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Forord 
I denne årsoppgaven i tredje klasse 

studiespesialisering ved Røyken videregående 

Steinerskole, skriver jeg om temaet Måltidet. 

Årsaken til at jeg valgte å skrive en oppgave om 
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Jeg vil takke Per Bredeli, min hovedveileder for 

mange gode samtaler. Også en takk til Hadwig 

Pedersen for god oppfølging. Til slutt vil jeg i 

tillegg takke mamma og pappa for mye god 

veiledning og mange gode måltider! 

Aurland, 06.03.2011 
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Sammendrag  

I denne oppgaven har jeg tatt for meg den norske historien, og vært innom epokene; 

steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingtiden, middelalderen, dansketiden, 

unionstiden, Norge fra 1905 til 1945 og etterkrigstiden. Problemstillingen min har dreid seg 

rundt hvilken betydning måltidet som sosial arena har hatt opp igjennom denne historien. For 

å kunne svare på problemstillingen, har jeg tatt for meg måltidets plass i samfunnet og hvilken 

betydning det har hatt, i hver enkelt epoke.  

Etter å ha vært gjennom historien frem til 1960, har jeg tatt for meg måltidets posisjon i 

dagens samfunn. Her har jeg vektlagt skriftlige kilder, så vel som egne erfaringer og 

undersøkelser. I dette kapitelet gjennomførte jeg både en spørreundersøkelse, og et intervju. 

Videre drøftet jeg rundt måltidet. Hvilken utvikling jeg har sett, hva det sosiale aspektet rundt 

måltidet er og hva måltidet bidrar til, hvilken funksjon det har. Dette ledet frem til et viktig 

spørsmål i oppgaven; hvilken betydning vil det sosiale rundt måltidet ha i fremtiden.  

Som avslutning på oppgaven, konkluderte jeg med at det er blitt vårt ansvar å opprettholde 

den sosiale betydningen måltidet har. Det er ikke lenger det kollektivet samfunnet eller 

tradisjonene som gir måltidet verdifullt innhold.  
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1. Innledning  

1.1 Problemstilling 
Måltidets betydning som sosial arena opp igjennom tidene, er problemstillingen min.  

Hva er et måltid? Rett frem er måltidet en handling der en eller flere personer spiser mat. Men 

måltidet kan være så mye mer enn det. Måltidet er også en arena for diskusjon, oppdatering 

og hygge. Man har også forskjellige måltider. Frokost, lunsj, middag og kveldsmat er de 

vanligste i Norge. Disse blir vektlagt forskjellig, men den allmenne oppfatningen er at 

middagen er det måltidet med høyest sosial verdi. Likevel kan praksis være forskjellig. I noen 

familier samles alle sammen til alle måltider, mens i andre familier samles man kanskje bare 

til ett måltid, eller ikke i det hele tatt.  

Måltidet har alltid, og vil alltid ha en stor betydning. Vi mennesker trenger mat, og dette får vi 

under et måltid. Men det jeg vil se på i denne oppgaven, er det sosiale aspektet ved måltidet. 

Mister måltidet som et sosialt møtested sin betydning, til fordel for mer ”spennende” eller 

nyttige aktiviteter. 

Hvis man tenker seg en person som stod opp for 8000 år siden og jeg som stod opp for 27 

minutter siden. Hva tenkte denne steinalderpersonen? Selvfølgelig kan man ikke finne ut av 

dette, men jeg antar mat var en av tingene denne personen tenkte på. Jeg personlig derimot, 

tenker bare på hvor godt det hadde vært å sove litt lengre. Et av hovedmålene til et 

steinaldermenneske var å skaffe mat. Ikke å få gjort leksene til riktig tid, eller å ta seg tid til å 

trene, men hvordan skaffe seg mat.  

Derfor er mye av grunnen til at jeg har sett på det norske måltidet, helt fra de første 

menneskene kom til i dag, å kunne se noen tendenser gjennom tidene. Jeg vil prøve å se etter 

en utvikling i måltidets betydning. Har måltidet endret seg like mye som samfunnet de siste 

hundre årene? Eller har det ikke skjedde noen endring? Personlig tror jeg at den sosiale rollen, 

et måltid har, er til en viss grad blitt svekket de siste årene.  

Steinaldermenneskene bodde sammen i familier eller små grupper. Alle sammen var med å 

sanke mat, kvinnene røtter og bær, mennene jaktet og fisket. Det jeg vil tro er derfor at når 

kvelden kom, samlet alle seg rundt et felles bål, og spiste et måltid i lag. Dette var trolig selve 
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høydepunktet i dagen, noe man hadde jobbet for hardt og lenge. Måltidets betydning i 

forhistorisk tid, antar jeg derfor var stor.  

I dag er det ikke et slikt felleskap over å samle mat. Man går på butikken, gjerne sliten etter en 

lang dag på skole/jobb og tar med seg noe hjem, som er enkelt å lage. Måltidet blir spist, mens 

far og mor vil legge seg på sofaen, mens barna må skynde seg på fotballtrening eller 

svømming. Det er denne utviklingen jeg vil se på.  

Jeg sier ikke at måltidet har mistet sin betydning i dagens samfunn, i alle fall ikke alle 

måltider. Men jeg tror at for eksempel hverdagsmåltidets betydning er blitt redusert. Men 

igjen, dette vil jeg med mer sikkerhet kunne si, mot slutten av denne oppgaven.  

 

1.2 Målet med oppgaven 
Jeg har tre hovedmål med denne oppgaven.  

Det første er å utforske hovedtrekkene i samfunn og levemåte gjennom norsk historie. Denne 

delen er relativt stor, men jeg har latt være å kutte den ned, for at denne første delen skal være 

helhetlig.  

Den andre delen er å drøfte måltidets sosiale rolle i lys av den historiske utviklingen. Her har 

jeg i stor grad måtte bygge på antagelser og egne vurderinger, fordi det har vært mangelfull 

tilgang på kildematerialet. 

Det tredje og siste målet med oppgaven, er å se på måltidets betydning for individ og 

samfunn, både i nåtid. Jeg har vinklet denne delen inn mot et bærekraftig perspektiv, for å 

belyse viktigheten av måltidet fremtidens samfunn.  

 

1.3 Metode og gjennomføring 
Oppgaven består av to hoveddeler; en faktadel og en drøftingsdel, Jeg har organisert 

faktadelen av oppgaven i to parallelle deler. Den ene er Norges historie fra de første 

menneskene kom hit, frem til 1960. Den andre delen, er måltidets betydning parallelt med 

historien. Det er viktig og både skille, samt og koble sammen disse to delene. Ikke alt av 

historien er relevant i forhold til måltidet, men jeg har fremdeles tatt det med i denne 

årsoppgaven, for å kunne gi et mer helhetlig bilde. 
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 I steinalderen og vikingtiden for eksempel, har jeg måttet vinkle mye inn på hvordan de levde 

og hva de spiste, for å kunne resonere meg frem til måltidets plass. Etter hvert som 

sivilisasjonene blir mer og mer utviklete, har det vært naturlig å se mer på hvordan samfunnet 

var og gjennom dette se hvordan måltidet ble vektlagt.   

I denne oppgaven har det vært svært varierende tilgang på relevant stoff. I den innledende 

delen om Norges historie generelt, var det mye informasjon. Her var det viktig å skille ut hva 

som var viktig. Da jeg skulle begynne med å finne ut om måltidets betydning i de forskjellige 

epokene, ble det med ett mer vanskelig å finne fagtekster om dette. Spesielt i de tidlige 

periodene som steinalderen var det ikke særlig mye å hente. Jeg måtte derfor basere meg på 

antagelser og logiske slutninger.  

I de fleste bøker og artikler om måltidet, var mattradisjoner og matvaner svært ofte lagt større 

vekt på enn måltidet. Dette gjorde det også vanskelig å finne frem til relevant stoff i bøker. 

Jeg har også hentet en del stoff fra internett, hvor jeg har vektlagt hvem som har skrevet de 

respektive artiklene og hvor/når de er publisert.  

I løpet av dette året har jeg besøkt Drammen bibliotek mye på leting etter stoff til oppgaven, 

med varierende utfall. Jeg var også en tur på Nasjonalbiblioteket i Oslo for å se om de hadde 

mer litteratur innenfor dette område. Noe de ikke hadde.  

I den historiske delen, har jeg hovedsakelig hentet stoff fra boken, ”Norges Historie, Fra Istid 

til Oljealder” (Libæk & Stenersen 1991). Jeg har også hentet inn stoff fra internett, som 

supplement til det jeg fant i boken til Libæk og Stenersen. I den siste historiske perioden om 

etterkrigstiden, valgte jeg å gå bort fra boken jeg tidligere hadde støttet meg til, fordi den 

omhandlet så mye at det ble vanskelig og komme gjennom og skille ut hva som var viktig. 

I de senere epokene, fra 1700-tallet og frem til i dag, har en oppgave fra Seksjon for visuell 

kommunikasjon, avdeling for design, Kunsthøgskolen i Bergen av Knut Ivar Olsen (2000) 

vært en av hovedkildene. Oppgaven heter ”Mat som identitetsbærer, Måltidet i kontekst og 

som konsept” og tar for seg måltidet og matens historie fra 1700-tallet og frem til i dag. I 

denne oppgaven har han basert seg mye på bøker fra Henry Notaker (Gastronomi; 1986 og 

Ganens makt; 1993)og andre forfattere kjent innenfor dette fagområdet. 

Til slutt under metode og gjennomføring vil jeg legge til at jeg ikke har lagt så mye vekt på 

illustrasjoner. Det har heller ikke vært så lett å finne relevante bilder.  
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1.4 Avgrensning av temaet 
Jeg har valgt å avgrense oppgaven til måltidet i Norge. Det er flere årsaker til dette. Det gir 

mulighet til større grad av fordypning, enn å ta for seg hele Europa, eller verden for den saks 

skyld. En annen årsak til at jeg har valgt å skrive om måltides betydning i Norge gjennom 

historien er at Norges historie fra steinalderen frem til i dag, er noe jeg vil lære mer om. På 

skolen har vi mye historie om den første sivilisasjonen i Mesopotamia, føydalismen i 

Frankrike, den engelske imperialismen, den russiske revolusjon, samt fremveksten av USA til 

slik vi kjenner det i dag. Jeg vil lære mer om Norge før og under vikingtiden, de mange 

endringene fra 1600 tallet til 1814 og videre til 1905. Hvordan måltidet har endret seg i takt 

med nasjonen.  

Jeg har også avgrenset denne oppgaven til å omhandle måltidet innenfor hjemmet. Det vil si 

at når de første vertshusene kom, og dagens serveringsbransje er noe som ikke har blitt 

vektlagt.  

I de mange artiklene og bøkene jeg har lest om mat og måltidstradisjoner i Norge, har jeg 

savnet refleksjon rundt de lange linjene i Norgeshistorien innenfor dette feltet. Jeg har ikke 

funnet noen annen litteratur som har tatt for seg måltidets roller fra de første menneskene kom 

hit til Norge og frem til i dag. At ingen (som jeg vet om) har skrevet noe lignende, gjorde at 

jeg nettopp ville gjøre det. Også tanken på å kunne trekke de virkelig lange linjene, se 

tendenser over lengre tid var faktorer jeg vektla når jeg satte en ramme rundt denne oppgaven.  
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2 Måltidet gjennom historiske epoker 

2.1 Steinalderen i Norge 
Det er ingen som vet med sikkerhet når de første menneskene kom til Norge. Mange tror det 

kan være så tidlig som for 20 000 år siden, men de første funnene er fra ca 10 – 9000 år f.kr. 

Disse funnene er på Rennesøy utenfor Stavanger. Jegerne som kom hit var trolig fra Nordsjø-

fastlandet som ble oversvømt mot slutten av istiden. Det er også gjort funn fra denne perioden 

ved Høgsnipen i Sarpsborg og i Finnmark. (Libæk & Stenersen 1991)  

I denne perioden var det et kaldt klima i Norge, på grunn av isbreene. Dette endret seg i 

midlertidig rundt år 8000 f. kr. da det ble varmere. I løpet av tusen år smeltet isen og landet 

ble dekket av skog. Populasjonen i Norge økte og folk bosatte seg over store deler av landet.   

I Sør-Norge og Nordland oppstod Nøstvetkulturen fra rundt 5400 f. kr. Klimaet her lignet det 

vi i dag finner i Sør-England og dette endret mye. Nye tresorter og harde bergarter gav nye og 

sterkere våpen og redskaper. Det varme klimaet gav liv til flere dyreslag (som villsvin) og 

mangfoldet økte.  Det var ikke før rundt 4000 år f.kr., begynnelsen på den yngre steinalderen, 

at noe begynte å endre seg helt i nord. Komsafolket (som er betegnelsen på folket som bodde 

her) begynte å bruke nye redskaper og keramikk, noe de sannsynligvis lærte av jegere fra 

Nord-Sverige og Finland. (Libæk & Stenersen 1991: s.11)  

Samtidig som komsafolket tok i bruk nye redskaper, begynte man i Sør-Norge å dyrke jorden. 

De første jordbrukssporene er funnet rundt Oslofjorden spesielt, men også andre steder langs 

kysten. Det tok likevel ikke lang tid før det spredde seg innover i landet og nordover. Selv om 

jordbruket gav mye mat, sluttet man ikke å jakte. Helt frem til midten av 2000 tallet f. kr var 

jakt og fiske den største matkilden. I denne siste perioden av steinalderen kom det også nye 

folkegrupper til Norge, Stridsøksfolket. Mange tror at dette folket tok med det språket norsk 

stammer fra, det indoeuropeiske språk (Libæk & Stenersen 1991: s. 13)
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Måltidet i steinalderen  
Arkeologene har i dag ikke så mye kunnskap om hvordan måltidet var i steinalderen. Det er 

forståelig nok, siden det er såpass mange tusen år siden. Det er likevel mulig å trekke 

konklusjoner og gjøre seg noen oppfatninger om hvordan måltidet ble praktisert i denne tiden, 

ved hjelp av hva de spiste, hvilke fangstmetoder de brukte og hvordan boplassen var. 

Helleristningene gir også et bilde av hvordan måltidets betydning var i steinalderen.  

Mennene var de som jaktet og fisket. Hjort og villsvin, samt reinsdyr i høyere trakter var 

vanlige dyreslag. Også fiske, sel og småhvalfangst gav mye mat. Kvinnene sanket bær, røtter 

og etter hvert dyrket jorden. Etter en dag på jakt etter mat, kom nok måltidet som et 

høydepunkt. Boplassene var ikke så store, og jeg vil se det som naturlig at man spiste i lag. 

Det sterke fellesskapet, flokksamfunnet, samt den lite utviklete individualiteten gir også grunn 

til å tro at måltidene ble spist sammen.  

Etter hvert som jordbruket 

ble innført, endret en del 

seg i forhold til mat og 

bosetning. Den tidligere 

nomadetilstanden, hvor man 

flyttet rundt, gjerne etter 

ressursene, ble avviklet 

fordi man måtte holde seg 

til der jordbruket var. 

Bosetningene ble større og 

mattilførselen mer stabil. 

Man var derfor ikke så 

avhengig av en vellykket jakt for å få mat på bordet. Jordbruk og husdyrhold er likevel mye 

arbeid og det trengs mye tilsyn, i motsetning til tidligere da man bodde i matfatet og åt det 

man fikk tak i. I dette tilfellet er jeg usikker på hva dette hadde å si i forhold til måltidets 

betydning.  

Personlig kan jeg tenke meg at måltidsmønsteret var lagt opp på denne måten: Når man stod 

opp, spiste man gjerne rester fra dagen før eller andre ting som ikke var så vanskelig og 

Figur 1: Illustrasjon av hverdagslivet i steinalderen. Kilde: geoportalen.no



12 
 

tilbrede. Etter hvert som mennene gikk på jakt, åt de mest sannsynlig hva det kunne finne av 

bær og røtter mens de jaktet. Kvinnene som holdt seg mer rundt boplassen og åt sikkert litt av 

det de sanket. Når det nærmet seg kveld og mennene kom hjem med enten fisk eller kjøtt, vil 

jeg anta at det ble tilbredt et større måltid rundt et felles leirbål. Dette kan naturlig nok ikke 

bekreftes eller avkreftes, men som tidligere nevnt er dette slik jeg ser for meg 

steinaldermenneskenes måltider. 

Selv om det ikke er så mye stoff om måltidet i den forhistoriske tiden, er det enda mindre om 

måltidets betydning som sosial arena. Jeg har likevel en formening om dette, men som ikke 

kan forankres i arkeologiske fakta eller lignende. Etter en hel dag hvor mennene og kvinnene 

hadde vært adskilt, ser jeg på måltidet som arenaen der de møttes igjen og hvor barna fortalte 

hva de hadde gjort i løpet av dagen. I denne forstanden tror jeg måltidet hadde en ganske stor 

betydning som sosialt samlingssted. Også i forhold til oppdragelse av barna og 

videreformidling av kunnskap vil jeg anta at måltidet hadde en rolle.  

 

2.2 Bronsealderen  
Dette er perioden mellom steinalderen og jernalderen, og varer fra 1800 – 500 f.kr. Grunnen 

til at det heter bronsealder er fordi man lærte seg kunsten å lage bronse av kobber og tinn. 

Bronse var et mer egnet metall til redskaper og våpen. Norske storbønder byttet til seg 

smykker og redskap av bronse mot pelsverk og andre verdifulle gjenstander. Men i 

bronsealderen var ikke dette den eneste utviklingen. Jordbruk og husdyrhold ble mer utbredt 

og forekom i større skala. Man begynte å pløye jordene med hest eller okse, og med en 

plogtype man kaller ard, skinnklærne fra steinalderen ble byttet ut med ull klær, ettersom 

kvinnene lærte seg å 

spinne og veve, og nye 

byggeteknikker og 

materialer førte til at 

husene ble større og mer 

solide.  

Figur 2: Pløying med ard. Kilde: fornminner.no 
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Måltidet i bronsealderen  
Også i bronsealderen er det ikke mye informasjon og hente om måltidets posisjon. Jeg må 

trekke slutninger og konkludere. I bronsealderen ble boforholdene endret, og flere var samlet i 

samme bygg. Dette vil jeg tro økte måltidets betydning ytterligere, enn i steinalderen. 

Jordbruket og husdyrene førte til en mer stabil næringsvei, noe som kan ha hatt en innvirkning 

på måltidet. Med mindre arbeid i å skaffe maten, ble det kanskje mer arbeid i å forberede 

måltidet. Grøt, mjød og brød ble lagd av kornet de dyrket, mens melk ble brukt til å lage ost 

og surmelk. (gamlenaboar.uib.no 14.02.2011)   

Med mjødet kom det også større fester. For eksempel etter en vellykket jakt, vil jeg anta at det 

ble feiret. Også religiøse handlinger for å øke fruktbarheten blant dyr, mennesker samt å øke 

avlingene har man gjennom helleristninger sett at forekom i bronsealderen. (Libæk & 

Stenersen, 1991:s14). Etter et slikt ritual ble det, i følge arkeologiske utgravninger av 

kokegroper, tilbredt måltider (akershus.kulturnett.no22.02.2011, a)). Jeg vil anta at dette var 

store begivenheter hvor kun den beste maten og det beste mjødet ble brukt.    

I bronsealderen vil jeg på bakgrunn av at man bosatte seg på et sted, samt at flere bodde i 

samme hus gå ut fra at måltidene ble satt til fastere tidspunkt. Istedenfor at alle skulle gå og 

småspise når de ville, antar jeg det ble lagt opp til faste tidspunkt hvor man spiste. For 

eksempel et måltid på morgenen, et midt på dagen, også som pause fra arbeidet på jordene, 

samt et om kvelden. I vikingtiden for eksempel hadde man to faste måltider hver dag, noe 

som antageligvis oppstod i bronsealderen.  

Sosialt sett vil jeg se det naturlig at måltidet fikk en enda større betydning i bronsealderen. 

Familien samlet rundt ildstedet inni langhusene på kveldene kan jeg bare se på som et sosialt 

høydepunkt i løpet av dagen. 

 

2.3 Jernalderen 
Fra starten av jernalderen, 500 f.kr. endret klimaet seg i Norge, til slik vi kjenner det i dag. 

Temperaturen sank og man måtte ha bedre ly, både for menneskene og husdyra. Det ble 

derfor i denne perioden vanlig med flere hus og et gårdstun.  

Etter hvert ble det et system for de største gårdene. Sønnene til gårdseieren fortsatte å bo på 

gården med sin familie. Dette ble kalt en ætt, som beskyttet hverandre og hjalp hverandre. 
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Hvis gården ble for liten, flyttet sønnen i nærheten og startet sin egen gård. Etter hvert ble 

dette til små bygder. Slik som man i dagens samfunn kan se på hvor stor betydning familiens 

ære har i noen deler av Midtøsten, for eksempel, var det i jernalderen også. Hvis en ætt var 

blitt krenket av en annen var man pliktig å ta hevn.  

Hvis det derimot hadde skjedd noe innad i ætten, var tinget der problemene skulle løses. På 

tinget samlet ætter i fra store deler av landet og ordnet opp i problemene. Løsningen var som 

regel at den tapende part måtte betale med korn, husdyr eller lignende.    

 Med kelterne kom kunnskapen om jernet til Norge. Myrmalm ble varmet opp slik at jernet i 

malmen ble igjen og oksygenet og 

hydrogenet forsvant. I starten var det 

hovedsakelig jegerne og fiskerne som drev 

med dette. Ikke bøndene. Dette har 

arkeologer funnet ut ved å se på plasseringen 

av disse kullgropene hvor man varmet opp 

malmen. De eldste av gropene finner man i 

høyfjellet, der jegerne og fiskerne holdt til. 

Det som da er antatt er at det har foregått en 

byttehandling mellom jegere/fiskere og 

bønder, der bøndene fikk jernredskaper og 

jegerne/fiskerne fikk korn.   

 

Måltidet i jernalderen  
I langhusene på gårdene, bodde menneskene i den ene enden, dyra i den andre og man hadde 

et ildsted hvor man lagde mat i midten.  

Arkeologer har gjort et interessant funn ved Bommestad i Vestfold. Over fem hundre 

kokegroper på et relativt lite område. Bommestad var et viktig knutepunkt i jernalderen, og 

det ble trolig avholdt ting (Holm 14.02.2011: nysgjerrigper.no). På tinget måtte man ha mat, 

og disse kokegropene fungerte som en komfyr. Man gravde et hull i bakken, fylte den med 

glødende steiner, la kjøtt eller fisk oppå og la jord over her igjen. Fellesskapet rundt måltidene 

Figur 3: Jernaldergård. Kilde: steinkjer-kommune.net



15 
 

på tinget var antageligvis stor. Selv om de fleste kom dit fordi de hadde problemer med andre 

som måtte løses, ble nok mange kjent på tvers av ættene, kanskje rundt et måltid.  

Senere forskning tyder på at kokegropene ikke ble brukt til hverdagsmåltidene ved 

bosetningene, men ved større begivenheter som gravritualer eller ting.  

”Alt i alt tyder det arkeologiske materialet på at kokegroper ikke er blitt benyttet til 

den daglige matlaging, men har vært benyttet ved sammenkomster av rituell og/eller sosial 

karakter” (akershus.kulturnett.no 22.02.2011 b)).  

Dette viser en forskjell på hverdagsmåltidet og måltidet ved større anledninger vi i 

dagens samfunn kjenner godt til, som ved høytidene for eksempel.  

Det ble et skille mellom jegere og bønder i jernalderen. Jeg tror også måltidet ble praktisert 

forskjellig. Jegerne åt nok mer som steinaldermenneskene hadde gjort; noe tilfeldig med et 

avsluttende måltid om kvelden. Mens bøndene var nok mer lik bronsealdermenneskene når 

det kom til måltidet. Gårdene gav også mulighet for å avgrense måltidet til å foregå innenfor 

et område midt i huset.   

 

2.4 Vikingtiden   
Man anser plyndringen av Lindisfarne, et kloster i England, i 793 som starten på vikingtida i 

Norge. Da kom vikingene og drepte prester, tok munker til fange og stjal alt av verdi. Denne 

voldsomme atferden er blitt et kjennetegn på vikingene. Dette var starten på den første 

ordentlige epoken der nordmenn var i sentrum og hadde påvirkningskraft ute i Europa.  

Men vikingene var ikke bare hensynsløse krigere. De var gode håndverkere og bønder, 

handelsmenn og oppdagere. De var også svært gode skipsbyggere og sjøfarere. Dette var noe 

av grunnen til at de så lett kunne plyndre og drepe uten at motstanderen fikk på plass noe 

ordentlig forsvar. Vikingbåtene var stabile, lette og svært hurtige. Når vikingene angrep kom 

de seg derfor hurtig i land og raskt ut igjen. Vikingene lå ofte i små viker og bukter og ventet 

på det rette tidspunktet, det er her vi har navnet viking fra.  

En annen grunn til at vikingene var så overlegne i kamp, var mentaliteten. Vikingene hadde 

den norrøne mytologien som sin religion. Her dyrket de krigsguden Odin, og i følge troen 

ville enhver mann som døde i kamp komme opp til Valhall der Odin bodde. Oppe hos Odin 

ville man etter vikingenes synspunkt leve et fantastisk liv der man sloss hele dagen, og om 
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kvelden ble det servert deilig mat og fagre kvinner. Denne overbevisningen gjorde vikingene 

fryktløse. En vikinggruppe på tokt bestod derfor av fryktløse, våpendyktige, modige og 

offervillige menn. Noe som var en kontrast mot de kristne krigeren som trodde at pining i 

helvete ventet dem! Dette ga naturlig nok vikingene et overtak i kamp.  

Vikingreisene som strakte seg fra Grønland og Amerika i vest, Russland i øst og til Bysants i 

Øst var ledet av høvdingene. Høvdingene hadde mange gårder under seg, og bodde på de 

beste selv. Det var høvdingene som stod for utstyret på toktene, men det var også de som tok 

det meste av byttet.  

Grunnen til at vikingene begynte å reise ut på tokt var mange. På Vestlandet ble det lite plass 

og få steder å dyrke sin egen mark. Derfor reiste mange ut mot Shetlandsøyene, Færøyene og 

andre øyer vestover. Eventyrlysten var også en faktor. Folk ville skaffe seg større rikdommer 

og flere slaver, noe som føret til at mange høvdinger tok med seg sine menn og lette etter 

dette.  

Selv om vikingene ofte reiste ut på tokt i lag, var de ikke særlig lojale. Vikinger på Vestlandet 

angrep skip fra Trøndelag som skulle til Vestfold, der den største handelsplassen i Norge lå. 

Harald Hårfagre var høvding i Vestfold og ville få slutt på disse angrepene. Han reiste derfor 

til Trøndelag og allierte seg med jarlene her oppe. De startet sammen en kamp mot 

småkongene på Vestlandet, som de vant mot slutten av 800-tallet. Harald reiste etter denne 

seieren rundt på Vestlandet og innsatte folk som årmenn på de store gårdene. Oppgaven til 

slike årmenn var å sørge for ro og orden.  

Når Harald Hårfagre døde rundt 930, var det sønnen hans Håkon (etter hvert Håkon den 

Gode) som overtok.  Han lagde nye lover og regler som bedret rettferdigheten og sikkerheten. 

Nye lagting ble til. Gulating og Frostating. Her ble uenigheter ordnet opp i, og hvert ting fikk 

sin lovkyndige person. Lagmannen som hadde det avgjørende ordet i sakene. Håkon fikk 

tingene med på å organisere et felles forsvar. Bøndene skulle ha skip med utstyr klare i tilfelle 

det ble behov for å forsvare seg.  

Etter Håkon den Godes død, var det flere som tidligere hadde hatt mye makt som var 

misfornøyde med at en skulle styre. Ladejarlene i Trøndelag allierte seg med danske konger 

og prøvde å gjenvinne makten over Norge. Men ætlingene til Harald Hårfagre, Olav 

Tryggvason og Olav Haraldsson stod i mot denne motstanden. De var begge kjente krigere 

som hadde vært på mange tokter. De hadde blitt kristna ute i Europa, og ville innføre denne 
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troa i Norge. Ved kysten hadde de rundt 900 – tallet allerede konvertert en god del, men på 

Østlandet og Nordafjells var det ikke like lett.  Olav Tryggvason døde allerede i år 1000.   

I 1015 prøvde Haraldsson å få kongsmakta i Norge. Han gjorde dette på riktig tidspunkt, 

ettersom danskekongen var opptatt i England. Olav slo derfor ladejarlene og ble konge over 

Norge. Når han ble dette fortsatte han kampen om å få innført kristendommen. Han brukte 

sterke midler. Han ødelagte hovene (slags hedenske kirker) og drepte/ødelagte gårdene til de 

som ikke ville omvende seg.  

Olav fikk mange store fiender i Trøndelag og ved Mjøsa (hvor den gamle troen stod sterkest). 

I 1025 snudde danskekongen Knut igjen sin oppmerksomhet mot Norge. Han ville ha Norge 

som en del av riket sitt, og mange høvdinger var ikke vanskelige å be. Spesielt ikke etter 

gaver fra Knuts store skattekister. Olav reiste fra landet da Knut kom hit i 1028, men kom 

tilbake igjen i 1030 for å ta opp kampen. På veien hjem fikk Olav med seg flere menn og den 

29. juli 1030 fant slaget ved Stiklestad i Verdal sted.  Her døde Olav Haraldsson.  

Like etter hans død blir Olav begravd på et hemmelig sted, men merkelige ting begynner å 

skje rundt graven. Han blir derfor gravd opp og i følge sagnet skal både håret og neglene hans 

ha vokst. Han blir flyttet til Nidarosdomen og erklært som helgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Vikingenes hjemkomst. Kilde: historienet.no
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Etter slaget på Stiklestad er det noen som mener at vikingtida var over. Men slik er det ikke. 

Etter 1030 aksepterte folket i Norge en sentralstyrt makt, og en konge. Men det gikk ikke lang 

tid før nordmennene var lei av alle skattene til danskekongen. Danskene måtte rømme fra 

landet og Olavs sønn, Magnus ble konge. Kristentroen ble innført for alvor og St. Olavs grav 

ble et samlingspunkt for pilegrimer. 

Da Magnus døde i 1047 gav han Norge til Harald Hardråde, sin nevø. Harald fikk det for seg 

at han hadde blitt lova England av Magnus, og prøvde derfor å innlemme England i sitt rike. 

Harald Hardråde blei drept i slaget ved Stamford Bridge i 1066. Han var den siste 

vikingkongen og med han slutta vikingtida.    

 

Måltidet i vikingtiden 
Måltidet i vikingtiden er noe arkeologene har funnet ut mer om, og man har flere sikre kilder. 

Det er likevel lenge siden og måltidet er ikke det største fagområde innenfor arkeologi. Som 

leser vil du nok se at det er noe mindre resonering og færre antagelser i dette kapittelet. 

Vikingene hadde to hovedmåltider hver dag. Ett om morgenen; dagsverd, og ett om kvelden; 

kveldsverd. Det var viktig å spise mye under disse måltidene (spesielt om morgenen), for det 

var lenge til neste gang maten var på bordet (stud.hsh.no 21.02.2011).  

Vikingene hadde et variert kosthold som bestod av brød, forskjellige kjøtt og fiskeprodukter, 

samt grønnsaker. Jordbruket var godt utviklet i vikingtida og ga mye mat. Vikingene reiste 

som tidligere nevnt på tokter rundt over store deler av Europa. Dette ga nye impulser og nye 

varer i båtene hjem. Eksklusive varer som vin, silke og krydder var stas å bringe med hjem. 

Det må nevnes at det stort sett var de rike inni byene som fikk med seg dette hjem (Campbell 

1997: s.62).   

Husene til vikingene var inndelt ganske likt som i jernalderen, med ildsted i midten, fjøs på 

den ene siden og soveplasser på den andre. Ved ildstedet i midten ble all mat laget, og om 

kveldene var det samlingsstedet i huset. Her satt familien og hørte på dikterne fortelle om 

kriger, guder og gamle bragder (Campbell 1997:s63). På bakgrunn av dette vil jeg derfor anta 

at måltidet som sosial arena hadde en meget stor betydning i vikingtiden. 

Høvdingene likte å ha gjestebud. Det var likevel ikke bare fest med mjød og moro for gode 

venner som ble holdt. Fester i vikingtiden var også et viktig sted for politiske 
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sammenkomster, der høvdingene ivaretok sine interesser og gode forbindelser. Når en 

høvding hadde fest inviterte han alle de store mennene og høvdingene i område, samt hele 

slekten, til og med de han eventuelt ikke likte. Det var viktig med samhold og gode venner i 

tilfelle noen skulle angripe (lofotr.no 23.02.2011). Her gikk altså betydningen av måltidet 

utenfor kun den sosiale hyggen. Måltidet var et bevisst virkemiddel til å skaffe seg venner og 

allierte.  

Et viktig måltid/gilde for vikingene var blotingen. Dette kom fra den hedenske troen (den 

norrøne mytologien) og blotingen var en måte å holde gudene fornøyde. Slike blot ble 

gjennomført ved hovet; et hellig sted hvor det ofte var reist et lite hus. Her ofret mange slags 

dyr, fra småfe til hester og samlet blodet i et kar. Dette blodet malte mann på utsiden og 

innsiden av hovet, og i stallene. Til slutt ble også noe blod skvettet på menneskene til stedet. 

Alle som kom til disse blotene, måtte ha med nok mat og drikke (mjød). De ofrede dyrene ble 

tilbredt sammen med resten av maten. Før de kunne drikke og spise, ble det skålet for gudene, 

en etter en. Når dette var gjort ble maten spist og mjødet drukket (Kristiansen 23.02.2011).  

I vikingtiden hadde mjødet, eller ølet en helt spesiell plass. Når det kom gjester på besøk, var 

det uhøflig og ikke by på mjød.  

”Det å la være å skjenke øl til en gjest var en alvorlig fornærmelse og kunne bli årsak 

til konflikt og strid. Dette kan man lese i sagaen om Egil Skallagrimsson. Først spydde Egil i 

ansiktet på verten og ønsket å drepe ham, dernest ble han mildere til sinns og nøyde seg med 

å klemme ut det ene øyet på verten. Verten hadde gjort Egil rasende med å by fram surmelk i 

stedet for skikkelig øl” (arild-hauge.com 23.02.2011a).   

Under så å si alle måltider ble det drukket mjød (til og med i hverdagene) og de større 

begivenhetene som forlovelser, fødsel og bryllup. Også gravølet, dødsmåltidet eller sjaund, 

var viktig å markere for vikingene.. Dette måltidet fant sted syv dager etter dødsfallet til den 

som ble begravd. Her ble det drukket og spist til ære for den avdøde (arild-hauge.com 

23.02.2011b).  

Måltidet i vikingtiden mener jeg viser felleskapsfølelsen og de sterke båndene innenfor 

familiene. Men det viser også en ny bruk av måltidet. Et sted for personlig vinning, 

allianseskaping og politikk. 
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2.5 Middelalderen i Norge  
På grunn av vikingtida er middelalderen i Norge betydelig kortere enn i resten av Europa. 

Middelalderen her startet i 1066 og varte frem til 1537.  Frem til 1130 var det fred i Norge. 

Kirkens makt og innflytelse økte og gudstjenestene og den kristne troa ble det nye 

samlingspunktet. Kirkene ble holdt i stand av bøndene og i middelalderen ble hele 800 kirker 

bygd. Mange av disse var stavkirker.  

Frem til midten av 1300 – tallet steg folketallet i Norge jevnt. Nye gårder ble bygd og nye 

jorder ble pløyd. Men det var ikke lenger nødvendigvis den som bygde gården og pløyde 

jorda som hadde eierrett over dette. Når Norge ble samlet og vi fikk en konge, krevde kongen 

all jord som ingen eide, samt den jorda til de som ikke frivillig gikk over til kristendommen. 

Mange ga også jordflekker til kirken for at de skulle be for dem. Dette førte til at kirken og 

kongen eide 70 % av all jord i Norge i midten av middelalderen.  

Tronfølgeordningen på denne tiden var at alle kongssønner, uansett om de var innenfor 

ekteskap eller såkalt lausunger, hadde krav på tronen. Det var derfor et samkongedømme der 

alle sønnene til den forrige kongen regjerte. Dette ble det naturligvis kaos av.  

I 1130 var slutt på freden i Norge. Ti år før kom Gilchrist fra Irland og hevdet at han hadde 

krav på tronen. Sa likevel at han skulle vente til den regjerende kongen Sigurd Jorsalfar og 

sønnen hadde dødd, før han skulle ta over. Når Sigurd døde i 1130 ville Harald Gille som han 

nå kalte seg ikke vente lenger. Han fikk sønnen til Sigurd drept og overtok tronen. Det gikk 

ikke lang tid før Harald Gille selv ble drept og en ny tronarving ble konge.  

Datteren til Sigurd Jorsalfar giftet seg med Erling Skakke. De fikk ett barn sammen, Magnus. 

Selv om Magnus ikke hadde krav på trona ville Erling ha han som konge. Kirken som ville ha 

et barn som var født innenfor ekteskapet som konge, hjalp derfor Erling med dette. Da 

Magnus var sju år gammel i 1163 ble han kronet som konge og fikk vedtatt en lov om at 

samkongestyret skulle avvikles.  

Men det var ikke over enda. Sverre og opprørsflokken birkebeinerne hevdet at Sverre var 

rettmessig arving. Sverre drepte Erling og Magnus, men fikk ikke trona av den grunn. Kirken 

ville nemlig ikke at Sverre skulle bli konge. Han ble derfor lyst i bann og drept i 1202. 

Borgerkrigen endte i 1217 da Sverres sønnesønn ble konge, etter Pavens velsignelse. Som for 

øvrig var kjøpt med en stor sum med penger.   
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Etter borgerkrigen er det gode tider i Norge. De første byene kommer til og handelen øker, 

med Bergen som et viktig knutepunkt. Nye og flotte bygninger blir reist, som Akershus 

festning og vi får vår egen litteratur. Folkeviser og eventyr fortalt blir fortalt fra generasjon til 

generasjon. Spesielt Snorre Sturlason med sine kongesagaer er viktig fra denne perioden. Det 

fra hans bøker vi i dag har såpass detaljert kunnskap om denne tiden. Norges kongehus for 

også plass blant de andre, veletablerte og respekterte ute i Europa.  

Etter hvert som folketallet øker, øker behovet for korn. Spesielt på Vestlandet hvor det er 

trangt om plassen. Handelen med hanseatene fra de tyske Østersjøbyene skjøt i været. Bergen 

krydde av liv og Norge utviklet egne handelsavtaler med kjøpmenn fra Bremen, Lübeck og 

Hamburg blant annet.  

Sommeren 1349 kom det et skip til Bergen fra England med pestsmittede rotter. Svartedauden 

som denne pesten snart ble kalt, spredte seg raskt. I løpet av ett år hadde hele 1/3 av 

befolkningen i Norge dødd. Pesten var en sykdom som rammet lungene eller i form av byller 

og så å si alle som fikk sykdommen døde etter 3-5 dager (Madsen 15.11.2010: snl.no) 

Etter svartedauden begynte å avta, ble tilstandene bedre for vanlige folk. Store flotte gårder 

sto tomme, og de som hadde overlevd pesten kunne velge og vrake. Det var flere positive 

endringer i fordel for bøndene. De måtte betale mindre til staten og kirken og leie av jord ble 

billigere. Staten fikk mindre inntekter og kongens og adelens makt be redusert. Selv om 

tienden ble mindre, klarte kirken seg bra. Folk ga mye jord til kirken for frelse. Frykten for 

døden hadde økt etter svartedauden.  

Selv om Danmark og Sverige hadde blitt rammet av svartedauden, var de ikke like svake som 

Norge var. Prinsesse Margrete fra Danmark giftet seg med Håkon 6. Magnusson og ble norsk 

dronning mot slutten av 1300-tallet. Margrete angrep Sverige, og den tyske kongen der måtte 

flykte. Hun klarte i 1397 å samle hele Norden i Kalmarunionen (historie.cappelen.no 

13.10.2010). Svenskene klarte å holde seg unna denne unionen i lange perioder, men Norge 

ble mer og mer underlagt Danmark. I 1537 da den lutherske kongen av Danmark, Kristian 3. 

angrep Norge, flyktet den siste erkebiskopen, Olav Engelbrektson, og ble Norge en provins 

under Danmark. Vi var ikke lenger selvstendige og vi mistet vår katolske tro. Dette var slutten 

på middelalderen i Norge.    
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Måltidet i middelalderen  
 I vikingtiden var det ikke så stor forskjell på hva en bonde spiste, og en høvding. Det var stort 

sett den samme maten, selv om mengden nok var forskjellig. Fra middelalderen begynte 

forskjellen på folk å bli større. Fattige folk spiste grøt (vassgraut), brød og drakk tynt øl, 

bøndene åt det de dyrket og borgerne inni byene åt hva de kjøpte på markedet, gjerne 

eksklusive varer som en følge av den utbredte handelen.  

I middelalderen var måltidet, som alt annet påvirket av kirken og kristendommens makt. Det 

ble for eksempel sett på som syndig å bryte nattens faste for tidlig på morgenen, og frokost 

var derfor ikke vanlig blant prester, adel eller andre høytstående personer (dette ble likevel 

akseptert hos de fattigere i samfunnet). Det første måltidet om dagen, var derfor middagen 

som fant sted mellom klokka ti og to (fritids-interesser.net 28.02.2011 a). Det andre, og siste 

måltidet var sent på ettermiddagen/kvelden. Selv om det ble sett på som umoralsk å spise mer 

enn to måltider hver dag, gjorde de fleste dette. Spesielt de som jobbet med fysisk krevende 

arbeid spiste mellommåltider.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festmåltidene i middelalderen var storslåtte, i alle fall de kongen eller adelen stod for. Det var 

bare eliten i samfunnet, de vellykte og rike som ble invitert til slike fester. Her ble man 

plassert etter rang, der de med høyest status ble plassert nærmest verten. Masse mat og 

varierende manerer kan vel sies om disse festene. Jeg vil trekke inn et eksempel fra England i 

middelalderen, hvor et ordentlig måltid ble holdt.  

Figur 5: Måltid fra middelalderen. Kilde: historienet.no
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Robert Dudley holdt i 1575 en19-dager festival til ære for dronning Elizabeth. Her ble det 

spist, drukket og underholdt i strekk, og dette er nok et av historiens mest overdrevne 

selskaper. Det gikk med blant annet 10 okser på de 19 dagene (london.no 27.02.2011) 

Tilgangen på mat i middelalderen var svært varierende. Hungersnød i forbindelse med dårlige 

avlinger, samt svartedauden ikke minst, var noe folk kjente godt. Jeg vil derfor anta at det å ha 

mat på bordet, gav en lystig atmosfære rundt bordet. Kristendommen fikk også sin innflytelse 

ved matbordet, ettersom bordbønn og velsigning av maten ble innført hos folk flest.  

Den sosiale betydningen måltidet hadde i middelalderen var stor. Mye antageligvis på grunn 

av kirkens syn på måltidet. Under de to hovedmåltidene hver dag, samlet alle seg rundt ett 

bord. Hos bøndene gjaldt dette husmennene, barna, de gamle og gårdseierne. Også hos 

embetsmennene samlet alle seg, inkludert tjenere. Det og ikke delta i disse måltidene ble sett 

på som mistenksomt.  

 

2.6 Norge fra 1537 til 1814  
Når Kristian den 3 innlemmet Norge i sitt rike, sa han at Norge skulle bli en del av Danmark 

slik som Jylland og Fyn. Han ville bryte ned alt som var norsk, og erstatte det med dansk. 

Men dette skjedde ikke. Riktignok ble skriftspråket dansk og det kom mye innflytelse og 

bestemmelser fra andre siden av Skagerrak, men de sterke båndene nordmenn i mellom ble 

ikke brutt ned. Folk snakket norske dialekter og man brukte norske symboler på myntene. 

Norske varer som tørrfisk og trelast fikk stor etterspørsel ute i Europa og Norge opplevde en 

veksttid.    

 Den lutherske troen og protestantismen ble innført i Norge da danskene kom. Plutselig var 

gudstjenestene på dansk og ikke latin, og de nye kristne skikkene måtte man tilpasse seg uten 

videre. Reformasjonen førte til at Kongen fikk mer makt. Paven i Roma var nå ute av bildet, 

og det var kongen som kontrollerte kirken. Dette førte til at prekene på gudstjenestene bar 

preg av det kongen stod for. Propaganda gjennom kirkens menn. Når kongen fikk makt over 

kirken, fikk han også all jorda kirken eide og alle skattene som var i kirkene.  

Rundt 1540 skjedde det vi i dag kaller et kulturhistorisk stortap. Kongen fikk alle 

utsmykninger av gull og sølv i kirkene flyttet til København, der de ble smeltet om til 
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gullmynter og lignende. Olav den helliges skrin i Nidarosdomen og det hellige sølvkorset i 

Fana kirke er eksempler på slike skatter som ble tatt av danskene.   

På starten av 1600 – tallet var det Kristian 4. som var konge over Danmark-Norge. Han 

regjerte lenge og hadde stor interesse for Norge. Kristian utbedret det norske forsvaret helt i 

starten av 1600. Han bestemte at bøndene skulle være bedre utrustet og klare til kamp. I 

Kalmarkrigen beordret han 8000 norske soldater til å hjelpe ham med og stoppe svenskenes 

fremmarsj mot Nordkalotten og Østersjøen. Mange av de norske soldatene deserterte og 

gjorde en dårlig innsats. I fredstraktaten to år etter at krigen startet i 1611, klarte han likevel å 

beholde de norsk-danske interessene i nord, og fikk sikret at kysten mellom Varanger og 

Tysnes forble norsk.  

I 1660 hadde Norge mistet store områder til Sverige (som hadde alliert seg med Nederland), 

etter mislykkete angrepsforsøk av Kristian 4 og sønnen Fredrik 3. Sverige var nå blitt den nye 

stormakten i Norden og Danmark-Norge hadde mye gjeld etter de mislykkete krigene. Fredrik 

3. innkalte et stendermøte i København. Prestene og borgerne ville at adelen skulle betale 

skatt for å hjelpe økonomien. I gjengjeld tilbød de Fredriks etterkommere arverett på tronen. 

Kongen var nå blitt eneveldig og hadde mye makt!  

Nå skjedde det flere store omveltninger i samfunnet. Lenene som adelen før hadde hatt 

kontroll over ble til amt med en amtmann som leder. Amtene var igjen delt inn i fogderier. 

Dette kan sammenlignes med dagens fylke og kommune system. For at amtmennene ikke 

skulle få for mye makt, mistet de kontrollen over hæren. Dette var det militære embetsmenn 

som nå hadde kontroll over. De norske embetsmennene fikk større makt i forhold til det som 

også skjedde i København. Det var langt dit og det embetsmennene sa om en sak ble mer 

vektlagt enn tidligere. 

Folketallet var på ny oppover, selv om det ikke var etablert noe helsevesen og sykdommer 

sjelden ble kurert. Etter Svartedauden var folketallet rundt 150 000. I 1800 hadde det steget til 

900 000. Bøndene fikk det stadig bedre. Etter hvert fikk flere og flere bønder kjøpe den jorda 

de dyrket og fikk mer frihet. De kunne nå hugge som de ville i skogen og fiske som de ville i 

eventuelle elver/vann. Etter 1660 kom det en ny samfunnsklasse under bøndene. 

Husmennene. På grunn av den store befolkningsveksten var det ikke lenger gårder til alle. 

Husmennene leide seg derfor et stykke av en bonde der de satte opp et lite hus. De hjalp til 

ellers på gården og måtte betale leie. Husmennene hadde dårlige kår og i den lille tida de ikke 
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hjalp bonden på gården, måtte de dyrke sin egen jord. Hvis en slik leiefamilie ble syke eller 

gamle ble de ofte jaget vekk fra gården.  

Bøndene måtte igjen betale skatt til staten. Men det var ikke særlig mye. 4-10 % av det de 

tjente gikk til tiende og statskassa. Dette var lite i forhold til for eksempel Frankrike der 

bøndene måtte betale mellom 60-75 % skatt (noe som førte til den franske revolusjon på 

slutten av 1700-tallet).  

Men det var ikke bare bønder og kjøpmenn på denne tiden. Trelasthandelen gikk som det 

suste fra 1550 og oppover. Selv om forretningsmennene satt igjen med størsteparten av 

gevinsten, tjente arbeiderne her helt greit. Men i 1668 ble mye av trelasthandelen nedlagt. 

Grunnen til dette var at kongen ville verne de norske skogene. Da måtte arbeiderne finne seg 

et annet arbeid. Metallindustrien ble da utviklet. Kongsberg sølvverk og Røros kobberverk er 

eksempler på dette. Når en gruve ble oppdaget, måtte alle innenfor en omkrets på fire mil 

arbeide for denne gruven. Det vil si at alle som bodde fire mil eller nærmere Kongsberg 

sølvverk måtte jobbe her, mot dårlig betaling.  

Også ute i distriktene der fiske var den viktigste næringsveien, ble arbeiderne lurt av 

kjøpmennene. De fikk dårlig betaling og mange opparbeidet seg gjeld. Det var på denne 

måten at kjøpmennene opprettholdt makten sin gjennom hele unionstida.  

I byene var klasseskille også stort. Etter hvert som den norske flåten ble stor og innflytelsesrik 

på slutten av 1700-tallet, ble de rike i Norge enda rikere. I byene var det handelspatrisiatet og 

embetsmennene som hadde mest makt. Men det var storborgerne som hadde den største 

luksusen. I Bergen, Trondheim og Kristiania ble det på denne tiden bygget flotte bygninger 

som det ble holdt store selskaper i. 

 I følge engelskmannen John Collett var selskapet på Ullevål gård ”Så praktfull var 

den festen vi var innbudt til at det neppe vil være mulig for vår egen konge å gi et så strålende 

gjestebud” (Libæk/Stenersen 1991: s.55) 

Mot slutten av 1700-tallet begynte de første arbeiderne å gjøre motstand. Borgerskapet hadde 

det godt og var ikke så interesserte i å bryte opp unionen. De fikk gode handelsavtaler 

nedover Europa. I Napoleonskrigen som fant sted i denne perioden, holdt Danmark-Norge seg 

nøytrale så lenge som mulig. Helt til britene angrep flåten til Danmark-Norge. De var nemlig 

redd for at Frankrike skulle få forsyninger via Norge og Danmark. Da valgte kong Frederik 6. 

at Danmark-Norge var med på Napoleons side. Dette hadde store betydninger i forhold til den 
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norske import/eksporten. Nordmennene fikk verken solgt varene sine, eller fått noen utenifra. 

Dette gikk hardt utover folket. Verst var det på Østlandet, der de var avhengige av 

korntilførsel fra Danmark. Her døde det tusenvis av mennesker hvert år, og tallene bare steg. 

Dette ordnet seg midlertidig i 1809 da en avtale med Storbritannia førte til at kornskutene 

kunne seile over fra Danmark til Norge.  

Henrik Ibsen gav ut et dikt i 1862 om Terje Vigen som i følge historien rodde over til 

Danmark for å hente korn tilbake til Norge, under blokaden av Storbritannia. Det er uvisst om 

dette i virkeligheten skjedde, men det illustrerer hvor stor matmangelen var i Norge på denne 

tiden (snl.no 01.03.2011) 

Mens Danmark kjempet med Napoleon, fikk Sverige en av hans generaler til konge. Karl 

Johan (opprinnelig Jean Baptiste Bernadotte). Sverige inngikk en avtale med fiendene til 

Napoleon om at han skulle få Norge, hvis han hjalp dem å slå Napoleon. Dette førte til at 

Danmark ble overvunnet av svenskene, og Norge ble overført til Sverige, den 14. januar 1814.  

 

Måltidet i Norge fra 1537 til 1814 
I denne perioden er det mange store og viktige forandringer i det norske samfunnet. Men 

innenfor måltidet var det ikke de store forandringene. Middelalderens måltidsmønster holder 

fortsatt grepet, sammen med kristendommen og frem til 1700 er det ikke noen nevneverdige 

forandringer. Klasseskillet blir større, og måltidet var ganske forskjellig fra på en bondegård, i 

forhold til måltidet hos borgerne. Fra 1700 og frem til 1900, er situasjonen ganske lik i 

bondesamfunnet gjennom disse to hundre årene. Det er heller ikke så stor variasjon og 

forandring inni byene, og måltidet hos borgerskapet her. Jeg har derfor valgt å ta for meg 

bondemåltidet under dette kapitelet, og borgerskapets måltid i det neste.  

Bøndene stod opp tidlig om morgenen, og jobbet til sent på kvelden, 6 dager i uken. Måltidet 

fikk derfor en naturlig rolle som både energipåfyll og pause. Det ble i motsetning til 

middelalderen, spist flere måltider, hele 5 stykker hver dag (mest vanlig i alle fall). Klokken 

fem om morgenen var det åbit, i seks-syv tiden var det frukost, klokka ti var det dugurd, non 

var klokken tre og kveldsmat klokken åtte. Måltidet på denne tiden, sa også noe om 

posisjonen du hadde i familien. Husbonden var den mektigste og det var han man forholdt seg 

til. Etter hvert ble det også vanligere at husbonden og familien spiste et sted, i stua for 

eksempel, mens tjenestefolket åt et annet sted, som på kjøkkenet. 
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 Det var kvinnene som stod for tilberedning og servering av maten på 1700-tallet. Etter et 

måltid fikk mennene en hvilepause, men dette var noe kvinnene ikke fikk. De måtte rydde, 

samt gjøre klart for neste måltid (Olsen, 2000: s14 og 15). 

I bondesamfunnet stod måltidet svært sentralt i alle sammenkomster og sosiale treff som 

bryllup, konfirmasjon og begravelse. Da skulle det ikke spares på maten, slik som det i 

hverdagene ble gjort. 

”Men måltidet var også den stunden som minnet deg på din sosiale rang i samfunnet i 

forhold til hvor du ble plassert ved bordet, ved hvilket bord og til hvilken bordsetting.” 

(Olsen, 2000: s18).  

På bondegårdene på1700-tallet stod julefeiringen og julemåltidet som et av årets 

høydepunkter. Av mat og drikke skulle det være overflod, og store deler av året gikk med til å 

forberede julefeiringen. Dyr ble slaktet, flatbrød baket og øl brygget når det nærmet seg jul 

(Olsen 2000: s45) Jeg vil med relativt stor sikkerhet si at måltidet som da fant sted på 

julekvelden, må ha vært et sosialt og matmessig høydepunkt.  

I julen møttes også slekt og venner oftere enn ellers. Gjerne på uanmeldt besøk. Gjestfrihet 

var en selvfølgelighet på denne tiden, og når noen kom, ble det servert mat og drikke. (Olsen 

200: s. 46)Den sosiale betydningen rundt slike måltid var naturligvis svært stor.  

 

 

 
 

 

 

Figur 6: Bryllup i Kinsarvik 1820-årene. Malt av N. Hertzberg. Kilde Libæk & Stenersen s. 69. 
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2.7 Union med Sverige  
På våren i 1814 møttes embetsmenn, bønder, sivile og militære (med et overtall av 

embetsmenn) for å bestemme Norges grunnlov. Dette tok 6 måneder, og de hentet mye 

inspirasjon fra den franske grunnloven. Selv om Norges befolkning hadde fått en egen 

grunnlov, førte dette ikke til oppgangstider de nærmeste årene. Snarere tvert i mot. Etter 

Napoleonskrigene ble eksportnæringen i Norge hardt rammet. Store tollavgifter gjorde at 

trelasthandelen stoppet, og mange storborgere på Østlandet gikk konkurs. Det var svært harde 

tider i Norge på starten av 1800-tallet.  

Det var embetsmennene som hadde mesteparten av makten på Stortinget i denne perioden. 

Men etter hvert som økonomien ble dårligere, engasjerte flere bønder seg. Kongen foreslo en 

maktøkning til kongen, slik at han kunne rette opp den dårlige økonomien. Dette ble 

nedstemt, noe som gav en seiersfølelse til det norske folk, som igjen førte til feiringen av 17. 

mai.   

På starten av 1800-tallet ble potetdyrkingen mer utbredt. Man fikk ofte dobbelt så store 

avlinger som korndyrkingen, og det var sikre avlinger. Selv om det var dårlige tider et godt 

stykke inn på 1800-tallet, økte innbyggertallet i Norge. Dette kan poteten ta noe av æren for. 

Også sildefisket økte og gav billig næring. Hygienen ble bedre, og åpne ildsteder midt i stua 

ble mindre vanlig. Alt dette førte til at Norges befolkning ble mer en doblet på hundre år. 

(Libæk &Stenersen 91).  

I den første halvdelen av 1800-tallet, hadde ting begynt å skje. Norge hadde blitt mer 

selvstendige, bøndene begynte å engasjere seg og befolkning økte i et forrykende tempo. Et 

nytt samfunn var på vei.  

Fra 1850 ble dette nye samfunnet formet gradvis. Industrien og næringslivet vokste, samt 

utvandringen begynte. Man rettet seg også mer mot det utenlandske markedet og skipsfarten 

økte. Rundt 1900 hadde dampskipene tatt over for seilskipene som den største skipstypen. 

Storbritannia var Norges største handelspartner på denne tiden, men det gikk også skip til 

Australia, Sør-Amerika og Afrika som hadde med seg eksklusive varer som bomull, kaffe, 

spennende frukter og ris tilbake til Norge.  

 Etter hvert som industrialiseringen ble mer utbredt, ble det mindre bruk for gårdsarbeidere 

rundt i Norge. Flere og flere flyttet til byene, mens andre ble med dampskipene over 

Atlanterhavet.  
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”I perioden 1865–1900 emigrerte 432 000 nordmenn, hovedsakelig til USA og 

Canada”, (Mardal 04.01.2011: snl.no).  

Siden mange hadde flyttet fra bygdene inn til byene, ble bøndenes marked utvidet. 

Produksjonen på gårdene ble gradvis effektivisert og spesialisert. Korndyrkingen gikk ned (på 

grunn av billigere korn fra USA og Russland) og husdyrhold ble det mer av. Spesielt 

meieriprodukter hadde stor verdi inni byene. I 1889 ble Landbruksdepartementet opprettet for 

å ivareta det norske landbruket. Også innenfor fabrikkindustrien ble det behov for en 

interesseorganisasjon. Mange små slike organisasjoner ble samlet til LO 

(Landsorganisasjonen) i 1899.  

Mot slutten av 1800-tallet ble unionsspørsmålet tatt opp. Hvorfor skulle Norge være den 

minste i unionen med Sverige? Det startet med at Norge ville ha egen utenriksminister, men 

dette ble lagt på is da Sverige truet med krig. Da den norske regjeringen i 1905 kom med en 

lov om et norsk konsulatvesen, ville ikke den svenske kongen godkjenne dette. Stortinget 

bestemte (etter at regjeringen hadde gått av i protest) at Norge skulle løsrive seg fra Sverige. 

De konservative i Sverige ville gå til krig, men de moderat vant og Norge ble en egen stat, 

etter et par betingelser. Nedrustning av grensemilitæret for eksempel.  

Etter at Norge hadde blitt fri fra unionen, kom spørsmålet om kongedømme eller republikk. 

Etter en folkeavstemning der nesten 80 % svarte kongedømme, ble prins Carl av Danmark 

konge i Norge. Han tok navnet Håkon 7. og kalte sønnen sin Olav. (Libæk & Stenersen 1991). 

 

Måltidet i unionstiden med Sverige 
Inni byene, hos borgerskapet, som bestod av embetsmenn og rikfolk, hadde et noe annerledes 

måltidsmønster enn bondefolket. Borgerne bodde på enten flotte gårder, eller i villaer utenfor 

de forurensede fabrikkområdene arbeiderne måtte bo i. Mens mennene var ute og arbeidet, 

holdt kvinnene seg hjemme og hadde ansvar for at huset var pent og maten klar når mannen 

kom hjem fra arbeid. Hun hadde det likevel ikke på langt nær så tungt som bondekvinnene, 

for hun satte tjenestepikene til det tyngste arbeidet (Olsen 2000: s. 25) 

Handelen med utlandet førte til at borgerskapet kunne kjøpe eksklusive varer på markedet i 

byene. Det var et kjempestort utvalg, så lenge man hadde penger. Hverdagsmåltidene var med 

flere retter til og 
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 ”En suppe, hovedrett og dessert var vanlig til hverdagsmiddagen”(Olsen 2000: s. 27). 

Vin til maten var noe som gav stor status, særlig om det var i store mengder. 

Når vi snakker om borgerskapet og 

måltid, er det ett ord som beskriver 

det godt. Velstand. Selv om 

hverdagsmåltidene ikke var enkle og 

kjedelige, kan det virke sånn når man 

sammenligner de med selskapene, og 

måltidene her. Når det kom besøk, 

ville borgerskapet vise seg fra sin 

beste side, og det ble servert, fisk, 

skalldyr, vilt, fjærkre, kaker, kremer, 

eksotiske frukter og ikke minst vin 

(Olsen 2000: s. 28).  

Slike måltider innbyder jo til hygge og sosialt samvær på det aller høyeste. Men er det sånn, at 

man må servere de kosteligste retter for å få en god atmosfære rundt bordet, og for at det 

sosiale skal bli vellykket. Personlig mener jeg at dette vil variere fra hus til hus. Noen av de 

mer intime bondemåltidene, med kjernefamilien og vassgraut, kan ha hatt en større sosial 

betydning og mer hygge, enn de store borgerlige selskapene (og omvendt).   

På starten av 1800-tallet var 80 % av befolkningen innenfor jordbruket. Rundt 1850 endret 

dette seg med den industrielle revolusjon. Flere og flere flyttet inn til byene og tok seg arbeid 

på fabrikker og lignende. Bøndenes måltidssituasjon fortsatte slik den hadde gjort, mens den 

nye samfunnsklassen – arbeiderklassen/ middelklassen. For å gjøre det enklere å se 

forskjellene mellom de forskjellige samfunnsgruppene, har jeg valgt og ikke ta for meg 

arbeiderklassen/middelklassen og måltidssituasjonen her.  

Under et måltid på en bondegård på 18-1900-tallet, var det sosiale aspektet noe dempet. Man 

skulle ikke prate livlig og snakke om dagen, i alle fall ikke snakke om noe upassende, men 

nyte maten i fred og ro. Det var om å gjøre og snakke minst. En informant som var født i 1890 

har fortalt følgende:  

Figur 7: Måltid malt av Peder S. Krøyer mot slutten av 1800-tallet. 
Kilde: wordpress.com 
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”Det var helst noko stilt medan me åt, men det var ikkje forbod mot å snakka. Det fall 

nok ein og annan replikken. Når far ikkje var heime, var me friare og kunne sitja og prata 

noko” (Ulltveit 2003).   

Denne informanten forteller videre om at når det var større arbeid som måtte gjøres på 

gården, og et par arbeidskarer måtte hjelpe til, var det sosiale rundt måltidet triveligere enn 

ellers. I forhold til barna var måltidet viktig i den forstand at ungene skulle lære ved å lytte på 

foreldrene, og se på hvordan de oppførte seg. 

”Det i seg selv markerte den sosiale posisjonen måltidsfellesskapet hadde” (Ulltveit 

2003).  

Husbonden var den alle rettet seg etter, det var han som fikk den beste maten og satt ved 

enden av bordet.  Det var for eksempel ingen som reiste seg før husbonden gav tegn til det. På 

de store gårdene på Østlandet, var det vanlig at tjenestefolket åt i et eget rom, gjerne med 

“dårligere” mat. Et eksempel på hvordan måltidet skulle gjenspeile den sosiale posisjonen 

man hadde i samfunnet (Ulltveit 2003). 

 

2.8 Norge 1905 til 1945  
Etter unionstiden frem til første verdenskrig var det gode tider i Norge. Næringslivet vokste 

og samfunnet utviklet seg. Bilene kom til Norge og nye motorskip førte til en etter hvert 

eksplosjon i fiskerinæringen. Frem til første verdenskrig var det et voldsomt tempo på 

utviklingen. Dette førte blant annet til at flere husstander fikk elektrisitet som stort sett ble 

lagd av fossekraft. Men industrialiseringen tok ikke hensyn til individet. Den gamle 

felleskapsfølelsen fra bygdene, ble på en måte glemt inni byene. Mange var arbeidsløse og de 

som hadde arbeid, arbeidet under forferdelige forhold. Det var først mot slutten av 1. 

verdenskrig at forholdene bedret seg.  

Under den 1. verdenskrig forholdt Norge seg nøytralt. Men dette var ikke så lett. De gode 

handelsavtalene med Storbritannia førte til at engelskmennene omtalte Norge som ”The 

neutral ally” (Libæk & Stenersen, 1991: s.94). Under de første to årene av 1. verdenskrig var 

det gikk det bra for Norge. Norske varer var etterspurt og økonomien holdt seg stabil. De to 

siste årene, 1916-18, var derimot ikke så bra. Mindre varer på markedet og økte priser førte til 

at de som ikke hadde så mye, fikk enda mindre.  
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”lærere skrev rapporter om barn som var trette og hadde mye hodepine fordi de fikk 

for lite mat”(Libæk & Stenersen, 1991: s.94). 

Etter hvert som denne dyrtida (tiden der matvare prisene økte) fortsatte, måtte staten gjøre 

noen tiltak. Det ble opprettet sukker og kornmonopol og staten fikk kontroll over 

matvareomsetningen. Det ble også en tilspissing av klassemotsetningene under dyrtida. 

Vanlige folk irriterte seg over spekulantene som veltet seg i luksus. 

Selv om fellesskapsfølelsen ble mindre i byene, fortsatte den i bygdene. Noen år etter 1. 

verdenskrig hadde mange bønder det tøft med å tilbakebetale lån de hadde tatt opp for å 

modernisere gårdsdriften. På tvangsauksjoner boikottet ofte bøndene og truet med og ikke å gi 

bud på eiendommene hvis en forretningsmann overtok. Derfor bestod mange gårder som 

ellers ville blitt solgt i denne perioden, og produksjonen av mat økte.  

Men den økte matproduksjonen førte til at prisene på landbruksvarene minket. Det ble et 

overskudd av varer og noe måtte bli gjort. Staten grep også her inn og bestemte hvor mye som 

skulle produseres. Også fiskerinæringen led under denne tiden. Fiskerne kunne ikke betale 

tilbake lånene de hadde tatt opp og de måtte selge de nye fiskebåtene. I Nordland spesielt var 

det dårlige kår og mange var på grensen av hungersnød i en periode.  

Børskrakket i USA, 1929 kom til Norge året etter. En tredjedel av Norges befolkning var uten 

jobb og det ble en økonomisk krise. De som derimot hadde jobb, fikk mye mer for pengene 

sine enn før. Husene deres ble utstyrt med all slags nytt utstyr som elektriske komfyrer, nye 

møbler og sportsutstyr. Klasseskille økte!  

 Utover på 1930 tallet ble det politiske partiene mer adskilte i meningene og LO jobbet 

hardere for å bedre arbeidernes vilkår. Det ble ikke gjort noen tiltak for å utbedre det norske 

forsvaret og Norge var relativt sjanseløse når tyskerne kom i 1940.  

Selv om Norge hadde et utgangspunkt om å holde seg nøytrale, kom tyskerne og var her i fem 

år. Kongehuset og regjeringen rømte til England når tyskerne kom, og Vidkun Quisling 

utnevnte seg selv til statsminister. Etter hvert tok tyskerne over de norske ressursene. Norsk 

aluminium, magnesium og fisk ble eksportert til Tyskland og brukt i krigføringen.  

Quisling tok snart over den offentlige administrasjonen, noe som møtte mye motgang. 

Nordmennene begynte å danne motstandsbevegelser og det ble en slags allmenn streik mot 

Nasjonalsosialismen. Lærere nektet å lære det nazistene ville, Høyesterett gikk av, ledelsen i 
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LO gikk av osv. Tyskerne begynte å straffe motstanderne, men det var til liten nytte. 8 mai 

1945 ga tyskerne opp kampen og Norge var et fritt land igjen.   

 

Måltidet i Norge fra 1905 til 1945 
I denne perioden, er det matmangel og overflod om hverandre. Måltidet og den sosiale 

betydningen endret seg likevel ikke så mye i disse førti årene. På bondegårdene var dagen lagt 

opp slik som den hadde vært i et par hundre år.  

Bondemåltidet endret seg ikke så mye utover 1900-tallet. Riktignok forsvant mange av 

gårdsarbeiderne inn til byene, og det ble færre rundt bordet (Ulltveit 02.03.2011). Inni byene 

hos borgerskapet var måltidet stort sett det samme i denne epoken som forrige.  

Selv om jeg ikke kan basere noe av dette på kilder, vil jeg anta at måltidet noen steder, av og 

til ble brukt som arena for planlegging av motstandskamp under krigen. Det sosiale, den 

nasjonale felleskapsfølelsen det eventuelt var rundt slike måltider, må ha vært stor.  

Matpakka  

Som det ved flere anledninger har blitt nevnt, endrer måltidstradisjoner og matvaner seg sakte. 

Et unntak fra dette er matpakka, som utviklet seg i løpet av ti år. Det var vanlig at barn på 

1920-tallet spiste grøt eller loff, gjerne med kaffe til. Carl Schøitz var en anerkjent 

helseekspert som var sterk motstander av denne varme grøten. Han mente barna trengte rå og 

sunn kost, som grovt brød med pålegg, frukt eller grønnsaker, samt tran (Gran 10.09.2010). 

Oslofrokosten ble derfor innført i Oslo, 1932 av Schøitz. I resten av landet hadde man ikke 

råd til å tilby gratis mat, og derfor tok man med egen mat – matpakka. Matpakka festet grepet 

i norsk skolehverdag, og etter hvert i arbeidslivet. Den står også i dag svært sterkt og er et av 

kjennetegnene for oss nordmenn. (Gran 10.09.2010).  

Jeg vil også anta at matpakka ble viktig for de som arbeidet på fabrikker. På fabrikkene 

arbeidet man ikke ved siden av kjøkkenet (slik man gjorde på bondegårdene), og medbrakt 

mat var nok løsningen. Dette måltidet, hvor alle hadde med hver sin mat, var nok et spesielt 

fellesskap.  
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2.9 Etterkrigstiden 
Etter krigen var det spesielt en mann som var sentral i forhold til oppbyggingen av landet - 

Einar Gerhardsen. Motstandskampen under krigen hadde samlet folket og fellesskapet ble 

ytterligere styrket under gjenreisingen av landet. Et eksempel på dette er når alle partiene på 

Stortinget stemte for det samme, fellesprogrammet. Dette programmet hadde 

sosialdemokratiske trekk og gav staten hovedansvaret for samfunnsutviklingen, i følge Libæk 

& Stenersen (1991). Alt næringsliv ble nøye kontrollert, noe som ga stabilitet.  

På grunn av krigen var tilgangen på varer som kjøtt, fisk, klær og sko liten. Det ble derfor en 

rasjonering på disse varene frem til 1952. En stor hendelse på denne tiden, var når den første 

bananbåten kom til Norge etter krigen. Noe vi i dagens samfunn neppe ville feiret 

(temaweb.net 28.02.2011). 

I etterkrigstiden var det en stor befolkningsvekst og industrivekst. Norge fikk snart en av 

Europas raskest voksende økonomier og fikk plass blant de rike landene.  Det var stor enighet 

i Norge at klasseskille og arbeidsløsheten fra mellomkrigstida ikke skulle tilbake. Velstanden 

økte i et jevnt tempo og hjemmene ble bedre utstyrt. Kjøleskapet som kom til Norge rundt 

1950 var revolusjonerende innenfor konservering av mat.  

Det ble også en voldsom befolkningsvekst i etterkrigstiden. Det største norske barnekullet 

kom nettopp i 1946.  

En av de viktigste grunnene til at Norge raskt fikk bygget seg opp igjen, var Marshallhjelpen. 

Den kom fra USA og bestod av 2500 millioner kroner. En eventyrlig sum på den tiden. Uten 

denne hjelpen fra over Atlanteren, ville det tatt mye lenger tid for Norge og bygge seg opp 

igjen etter krigen, og den økonomiske stabiliteten og overskuddet vi har i dag, ville nok ikke 

vært så stor (temaweb.net 28.02.2011) 

Jordbruket ble på 50-tallet industrialisert her i Norge. Melkemaskiner og traktorer gjorde 

arbeidet mye lettere for bonden. Nå begynte også spesialiseringen innenfor jordbruket. 

Istedenfor å produsere litt av alt til eget bruk, fokuserte man hele gårdsdriften på et eller få 

områder. For eksempel melkekuer eller korndyrking. På grunn av maskinene og 

spesialiseringen, ble behovet for arbeidskraft på gårdene mindre og enda flere flyttet til byene. 
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I etterkrigstiden var det et ganske bestemt kjønnsrollemønster i Norge. Mennene skulle 

arbeide og skaffe inntekt, mens kvinnene skulle være hjemme og passe husholdet 

(regjeringen.no 28.02.2011).  

 

Måltidet i etterkrigstiden 
Måltidet i etterkrigstiden, var i likhet med resten av samfunnet, preget av felleskap. Også 

kjønnsrollene som var på denne tida, la grunnlaget for hvordan måltidet ble praktisert. Når 

kona var hjemme hele dagen, var en av hennes hovedoppgaver å ha maten klar når mannen 

kom hjem. Som tidligere nevnt, kjønnsrollemønsteret var bestemt. 

1950 og 1960-tallet blir ofte omtalt som måltidets gullalder. Kvinnene var hjemme som 

husmødre, og et av de viktigste formålene med dagen, var å gi mannen et godt måltid når han 

kom hjem. Dette var på mange måter likt det borgerlige systemet på 1800-tallet. Under 

måltidene var det faren som var autoritær, og det var han barna rettet seg etter, slik som på 

bondegårdene hundre år tidligere (Ulltveit 2003). Denne litt ”utdaterte” maktfordelingen var 

en av hovedgrunnene til kvinnefrigjøringen på 1970-tallet.  

Den sosiale betydningen av måltidet på 50 og 60-tallet, vil jeg anta var stor. Det var her 

familien samlet seg etter en dag ute i offentligheten. Samtalen gikk nok antageligvis litt friere 

enn på 18-1900-tallet, men neppe så fritt som i dag. Det var ikke alt som sømmet seg som 

samtaleemne rundt bordet.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8: Husmor fra 1950-tallet. Kilde: ndla.no
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På 50-tallet brukte man 30 % av inntekten på mat (Bugge & Døving 2000). Dette antar jeg 

førte til at måltidet ble mer verdsatt, og brukt mer tid på. Jeg ser det naturlig at når man brukte 

opp mot 1/3 av budsjettet på mat, var ikke måltidet noe man fort gikk igjennom for å drive 

med andre aktiviteter.  

På bakgrunn av skjønnlitterære bøker fra forfattere som Anne Cath Vestly, får jeg et inntrykk 

av at måltidene, det sosiale og hva som ble spist var preget av rutine. I bøkene om Ole 

Aleksander Filibom-bom-bom lever familien, Far, Mor, Ole Aleksander og Bitteliten, i en 

blokk i utkanten av Oslo. Moren er hjemmeværende, mens det er faren som tjener alle 

pengene. Når faren kommer hjem, har moren vasket og ryddet i løpet av dagen, og står klar 

med den varme middagen når han kommer hjem. Den sosiale rollen måltidet hadde på 50- og 

60-tallet var stor og denne tiden blir ofte omtalt som måltidets gullalder (Bugge & Døving 

2000).  
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3 Måltidets betydning i dag  

3.1 Innledning om måltidet i dag 
Måltidets betydning i dag, har jeg gjort noe annerledes enn de foregående epokene.  Jeg har 

for eksempel ikke skrevet noe om dagens samfunn, fordi det er altfor omfattende. I denne 

oppgaven ville jeg se på de lange linjene, og hvordan måltidets betydning har vært i historien, 

fremfor å ta for meg dagens samfunn. Det er likevel naturlig å spørre seg hvordan situasjonen 

er i dag, etter å ha sett på hvordan det har vært før. Derfor går jeg kun inn på det moderne 

måltidet til en viss grad, og utelukker emner som høytider og andre anledninger.  

Kunnskap om måltidets betydning i dag har jeg forsøkt å dokumentere med egne 

spørreundersøkelser og intervju 

I dagens Norge, er familiene blitt mindre og flere er enslige. Det er fortsatt vanlig å spise 

måltider sammen, spesielt middag, men livsstilen vi lever i dag, setter det å samles rundt et 

måltid på prøve. Foreldrenes arbeidssituasjon og barnas fritidsaktiviteter fører til at de felles 

måltidene, slår sprekker. Måltidet blir både redusert i kvalitet og tid (Olsen 2000: s. 67).  

De vanligste måltidene som blir spist i dagens Norge, er frokost, lunsj, middag og kveldsmat. 

Det varierer når på dagen de forskjellige måltidene blir spist, noe som ofte avhenger av 

arbeidssituasjon eller døgnrytme. For noen er det vanlig å starte dagen med frokost i ti -tiden, 

mens for andre klokken fem om morgenen. Resten av måltidene stiller seg etter det første man 

spiste, og middag klokka to, er ikke uvanlig for en som spiste frokost klokken fem.  

 

3.2 Presentasjon av praktiske undersøkelser  
I denne praktiske delen vil jeg, som tidligere nevnt, gjennomføre en spørreundersøkelse. Jeg 

vil spørre folk i forskjellige aldre og samfunnslag om hvordan måltidet er hjemme hos dem. 

Samles de til alle måltider? Eller bare en gang i blant. Hva betyr måltidet for dem? Rett og 

slett hvilken betydning måltidets sosiale aspekter har for hver enkelt person.  
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Jeg vil også se nøyere på om underholdning eller informasjon er en del av måltidet? 

Kombinerer man måltidet med andre ”viktigere” ting? Jeg har også spurt om hvilke måltid i 

året som er viktigst, og i hvilken retning de mener måltidets posisjon beveger seg.  

I tillegg til dette har jeg også gjennomført et dybdeintervju av Håkon Wegge i forhold til 

hvilken rolle måltidet hadde de 48 timene han satt på glattcelle. Dette gjorde han i forbindelse 

med sin årsoppgave, som handler om kjedsomheten. Jeg er klar over at dette ikke har så mye 

faglig tyngde, men det gir en annen innfallsvinkel på problemstillingen.  

 

3.3 Gjennomføring av undersøkelsene 
Jeg laget en spørreundersøkelse med seks spørsmål. Spørsmålene i skjemaet (vedlegg 1) 

omhandlet hvor mange måltider den aktuelle personen spiser hver dag. Hvor mange av disse, 

denne personen spiser sammen med andre. Om måltidet er viktig for personen, om måltidet 

blir kombinert med andre aktiviteter som underholdning eller informasjon/arbeid. Jeg stilte 

også spørsmål om hvilket måltid i året som betyr mest, sosialt sett. Til slutt spurte jeg om 

personen tror måltidet mister sin sosiale betydning, til fordel for underholdning eller lignende. 

Etter jeg hadde skrevet spørsmålene, gikk jeg rundt og leverte spørreundersøkelsen til 

tilfeldige personer. Jeg passet på og få et bredt aldersspenn (ca 15-65 år) samt variasjon 

mellom kvinner og menn. 

Jeg gjennomførte også et intervju med Håkon Wegge, og hans opplevelse av måltidet på 

glattcelle. Her ville jeg finne ut om måltidet fikk en annen betydning på en arena uten noen 

form for sosialt selskap. Om han i ettertid reflekterte noe på dette, og om denne opplevelsen 

endret hans syn på den sosiale betydningen rundt måltidet. 

 

3.4 Resultat av spørreundersøkelsen 
Resultatene eller indikasjonene jeg fikk ut av denne spørreundersøkelsen, viser noe av dette 

jeg har trodd, om at måltidet i dagens samfunn mister noe av sin sosiale betydning. 65 % av 

alle som deltok i spørreundersøkelsen spiser 3-4 måltider hver dag. Men bare 30 % spiser 3-4 

måltider sammen med andre. Selv om ingen av de som deltok i undersøkelsen spiser 1-2 

måltider hver dag, spiser 35 % kun 1-2 måltider hver dag sammen med andre.  
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70 % av de som deltok, sier at det hender de kombinerer måltidet med underholdning, arbeid 

eller lignende. Det jeg tolker ut i fra dette, er at de måltidene som ikke blir spist sammen med 

andre, blir spist foran TV’en eller datamaskinen.  

Det jeg ikke forstår, er at 55 % sa at måltidet var viktig som samlingssted, og at 35 % sa at det 

var sånn passe viktig. Hvorfor virker det da som om måltidets sosiale betydning går nedover. 

Dette kan muligens skylde at man ikke får til å spise sammen. At den travle livsstilen, ikke gir 

rom for å sette seg ned og spise sammen? 

Under spørsmålet om hvilket måltid i årets løp som blir satt høyest sosialt sett, var det ikke 

overraskende høytidene som de fleste verdsatte mest. Hverdagsmåltidet med familien ble også 

høyt verdsatt.   

Det siste spørsmålet, var det jeg var mest spent på. Hvilken retning tror folk at måltidet 

beveger seg mot? 30 % tror at måltidet mister sin betydning. 50 % mener at måltidet til dels 

mister sin betydning, mens bare 10 % svarte at de ikke tror måltidet mister sin betydning. 

 

3.5 Intervju med Håkon Wegge 

Håkon Wegge går sammen med meg i tredje klasse, studiespesialiserende på Røyken 

Videregående Steinerskole. Han skriver en oppgave om kjedsomheten. I forbindelse med 

dette satt han 48 timer på glattcelle. Det eneste meningsfylte han gjorde her var å sove og 

spise. Ellers bare tidsfordriv. Jeg vil derfor intervjue han om hvilken betydning måltidet hadde 

for han inne på glattcellen.  

1. Hvordan var det å sitte på glattcelle? 

Det var veldig ensformig. Det skjer naturlig nok veldig lite. Man må skape noe selv for 

å få noen høydepunkter. Jeg prøvde å lage noen rytmer, eller ritualer nærmest.   

2. Måltidet var en av to ting du gjorde der inne. Hadde måltidet en annerledes betydning 

alene på glattcelle, i forhold til hjemme rundt middagsbordet med familien? 

Ja. I og med at det var det mest spennende som skjedde der inne, fikk det en stor 

betydning. En ting var at jeg gledet meg til det (stas). Jeg ville gjøre så mye som mulig 

ut av det. Jeg kunne ikke bli underholdt eller sosialisere meg med andre. Jeg tenkte 

mer på det jeg spiste. Spiste jeg en brødskive med skinke, var alt fokus rundt denne 

skiva.   
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3. Ser du annerledes på måltidet etter denne opplevelsen? Har den fått deg til å se en 

større verdi i det å spise med andre? 

Det er tvetydig. Jeg verdsetter absolutt det sosiale rundt spising. Fra før av var jeg 

veldig kjent med det sosiale rundt måltidet. Det var fint å fokusere mer på måltidet. 

Men jeg merket at det var godt å spise rundt et bord, med ekte bestikk, tallerken og 

duk. Helhetsopplevelsen av måltidet med hvordan bordet er dekket osv. har jeg helt 

klart blitt mer oppmerksom på etter tiden i cella  

4. Gjorde du noe spesielt i forhold til det å spise der inne? I hjemmet tenner man for 

eksempel lys, ber bordbønn eller lignende. Gjorde du noe slik?  

Ja. Jeg hadde ikke lys eller noe slikt. I etterkant kunne jeg godt bedt en bordbønn, men 

jeg tenkte ikke på det. Men jeg hadde et ritual, som tidligere nevnt. Jeg satte 

madrassen min oppover veggen, brettet tre tepper som jeg la på en spesiell måte rundt 

madrassen, kun når jeg spiste. Så satte jeg maten pent på teppet ved siden av 

madrassen. Satte meg på madrassen og spiste. Estetikken ble viktigere. Brødskivene 

måtte ligge riktig på tallerken og lignende.  

 

 

5. Har du noen andre tanker om dette i ettertid?  

Man glemmer å verdsette de sosiale verdiene rundt måltidet viss man hele tiden spiser 

med andre. Derfor tror jeg det er lurt og fra tid til annen å spise alene, for og 

ordentlig sette pris på det sosiale rundt måltidet.   

 

Det siste Håkon sier i dette intervjuet, er noe jeg ikke har tenkt på tidligere. Bør man være 

usosial under måltidet en gang i blant, for å kunne verdsette det sosiale ved et måltid? Jeg tror 

at det å spise alene, gir på den ene siden et meget stort fokus på maten, men på den andre 

siden et fokus på at man spiser alene. Derfor tror jeg det kan være sunt å spise alene en gang i 

blant, for å øke bevisstheten rundt de sosiale verdiene et måltid har. 4 Drøftning: ”Måltidet – 

fra kollektivt ritual til individuell nytelse” 
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4 Drøftning: ”Måltidet – fra kollektivt ritual til individuell 

nytelse” 

4.1 Hva kan vi lære av historien? 
Et av målene med oppgaven, er å finne ut av måltidets betydning både i et historisk 

perspektiv, og i dagens samfunn. Den historiske oversikten viser hvordan måltidet som sosial 

arena endrer karakter og funksjon med skiftende tider. Jeg har mot slutten av denne oppgaven, 

sett en utvikling i samfunnet, som påvirker måltidets betydning:  

Fra de første menneskene kom til Norge, frem til dags dato, har menneskene hatt det 

biologiske behovet for mat. På denne måten er vi lik dyrene. En av de tingene som skiller oss 

fra dyrene, er behovet for sosialisering rundt maten. Betydningen av denne sosialiseringen 

rundt maten, som vi kaller måltidet, har endret seg opp igjennom årene. Det har naturlig nok 

vært meget vanskelig å finne sikre kilder om måltidet i steinalderen, men med arkeologiske 

funn om boforhold og næringsveier, har jeg forsøkt å resonnere meg frem til et bilde av 

måltidssituasjonen for 8000 år siden. 

Samfunnet påvirker måltidet i aller høyeste grad. Dette er noe jeg med relativt høy sikkerhet 

kan si, etter å ha gått gjennom Norges historie, parallelt med måltidets historie.  

Måltidets betydning som sosial 

arena, har opp igjennom tidene i 

Norge, har vært sterk, og viktig 

for utviklingen av samfunnet. 

Fra epoke til epoke har likevel 

betydning variert noe, men den 

har alltid vært relativt stor. En 

utvikling jeg kan se, er at det 

blir færre og færre samlet rundt 

bordet – til måltidene, og 

spørsmålet er om måltidet 
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virkelig er i ferd med å miste sin betydning som sosial arena?  

4.2  Hva er det sosiale? Og hvilken betydning har det? 
I denne oppgaven, skriver jeg om måltidets sosiale betydning. Men hva er det sosiale, og 

hvorfor ta vare på det?  I følge det store norske leksikon er sosial definert på følgende måte: 

”sosial, som angår samfunnsforhold; (betegnelse på ordninger) som fremmer 

fellesskap eller som tar sikte på en lik eller rettferdig fordeling av goder. Også betegnelse på 

individuelle egenskaper: et sosialt individ er en omgjengelig person som liker selskap med 

andre, som er skikket for liv i samfunn.” (snl.no 04.03.2011).  

En annen måte å forstå det sosiale på, er å se på det som et møte mellom mennesker. Dette er 

noe filosofen Martin Buber (1878-1965) har reflektert mye rundt. Han mente at relasjoner 

mellom mennesker er det grunnleggende for vår kunnskap om verden (Tønnesen 1999). Også 

at det først kan skje en utvikling, når mennesker møtes. Det jeg mener, er at måltidet er en 

arena der man har et meget bra utgangspunkt for en slik sosial utvikling utvikling.  

 

Måltidet har uten tvil hatt en enorm 

betydning opp i gjennom tidene, fordi det er 

stedet man får næring. Et av de biologiske 

behovene. Men har vi også et behov for 

sosialisering rundt dette næringsinntaket? 

Maslows behovspyramide legger frem sosiale 

behov som et av de grunnleggende behovene 

vi har (no.wikipedia.org 04.03.2011). Jeg tror 

derfor å kombinere disse to helt nødvendige 

behovene, næring og sosialisering har helt 

fra menneskets opprinnelse vært naturlig.  

 

4.3 Å skape relasjoner 
I dagens individsamfunn, må man skape forbindelser og relasjoner med andre mennesker, for 

å kunne fungere. Hvis man ser på dette i et historisk perspektiv, er dette med å skape 

forbindelser alene, et relativt nytt fenomen. På 1800-tallet for eksempel, var familien samlet 

Figur 9: Maslows behovshierarki. Første gang publisert i 
1954 (Maslow 1954). 
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hele tiden, for så vidt hele livet også. Familien eller foreldrene dine, var de som bestemte 

hvem du skulle gifte deg med, uten særlig mye hensyn til hva du ville. Man var altså født inn i 

et system hvor alle de sosiale relasjonene var tilrettelagt for deg.  

Ser man enda lenger tilbake, til steinalderen. Var bosetningene på kanskje tjue-tretti stykker. 

 Her var det enda mindre behov for sosiale kunnskaper og initiativ for å være med i gruppen.  

Man var født inn i en bosetning hvor alle var både avhengige og sterkt tilknyttet til hverandre. 

 

Ser man på nåtidens samfunn, må man ha en sosial intelligens, og en form for initiativ for å 

bli en del av en familie, et kollegium eller en del av en vennegjeng. Skal man for eksempel, 

begynne på en ny skole, eller i en ny jobb, er man oftest alene i starten. Man trenger evnen til 

å skape sosiale relasjoner for å finne mening og ”overleve” i dagens samfunn. 

 

4.4 Måltidet som arena for sosiale ferdigheter 
Tidligere har jeg hevdet at måltidet er en av de fremste arenaene for å tilegne seg evnen til å 

sosialisere. Fra barndommen av er det en rekke regler, bordskikker man får terpet på under 

måltidet. Som og ikke spise med mat i munnen, sitte ordentlig på stolen osv. Men man lærer 

også noen grunnleggende prinsipper i forhold til det å leve sammen. Vi mennesker lever i 

flokk (samfunn), og vi må ta hensyn til hverandre. Under måltidet får barna lære at man skal 

dele, ikke være egoistiske (empati) og hvordan de sosiale normene er i samfunnet. 

Måltidet er også en av de fremste arenaene for kommunikasjon mellom mennesker. En av de 

stedene et barn lærer å gjøre seg forstått, samt ikke minst å lytte, er nettopp måltidet. Dette 

med å kunne kommunisere er jo en svært viktig egenskap når det kommer til å skape 

relasjoner. Personlig tror jeg en politisk debatt under et måltid ville ført til en bedre debatt, 

hvor partene til en mye større grad hadde sett verdiene i motstanderens synspunkter, fordi 

måltidet er et sted man har lært seg å lytte. Måltidet mener jeg også er et sted som fremmer 

velvilje og god dialog.  

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at barn som har hatt ordentlige rammer rundt måltidet i 

oppveksten, har et mye bedre utgangspunkt innenfor det sosiale miljøet. At de klarer å 

samarbeide, ta kontakt med andre og å finne sin plass i en gruppe. Jeg må likevel presisere at 

de har et bedre utgangspunkt, om de ikke nødvendigvis klarer å skape forbindelser med andre.  
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Så til spørsmålet, hvorfor ta vare på måltidets sosiale betydning? En grunn, som jeg tidligere 

har snakket mye om, er barnas sosiale intelligens som blir (etter min mening) utviklet mye 

rundt et måltid. Men hvorfor kan ikke barnehagene eller skolene gjøre dette? Spør vel kanskje 

du som en kritisk leser. Selvfølgelig kan barnehagen eller skolen stå for dette, men de fleste 

foreldre vil vell ha en form for kontroll over barnas oppdragelse. Også mye av barnets 

identitet tror jeg blir skapt rundt måltidene i oppveksten, noe som gjør måltidet viktig. 

Under forrige valgkamp, var skolemat et viktig tema. Jeg tror også at ordentlige måltider er 

svært viktig for å få en god skolehverdag. Det finnes flere eksempler på skoler som har innført 

frokost før skolen, slik at elevene skal få en bedre start på dagen(smutthullet.no 06.03.2011). 

Uavhengig om dette har en innvirkning på resultater i timene (som de fleste skolene er mest 

opptatt av), vil jeg påstå at det sosiale miljøet bedrer seg, i tillegg til eventuelle forbedrede 

eksamensresultat.  

I denne oppgaven har barna og deres beste en ganske stor plass. Slik tror jeg det også er 

hjemme hos barnefamilier. At barna får mye oppmerksomhet rundt måltidene. Men er det bra 

at barna får så mye fokus? Personlig tror jeg at måltidet ikke burde være rettet spesielt mot 

noen, og at alle burde få si det de har på hjertet. Det er allikevel barna som oftest har det mest 

”spennende” å fortelle om sin dag i barnehagen/skolen, og ikke foreldrene om deres dag på 

jobb. Så da blir det kanskje naturlig at barn får mer oppmerksomhet under et måltid. Det er 

også barna som er fremtiden, og det er de som skal bringe måltidstradisjonene videre!   

 

4.5 Matens plass i måltidet  
I denne oppgaven, har måltidet i forbindelse med det sosiale, hatt hovedfokuset. Men maten er 

jo naturligvis en stor del av måltidet.  

Slik jeg ser det, består et måltid av to deler. Den ene er maten, eller næringen, den andre er det 

sosiale rundt dette næringsinntaket. For at et måltid skal være vellykket, mener jeg at begge 

disse komponentene må være til stede. God mat, men med dårlig stemning rundt bordet, fører 

ikke til et godt måltid. ”Dårlig” mat med god stemning kan forekomme, men det blir ikke et 

fullkomment måltid.

Så lenge man har god stemning rundt bordet, gjør det ikke så mye om man blir servert 

helfabrikata, eller ferdigmat (mat som bare skal tines eller varmes, som hermetikk eller 

frossenmat (Olsen 2000: s.63)). Det kan fremdeles bli et bra måltid. Men om man blir servert 
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mat som er lagd fra grunnen av, og som er bearbeidet med mye bevissthet og omtanke, mener 

jeg at man først da kan få et ordentlig vellykket måltid.

 

4.6 Måltidet i dag 
Det naturlige instinktene mennesket har, er å spise når man er sulten, slik som dyrene gjør. 

Men likevel har vi faste tider hvor vi spiser, og de holdes som regel. Grunnen til dette, er 

måltidets betydning. At det sosiale rundt måltidet er så viktig for oss, at man venter til alle i 

familien har kommet, før man spiser. Selv om dette kan bli ganske ubehagelig hvis man er 

svært sulten. Men begynner dette å gå i oppløsning? Å ta en pølse på vei hjem fra jobben, 

virker ganske harmløst. Men hvis dette fører til at du ikke er sulten når du kommer hjem, og 

ikke deltar i det fellesskapet som er lagt opp rundt måltidet, er det ikke så harmløst lenger. 

Selv om man ikke synes dette har noe å si for seg selv, kan dette gå utover resten av de som 

spiser. De hadde muligens gledet seg til å tilbringe tid med deg og sosialisere.   

Et av målene med denne oppgaven, er å finne ut hvordan måltidet står i dag. Den voldsomme 

utviklingen og forandringene i samfunnet som har funnet sted de siste 200-årene, har nok 

utvilsomt påvirket måltidets posisjon. En ting jeg la merke til under arbeidet med den 

historiske delen, var at måltidet og samfunnet henger sammen. De siste årene har man fått en 

stor innflytelse av matkulturer fra andre land. Kebab, pizza og taco er i dag like vanlig til 

middag som kjøttkaker eller fiskepudding. Dette er en direkte konsekvens av globaliseringen, 

men har dette gjort noe med måltidet? Dette vil jeg komme tilbake til senere.  

Det er likevel noen måltider man ser på som viktigere enn andre. Julemiddagen, eller måltidet 

på sin egen fødselsdag. På ett område, virker det som måltidstradisjonene holder seg inntakt. I 

høytidene har måltidet en sentral plass. Personlig går julaften egentlig med til å vente på det 

store måltidet, selve julemiddagen på ettermiddagen/kvelden. Noe jeg tror flere kjenner seg 

igjen i.  

Grunnen til at jeg vil ta opp dette temaet i oppgaven min, er at jeg ser noen tendenser i dagens 

samfunn som tidligere ikke har vært til stede. For eksempel ”å spise på veien”. Det har ikke 

før de siste årene blitt aktuelt, fordi man tidligere måtte stoppe og tenne opp bål for å kunne 

lage mat. Også underholdning og informasjon har blitt en større del av måltidet, mener jeg. Å 

spise middag foran Tv’en, høre på radio under frokosten, slike tendenser skyver det sosiale 

aspektet ved måltidet til side. Det er naturlig nok mye mer spennende for en tenåring å se på 
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en actionfilm mens han/hun spiser, istedenfor å høre på mamma og pappa mase om hva som 

har skjedd i løpet av dagen og lignende. Men det er under denne masingen at de viktige 

sosiale spørsmålene kommer opp, det er her foreldrene for vite hvordan det går med barna. 

Jeg kjenner meg godt igjen i situasjonen med og heller sitte foran Tv’en å spise, istedenfor å 

samles rundt spisebordet. Men nå i etterkant er jeg veldig glad for at mamma har stått på sitt, 

og tvunget meg ut av Tv-stua.   

Etter personlig oppfatning, og i følge spørreundersøkelsen, har den sosiale betydningen rundt 

et måltid i dag gått noe ned. Men i følge en rapport fra Statens institutt for forbruksforsking, 

utgitt i 2000, hevdes det av måltidet trolig aldri har stått sterkere:  

”Som konklusjon viser denne rapporten at måltidet som sosial, moralsk og familiær 

institusjon står sterkt i Norge, og at det sannsynligvis aldri har stått sterkere.” (Annechen & 

Bugge, 2000).  

Det er vanskelig å finne en fasit på hvor stor den sosiale betydningen måltidet har i dag. Dette 

spørsmålet tror jeg er noe den enkelte person må stille seg. Hvor stor betydning har det sosiale 

rundt et måltid for meg? 

 

4.7 Måltidets rolle som sosial arena i fremtiden – det bærekraftige 

måltidet? 
Et av de viktigste spørsmålene jeg stiller meg selv, etter å ha vært gjennom den historiske 

delen og nåtiden, er hvordan dette vil bli i fremtiden. Hvordan skal måltidets sosiale rolle skal 

holdes inntakt? Måltidet som en arena for næring, vil nok alltid bestå. Men vil det sosiale 

aspektet ved måltidet opprettholde sin viktige betydning?   

Hvordan måltidet vil bli i fremtiden, er det naturligvis ingen som vet. Men man kan likevel 

danne seg et bilde av situasjonen i fremtiden ved å se på utviklingen til nå. Er det noen 

særtrekk, noen mønstre vi kan følge for å komme frem til en slags konklusjon om hvordan 

måltidets sosiale aspekter vil se ut? 

Jeg kan se et mønster innenfor samfunnet, som påvirker måltidet, og dets sosiale betydning 

direkte. Individualisering. Det jeg har sett fra steinalderen og frem til i dag, er at vi stadig blir 

færre rundt bordet, i alle fall i hverdagen. Dette har en påvirkning på det sosiale aspektet ved 
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måltidet, og hvis denne utviklingen fortsetter, sitter vi muligens alene ved middagsbordet i år 

2111.  

Tegnefilmen Wall-E (Walt Disney Pictures 2008) har (muligens uten en intensjon om det) 

tegnet et bilde av måltidet i fremtiden. Jorden har som følge av forbrukssamfunnet vi lever i 

dag, gått under, og menneskene bor derfor på et romskip ute i solsystemet vårt. Inne på 

romskipet, ligger alle menneskene på 

svevende senger, med en skjerm 

fremfor seg. De flyter rundt inni dette 

romskipet, på denne sengen, med hele 

sin oppmerksomhet rettet mot 

skjermen. Menneskene har blitt 

fullstendig individualisert, og ingen er 

sosiale i noen grad. Maten blir spist på 

denne sengen, servert av roboter, og 

alle måltider tilbrakt foran skjermen.  

Er det slik måltidet vil se ut i fremtiden? I denne filmen har det sosiale fullstendig mistet sin 

rolle, noe som mest sannsynlig ikke kommer til å skje. Men igjen, ingen vet jo med sikkerhet! 

Noen som har sett annerledes på saken er to forskere, Annechen Bugge og Runar Døving, fra 

statens institutt for forbruksforskning. I følge en rapport som Bugge og Døving har skrevet, 

vil måltidet stå sterkt i fremtiden. Dette sier de på bakgrunn av dagens satsing innenfor 

næringsrik mat, innvesteringene i dagens kjøkken og fokuseringen vi har på mat, måltider og 

helse (blant annet).  

Bugge og Døving har på alle måter et større grunnlag for å uttale seg om denne saken enn 

meg, og det de fremlegger, kan godt hende blir utfallet i fremtiden. Likevel må jeg påpeke at 

de ikke har et så stort fokus innenfor det sosiale aspektet ved måltidet som det jeg har hatt i 

denne oppgaven, og er muligens ikke så relevant i forhold til det jeg gjør. Jeg vil også trekke 

frem at 80 % av de som svarte på min spørreundersøkelse svarte at de tror måltidet mister/til 

dels mister sin betydning som sosial arena.  

Angående dette med å bevare måltidets sosiale betydning i fremtiden, tror jeg bevissthet er 

veien å gå. Det er også noe av det jeg har funnet ut av etter å ha skrevet denne oppgaven. Jeg 

Figur 10: Illustrasjon fra filmen Wall-E. 
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har lært om de kvalitative egenskapene et måltid har, og dette har gjort at jeg ser viktigheten 

av måltidet tydeligere. I forhold til å bevare det sosiale aspektet ved måltid, hvordan gjøre det 

bærekraftig, kan man først oppnå, når flere blir klar over disse egenskapene et måltid har.  

Fordi vi lever i et mer individualisert samfunn, tror jeg det har blitt mer opp til hver enkelt å 

gi måltidet mening som en sosial arena. Det er vårt ansvar å bruke måltidet, og den sosiale 

arenaen det er, til å gi det et innhold. 



49 
 

5 Avslutning 
 

Etter å ha skrevet en oppgave om måltidet, historien og dets betydning, har jeg lært mye. 

Norges historie helt fra begynnelse frem til 1960 har vært en relativt stor del av oppgaven, og 

noe jeg har lært mye om. Men det jeg har lært aller mest om, og  det jeg vil i størst grad ta 

med meg videre, er måltidets svært viktige rolle. Slik jeg ser det, er det viktig å ivareta 

måltidets sosiale verdier fordi, det utvikler deg som menneske og hever livskvaliteten din. Og 

de tingene det sosiale aspektet ved måltidet lærer deg fra du er liten, er hvordan man skal 

oppføre seg (bordskikk og empati) i samfunnet vi lever i, og hvordan skape relasjoner mellom 

mennesker (sosial utvikling og kommunikasjon).  

Etter nå å ha sett på historien, har jeg sett at samfunnet blir stadig mer individualisert. 

Tradisjonene begynner (på mange områder) å miste grepet. Måltidet blir ikke lenger praktisert 

som et ritual, med klare regler og et fast mønster, men som noe individuelt og personlig 

(hverdagsmåltidet spesielt). Konklusjonen min blir derfor at vi må skape noe selv, for å få en 

sosial verdi ut av måltidet. Det er ikke lenger det kollektive som tar seg av stemningen eller 

rammene rundt måltidet i dag. Det er noe vi selv må gjøre, og det er viktig å være klar over 

dette, slik at vi i fremtiden kan skape et helhetlig, bærekraftig måltid.   
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Vedlegg 
 

Spørreundersøkelse om måltidet 

1. Hvor mange måltider spiser du hver dag?  1-2 2-3   3-4     4-5          5-6 

Vet ikke  

2. Hvor mange av disse spiser du sammen med andre? 1-2     2-3       3-4         4-5         

5-6       Vet ikke  

 

3. Er måltidet viktig for deg som samlingssted (eller bare spiser du for å bli mett)?   

 Ja  Nei    Sånn passe  

 

4. Kombinerer du spising med andre aktiviteter? For eks. underholdning eller 

informasjon/arbeid.  

Ja  Nei      Det hender           Som regel  

5. Hvilket måltid i året setter du høyest, sosialt sett? 

_________________________________________________________________ 

 

6. Tror du måltidet mister noe av den sosiale (spise sammen med andre) betydningen, til 

fordel for underholdning og lignende?  

Ja  Nei         Til dels    Vet ikke     

 

 

Takk for at du tok deg tid til å svare!  

  

 


