För att
mjölksyrabakterierna ska föröka sig så behöver de socker och minera-
ler och vitaminer och spårelement men då proteinerna har lätt för att
angripas av förruttnelsebakterier så fordras det en aning salt innan
mjölksyrabakterierna har sänkt pH-värdet tillräckligt. Eftersom man
hade ont om salt så löste man problemet genom att inte rensa fisken
för blodet har en salthalt på 9 ‰ och den minsta mängd salt som
behövs är 8 ‰. Den jästa fisken är rik på C-vitamin och samernas
kost var inte speciellt C-vitaminrik. De tycks inte ha plockat hjortron
och andra bär i någon större omfattning men Linné säger att Lule-
samerna plockade kvanne och ängssyra och torta. Om torta säger han
att det var den tredje av dem som kittlade deras gom. Man åt stjälken
rå innan blomman hade slagit ut på samma sätt som kvannen genom
att stjälken skars av och bladen togs bort tillsammans med den sega
barken så att man kunde äta den köttiga delen. De bär som användes
var förutom hjortron också rönnbär, blåbär, lingon och kråkbär. I Lule
lappmark och norska Finnmarken så blandade man kråkbären med



renmjölk som hälldes i nätmagen och frystes. Hjortron brukade man
sjuda på sakta eld med en nypa salt innan man grävde ner det i jor-
den i en näverriva och täckte över med jord. Det är svårt att säga när
samerna började äta ceralier men N. A. Lundius säger på 1670-talet
att: "bröd ätes ej".

Deras dominerande dryck har varit vatten och de har haft lätt för
att få tag på friskt vatten. Ibland så blandades vattnet med björksav
som man tog när saven steg i björkarna genom att ta upp ett hål en bit
över marken där man satte i ett rör av trä eller något annat material
och slog i en pinne där man hängde ett kärl.

För att leva i ett klimat som är så extremt avvikande från det klimat
som människan är konstruerad för så krävs det en avancerad för-
måga att hålla värme med hjälp av isolerande kläder och för att få till-
gång till bytesdjur så krävs det avancerade jaktvapen och fångstred-
skap och bra möjligheter att färdas i denna miljö. Samernas kläder
var ursprungligen av renhudar och hudar från andra pälsdjur för att
sedan få inslag av vadmal. Vinterdräkten var två renskinnskoltar som
bars samtidigt men innerkolten hade håret mot kroppen och ytterkol-
ten med håret utåt. Skinnen kom från renkalvar eller från unga renar
och man använde så mörka pälsar som möjligt. Det brukade gå åt
fem renskinn till en mansdräkt och sju renskinn till kvinnodräkten
eftersom den brukade vara längre.

På sommardräkten var renskinnet sämskat genom att håret hade
avrotats genom att på sommaren lägga skinnet i stillastående vatten
med hårsidan uppåt tills man kunde stryka av håret med handen. På
insidan använde man en skrapa för att sedan lägga det i en gryta i två
dygn med vatten som var ett avkok på bark som ofta var av björk eller
vide eller al. När skinnet hängt på tork så fettgarvades det med fett
som kunde vara rensmör eller tran eller fett som kokats av renklövar
eller fiskfett. Av det sämskade skinnet sydde man sommarkolten som
bars av män och kvinnor och barn då den var sval och skyddade mot
mygg. Vinterskorna syddes av barkat renskinn. Några strumpor an-
vände man inte utan hö från bäckar och myrar. Gräset torkades och
kammades och det var viktigt att gräset var av hög kvalitet.

När nomadiseringen började så blev den flyttbara tältkåtan en
nödvändighet och det fanns två typer av kåtor. Den enklaste kåtan
var klykstångskåtan som bestod av tre kraftiga stänger med klyka
upptill som restes mot varandra som en stomme mot vilken man reste
kåtastängerna. Den andra typen var bågaxkåtan som var uppbyggd
på två bågar som kopplades samman med en stång. Duken var ofta
av vadmal eller lärft eller näver men ursprungligen av skinn. Man
använde också torvtäckta stationära kåtor.

Människan har svårt att ta sig fram i djup snö utan något tek-
niskt hjälpmedel så skidor har nog funnits länge men det är svårt att
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avgöra hur länge de har funnits. Det finns ett fynd av ett skidpar och
en skovelstav från Kalvträsk i Västerbotten som har daterats till en
ålder av 4 000 år. Skidorna har bindslen och plan undersida och det
finns fynd av skidor i Finland med ränna på undersidan med en ålder
av 2 300 år.

I hela Sápmi har den båtliknande akkjan eller pulkan och klövje-
sadeln varit förutsättning för nomadernas flyttningar under vintern.
Det är tydligt att pulkan har fått sin form från båtbyggare då den är
byggd som en båt med kölbräda och stäv och spant och bord och
denna form gör att den fungerar så bra då den flyter fram i snön.
Samerna har också en lång tradition att bygga båtar och då dels en
klinkbygd med bord av gran och istället för spik så syddes lanningen
ihop med grantågor och med två spant fram och två bak. Det fanns
inga tofter så man satt på bottenborden. Båten var lätt och kunde bä-
ras upp och ner på axlarna. Det fanns också en flotte som i början
stakades men senare fick den årtullar och åror.

Dragrenen användes också för att frakta malm under 1600-talet
då kronan tvingade samerna att frakta silvermalm från Nasafjäll till
Sillbojokks smälthytta vid Södvjajaure. I Jokkmokk användes renar
för att frakta malm till smälthyttan i Kvikkjokk. Samojederna i Nord-
ryssland och norra Sibirien har använt slädarna även på sommaren
då terrängen är flack men man var tvungen att spänna flera renar för
släden och ibland ända upp till åtta renar för varje släde. Som seldon
har man använt lokan som är ett slags ögla av renskinn som man la
över renens hals medan dragrepet löpte mellan renens ben till akkjan.
Senare ersattes skinnlokan av trälokan som liknar den för hästar.

Linné var förvånad över samernas hälsa och att de hade krafter i hög
ålder. När han reste till Lappland 1732 så var det för att undersöka
sjukdomar och huskurer och samernas underliga diet och spisordning.
Resan blev mycket strapatsrik för han hade alldeles för liten reskassa
och han var van vid en helt annan kost. Han säger att: "jag undrade
och ännu mer än undrar, huru det stackars folket kan leva allenast
vid fisk. Somlig kokas färsk, somlig torkas och kokas, somt torkas och
på ett träspett, mot elden satt, stekas. De steka honom väl och koka
sin fisk bättre och mer, än jag någonsin sett. De hava alldeles ingen
supesmat mer än fisksod och det aldrig annat än pura vattnet, uti
vilket fisken kokas. Slår fisken fel, kunna de ej skaffa sig någon bit.
Om midsommartiden begynna de först mjölka renarna och då få av
mjölken uppehålla sig. Om hösten slakta de sina renar och få lite uppe-
hälle under vintern, dock nog fattigt".

Han säger att: "lapparna äta allenast 2 gånger om dagen och ofta
bara en gång och det om aftonen förnämst". Bland nomader och and-
ra folk som gör långa resor så har det varit vanligt att äta bara en
gång om dagen och då på kvällen. Detta beteende var vanligt hos



inuiter och arabiska nomader och är effektivt sätt när man skall fär-
das så långt som möjligt på ett dygn. Anledningen till att människan
klarar av detta är att hon kan bygga upp ett glykogenförråd i lever
och muskler. Katter och andra carnivorer har dålig förmåga att lagra
energi i form av glykogen så en katt behöver äta tio till femton gånger
om dygnet så därför är det så otacksamt att ta med katter på längre
promenader för man får ofta gå tillbaks och hämta dem och bära dem.
Det finns undersökningar som tyder på att en vältränad människa
kan springa längre på en dag än en häst eller något annat djur. Denna
metod har använts av Sanfolket i Kalahari då de har förföljt ett djur
under en hel dag tills bytet har stupat av bränslebrist.

Linné säger om samernas hälsa att febersjukdomar var ovanliga
men reumatisk värk och ryggvärk var vanliga och många hade pro-
blem med ögonen och han säger att de flesta mot ålderdomen "varde
blinda". Han säger att det beror på snön och vinden och röken i kåtan.
Röken i kåtan hörde kåtan till och det var en vanlig uppfattning att
man vande sig vid röken för när nybyggare kom och hälsade på så
rann deras ögon och de klagade mycket på röken. Den var inte så
svår i tältkåtor som i torvkåtor men att bo i kåtor var att leva i rök
som motsvarade många cigaretter om dagen. Kött och fisk och ost
som skulle torkas och rökas fick hänga högst upp i kåtan medan klä-
der som skulle torkas fick hängas lågt för att inte bli för rökiga men
när det blåste så blev hela kåtan rökig. De timrade kåtorna brukade
ha en luftkanal fram till elden och kanalen kunde vara två stockar
med täljda brädor ovanpå eller en gran som man gjorde ihålig genom
att klyva granen och urholka den och spika ihop den. Med luftkanal
så gick den kalla luften direkt till elden så man slapp det kalla draget.
När det var mörkt på vintern så skulle elden inte bara värma för det
behövdes också ljus för att kunna arbeta och då var det viktigt att
använda rätt bränsle. Sådant bränsle som enris ger bra ljus men är
odrygt och kan vara svårt att få tag på så man använde ofta torrfura
som ger en klar låga men också en svart rök. Även torrgran ger bra
ljus men också mycket gnistor. Ett annat utmärkt bränsle är sådana
rötter som kommer från vindfällda tallar för de har mycket tjära och
lyser bra.

Han säger också att kolik var mycket vanligt förekommande bland
samerna i Lycksele och man ansåg att smärtan från kolik var värre än
förlossningssmärtor och gav blod i urinen. Han säger att: "de lider av
astma och epilepsi och framskjutande gomspene och att många and-
ra av styng eller torrvärk i ryggen in mot höfterna, vilket ofta går ne-
der i benpiporna och lämnar det övre, både sommar och vinter".

När han kom till Luleå på midsommaren 1732 så märkte han att
det var mycket vanligt med skörbjugg i trakten och han säger att det
är särskilt vanligt i Norrland och hela stranden längs Bottenviken och
skörbjuggen försvann inte förrän på 1800-talet då man började odla
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potatis i större skala. Arkeologiska undersökningar har visat att rakit
var sällsynt i Sverige under fångstkulturen men blev vanlig på 1700-
talet och 1800-talet då kosthållet förändrades så att det blev brist på
D-vitamin. Det var när samerna började äta bröd och potatis som bröst-
mjölken blev D-vitaminfattig och barnen drabbades av rakit. När man
undersökte samiska barn 1938 så såg man att hälften hade tecken på
rakit. Det var först när  man började ge barnen fiskleverolja som sjuk-
domen försvann.

På den tiden fanns malaria i Sverige men i Lappland träffade
han bara en person med malaria eller frossa som sjukdomen kallades.
Denna person tog sitt dricksvatten från en lerbrunn medan alla andra
samer drack bäckarnas rinnande vatten. När han doktorerade i Hol-
land 1735 så var det om att malaria orsakades av sjukdomsframkal-
lande lerpartiklar som täpper till blodkärlens finaste förgreningar.
Antagligen hade han märkt att malaria var vanligast där det fanns
stillastående vatten med lerhaltiga bottnar och det var där som
malariamyggan var vanligast. Senare ändrade han åsikt och sa att
frossan orsakades av något ämne i luften. I Sverige fanns malarian
kvar till 1930-talet och malaria är fortfarande en vanlig sjukdom i and-
ra delar av världen då man beräknar att mellan hundra och tvåhundra
miljoner är smittade.



KONSTEN

ATT DENATURERA

PROTEINER

När munkarna kom till Norden för att kristna befolkningen så
blev de förfärade när de såg att hedningarna varken kokade
eller stekte sitt kött utan åt det saltat eller rökt eller torkat. Det

finns många fördelar med att upphetta köttet för vi tar död på
inälvsparasiter som trikiner och bandmask och alla de farliga mikro-
organismer som finns på köttets yta men det finns också en del nack-
delar som att vi fördärvar mycket av alla de vitaminer som är termo-
labila.

Det kan inte ha varit lätt att leva på stenåldern för kosten kunde va-
riera beroende på var man levde så på vissa platser kunde födan var
riklig och lättillgänglig och på andra kunde den vara sällsynt och svår-
åtkomlig. För att lagra energi i kroppen så måste det ske med ett fett-
lager och de som lever huvudsakligast på växter är tvungna att äta
jämt och ständigt för det finns så lite fett och näring i växterna och de
som lever till största delen på vild animalisk kost har det inte mycket
lättare för köttet från vilda djur innehåller så lite fett att man måste
äta mellan ett och två kilo kött om dagen för att överleva och det är
samma sak om vi äter fisk. Det finns mycket mer fett i våra tamdjur
än i vilda djur så idag har vi inte brist på fett. Att lagra näring i form
av fett är mycket effektivt för fett innehåller dubbelt så mycket nä-
ring som kolhydrater. Om vi skulle vara tvungna att lagra vår näring
i glykogendepåer istället för i fett så skulle vi vara mycket tjockare.

De människor som av vetenskaplig nyfikenhet har försökt leva
stenåldersliv har upptäckt hur svårt det är och har ofta varit tvungna
att avbryta försöken. De erfarenheter de har fått är att man skall äta
allt man kommer över och röra sig så lite som möjligt.
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Det är svårt att förstå hur människorna kunde klara sig här i Nor-
den under äldre stenålder. I Norrland fanns då inte vildrenen men där-
emot älgen och den är betydligt mera svårjagad. En vuxen älg på 170
kg ger 130 kg kött och 10 kg fett och räcker för ett tiotal personer i högst
en vecka så det är troligt att man levde i svält under långa perioder.

Så länge som elden har använts för att processa mat så har metoderna
hela tiden förändrats så frågan är hur man gjorde när man började
använda elden. De som började med eld var jägare-samlare och ännu
idag finns de kvar i små grupper. En av dem som har levt med jägare-
samlare är Eric Lundqvist som gjorde det under sina femton år i forna
holländska kolonier. Han försökte först studera på olika läroverk innan
han började arbeta som skogshuggare. Då han trivdes med arbetet i
skogen så började han utbilda sig till jägmästare innan han fick tjänst
som överjägmästarens assistent på ön Banka där han levde i flera år
tillsammans med malajer. Han fick en tjänst på Borneo för att upp-
skatta skog och det var där som han började leva som en "vilde" och
fick stor erfarenhet av de inföddas leverne och matkultur och han
berättar bland annat i sin bok Dajak om hur de tillagade apor. Han
säger att när de på eftermiddagen hade stannat för att koka sitt ris
och skulle börja äta så kom det två poenans uppdykande. De hade
med sig två gråapor som de nyss hade skjutit. Han säger att det var
två tämligen storvuxna karlar och tydligen far och son och de hade
ljus gröngul hud och långt svart hår. Den gröngula huden berodde
på att de sällan kom i kontakt med solljus i den täta urskogen. De bad
om lov att få steka aporna i elden som flammade stor och präktig och
kastade dit aporna med inälvor och allt. När håren hade bränts så tog
de ut dem ur elden och tog ut inälvorna och högg kropparna i stycken
innan de kastade in dem i elden igen där de fick ligga tills de blivit
lagom brända och fått ett hårt och svart skal men var fortfarande råa
inuti. De fick lite salt som de uppskattade men de brukade annars
ersätta saltet med hackade jättestora myror. Han säger att de på otro-
ligt kort tid åt upp aporna innan de kramade ur tarmarna och kastade
dem i elden där de fick ligga tills de bränts hårda för att ätas som
efterrätt.

Det är troligt att detta är en ursprunglig metoden att tillaga köt-
tet men man kan inte säga att detta är en effektiv eller raffinerad me-
tod. De ursprungliga kockarna brydde sig nog inte om att ta ut krop-
parna och stycka dem för att sedan slänga in dem igen men det är
omöjligt att veta hur de gjorde. Man kan nog utgå från att de lät köttet
ligga så länge i elden att det yttre lagret blev denaturerat och mera
lättsmält och lättuggat.

För att förstå vad som händer med köttet vid tillagning så måste man
förstå skillnaden mellan denaturering och koagulering och det är dena-



tureringen som är önskvärd. Det finns olika sätt att denaturera proteiner
och den vanligaste metoden är att vi upphettar köttet men vi kan också
göra det med salt eller socker som vi gör när vi gravar eller om vi vill så
kan vi använda syra eller bearbeta köttet mekaniskt eller mjölksyra-
jäsa. Det är lätt att undersöka detta genom att ta äggvita från ett ägg
och hälla salt på äggvitan som då denaturerar och ändrar färg och struk-
tur. Vad som händer vid denaturering är att proteinernas molekylstruk-
tur rätas ut från ett nystan till en lång sträng och förlorar därmed en
stor del av sin förmåga att binda vatten. Denna denaturering kan börja
redan vid 40ºC men är framförallt påtaglig vid temperaturer på 50-
70ºC. Konsten att tillaga kött är egentligen konsten att denaturera
proteiner. Om det nu finns tillräckligt med vatten kvar när proteinerna
har denaturerat så kan det bildas ett gel och detta kallas för att koagu-
lera och då har de denaturerade proteinerna slagit sig samman och
bildat ett skelett som kan binda en del vatten.

Det finns fortfarande kokböcker som säger att griskött ska vara
väl genomstekt och detta trots att griskött är denaturerat redan vid
60ºC. När temperaturen överstiger 60-65ºC så börjar muskelfibrerna
dra sig samman vilket ger ett segare och torrare kött.

När vi grillar eller steker så vill vi ha ett så mört kött som möj-
ligt vilket betyder att det ska ha så lite kollagen som möjligt. Musk-
ler som arbetar mycket har mer kollagen än muskler som latar sig
och ju äldre djuret blir desto mer kollagen bildas det. Som tum-
regel brukar man säga att ju längre fram på djuret som musklerna
sitter desto segare kött. Kollagen är ett protein som utgör bind-
vävens huvudsakligaste beståndsdelar och består av tre långa
peptidkedjor med ett varierande antal tvärbindningar. Det är egent-
ligen antalet tvärbindningar som bestämmer köttets seghet och det
är dessa tvärbindningar som ökar med åldern. Kött med mycket
kollagen behöver lång tillagning och hög temperatur då kollagenet
bryts ner till limämnen. Idag använder vi yngre djur och en mör-
ningsteknik som gör att köttet blir mörare och behöver kortare
tillagningstid men för att få ett bra kött så räcker det inte med unga
djur för det är också viktigt hur slakten går till och på djurens till-
stånd vid slakten.

Kokgropar med upphettade stenar har använts tidigt och var vanliga
under yngre bronsålder och en del gropar var så stora att man kan
misstänka att man har tillagat hela djur i gropen. Med den här meto-
den kan man få lagom temperatur under lång tid vilket är bra när
man vill tillaga kött utan att få det överkokt och det är en lämplig
metod om man vill tillaga stora mängder på en gång. Den som har
provat kokgrop vet att maten blir saftig och aromrik men den kräver
tid och arbete. Man har också använt upphettade stenar i urholkade
trädstammar och utspända skinn men då var man tvungen att hela
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tiden röra stenarna så de inte brände hål. Denna metod användes
också när man bryggde öl då det är viktigt att uppnå en temperatur
på 65-70ºC. Det är vid denna temperatur som kornets stärkelse spjälkas
ner till sockermolekylen maltos som går att jäsa. Stenar har mycket
bra förmåga att lagra värme vilket betyder att det också behövs mycket
energi för att värma upp dem vilket betyder att man kan få ut lika
mycket energi ur en sten som man stoppar i den. Nackdelen med att
använda stenar för uppvärmning är att de har lätt för att spricka un-
der uppvärmningen och ännu lättare när de läggs i kallt vatten. De
arkeologiska fynden av kokgropar kallas ibland för skärvgropar för
historien är fylld av kokgropar med stenskärvor. Det finns beskriv-
ningar av hur västkustindianerna i Amerika gjorde ångkokning i kok-
grop. De grävde först en grop och la ner ved i gropen och tände på.
Ovanpå denna eld placerades stenar. När elden brunnit färdigt så
placerade man sjögräs och löv på stenarna och därpå fisk och muss-
lor och sedan mer sjögräs och löv. Vatten fyllde man på genom ett rör
ner i gropen. Prärieindianerna brukade klä gropen med ett skinn el-
ler med gräs innan gropen fylldes med vatten. Stenarna upphettades
vid sidan av gropen innan de placerades i vattnet och när temperatu-
ren var den rätta så la man i köttet och täckte med granbark för att
hålla kvar ångan. Det finns också beskrivningar om att man kunde
lägga köttet direkt på heta stenar när man ville steka det.

De tidigaste fynden av kokgropar i Sverige är ungefär 6 000 år
gamla och de finns i anslutning till vad man tolkat som boplatser. Det
finns fynd av kokgropar ända fram till medeltiden men därefter är de
sporadiska. När man tillagar mat i kokgrop är det vanligt att man
använder 15-20 stycken knytnävsstora stenar som bör ligga i elden
minst en timme. Gropen bör vara minst en halv meter djup och en
meter i diameter. Maten kan läggas in i blöt näver eller i blad eller
färskt gräs. Man kan i brist på annat använda blöta tidningar eller
aluminiumfolie även om aluminiumfolien har lätt för att gå sönder
och släppa in sand eller jord. Hälften av de heta stenarna bör ligga i
botten och resten ovanpå. Täckningen av gropen kan man göra med
torv eller grästuvor eller sand och jord men det är viktigt att det är
lufttätt så det inte börjar brinna och om det börjar ryka från gropen så
vet man att det brinner och då gäller det att täta läckan med mer sand
och jord eller att trampa till så det blir tätare. Det behövs erfarenhet
för att veta när maten är färdig såvida man inte har en digital termo-
meter för då blir det en barnlek. Eftersom temperaturen hela tiden
sjunker så är det svårt att överkoka maten men rotfrukter är svåra att
tillaga. Det är också svårt att tillaga stekar som inte är urbenade då
ben isolerar värmen på grund av att det innehåller så lite vatten. Det
svåra med att laga mat i kokgrop är att det är så svårt att beräkna
tillagningstiden så det är en måltid som kräver stort tålamod.



NÄR DET KOM UGNAR OCH KRUKOR

Det finns fynd av keramikkärl i Norden som är 5 700 år gamla. Dessa
kärl har en tjock spetsig botten som håller kvar värmen så man miss-
tänker att de har använts för matlagning och antagligen la man dem i
blöt för att de inte skulle spricka av upphettningen. Brända lerfigurer
fanns tidigt men det dröjde innan lerkrusen kom för jägare-samlare
var inte intresserade av att släpa på tunga och sköra behållare. När
agrartiden kom så kom också behovet av förvaringskärl och krukor
så man kunde koka sin mat. De första krukorna dök upp för ungefär
9 000 år sedan och kom till Norden för ungefär 5 700 år sedan.

Lera har bildats genom att bergarter som porfyr och gnejs och
granit har vittrat och nötts sönder för att sedan ha blivit utsatta för
mekaniska och kemiska processer. Man skiljer på primär och sekun-
där lera då primär lera är till exempel kaolin som finns lagrad där
den en gång bildades och har därför relativt grova korn. De primära
lerorna är renare och har en sammansättning som överensstämmer
med utgångsmaterialet och har hög halt av aluminiumoxid men bara
små mängder av järn och kalk och magnesium så brännfärgen blir
vitgul eller vit. De sekundära lerorna har högre halt av järn så de blir
röda eller rödbruna efter bränningen på grund av järnoxiden. Sekun-
där lera är sådan lera där kornen har transporterats från ursprungs-
platsen med hjälp av vattenströmmar och blandats med främmande
tillsatser innan den har lagrats på någon annan plats. Denna lera är
finkorning och lätt att forma men har en benägenhet att krympa så
den ändrar form eller spricker vid torkning och bränning och denna
lera kallas för fet. Den magra leran har grövre korn och är mindre
plastisk så den har lättare för att tåla torkningens och bränningens
påfrestningar.

När man letar efter leror så brukar man finna dem på gamla älv-
bankar och på före detta sjöbottnar och havsbottnar. Den formbara
leran består av ¼ vatten så när vattnet avdunstar så krymper den
med 8 till 12  % och ju finkornigare leran är desto mer krymper den så
för att förhindra detta så magrar man leran genom att blanda in an-
nat material som krossad sten eller sand eller krossade musselskal
eller krossad asbest. Bränningen gjorde man i öppen eld eller i täckt
bål där man kunde få en temperatur på 600°C och bränningstiden var
bara 30 till 40 minuter. De här kärlen kunde man använda för kok-
ning över öppen eld eller med stenar eller för förvaring av torra pro-
dukter men man kunde inte förvara vätskor i dem för de hade ingen
glasyr.

Glasyr fanns troligen i Egypten för 7 000 år sedan och man har
spekulerat över om glasyr har uppstått av en slump då soda har råkat
blandas med lera som man använde till skulpturer och smycken. Soda
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är vattenlöslig och avsätter sig vid torkning på lerytan så att det vid
bränning bildas glas tillsammans med de översta lerpartiklarna som
innehåller kvarts. Denna glasyr visade sig vara stark men ännu star-
kare var blyglasyren som började användas i Syrien och Babylonien
för cirka 3 000 år sedan. Man tror att den första blyglasyren fick man
då ett blyhaltigt mineral som blysulfat pudrades eller målades på den
obrända lerytan så vid bränningen påverkade blyoxiden kvartsen i
lerans ytlager och det bildades en glasyr. Idag är blyglasyren inte så
populär då den är giftig och har lätt för att lösas av syrliga livsmedel.

När drejskivan kom så underlättades tillverkningen och det finns
många uppfattningar om när den kom och vad som skall räknas som
drejskiva men man tror att den dök upp i Mesopotamien för ungefär
6 000 år sedan. En gammal teknik som används ännu idag är tumning
då man trycker ner tummen i det som skall bli botten och arbetar sig
nerifrån och uppåt medan man hela tiden vrider lerklumpen och detta
är en teknik som kräver mycket träning för att få tunna och jämna
väggar. En annan teknik är ringning då man bygger upp väggarna
med lersträngar.

Under järnåldern så ökade man andelen asbest i leran och man
fick keramik som kunde tåla temperaturer upp mot 1 400°C och kunde
därför användas för reduktion av järnmalm och man gjorde husge-
råd som fyrfat och kokställ och även askurnor och sarkofager för-
utom tak- och byggnadstegel och vattenledningsrör. Keramik är ur-
sprungligen ett grekiskt ord som betyder lera men idag har ordet fått
betydelsen brända produkter som har lera som beståndsdel.

Med lera kunde man också göra ugnar och den första ugnen som
användes för bakning och matlagning var tandoorin som dök upp i
Egypten för 3 500 år sedan för att senare bli typisk för indisk matlag-
ning. Tandoorin är en stor lergryta med en sidtunnel nertill. Tandoorin
brukar vara en meter hög och den övre öppningen brukar vara cirka
30 cm. När man eldar med träkol så brukar man få en temperatur på
370ºC . Det kött som ska tillagas brukar läggas i marinad under lång
tid innan det träs på ett spett som sticks ner i tandoorin och under
tillagningen öser man köttet rikligt. Överföringen av värme sker inte
bara genom strålning utan också genom den varma luftströmmen som
hela tiden rusar uppåt. Tandoorin används också för bakning då den
utplattade degen sätts fast på väggens insida. När brödet är färdig-
bakat så lossnar det från väggen.

Tandoorin är inte så vanlig i Norden men kom till England efter
andra världskriget och spred sig snabbt så på 1990-talet fanns där
7 500 Curry and Tandoori Houses.

På medeltiden när vi påverkades från kontinenten så blev det
vanligt att bygga kupolformade ugnar på bondgårdarna. Dessa ug-
nar användes mest för bakning men när bakningen var klar kunde de
användas för matlagning då det fanns mycket lagrad värme kvar.



Det tog lång tid att elda upp dessa ugnar så det var en välsignelse när
järnspisen slog igenom på 1870-talet för så länge man eldade i spisen så
hade man en varm ugn där man kunde sätta in steken eller baka och
det var då som hembakningen blev populär. Anledningen till att spi-
sarna kunde slå igenom var att fotogenlampan kom samtidigt för spi-
sarna gav inte något ljus vilket de öppna eldarna gjorde och samtidigt
kom gasljuset till de större städerna och därmed gasspisarna. Nackde-
len med järnspisen är att det är svårt att reglera temperaturen i ugnen
för den håller sig på 150-190ºC beroende på vilken ved man använder.
För att i någon mån hantera detta problem så laborerade man med
vattenbad eller späckade köttet eftersom fett leder värmen sämre då
det innehåller mindre vatten. Det blev också populärt att ösa stekarna
för man trodde att de blev saftigare av detta. Anledningen till att de
blir mörare är att man släpper ut en massa värme när man öppnar
luckan. När sedan gasspisarna och elspisarna kom så fick man möjlig-
het att reglera temperaturen men många fortsatte att använda vatten-
bad och att ösa stekarna av gammal vana och det finns till och med
kokböcker som fortfarande säger att man ska ösa stekarna.

I Kina hade man brist på bränsle så där uppfann man woken som
är mycket energisnål. De olika råvarorna skärs i små bitar innan de
fräses i mitten av pannan och lyfts sen upp mot kanten där de håller
värmen tills allt är färdigt.

Det har länge varit populärt att varmröka i små röklådor där man
över en värmekälla har en plåt med träspån. I Sverige brukar vi an-
vända spån från al medan man i Danmark brukar använda bok och i
Tyskland och England är det vanligt med ek. Det går också att an-
vända björk om den är väl avbarkad men barrträd brukar man däre-
mot undvika på grund av kådsmaken. När man upphettar träspån
med begränsad syretillförsel så får man en torrdestillation som inne-
håller en blandning av alifatiska och aromatiska substanser men i rö-
ken finns också en del skadliga ämnen som till exempel 3,4-benspy-
ren som är ett carcinogen som kan orsaka cancer. Om rökning av livs-
medel introducerades idag så är det tvivelaktigt om det skulle bli god-
känt. I livsmedelsindustrin fuskas det ofta med rökningen då man
hoppar över rökningen och istället tillsätter rökaromer som man får
genom att låta rök kondenseras i vatten eller vegetabilisk olja. Det är
vanligt att man saltar före rökningen och då brukar man undvika havs-
salt eftersom det har högre halt av kalium och magnesium och andra
mineraler som kan ge en bitter smak.

Vid varmrökning brukar man ha en temperatur på 60-80ºC  men
vid kallrökning är temperaturen bara 20-30ºC och då under så lång
tid som 3-5 dagar.

När kylar och frysar blev vanliga i hemmen så minskade kon-
sumtionen av rökt och saltat kött på ett mycket påtagligt sätt och där-
efter blev det ovanligt med magsäckscancer.
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En form av grillning är det som kallas barbecue som egentligen
inte är så mycket grillning som ett sätt att under lång tid varmröka
råvarorna. I Nordamerika och Australien är barbecue ett populärt
sätt att umgås och har blivit så populärt att det kan betraktas som en
folkrörelse. Det utmärkande för barbecue är att glöden inte finns un-
der maten utan vid sidan undertill. När man använder kol eller
briketter så brukar man använda blötlagda spån för rökningen och är
det fråga om stora köttbitar så brukar man använda vedklabbar av
lövträd som inte bara ger rök utan också värme under lång tid. En del
fuskar med rökningen och använder flytande rökarom på flaska. För
att krydda så penslar man flera gånger med barbecuesås eller med
glasyr och det utmärkande för glasyr är att det ger en transparant yta
så köttet ser ut att vara lackat. Dessa penslingar brukar man göra under
senare delen av tillagningen. Om man tillagar framdelskött med
mycket kollagen så brukar man först koka köttet med kryddor och
grönsaker innan man tar köttet till barbecueugnen.

Det vi kallar stekyta är en maillardreaktion och en karamellisering av
socker som ger kraftig arom och smak som på långt håll kan få det att
vattnas i munnen. Det är denna effekt som vi eftersträvar när vi grillar
eller steker eller halstrar och det är detta som gör grillningen till en
fest. Maillardreaktionen är uppkallad efter en fransk biokemist som
hette Louis Camille Maillard och som levde mellan 1878 och 1936.
Reaktionen sker när reducerande sockerarter upphettas tillsammans
med vissa proteiner som då bildar brunfärgade polymerer och det är
samma process som sker när vi rostar kaffe eller när vi bakar bröd
och för att det ska ske så måste vi komma upp i en temperatur på
ungefär 155ºC eller mer. Ibland kan det var svårt att få en stekyta och
detta märker vi bäst när vi steker fisk som har en så fuktig yta att det
blir svårt att komma upp i 155ºC. För att underlätta detta så brukar vi
panera fisken med mjöl eller ströbröd som då suger upp fettet och
gör det möjligt att komma upp i rätt temperatur. Man kan också salta
fisken ett par timmar före tillagningen så att vattnet dras ut.

När vi använder en öppen eld eller glöd för tillagning så utnytt-
jar vi strålningsenergin. Värme kan överföras genom strålning eller
ledning eller strömning och när vi grillar så utnyttjar vi strålningen
från elden. I en mikrovågsugn så använder vi också strålningen men
denna strålning har mycket högre frekvens och tränger därför längre
in i köttet. När köttet träffas av strålningen från en grill så når den
bara ytan men strålningen från mikrovågorna tränger in ungefär 10
till 12 mm och därmed går uppvärmning fortare och kräver mindre
energi. Mikrovågsugnarna arbetar med vågor som har så hög frek-
vens som 2 450 MHz vilket betyder att vågorna ändrar riktning fem
miljarder gånger per sekund. Vattenmolekylerna i maten är dipolära
vilket betyder att de är små magneter med en syd- och en nordpol så



när de utsätts för mikrovågorna så svänger de fram och tillbaka och
energin övergår till rörelseenergi vilket betyder värme.

Vår mat består till största delen av vatten och framför allt grön-
saker är rika på vatten. En gurka är upp till 98 % vatten men också
kött är rikt på vatten så det brukar innehålla ungefär 70 % och det är
detta vatten som gör att det går att upphetta köttet. Om det finns ben
i köttet så innehåller det mindre vatten och behöver därför längre tid
och mer energi för att bli uppvärmt. Även fettet innehåller mindre
vatten. Egentligen är vatten den i särklass vanligaste råvaran när vi
lagar mat och vi är därför tvungna att anpassa oss efter vattnets ovan-
liga tröghet när det gäller att ändra temperatur.

När strålningen träffar köttets yta så fortplantar sig värmen in i
köttet genom ledning och detta är inget problem om köttet är en tunn
skiva men är köttbiten tjock så mångdubblas problemet eftersom
tillagningstiden är proportionell mot kvadraten på tjockleken. Om en
skiva är 3 cm tjock och behöver en tillagningstid på 10 minuter så
fordras det 40 minuter om vi fördubblar tjockleken.

När energin träffar köttytan så stiger ytans temperatur mycket
snabbt till 100ºC men sen stiger den inte mer förrän allt vatten har
kokat bort. Detta är ett problem för om vi vill ha en stekyta så måste
vi komma upp i en temperatur på runt 155ºC innan maillardreaktionen
börjar. När köttet blir varmt och börjar denaturera så pressas det ut
mer vatten och om vi har saltat på ytan så har vi dragit ut ännu mer
vatten.

Man ser detta tydligt när man lägger en smörklick i en varm stek-
panna. Först stiger temperaturen snabbt till 100ºC och smöret börjar
fräsa medan vattnet kokar bort. I kokböckerna står det att man ska
låta smöret tystna innan man lägger i köttet. När vattnet har kokat
bort så måste man vara försiktig för då stiger temperaturen snabbt
och om temperaturen blir för hög så blir smöret brunt och det bildas
skadliga ämnen. Kommer temperaturen upp i 155ºC så påverkas
proteinerna av maillardreaktionen och mjölksockret karamelliseras.
Vid högre temperaturer så bildas skadliga ämnen och ju högre tem-
peratur desto skadligare blir ämnena som bildas. Nackdelen med smör
är att det inte tål höga temperaturer så om man vill ha en högre tem-
peratur så måste man ersätta smöret med matolja.

Innan järnspisen kom på 1870-talet så lagades den mesta maten över
öppen eld. Charles Emil Hagdahl skriver i sin bok Kokkonsten som
vetenskap och konst hur han i sina vandringar genom Paris kunde
se den glödande härden genom de öppna dörrarna. Han säger att:
"när man stiger in så har man framför sig den stora och ända till gol-
vet gående spisen med sin flammande eld där en mängd stekspett är
fullsatta med välgödda kalkoner och höns som sakta kringvridas un-
der det att fettet neddroppar i därunder stående långpannor".
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För att få en jämnare fördelning av strålningsvärmen så använ-
der man spett som vrids så att värmen fördelades jämnt över steken
och Hagdal säger att: "safterna fördelas jämnare i ett köttstycke som
ständigt kringvrides än i ett som ligger stilla på samma sida".

Ett problem som finns när vi tillagar kött är att så mycket vätska
lämnar köttet för vi vill ju ha ett så saftigt och smakrikt kött som möj-
ligt. Kött består till cirka 70 % av vatten och detta vatten har en benä-
genhet att avgå vid värme så det är inte så konstigt att man med alla
medel har försökt hindra vattnet att lämna köttet och till och med
försökt göra stekarna saftigare genom att ösa dem.

När järnspisen kom så började man steka köttet ovanpå spisen
och mästerkocken Auguste Escoffier hade en bestämd uppfattning
om detta. Han sa: "Alla anrättningar av detta slag måste först brynas,
det vill säga, de må nedläggs i fettet, då detta är väl upphettat, så att
en fast skorpa genast bildar sig kring dem och kvarhåller köttsafter-
na. Detta är i synnerhet nödvändigt för t. ex. oxkött och fårkött.
Stekningen av köttet avslutas, sedan köttet blivit brynt, ovanpå spi-
sen eller med avtaget lock i ugnen, där det öses med smör som en
grytstek".

Anledningen till att Haqvin Carlheim-Gyllensköld började studera
matlagning var att han lovade att ge sin dotter en lärobok i matlag-
ning. Han upptäckte då att han hade lovat för mycket för det fanns
inga sådana böcker och det fanns inte mycket skrivet om ämnet. När
han läste den vetenskapliga litteraturen så upptäckt han att veten-
skapsmännen hade stannat utanför köksdörren. Han upptäckte också
att det fanns många motstridiga uppfattningar så han började under-
söka och experimentera och lyckades avrätta många fördomar om
matlagning. Hans böcker väckte mycket uppmärksamhet på sin tid
men om man idag läser kokböcker så verkar hans upptäckter blivit
bortglömda. När han undersökte om kött verkligen blir saftigare av
att man bränner ytan så upphettade han kött till olika gradtal och
vägde köttet före och efter tillagningen. Det han upptäckte var att ju
högre temperatur köttet fick utstå desto mer vätska avgick och det
hade ingen betydelse om det fanns en stekyta eller inte. Gyllensköld
säger: "Man tror således att en väl utbildad stekskorpa skulle kunna
bibehålla köttet saftigt, eller att vatten eller fuktig luft omkring köttet
skulle kunna verka så att det blir mindre torrt än om luften omkring
är torr. Detta är dock ej riktigt. Den kraft med vilken muskelvävnaden
krymper och därvid pressar ut saften ur köttet är så stark, att även
den hårdaste stekskorpa inte kan hindra vätskan att tränga ut".

Marinaden hade en gång en viktig betydelse när öknens noma-
der skulle frakta sitt kött utan att de aeroba bakterierna förvandlade
köttet till en rutten klump. När man täckte ytan med olja så fick de
aeroba bakterierna inte det syre de behövde för att överleva. Det var



vanligt att tillsätta kryddor till oljan för kryddorna ansågs ha magis-
ka krafter och det har visat sig att många kryddor har en antibakteriell
effekt. Under den tid som köttet fraktades med sitt skyddande hölje
av marinad så arbetade köttets enzymer med mörningen.

Mörningsprocessen är en autolys som börjar när djuret har avli-
vats för då sjunker köttets pH-värde i takt med att det bildas mjölk-
syra. När musklernas glykogenförråd har tagit slut så inträder rigor
mortis som beror på att proteinerna aktin och myosin binds till var-
andra men efterhand löser köttets enzymer upp denna bindning och
musklerna mjuknar. Hur mört köttet blir beror mycket på hur sam-
mandragna musklerna var när rigor mortis började. Om musklerna
var starkt sammandragna så blir köttet segt och svårt att tillaga. Idag
garantimöras köttet genom att elstimuleras varvid glykogendepåer-
na töms och rigor mortis inträder mycket snabbt och mörningen bör-
jar direkt efter slakten. Man brukar skicka en svag spänning genom
kroppen under knappt en minut vilket gör att musklerna arbetar och
gör slut på glykogenförråden. Ju längre tid ett kött får hänga desto
mörare blir det men eftersom det också händer andra saker i köttet så
finns det en gräns för mörningen.

Mörning är alltså en långsam process så under de timmar vi
marinerar köttet hinner det inte förekomma någon märkbar mörning
och om vi gör marineringen i kylen så blir effekten ännu mindre.
Marineringen är alltså mest en magisk rit som till största delen resul-
terar i att man försvårar grillningen. För att det ska ske någon mör-
ning så måste köttet ligga lång tid i marinaden och ett typiskt exem-
pel på detta är surstek. I Tyskland och Norge och i viss mån även i
Sverige har det varit vanligt att möra kött i form av surstek då man i
flera dagar låter köttet ligga i en syrlig marinad. I Norge är det van-
ligt att använda filmjölk som marinad då filmjölkens mjölksyra-
bakterier ger en så sur miljö att de farliga bakterierna inte kan trivas.
Det är inte marinaden som mörar köttet under den här tiden utan
köttets egna enzymer men i köttets ytterkanter denatureras proteiner-
na av syran och tar åt sig en del av kryddorna. När man gör en sur-
stek så kan den ligga i marinaden i en vecka men då gäller det att man
varit noga med hygienen. På 1700-talet var det vanligt att sursteken
fick ligga i sin marinad ett par veckor för att bli riktigt mör.

Den vanligaste förklaringen till varför man marinerar är att det
ger köttet smak därför att oljan och kryddorna tränger in i köttet. Om
man väger köttet före och efter marineringen så visar det sig att köttet
inte har tagit upp något utan förlorat i vikt. Detta är inte så konstigt
för köttet består till 65-75 % vatten men olja och vatten kan inte för-
enas så vattnet i köttet stöter bort oljan. Marinaden består inte bara
av olja för det brukar finnas ganska mycket salter och salt har svårt
för att tränga in köttet. Om man lägger kött i saltlake så tar det en
vecka innan saltet har trängt in 2 cm. Det är därför som man brukar
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injicera saltlösning i kött som man vill salta. Om man vill vara säker
på att lyckas med grillningen så kan man stoppa in köttet i en 70-
gradig ugn och ta ut köttet när den inre delen är 55 grader eller har
den temperatur som man vill ha. Därefter kan man ta ut köttet och
lägga det på grillen så man får den eftertraktade maillardreaktionen
och kan känna grillukten. Om man sen gillar marinadens smak så
kan man hälla den över köttet när det serveras.

Uppfattningen om vilken sluttemperatur det ska vara på köttet
har förändrats genom åren. I äldre kokböcker står att julskinkan tas
ut ur ugnen när termometern visar 78 grader och ändå fortsätter tem-
peraturen att stiga i den inre delen efter det att man tagit ut skinkan
så sluttemperaturen kan bli en bra bit över 80 grader. Hur mycket
temperaturen fortsätter att stiga beror på hur hög temperatur man
har haft i ugnen. För varje år har uppfattningen om sluttemperaturen
förändrats mot allt lägre temperaturer.

Kött från däggdjur är lätt att tillaga men när det gäller fisk så är det
mycket mer komplicerat för fiskens proteiner har så lätt för att denatu-
rera och koagulera. Gränsen mellan rå fisk och överkokt fisk är så liten
att det är svårt att träffa rätt. Fiskens proteiner börjar denaturera redan
vid 35-40ºC och börjar koagulera vid ungefär 60ºC så det är viktigt att
fiskens temperatur inte överstiger 60ºC. Fiskköttet är uppbyggt av tunna
skivor som kallas myomerer. Hos vissa fiskar har dessa myomerer lätt
att lossna från varandra under tillagningen. Myomererna hålls ihop av
tunna skikt av bindväv som kallas myosepta och denna bindväv löses
upp redan vid 50-60ºC så det finns ingen anledning att överstiga denna
temperatur och det är vid temperaturer mellan 40-50ºC som fiskens
smaker bäst kommer till sin rätt.

Gyllensköld säger att fisk som kokats för mycket kan förlora en
fjärdedel av sin vikt men om temperaturen inte blir för hög så förlo-
rar den bara en sjättedel av vikten i form av vätska och med vätskan
så avgår också aromämnen så om man skall få ut så mycket smak
som möjligt av fisken så måste den behandlas varsamt och det är vik-
tigt att den är färsk för annars måste man ersätta de naturliga sma-
kerna med kryddning. Han säger att den säkraste metoden är att koka
i 60-gradigt vatten för den metoden kan ge utmärkt resultat men att
metoden inte är realiserbar i hemmen då det för närvarande saknas
erforderliga hjälpmedel. Ännu idag finns det ingen sådan utrustning
att köpa så den som vill ha en sådan apparat måste bygga den själv.
Vad som behövs är en regulator och en detektor och en kokplatta. På
så sätt kan man bryta strömmen när temperaturen har nått lämpligt
gradtal. Temperaturen fortsätter då att stiga ett par grader innan vatt-
net svalnar. När temperaturen har sjunkit ett par grader så slår ström-
men till och man får en ganska jämn genomsnittstemperatur. Nack-
delen med denna metod är att den tar längre tid än andra metoder



men fördelen är att även när fisken är färdig så kan den ligga kvar i
sitt vatten tills det är dags att äta.

Gyllensköld gjorde försök med att koka i avsvalnande vatten då
fisken läggs i vattnet när det kokar och därefter ställs på svalning.
Han mätte hela tiden temperaturen i vattnet och i fiskens ytterdel.
Han mätte också temperaturen i fiskens mitt och i en punkt lite när-
mare ytan än mitten. När han tog bort kastrullen från värmen så sjönk
vattentemperaturen snabbt ner mot 60ºC innan den stabiliserade sig
där för att sedan sjunka sakta. I fiskens yttre steg yttertemperaturen
snabbt och i mitten steg temperaturen sakta för att sen plana ut runt
60ºC. Problemet var hur mycket vatten han borde använda. Om han
tog dubbelt så mycket vatten som fiskens vikt så stannade fiskens
innertemperatur på 55ºC och med 3 gånger så mycket vatten så blev
det 57ºC. Med den här metoden går tillagningen snabbt och fisken
kan ligga länge i sitt vatten utan att ta skada. Hur lång tid det tar
innan fisken är färdig beror inte bara på tjockleken utan också på hur
mycket fett som fisken innehåller. Gyllensköld gjorde ett skjutmått
som följde med hans bok Att koka fisk där han har tre olika skalor
beroende på vilken fisksort man tillagar. Till grupp ett räknade han
torskfiskar som har den kortaste tillagningstiden och i grupp två finns
rundfiskar i allmänhet. Den grupp som behöver längst tillagningstid
är grupp tre som består av plattfiskar samt sill och makrill och ål.

ATT KRYDDA MATEN

När vi började använda elden och började samlas kring måltiden och
när den blev en ceremoniell kulthandling så blev maten inte bara en
näringstillförsel för den blev också en rit och maten blev medicin och
magi och började förstärkas med de magiska kryddorna. Från början
var kryddorna antagligen kraftiga mediciner innan de i vår tid blev
ett medel att påverka smaken. När vi tillagar kött är vi mycket intres-
serade av smaken och försöker påverka den på flera olika sätt. Det
råa köttet har nästan ingen smak men när det upphettas så spjälkas
proteinerna ner i mindre beståndsdelar som peptider eller rent av
som aminosyror och det märkliga är att de mindre delarna har mer
smak än proteinerna. I vår kultur är vi så vana vid kryddor att våra
smaksinnen har blivit avtrubbade och behöver starkare stimulans än
när vi levde på stenåldern. Det är vanligt att ge kryddorna större be-
tydelse än råvarorna och därmed går vi miste om råvarornas egna
smaker. När det gäller fiskens kött så har det så lätta smaker att de
brukar ersättas med kraftig kryddning så om vi sprutar citron på fis-
ken så är det bra ifall vi gillar smaken av citron men om vi vill upp-
leva hur fisken smakar så är det förödande.
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Man brukar säga att köttets smak kommer från två ämnesgrupper
och den ena gruppen är vattenlöslig och densamma för alla köttsorter
och den andra är fettlöslig och är specifik för varje djurart och det är
skillnaden i fettsammansättningen som gör att smaken skiljer sig mel-
lan de olika arternas kött. De kryddor som alltid är standard vid krydd-
ning är peppar och salt och detta är så vanligt att ingen betvivlar att
detta är det rätta sättet att krydda. Pepparn fick tidigt hög status som
krydda därför att den är så stark i smaken och ansågs ha magiska
egenskaper och detta var innan vi hade fått chilin från Sydamerika.
Pepparn tillskrevs goda egenskaper på grund av sin styrka och sin
avlägsna hemvist så den blev mycket dyr och fick därmed hög status.

Det var nog den starka smaken som gjorde att pepparn ansågs
ha så kraftiga egenskaper och den har använts som medicin i över
3 000 år. Pepparn var en av de första kryddorna som kom till Väster-
landet och sådana städer som Alexandria och Venedig och Genua
kunde blomstra under medeltiden tack vare pepparhandeln. Pepparn
finns som svart och vit och grönpeppar och alla kommer från samma
buske. Svartpepparn är den starkaste formen och har då plockats som
omoget bär och fått jäsa och soltorka.

Det är en vanlig uppfattning att den rikliga kryddningen under
medeltiden var för att dölja obehagliga lukter och smaker. Det är lite
svårt att tro på detta för hur mycket man än kryddar det ruttna köttet
så har det bildats toxiner och den som äter detta blir snabbt bestraffad
och lär sig undvika sådant kött. Att vara tvungen att äta angripet kött
var nog vanligast bland de fattiga och de hade inte råd att köpa de
dyra kryddorna. Många kryddor är antibakteriella vilket man nog
upptäckte ganska tidigt. Svartpeppar innehåller olika monoterpener
som dödar bakterier och även ingefära innehåller terpener och kanel
innehåller kanelaldehyd som dödar bakterier men har också ämnen
som är effektiva mot svampar vilka kan bilda mycket farliga gifter.

Att växter har en antibakteriell förmåga är inte så konstigt med
tanke på hur ofta de blir angripna av bakterier och svampar och insek-
ter. Sådana ämnen som koffein och tein är insektsmedel som kaffe
och tebuskarna utsöndrar för att skydda sig mot angrepp och när po-
tatisen blir blottlagd från jord så blir den grön av klorofyll som får
potatisen att bilda det giftiga solaninet.

När man av någon anledning har blivit van vid en smak så kan
man bli beroende av den och kryddning har gått i arv från generation
till generation. Det är märkligt att vi använder så starka kryddor och
det är ännu märkligare om vi tror att vi på så sätt framhäver råvarornas
smaker. Erfarna kockar vet att när de ska provsmaka en rätt så kan de
bara göra det två eller högst tre gånger för sedan har smaksinnet bli-
vit avtrubbat. Anledningen till att vi klarar av starka smaker är att
det i saliven och i magens slemhinnor finns glykoproteiner som skyd-
dar slemhinnorna medan maten bryts ner. Ju kraftigare kryddor vi



använder desto mer glykoproteiner bildas så vi lär oss att tåla de starka
kryddorna men det pris vi får betala är att vi missar de fina nyan-
serna.

En så stark krydda som chili blir allt mer populär för varje år och
importen till Norden har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Chili
är frukten från en buske som är släkt med tomaten och tobaken och
potatisen. Det finns flera hundra olika sorter av chili med varierande
färg och styrka och storlek. Den starka smaken kommer från capsaicin
som är 80 gånger starkare än piperin som finns i peppar. Man brukar
säga att det är chilins frön som har den kraftigaste smaken men det är
fröfästet och skiljeväggarna som producerar capsaicin. Capsaicinet
anses utvidga blodkärlen vilket förbättrar blodcirkulationen och hjäl-
per kroppen att svettas så det skulle vara av den anledningen man
gillar chili i varma länder. Capsaicin anses skydda mot malaria och
förkylning och förbättra matsmältningen och ge välbefinnande ge-
nom att stimulera kroppen att producera endorfiner. Det finns också
påståenden om att chilin kan bota vissa former av cancer så det är
inte så konstigt att chilin har blivit populär i länder där man är van
vid kraftigt kryddad mat som Indien och Thailand eller i cajun-creol
köken.

Man brukar mäta chilins styrka i scovillegrader efter en metod
om skapades av apotekaren W. L. Scoville år 1912. Han blandade cap-
saicinet med en viss mängd alkohol och spädde detta med en socker-
lösning tills man knappt kunde ana capsaicinet. Han fick på detta sätt
ett mått på utspädningsgraden.

Tabasco hör till de starka kryddorna och härstammar från cajun-
köket i södra Louisiana där McIlhenny började experimentera med
heta såser efter inspiration från sin frus receptsamling. Han stötte chili
som fick jäsa i salt för att dra ut smaken innan han silade massan och
blandade den med vitvinsvinäger. Cayenne eller i dagligt tal cayenne-
peppar är vanlig i cajun- och creolköket och är något av det starkaste
som finns i kryddväg med ett scovillegradtal på 30 000-50 000 och är
egentligen torkad och mald chili.

En av de starkaste chilifrukterna är den lilla portugisiska piri piri
som har ett scovillegradtal på 125 000-150 000. Frukten är grön eller
röd och bara 2-3 cm lång. Det fordras lång tillvänjning för att tåla
denna krydda även om den används sparsamt i grytor eller till kyck-
ling och fisk.

Man kan dela in kryddorna i två olika grupper nämligen sådana
som upplevs med tungans receptorer och sådana som upplevs med
näsans receptorer. Tungan kan avläsa salt och sött och surt och beskt
och det utmärkande för dessa smaker är att de kan lösas i vatten men
har svårt för att lösas i fett. Den andra gruppen är örtkryddorna som
bäst kan lösas i fett. Det är därför det är svårt att binda örtkryddornas
smak i vatten eller att binda salt och socker i olja.
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Om man håller för näsan och tuggar på persilja så känner man
ingen smak för persiljans eteriska oljor når inte fram till näsans
receptorer. Örtkryddor innehåller en hel del eteriska oljor och det ut-
märkande för dessa eteriska oljor är inte att de smakar så mycket utan
att de luktar och det är ingen överdrift att säga att vår smakupplevel-
se till största delen kommer från näsans receptorer och detta gäller
framför allt de små nyanserna för kraftig kryddning brukar smaka
mer än det luktar och svaga nyanser brukar lukta mer än de smakar.
De eteriska oljor som finns i örterna är bundna på olika sätt så om
dessa celler sitter mycket ytligt så har de lätt för att försvinna vid
torkning eller upphettning eller vid ovarsam hantering. Basilika och
citronmeliss är typiska exempel på sådana örtkryddor som har svårt
för att tåla upphettning men även vitlök och citronskal måste tillsät-
tas ganska sent vid tillagningen för att smak och arom inte ska för-
svinna. Sådana kryddor som pepparrot och senap tillhör samma
växtfamilj och de förlorar en hel del av sin smak vid upphettning.
Kryddor som oregano och rosmarin och timjan kan däremot tåla en
tids upphettning och det är på samma sätt med ingefära och kanel
men chili är nog den krydda som är tåligast mot upphettning.

Under bronsåldern var salt något ovanligt här i Norden och det var
bara vid havskusterna som man hade tillgång till salt genom saltvatten-
kokning eller tångbränning. Det var först vid 400 eller 500-talet som
salthandeln kom igång så smått i Norden. Under Hansatiden fick vi
tillgång till stora mängder salt så att vi kunde konservera kött och
fisk och smör och ost. Vi blev så tillvanda vid salt att vi föredrog salt
kött framför färskt kött. Det var en vanlig uppfattning att man inte
kunde äta det saltade köttet förrän den dagen som göken började gala.
Grisen slaktades på hösten eller till julen så det tog ungefär fyra må-
nader innan det ansågs vara färdigt att ätas. Det finns uppgifter om
att köttet och fläsket kunde vara fem eller sex år gammalt och det
finns till och med uppgifter om att det kunde vara femton eller sexton
år gammalt. Ännu idag anser vi att salt behövs för att krydda maten
och det finns många som anser att saltet behövs för att framhäva and-
ra smaker.

Redan som barn kan vi bli tillvanda vid salt och lära oss att mat
utan salt inte smakar något. Det var när blodtrycksmanschetten kom
i början av 1900-talet som man upptäckte att blodtrycket ökade med
åldern så man ansåg att detta var naturligt tills man märkte att i vissa
kulturer så ökade inte blodtrycket med åldrandet. När personer från
en sådan kultur kom till en kultur där högt blodtryck var vanligt så
fick de också högt blodtryck. Det var då man började misstänka att
det är saltet eller snarare natriumet i saltet som är orsaken.

På stenåldern levde vi till stor del på vegetarisk kost som är be-
tydligt natriumfattigare än kött och mjölkprodukter men däremot är



det gott om kalium i vegetabilier så våra njurar är konstruerade för
att bevara natrium och avlägsna kalium men den köttrika kost vi äter
idag är rik på natrium och fattig på kalium vilket betyder att vi får ett
överskott på natrium. Detta natrium drar till sig vatten för att utjämna
det osmotiska trycket och därmed ökar blodvolymen och trycket sti-
ger. Eftersom vi är konstruerade för att leva på en natriumfattig kost
så har vi njurar som har en otrolig förmåga att återvinna natrium så
normalt kan njurarna återvinna 99,6 %.

Natrium har en viktig funktion för bland annat överföring av nerv-
impulser och för kontroll av hjärtslag och för fördelning av vatten i
kroppen. Känsligast är de som lever i varma miljöer eller arbetar i
gjuterier eller i ångfartygens eldarrum då svettning kan ge en vätske-
förlust på 2,5 liter i timmen vilket betyder en natriumkloridförlust på
ungefär två gram i timmen vilket måste kompenseras för att undvika
kramper. De djur som lever på växter har svårt att få tillräckligt med
natrium då växter har ont om natriumklorid men gott om kalium-
klorid. Växter vid kusterna har mer natriumklorid än växter i inlandet
så de djur som lever i saltfattiga områden kan utveckla symtom på
saltbrist då blodcirkulationen försämras så att de får svårt att fly från
rovdjur och hos dräktiga honor så behöver fostren mycket salt. En del
djur klarar saltbrist bättre än andra och sådana djur som får och kani-
ner med fast avföring har lättare för att klara sig än nötboskap som
har halvflytande avföring och därmed förlorar mycket vätska.

Saltbrist orsakar en stark längtan efter salt och i Australien har
man upptäckt att de saltimpregnerade pålar som man slagit ner i mar-
ken har blivit populära hos de salthungrande djuren som gnager eller
slickar sönder pålarna. I Altaibergen i Asien har hjortar slickat ut grot-
tor i salthaltiga skiffrar för att stilla sitt saltbehov. I Afrika finns det
saltvattensjöar som drar till sig vandrade antiloper och därmed också
rovdjur. Dessa problem blev tydliga när människan domesticerade
djur för då blev hon tvungen att förse dem med salt och en häst behö-
ver fem gånger så mycket salt som människan och en ko behöver tio
gånger så mycket.

Saltet blev populärt när man upptäckte att det har en konserve-
rande effekt. Det är den osmotiska kraften som gör att salt har en
sådan effekt då bakterier behöver en lämplig miljö för att överleva
och för att föröka sig och ett av villkoren är att miljön skall vara fuktig
men saltet suger ut vätskan och torkar ut bakterierna.

Om jag av någon anledning bestämmer mig för att dra ner på saltet så
får jag en kraftig ökning av natrium i urinen under de fem första da-
garna och går ner ett par kilo i vikt eftersom vatten måste avgå för att
motsvara den mängd natrium som avgår och det dröjer ungefär fem
dagar innan kroppen har anpassat sig till den lägre graden av nat-
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rium. De personer som har lyckats klara av denna kur brukar upp-
täcka att de inte saknar saltet och att de till och med börjat ogilla salta
smaker.

Anledningen till att vi idag kryddar maten beror på att vi tror att
den blir godare av kryddningen. Nu är inte smaken medfödd utan
inlärd. Detta kallas för betingning. Det som vi äter med förtjusning
kan i andra kulturer orsaka kväljningar. När vi ser filmer om Austra-
liens aboriginer som njuter av att plocka ut larver från trädstammar
och äta dem levande så är det lätt att vi drabbas av kväljningar och
det finns de som älskar surströmming medan andra blir illamående
av blotta tanken på att äta något sådant.



VATTENAPSHYPOTESEN

Människan är egentligen en märklig varelse som på många
punkter avviker från andra däggdjur. Något som är märk-
ligt är att hon går omkring på två ben istället för fyra som

alla andra eller att hon inte har någon päls som de andra landlevande
däggdjuren. Det finns sådana djur som elefant och flodhäst som inte
heller har päls men flodhästen lever till stor del i vattnet och elefanten
har nog en gång i tiden gjort det. En annan märklighet är att männi-
skans hjärna inte är färdig vid födseln utan fortsätter att växa i flera
år. Denna stora hjärna består till stor del av fett och är beroende av
två fettsyror som kallas omega-3 och omega-6 och omega-3 finns till
största delen i fisk och annan havsmat eller hos de djur som lever på
havsmat. Fiskarnas proteiner och fett är betydligt mera lättsmälta och
kan ätas i rått tillstånd och är därför en bra näring när det gäller es-
sentiella fettsyror och aminosyror och det är samma sak med musslor
och andra mollusker eller skaldjur som hummer och krabba. En fråga
som det har grubblats mycket över är varför det är så hälsosamt att
leva på en kost från havet och om det kan bero på att urmänniskan en
gång har levt vid kusterna och blivit beroende av en marin kost.

En av de första som funderade på om människan en gång varit
beroende av den marina miljön var den brittiske marinbiologen Alister
Hardy som på 1930-talet funderade över varför människan inte har
någon päls som alla andra landlevande däggdjur och varför hon har
underhudsfett på samma sätt som valar och sälar och andra vatten-
levande däggdjur. Han undrade om urmänniskan en gång hade haft
en akvatisk period. På den tiden var en sådan tanke så hädisk att han
undvek att nämna den förrän ett trettiotal år senare när han var i pen-
sionsåldern. Han skrev en artikel om sina aningar som publicerades
1960 i The New Scientist med titeln Was man more Aquatic in the
Past? Artikeln väckte mycket uppmärksamhet i massmedier men
antropologerna föredrog att tiga ihjäl den eller förlöjliga den. Hans
hypotes är att människan under en period i sin utveckling till män-
niska har levt vid stränderna som vadare och simmare och levt på mat
från havet. Ett sådant liv skulle förklara varför hon mist sin päls och
börjat gå på två ben och förklara varför hon är så bra på att simma och
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dyka. Hans tes är att en gren av en primitiv apstam på grund av konkur-
rens har tvingats ner från träden för att leta föda på stränderna och liv-
nära sig på skaldjur och sjöborrar och liknande. Ett annat fenomen som
hans hypotes vill förklara är varför människa är det enda däggdjur som
går och springer på två ben. Det finns ett dussintal hypoteser om bi-
pedalism men Hardy säger att för honom är det troligast att människan
började med upprätt gång när hon vadade i vatten och blev tvungen
att resa sig upp för att hålla huvudet över vattnet.

Det var många som blev upprörda över tanken på att människan
en gång i tiden levt vid och i vattnet och en tidning skrev att professor
Hardy säger att människan härstammar från en delfin. Nog är det
förklarligt att Hardy tvekade i trettio år innan han gjorde sin hypotes
offentlig och den skadade hans akademiska anseende så han slutade
som professor 1961 och ville inte mer yttra sig i ämnet. Det dröjde tio
år innan man på nytt började prata om Hardys hypotes och det var
tack vare Elaine Morgan som råkade läsa Hardys artikel och förvå-
nade sig över att den inte var mer känd då den kunde förklara sådant
som antropologerna inte kunde förklara så hon började studera äm-
net och blev vattenapshypotesens stora vapendragare. Som motvikt
till Charles Darwins bok The Descent of Man från 1872 så skrev hon
boken The Descent of Woman som kom 1972. Hon skrev om vatten-
apshypotesen och hon angrep antropologerna och paleantropologerna
som hävdade att det var mannen och jägaren som drivit utvecklingen
framåt medan kvinnan bara hade passat barnen. Boken är skriven i
en raljant ton så hon blev inte populär bland antropologerna som hon
kallade för Tarzangossar och om man bortser från dessa grupper så
blev boken en stor framgång och hon blev en populär föreläsare och
gjorde flera föreläsningsturnéer. Morgan var medveten om att den
raljanta tonen i boken hade skadat sakligheten så hon bestämde sig
för att reparera skadan och skrev boken The Aquatic Ape som kom
1982 där hypotesen fick en grundlig beskrivning och med ett förord
av Alister  Hardy där han säger att Morgan var den första som tog
hans hypotes på allvar. I boken jämför hon vattenapshypotesen med
savannhypotesen som var den vanligaste hypotesen fram till slutet
av 1970-talet.

Savannhypotesen säger att för 6,4 till 4,6 miljoner år sedan så var
det en kraftig torka i Afrika som förvandlade skogarna i östra Afrika
till savanner vilket tvingade urmänniska att lämna det trädklättrande
livet. Utan skyddande träd så blev hon tvungen att gå och springa på
två ben för att jaga eller fly undan rovdjuren. Detta frigjorde armar
och händer som kunde användas för att tillverka redskap som stimu-
lerade tänkandet och därmed en växande hjärna. För att inte bli över-
hettad när hon sprang omkring i solhettan så fick hon ta av sig pälsen
och kyla sig med hjälp av svettkörtlar. För att klara de kalla nätterna
fick hon isolera sig med ett lager underhudsfett.
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Zoologen Desmond Morris säger i Den nakna apan att det finns
192 levande arter av apor på jorden och alla utom en art är hårbeväxta
över hela kroppen. Man kan också tillägga att den är den enda arten
som envisas med att gå på två ben. Pälsen är ett effektivt sätt att skydda
huden mot överhettning så det måste vara ett viktigt skäl för att slänga
den. Han säger att den stora hårfällningen skedde på de öppna slät-
terna när hon lämnat sin hemvist i skogarna. En av de mest lovande
förklaringarna anser han vara den neoteniska processen. Neotoni är
egenskaper från födseln som följer med in i vuxen ålder. Han pekar
på att schimpansungen har hår på huvudet vid födseln men är för
övrigt naken och om detta hade fortsatt i det vuxna livet så hade den
varit som vi. En annan förklaring skulle vara att människan stannar
på samma boplats under längre tid och drabbas därför av loppor så
problemet skulle bli lättare utan päls. En annan hypotes säger att upp-
finningen av elden gjorde pälsen överflödig under den kalla natten.
Han säger att en mera fantasifull hypotes är vattenapshypotesen och
att den kräver att man accepterar en hypotetisk genomgripande ut-
vecklingsfas för vilket det inte finns några direkta bevis.

Vattenapshypotesens förklaring är att den upprätta gången kom-
mer av att urmänniskan en gång vadade i strandnära vatten där det
är lättare att resa sig upp och gå. Avsaknaden av päls kan bero på vis-
telsen i vatten där pälsen bara är ett hinder för framkomlighet och
inte skyddar mot kyla så därför har däggdjur som börjat leva i vatten
också förlorat sin päls på samma sätt som valar och sälar. Egentligen
har hon inte förlorat sin päls för alla håren och hårsäckarna finns kvar
men stråna har tillbakabildats vilket kan tolkas som att människan en
gång haft en päls men det är svårt att avgöra när hon slängde den.
Det mänskliga fostret har mellan graviditetens femte till sjätte månad
sin kropp täckt men fjunigt ullhår som kallas lanugo. I denna päls
finns det strömningar som följer hur vattnet följer en kropp i rörelse.
Detta lanugo har som regel försvunnet vid födseln vilket tyder på att
människan en gång har haft en päls. Ett utmärkande drag hos män-
niskan är att hon har lätt för att simma och dyka och spädbarnet har
fram till fyra månaders ålder en reflex som gör att det håller andan
när det kommer under vatten. Efter Morgans böcker blev det popu-
lärt med babysim men redan 1939 hade Mc Graw upptäckt att späd-
barn som sänktes ner i vatten i bukläge började göra simrörelser. När
babysimrörelsen växte så drog den till sig anhängare från New Age-
rörelsen vilket skadade vattenapshypotesen som inte ville bli hop-
blandad men New Age.

Ifall man ställer frågan om vad människan tidigare har ätit och hur
länge människan har funnits så måste man definiera vad som är skill-
naden mellan en människa och en apa. Det har grälats en hel del om
var gränsen går och om erectus är en människa eller kanske rent av
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att habilis är en människa eller kanske till och med afarensis och ter-
minologin har hela tiden blivit allt svårare. Med primater menas inte
bara människor utan också människoapor och apor men för att preci-
sera så började man kalla människor och alla förmänniskor för ho-
minider vilket är alla våra förfäder cirka sju miljoner år bakåt i tiden.
En del menar idag att hominider är de afrikanska människoaporna
och människans förfäder och har därför skapat ett nytt begrepp som
homininer som betecknar alla dem som går eller har gått på två ben.
Att strida om namn och beteckningar har alltid varit utmärkande för
antropologer.

De två mest kända antropologerna som var anhängare av savann-
hypotesen är Richard Leakey och Donald Johanson. Richard är son
till de berömda antropologerna Louis och Mary Leakey och växte upp
i Nairobi. Han var inte intresserad av skolan och bestämde sig tidigt
för att inte bli antropolog och stå i skuggan av sina berömda föräldrar
så när föräldrarna sa till honom att om du lämnar skolan utan utbild-
ning så är du din egen vilket han tyckte lät trevligt så han började för-
sörja sig med att fånga djur. Senare använde han sig av det berömda
namnet Leakey för att leda turister på fotosafari innan han började
inse att det var ett hinder att inte ha någon akademisk examen. Tre
eller fyra generationer före honom hade fått sin utbildning vid Cam-
bridge så han tyckte att de borde bli glada när han också ville studera
där men till sin stora förvåning så blev de inte glada så han insåg att
han skulle bli tvungen att klara sig utan universitetsutbildning. Det
fanns behov av afrikanska fåglar för att kunna göra jämförelser med
fossila fågelben så han sköt och samlade in fåglar. National Geographic
Socitey stödde hans föräldrars arbete och behövde hjälp med logistik
så han började arbeta för dem och då han visste mycket om fossil så
fick han börja leta fossil och hittade en underkäke av en Australopithecus
som inte var känd tidigare. Hans stora tur var när han 1969 utforska-
de gamla stenavlagringar som täckte östra stranden av Turkanasjön i
norra Kenya. Han hade året innan flugit över regionen då han insåg
att avlagringarna kunde innehålla fossil. Det är lättare att söka efter
lämpliga områden genom att se dem från luften då man får en större
överblick än vad man får när man färdas på marken så han tog flyg-
certifikat även om det senare kostade honom bägge underbenen i en
krasch. Det var med stöd av National Geographic Society som han
kunde samla ihop en grupp som skulle undersöka en region. Det var
en morgon när han och hans blivande fru Mave gick längs en uttor-
kad flodbädd som han såg en hel fossil skalle på sanden och han sa
senare att dess tomma ögonhålor stirrade mot dem. Han kände igen
skallen som en Australopithecus boisi. Skallen är 1,7 miljoner år gam-
mal och fyndet kom nästan på dagen tio år efter det att hans mor
Mary hade hittat en liknande skalle i Olduvaiklyftan i Tanzania men
den skallen var i hundra bitar vilka Mary efter flera månaders arbete



hade lyckats pussla ihop. Han insåg då att han hade ärvt den legen-
dariska Leakeys tur och drevs av dess magiska kraft. På den tiden
användes termen hominid för alla arter som är förfäder till männi-
skan och menar därmed att ordet människa borde reserveras för dem
som är lika oss vilket betyder att en människa är den som har vår
intelligens och självmedvetande.

Leakeys uppfattning är att upprätt gång är det som skiljer de
förhistoriska hominiderna från dåtidens människoapor och menar att
när vår avlägsne förfader blivit en upprättgående människoapa så
blev många andra evolutionära nymodigheter möjliga och ledde där-
för till utvecklingen av sapiens. Han sa att utvecklingen av upprätt
gång var grundläggande för mänsklighetens fortsatta utveckling så
därför ville han kalla alla hominidarter för människa för på det mest
grundläggande planet betyder termen människa helt enkelt människo-
apa som går upprätt.

Turkanapojken som han upptäckte är en erectus vilket är en art
som har en nyckelposition i mänsklighetens utveckling och när erectus
dök upp för knappt två miljoner år sedan så hade människan redan
en lång historia men erectus var nog den första som använde elden
och den första som hade jakten som näringsfång och som kunde springa
som vi och som hade någon form av talat språk.

Fynden av erectus i avlagringarna vid Turkanasjön har daterats
till 1,4 miljoner år. Det märkliga med dessa ben är att de har bentill-
växt utanpå den normala benvävnaden vilket tyder på kronisk hyper-
vitaminos-A som orsakas av för stora doser av vitamin A. Detta fett-
lösliga vitamin finns anrikat i rovdjurslever och kan tyda på att det
var då som människan började med animalisk föda.

Donald Johanson föddes i Chicago 1943 av svenska immigranter och
doktorerade på schimpansernas tänder men blev världsberömd när
han hittade Lucy den 30 november 1974. Han var ledare för en grupp
vetenskapsmän som letade efter fossil vid floden Awash i närheten
av Hadar i Etiopien. Han hade haft besök av Richard och Mary Leikey
som hade rest dagen innan. Det var han och den amerikanske forskar-
studeranden Tom Gray som på förmiddagen gick till lokal 162 som
låg sex kilometer från lägret. Mitt på dagen när det var 45°C så hitta-
de de några tänder av en hipparion och en del av en skalle av en
utdöd gris och några kindtänder av en antilop och en bit av en apkäke.
När de var på väg därifrån så hittade Donald en bit av en hominidarm
och därefter bakre delen av en liten skalle och en del av femur som är
lårben. När de letade vidare hittade de också några kotor och delar
av ett bäcken och de förstod att det var ett stort fynd. Det blev stor
uppståndelse när de kom till lägret och det blev fest hela natten och
där fanns en bandspelare som spelade Beatles låt Lucy in the Sky
with Diamonds vilket inspirerade dem till att döpa fyndet till Lucy.
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Att det var en kvinna kunde de se på bäckenbenet då bäcken-
öppningen hos hominider är större hos kvinnor än hos män för att de
skall kunna föda barn med stora hjärnor. Att hon var en hominid syn-
tes på att lårbenet var vinklat till skenbenet medan de hos apor går i
en rak linje. Denna vinkling tyder på att det var en varelse som gick
på två ben. Senare fastställde han och Tim White hennes ålder till 3,5
miljoner år vilket då var den äldsta urmänniskan och de gav henne
artnamnet Australopithecs afarensis. Efter detta var han och Richard
Leakey de mest omtalade antropologerna och bägge var anhängare
av savannhypotesen.

Donald säger om erectus att om man klär honom och sätter ho-
nom på tunnelbanan så skulle nog de flesta titta lite misstänksamt på
honom men om det var en habilis så skulle nog de flesta flytta sig till
andra änden av vagnen. Vad som skulle hända om Lucy satt i vagnen
är svårt att säga men hon var bara en meter hög och vägde 40 kg så
hon skulle nog inte skrämma någon vare sig hon var luden eller slät.

Donald ville inte acceptera vattenapshypotesen vilket Elaine
Morgan tyckte var lite märkligt då han i sin bok Lucy inte nämner att
fynden gjordes tillsammans med fossila krokodilägg och sköldpadds-
skal och krabbor och hon menar att han hade inte en tanke på att de
fynden kunde ha någon betydelse. Hon säger att det diskuterades om
Lucy levde på löv eller frukt eller frön men man funderade aldrig på
om hon åt sköldpaddsägg och små krabbor och detta berodde på att
savannhypotesen var dominerande.

En del forskare har försökt göra vattenapshypotesen lite mera
rumsren genom att tona ner vissa saker och kallar hypotesen för
strandvattenhypotesen men då är det inte längre någon vattenaps-
hypotes.

Frågan om varför det är så stor skillnad mellan antropologerna och
anhängarna av vattenapshypotesen har analyserats på ett intressant
sätt av socialantropologen Erik Abrahamsson i en C-uppsats. Som
redskap har han dels använt Thomas Kuhns paradigmteori och Mary
Douglas anomaliteori. Kuhns uppfattning är att vetenskapen är ett
uttryck för den sociala livsvärlden och att vetenskapliga teorier base-
ras på särskilda icke rationellt grundade uppfattningar om verklig-
heten. Douglas tankegångar om anomalier förklarar hur vetenskaps-
männen reagerar när något smutsigt kommer in och stör denna världs-
bild.

Ett paradigm brukar definieras som ett mönster som styr det ve-
tenskapliga tänkandet. Paradigmet är alltså det axiom som man byg-
ger ett tänkande på och detta axiom går inte att kompromissa med
för det måste antingen accepteras eller förkastas. Kuhn säger att fors-
kare är ofta mycket angelägna om att hålla fast vid sina uppfattningar
även om de utsätts för hård kritik. Douglas menar att en anomali är



sådant som hotar den rådande världsbilden och därmed leder till käns-
lomässig och intellektuell instabilitet. Hon säger att de metoder som
människan har för att skydda sig mot anomalier är tabubeläggning,
omdefiniering, förlöjligande, förhärligande och eliminering.

Abrahamsson säger: "Det finns två möjliga framtidsscenarier för
vattenapsteorin. Antingen fortsätter man att vidmakthålla Charles
Darwins antropologiska paradigm och då kommer vattenapsteorin
för all framtid att definieras som pseudovetenskap. Eller så skapar
man ett nytt paradigm där människan uppfattas som en miljöspecialist
som snarare övergivit sin ursprungliga potential än uträttat storverk".

Om den akvatiska perioden har funnits så måste den ha kommit
för 6 till 7 miljoner år sedan. När man ser på erectus och sapiens vand-
ringar så är det tydligt att de har rört sig längs kuster och vattendrag
för att ha tillgång till lättfångade djur som fiskar och skaldjur vilket
tyder på att den kosten har varit viktig och varit en betydelsefull or-
sak till människans stora hjärna. Detta märks tydligt när människan
vandrade mot Norden efter inlandsisen. De första invandrarna följde
efter vildrenen som var ett ganska lättfångat byte och som det fanns
gott om och när de kom till Norden så var det inte så många som
följde efter vildrenen mot norr för de flesta stannade vid kusterna
och vattendragen för att fiska och fånga skaldjur och molusker som
fanns i överflöd.
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BANG OCH DYERBERG

Ibörjan av 1900-talet var hjärtkärlsjukdomar något som de flesta
läkare aldrig hade hört talas om men i mitten av seklet så var detta
den vanligaste dödsorsaken i USA och i stora delar av Europa vil-

ket startade ett ivrigt letande efter orsaken. På 1960-talet visade
Framingham Study på ett starkt samband mellan blodets kolesterol-
halt och risken för hjärtkärlsjukdomar. Det kom även andra under-
sökningar som visade på samma resultat så hälsovårdsmyndigheterna
i USA rekommenderade kostråd som sa att man skall äta mindre fett
och mer kolhydrater vilket resulterade i en lågfettsindustri och en
fetmaepidemi. Det finns två sorters kolesterol och en har döpts till
det goda kolesterolet och det andra till det onda kolesterolet. Det goda
är HDL som betyder high-density lipoproteins och det onda är LDL
som betyder low-density lipoproteins.

Den danske läkaren Hans Olaf Bang såg 1969 en artikel i Ugeskrift
for Lægere som var skriven av en läkare som hade arbetat många år
på Grönland. Han hade lagt märke till att eskimåerna som regel dog
av tuberkulos och andra infektionssjukdomar men mycket sällan av
hjärtkärlsjukdomar och detta var märkligt då deras kost var den fett-
rikaste man kan tänka sig. Bang diskuterade detta problem med sin
kollega Jørn Dyerberg och de bestämde sig för att resa till Grönland
för att undersöka eskimåernas blod och jämföra det med danskarnas.
Vad de undrade över var om eskimåernas blod hade höga blodfetter
eftersom de åt så mycket fett och om nivåerna var höga så kunde man
betvivla påståendet att det var den feta maten som var orsaken till
hjärtkärlsjukdomarna. De gjorde sin första resa till Grönland 1970 till-
sammans med teknikern Aase Brødum Nielsen och med hjälp av grön-
ländska forskare fick de veta vilka platser som var lämpligast för stu-
dier av befolkning som levde på ursprunglig kost. Det var 130 eskimåer
som ställde upp som frivilliga och av dem var 61 män och 69 kvinnor.
Det dröjde inte länge innan Nielsen märkte att det var något konstigt
med deras blod för när hon tog sina blodprover så tog det ovanligt
lång tid innan de slutade blöda. Det visade sig att det tog 8,1 minuter
för eskimåerna medan det för danskarna tog 4,8 minuter. Peter



Freuchen hade på sin tid lagt märke till att eskimåerna ofta blödde
och han skriver att det var vanligt med näsblod hos eskimåerna och
att de blödde spontant var fjärde eller femte dag och han misstänkte
att det berodde på dieten. Bang och Dyerberg blev lyckliga över denna
upptäckt och misstänkte att det kunde vara orsaken till den låga frek-
vensen av hjärtkärlsjukdomar trots den feta kosten. Redan Erik den
röde hade 1 000 år tidigare lagt märke till att det var något märkligt
med skrälingarna för när de dog av sår så slutade blodet nästan ald-
rig att rinna. Bang och Dyerberg mätte mängden kolesterol i blodet
och märkte att mängden LDL var betydligt lägre hos eskimåerna än
hos danskarna medan HDL var lågt hos danskarna så danskarna hade
alltså betydligt mer av det onda kolesterolet. När de separerade och
mätte olika fettsyror i blodet hos eskimåerna så märkte de att det fanns
ovanligt lite av en omättad fettsyra som de identifierade som arakidon-
syra som är en omega-6 fettsyra och som kroppen kan omvandla till
hormoner. De hittade också mycket av en fettsyra som de inte kunde
identifiera och eskimåerna hade sju gånger så mycket av denna fett-
syra som danskarna. Om arakidonsyran visste de att den är en för-
längd linolsyra som på den tiden var den enda kända essentiella
fettsyran för människor men vad den andra fettsyran var för något
det kunde de inte lista ut så de bestämde att Dyerberg skulle flyga till
USA och träffa Ralph Holman som var en stor auktoritet på fetter och
som var en av de första som använde en ny kraftfull gas-vätskekro-
matograf för att studera animala fetter och han kunde snabbt identi-
fiera fettsyran som en eikosanoid vilket är en fettsyra med lika många
kolatomer som arakidonsyra men med en extra dubbelbindning. Han
hittade också en annan fettsyra i provet som han identifierade som
DHA som är dokosahexaensyra eller omega-3 fettsyra med 22 kol-
atomer och 6 dubbelbindningar. Docosa är grekiska och betyder 22
och hex betyder 6. Även mängden DHA var betydligt högre hos
eskimåerna än hos danskarna.

Under den andra grönlansresan 1972 så gjorde de misstaget att
frystorka sina prover istället för att djupfrysa dem så proverna fick
felaktiga värden. Den kanadensiska fiskbiologen Robert Ackman hade
utvecklat många av de första teknikerna för analysering av fiskoljor
och han upptäckte felet och kontaktade dem och påtalade felet. När
de fick veta detta så förstod de att de måste göra en ny resa till Grön-
land och samla in nya prover. De arbetade med frågan om vad som
var anledningen till att danskarnas blod hade så hög halt av arakidon-
syra medan eskimåernas hade så hög halt av eikosapentaensyra som
är en omega-3 fettsyra med 20 kolatomer och 5 dubbelbindningar.
Eicosa betyder 20 och pente betyder 5. Anledningen till benämningen
omega är att omega är sista bokstaven i grekiska alfabetet och trean
betyder att den närmaste dubbelbindningen är den tredje från omega.
När de testade dessa fettsyror på blod så visade det sig att arakidon-
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syra får blodet att klumpa sig medan eikosapentaensyran har den
motsatta effekten.

Det finns essentiella fettsyror som omega-3 fettsyra och omega-6
fettsyra och bägge är livsviktiga och det är också viktigt att det är en
bra balans mellan dem och balansen mellan omega-3 och omega-6
var hos eskimåerna 1 till 1 medan den hos danskarna var 1 till 16.
Danskarna fick sin dominerande kost från landlevande djur som gris-
kött och smör och ost medan eskimåerna fick sin från fisk och havsle-
vande djur som får sin omega-3 från alger och plankton. Det har visat
sig att vårt intag av Omega-6 har ökat kraftigt medan vårt omega-3
intag har minskat med 80 % de senaste 80 åren eftersom vi äter allt
mindre av fisk. Omega-3 finns inte bara i fiskoljor för det finns också
i vegetabiliska oljor i form av alfa-linolensyra och vissa djur kan om-
vandla alfa-linolensyra till EPA och DHA så av den anledningen så
trodde man att även människan har denna förmåga men idag vet man
att det inte är så. Det är alltså ingen bra idé att ersätta fiskolja med
linfröolja. Det viktiga med omega-3 är att kroppen använder det för
att producera eikosanoider som är ett hormonliknande ämne som styr
immunförsvar och blodets levringsförmåga och inflammationer och
mycket annat. Alla celler i kroppen är omgivna av ett membran som
består av fett. För cellen är det viktigt att membranet är mjukt och
elastiskt för att kunna reagera på stimiuli från omvärlden så det är
därför som membranet måste innehålla mycket omega-3 för om
membranet är stelt och oelastiskt så kan cellen inte ta emot hormoner
som till exempel insulin.

När man blev medveten om att omega-3 har en förebyggande
effekt mot hjärtkärlsjukdomar så började man forska med fiskolja som
innehåller omega-3. Till en början så använde man fiskoljekapslar vil-
ket inte var så uppskattat då man fick svälja 18 stora kapslar om da-
gen så man gick över till flytande fiskolja för då räckte det med en
matsked om dagen. Problemet med fiskoljan var att den hade lätt för
att härskna då den hade för lite antioxidanter vilka hade försvunnit
när man rensade fiskoljan från miljögifter. Efter några års forskning
så lyckades man göra fiskoljan stabil och det visade sig att denna sta-
bila fiskolja är mycket effektiv mot blodfetter och blodtryck och även
de som hade hudproblem blev bättre.

Eftersom hjärnan består till 60 % av fett så anses de essentiella
fettsyrorna vara orsaken till att människans hjärna växte så kraftigt
för runt 150 000 år sedan då hon levde i Rift Vally i östra Afrika där
kosten bestod till stor del av fisk från sjöarna där fettsyremönstret i
fiskarna från detta område ligger närmare människohjärnans fett-
mönster än någon annan näringskälla så det är troligt att detta är or-
saken till att människohjärnans storlek tredubblades och då framför
allt i hjärnloben.



Innan vi blev bofasta agrarer så var det vanligt med rematoid artros
och frakturer och hög barnadödlighet. När vi blev agrarer så fick vi
vänja oss vid infektionssjukdomar för när vi började leva tätt intill
boskap och människor så blev epidemier ett gissel som orsakade
mycket lidande och död. Vi fick också nöja oss med en kost som var
mindre näringsrik och farligare att äta men det är under de senaste
hundra åren som kosten påverkat vår hälsa allra mest. När stålvalsar-
na blev vanliga på 1910-talet så kunde man få så finmalt vete att man
kunde ta bort grodden och därmed avlägsna en mängd essentiella
näringsämnen och vi fick därmed ett mjöl med så dåligt näringsvärde
att det ratas av insekter.

På 1980-talet introducerades i Japan begreppet functional food som
snabbt blev ett begrepp i Västvärlden men idén är traditionell i både
Kina och Japan. Det var den japanska vetenskapsakademin som myn-
tade begreppet då kostnaderna för hälsovården hade ökat kraftigt.
Skillnaden är att man i Västvärlden har en tradition att bota sjukdo-
mar medan man i Kina och Japan har en tradition att främja hälsa och
förebygga sjukdomar.

När fetma blev vanligt i USA på 1980-talet så rekommenderade
myndigheterna att man skulle äta mat med låg fetthalt och protein-
halt och att man skulle äta mycket kolhydrater vilket resulterade i en
fettskräck och en fetmaepidemi. På den tiden var 64 % av amerika-
nerna överviktiga och av dem var 30 % så överviktiga att de betrakta-
des som sjukligt överviktiga. Så kom en mängd dietprofeter som häv-
dade att vi skulle äta så lite kolhydrater som möjligt och leva till största
delen på fett och proteiner. En sådan diet kallas för ketogen diet efter-
som kroppens bränsle blir ketonkroppar istället för glukos. En nack-
del med en sådan diet är att ett så viktigt organ som hjärnan är bero-
ende av glukos för att kunna fungera ordentligt. Om glukoshalten
blir för låg så tar kroppen glukos från musklernas proteiner men denna
reserv räcker bara några dagar innan kroppen tar sitt bränsle från
fettcellerna i form av ketonkroppar. Det är framförallt två hormoner
som styr nutritionen och det är insulin och glukagon och om vi äter
kolhydrater så stimuleras produktionen av insulin som bland annat
har som funktion att omvandla kolhydrater till fett. Om vi äter fett
och proteiner så stimulerar vi produktionen av glukagon som bland
annat har som funktion att förbränna fett. När man går över till en
ketogen diet så ersätter man en hög dos av insulin med en hög dos
glukagon. En sådan diet sänker kroppens immunförsvar och hjärnans
prestationsförmåga och även uthålligheten minskar. Vi kan lagra glu-
kos som glykogen i muskler och lever och vi kan lagra fett i fettceller
men vi kan inte lagra mer protein än vad som behövs för uppbygg-
nad av vävnader så vi måste ha en jämn tillförsel av protein genom
födan men vi klarar inte av att äta för mycket protein och gränsen går
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vid ungefär 50 % av det totala kaloriintaget och om vi äter mer så kan
vi bli proteinförgiftade och dör efter några veckor.

Det är vid en bra balans mellan fett och proteiner och långsamma
kolhydrater som cellerna förbränner omväxlande fett och socker så
därför är det skadligt med för mycket insulin eller för mycket
glukagon. Vad som är en bra kombination av kosten är svårt att av-
göra men modersmjölken innehåller runt 26 % protein och 28 % fett
och 37 % kolhydrater vilket nog är ganska nära den blandning som vi
är konstruerade för. Problemet med vår kost är att den förändras i
allt snabbare takt och den förändras så snabbt att vi inte hinner an-
passa oss och vad finns det att äta för dem som kommer efter Homo
sapiens sapiens?


