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Den vanskelige maten

Ernæring. Vårt forhold til mat handler om mye mer enn sunt og 
usunt, kalorier og tilsetningsstofer. Det handler om følelser.

Vårt forhold til mat fremstår i dag som 
åsted for mye bekymring. Hva er egent-
lig det bekymringsfulle? Er det kalorier 
og tilsetningsstofer, eller følelser og tan-
ker som maten vekker? I tråd med egen 
tidligere forskning foreslår jeg å lese ma-
ten som et språk, et utrykk for mening. 

Kunnskap om ernæring søkes og pro-
blematiseres, og slik har det vært lenge. 
Ernæringspolitikkens kampanjer om 
sunt og usunt har herjet med befolknin-
gen i iver eter å oppdra folk til å oppføre 
seg fornuftig. Men vårt forhold til mat 
handler om mye annet. Det handler om 
følelser. 

Hva er naturlig?

Noen spør om vi har mistet vårt natur-
lige forhold til mat. Men har vårt forhold 
til mat noen gang vært naturlig? Det vi 
tar for «helt naturlig» og git kaller Pierre 
Bourdieu det doksiske i kulturen. Det er 
kultur og tradisjon fastfryst til noe tilsy-
nelatende uforanderlig. 

Om vi har mistet vårt naturlige for-
hold til mat, kan det være at den tra-
disjonelle matkulturen, som vi tar for 
git, er endret. Det skjedde ved moder-
nitetens inntog. Modernitet innebærer 
heterodoksi, det å stille spørsmål til det 
doksiske, våre vaner og uvaner. Tilbake-
viser man slike spørsmål og forsvarer 
tradisjonen, har vi å gjøre med ortodok-
si. Med dagens fokus på renhet, sunnhet, 
opprinnelse og økologi, kan man si at 
vi beveger oss tilbake til et ortodoks for-
hold til mat?

Ren og uren mat

I Det gamle testamente får Moses og 
hans folk påbud fra Gud om å holde seg 

borte fra mat preget av tvetydighet. De 
må skille mellom «rene dyr og urene», . 
Dete for ikke å gjøre seg selv «vederstyg-
gelige». 

Den britiske sosialantropologen Mary 
Douglas leser de bibelske matabuene 
som et klassiikatorisk system av me-
ning for å etablere et skille mellom Guds 
utvalgte folk og andre, mellom rent og 
urent, hellig og avskyelig. Hellig handler 
om helhet, orden og perfeksjon. Dete 
folket må holde seg innenfor sin kulturs 
grenser. De må ikke besudles av uren 
mat.

Hva som kan tas inn i den egne krop-
pen som spiselig, er et grunnleggende 
spørsmål. Det handler ikke bare om gift i 
medisinsk forstand, men også om kultu-
rell identitet og mentale representasjo-
ner. At muslimer ikke spiser svinekjøt, 
handler ikke om farlige substanser i kjøt-
tet, men at det oppfates som urent. 

Får magen til å vrenge seg

Julia Kristeva, fransk ilosof og kultur-
kritiker, viser hvordan følelser kommer 
inn i bildet. Hun knyter mataversjoner 
til abjeksjon, en dyp følelse av avsky og 
vemmelse som får magen til å vrenge 
seg. En primær form for angst. 

Spørsmålet om spiselig og uspiselig 
handler i prinsippet om liv og død. Som 
altetende tåler mennesker et bredt spek-
ter av mat. Men matens mening seter 
grenser. Mye mat oppfates som uren 
i dag. Visse typer mat vil vi ikke inkor-
porere. Den oppfates som truende. For 
hva? For vår identitet, hvem vi er og vil 
være? Det som distingverer «oss» og «de 
andre», og symboliserer forskjell og pre-
stisje? 

Strever etter perfeksjon

For mange gjelder det å strekke seg eter 
stadig høyere mål, en streben eter per-
feksjon. 

Slik Douglas bruker begrepet, blir det 
noe nesten religiøst i vårt forhold til mat 
og kropp. Vi vil ha den rene maten, råva-
rer uten tilsetningsstofer, den hjemlige, 
lokale, kortreiste. Det er en kyskhet i dete 

som også kjennetegner spiseforstyrrelser. 
Fra at maten og måltidene var et fel-

les anliggende, har den vridd seg til 
et individuelt ansvar og fokus. Samti-
dig er helse og sunnhet umerkelig blit 
oversat til slankhet. Det handler nå om 
kroppsform mer enn noe annet. Det er 
ikke lenger matkulturen som skal disi-
plineres, men kroppen. Det kan være let-
tere. Kroppen er konkret, den kan måles 
og veies og den er min. Den kan kontrol-
leres av meg selv. Problemet er at kropp 
også er følelser.

Om vi leser det økte fokuset på «riktig» 
mat som et språk, ser vi kanskje nye spor 
av mening. Nye distinksjoner trer frem 
mellom ren og uren mat. En nyt per-
spektiv er at maten må være 100 prosent 
sunn. Ferdigmat avvises omtrent som 
gift. Hvis vi kan kalle dete en nyorto-
doks trend, la oss håpe at den kan minne 
oss om måltidets tradisjonelt samlende 
funksjon. At mat handler om svært mye 
annet enn et individualistisk middel til 
å forme sin egen «sunne» og «perfekte» 
kropp.
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Nav og veien  
videre
Det er med undring jeg leser 
fungerende arbeids- og velferds-
direktør Kjersti Monlands inn-
legg i Aftenposten 13. september 
når hun skriver at det må være 
opp til Nav-kontorene å avgjø-
re i hvilken grad de bør benyte 
eksterne samarbeidspartnere i 
det arbeidsretede oppfølgings-
arbeidet. 

Mener Monland virkelig at 
Stortinget bare skal sete av en 
sum penger til arbeidsretet 
oppfølgingsarbeid, og så overla-
te til NAV å bestemme bruken av 
dem? Skal et Nav-kontor for ek-
sempel ha full frihet til å ansete 
lere medarbeidere ved å kute 
båndene til atføringsbedrif-
tene? Den umiddelbare konse-
kvensen blir at atføringsbedrif-
tene blir borte og erstatet med 
lere Nav-ansate som skal stå for 
oppfølgingen. Hva vil skje der-
som det viser seg at et slikt grep 
ikke fungerer? Jo, handlefrihe-
ten blir borte fordi det ikke in-
nes atføringsbedrifter igjen.
Steinar  Krogstad
forbundssekretær, Fellesfor-
bundet 

Lukker dørene  
bak dyreforsøk
Kristian Gundersen driver lau 
formidling av vitenskap i Uviten-
spalten. I tillegg til å behandle 
dyreforsøk unyansert, bidrar 
han til å oppretholde følelsen 
av at det er et dypt polarisert felt. 

Gundersen peker på Moser-pa-
ret for å understreke at dyrefor-
søk er viktig i medisinen. I mot-
setning til Gundersen, så har 
Moser-paret lykkes i å formidle 
bredt om dyreforsøk. I den kon-
troversielle historien til forsøks-
dyr bidrar de til fremskrit i en 
debat som har vært polarisert, 
og gir en bedre forståelse for me-
toden. 

Gundersens innlegg virker 
heller som et forsøk på å lukke 
dørene til laboratoriet. Selv om 
han påpeker demokratiets ret 
til åpenhet rundt forskning, 
ender han et annet sted: Ved å 
beskylde «aktivistene» og kon-
trollapparatet for en ubekvem 
hverdag. Mener han at dyrefor-
søk ikke burde være underlagt 
kontroll, og at forskeren bør få 
styre seg selv? Det er en viss ironi 
i det etersom kontrollsystemet 
er like mye drevet frem av for-
skere som av dyrevernere fordi 
dyrs trivsel er blit knytet til god 
kvalitet i forskningen. 

Hvis det eksisterer frykt blant 
forskere for vold eller dyptgåen-
de frustrasjon over regelverket, 
så bør dete tas seriøst av tilsyns-
myndighetene. Men hverken 
vitenskapen, samfunnet eller 
dyrene er tjent med at dørene til 
laboratoriet lukkes på nyt.
Tone Druglitrø
postdoktor, TIK - Senter for 
teknologi, innovasjon og kul-
tur, Universitetet i Oslo 


