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Experten: ”Semlan kommer
fortsätta att utvecklas”

nars kommer vi nog snart att sluta äta
semlor. De flesta varianter är bara ploj
och kommer att dö ut. Andra kommer
kanske att ta initiativet så om 15–20 år
så kommer kanske den normala sem-
lan se annorlunda ut.
–Detman säkert kan veta är att över

tid så kommer semlan att förändras
igen.

6Hur många semlor äter du per sä-
song?

– Jag brukar väl äta tio stycken unge-
fär. Jag tycker om den här semlan som
vi nu haft i många decennier med rik-
tigmandelmassa, riktig grädde och en
bullemedrejäl smakavkardemumma.

7Håller du på traditionerna och invän-
tar fettisdag?

– Nej, det gör jag inte men jag brukar
hållamig till februari i alla fall.Menan-
nars ser jag ingen rationell anledning
att styvnackat hålla på ett visst datum.
Men samtidigt vill jag ju inte hinna bli
trött på dem heller eftersom det är en
njutning att äta dem.
–Det skulle exempelvis inteheller fal-

lamig in att fira julaftonoftare eller ett
annat datum än 24 december bara för
att det är så trevligt. Det är ju en glädje
att spara sig till några unika tillfällen.

Jeanette Bergström

Han har kallats ”semmelprofessor”. I själva verket
är universitetslektor Christer Eldh etnolog vid
Lunds universitet och har forskat på semlans
kulturhistoria.

1Hur kommer det sig att du fördjupat
dig i semlans historia?

–Sometnolog tycker jagattdet är spän-
nande att se hur olika vanor etablerar
sig och i vissa fall försvinner och i an-
dra fall ändras och utvecklar sig. Sem-
lanärett väldigt spännandeexempelpå
en vana somhar bitit sig fast.
–På medeltiden åt man den för att

fira att något särskilt var på gång. Och
från att ha varit något somde flesta ka-
tolska länder ägnat sig åt att äta så har
denupphörtpåmångaplatser,menpå
andra ställen har den förändrats och
fått olika utformning och finns ännu
kvar fast under olika namn.
–Även om bakverket finns i många

andra länder så är det unikt för Sverige
att kalla den för semla. Men en sådan
här fastlagsbulle var något som man
hade i de flesta katolska länder från
medeltiden och framåt. Och även om
vi i Sverige inte är katoliker längre, så
tyckte vi så mycket om den där bullen
så att vi fortsattemed den.
–Faktumärattdet är främst i protes-

tantiska länder som fastlagsbullen har

överlevt, somSverige, TysklandochDan-
mark.

2att som vi gör fylla den med mandel-
massa och grädde – gör man inte i

andra länder?
– Nej, det gör man inte. Inte ens själva
bullenhar samma innehåll. I Danmark
är det ett slags wienerbröd, en smör-
degsbulle somman har någon grädd-
blandning i ochman äter den inte hel-
lermed hetmjölk i Danmark.

3Hur kommer det sig att vi i Sverige
valt att fylla den med mandelmassa

och grädde?
–Själva grundkonceptet för en fastlags-
bulleärattdetären”lyxbulle”, sådethar
aldrig funnitsnågonlagomvaddenska
beståav,utandetärkonditorier somut-
vecklat den till dess nuvarande utseen-
de. Förutsättningen var att den skulle
varamöjligattgöraochvarabillig såatt
mångakundeköpaden.Samtidigt skul-
leden inte vara förbilligutandet skulle
vara enmassa goda grejer i den.
–Under medeltiden tog man exklu-

siva kryddor och att bara få till en ve-
tebulle var ju något alldeles särskilt då.
Nuhar jukonditoriernabörjatvidareut-
veckla igen.Detdanska sättet att använ-
daensmördegsbullebörjarblivanligare
även här, samtidigt somman också by-
ter utmandelmassanmot andra grejer.

4Men tiden på året var viktig?
– Ja, den enda restriktionen som vi

har haft i Sverige har varit när på året
man fick tillverka fastlagsbullen. Det
var faktiskt olagligt ända in på 60-talet
att sälja den före fettisdagen. Det fanns
en konditor i Malmö som på 1950-talet
fick böter för att han började sälja den
för tidigt.
–Men det var inte för att han begick

ett kulturbrott. Fram till 60-talet fanns
detnämligenennoggrannplaneringav
hur vi skulle använda våra livsmedels-
resurser och då var man nogamed att
ange hur mycket av vår mjölkproduk-
tion som skulle användas till grädde,
smör och vanlig mjölk, så för att livs-
medlen skulle räcka fick man inte an-
vända dem hur som helst. Men nu har
vi en så global livsmedelsmarknad att
vi kan köpa inmjölk från andra länder
om vår inhemska skulle ta slut.

5Hur ser du på vidareutvecklingen av
semlorna?

– Jag tror det är en förutsättning, an-
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Christer Eldh,
etnolog

”SemmelprofeSSor”. etnolog Christer eldh vid Lunds universitet har fördjupat sig i semlans historia. ”Semlan är historiskt sett en lyxbulle,
men det är bara i Sverige som vi fyller den med mandelmassa och grädde, den ser helt annorlunda ut i andra länder”, säger han.


