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”Koskam” 

Som barn tyckte jag mycket om smör och mina äldre systrar påminner mig alltjämt om min fäbless 

för den vita randen på fläsket. Idag är dock den skambeläggning som konsumenter av animaliska 

produkter möter av annat slag. 

Också i det förflutna fanns skamlighet knuten till kor, ofta kopplad till den starka könskodningen av 

arbetet med kreaturen. Detta skulle skötas av kvinnor. För en husmor på en gård var det en 

hederssak att ansvara för mjölken och smörframställningen, medan mjölkande män ännu i början av 

förra seklet löpte risken att framstå som omanliga. Därtill kunde fähuslukt i kläderna stämpla dig som 

bondsk. 

Enligt äldre talesätt hölls kor för gödselns skull och i detta låg ett visst mått av sanning. Jordbrukets 

olika delar var sammantvinnade och åkrarna behövde den näring som dyngan gav, främst i de delar 

av landet där man inte idkade svedjebruk, en sätt att odla som tärde på skogen, kolsänkorna. Med 

talesättet nedvärderades ett kvinnligt arbetsområde även om smör också i förmodern tid var en 

viktig försäljningsvara och landet ställvis beroende av spannmålsimport. Däremot var det på dessa 

breddgrader möjligt att föda upp boskap som kunde beta i skog och mark. På så vis nyttjades 

markens gröda mångsidigt. 

Smöret var också en klassfråga – ansedda husmödrar serverade sin familj smör, men för tjänstefolk 

var det inte alltid lätt att ta av det framdukade smöret. Det sena 1800-talet medförde en ökad 

konsumtion av animaliska produkter och agrara hushåll torgförde mjölk, smör och kött. Detta 

bondsmör avsmakades av kunderna, ”stassfruarna”, som gärna petade i läckerheten. Samtidigt såg 

vissa experter det nya margarinet som lämplig näring för arbetare. 

I början av 1900-talet förmedlades de nordiska mjölkprodukterna kooperativt och smörexporten var 

då lika viktig för vårt land som leveranserna av mobiltelefoner i slutet av seklet. Det var också tack 

vare dessa bolags marknadsföring som mjölken blev svensk eller finsk, omgärdad av nationell lyster.  

Även på andra sätt har korna format vårt samhälle: de har lagt grunden för den frihet vi gärna kallar 

nordisk. De feodala strukturerna i Östersjöregionens förflutna var inte lika starka i de områden där 

boskapsskötseln var viktigast och därför kunde bondgårdar som senare fick äganderätt uppstå. I 

tidigt 1900-tal sågs ett småbruk baserat på korna, liksom ett mejeriväsende som inte vägde in mjölk 

enligt social klass, som en av vägarna till jämlikhet och utveckling. Och kohandeln i början av 1930-

talet, en politisk kompromiss, lade grunden för välfärdsstaten.  

Att vi idag behöver minska vår konsumtion av kött framstår som givet. Det klimattänk som omger oss 

är livsnödvändigt, men det är farligt om enskilda aspekter ges för stor uppmärksamhet. På sistone 

har ju kornas gaser uppmärksammats mer än industrins utsläpp. Det är mångsidiga 

förändringspaletter som nu tarvas och då kan en för ensidigt betonad ”koskam” motverka nödig 

omställning. En del av lösningarna finns i ett mångfasetterat jordbruk. 
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