
SPISEN

Spisen är kökets och kokkonstens hjärta. Det är här 
olika tillagningsprocesser och provsmakningar fört 
den kulinariska historien framåt. Förr i tiden sa man 
ofta »spisa» istället för »äta». Eldstaden och spisen 
har länge varit synonyma. I Europa har maten till- 
lagats på öppna eldar eller i en öppen spis, som gav 
mat, värme och ljus. Under medeltiden började man 
konstruera högre eldstäder i tegel, men de liknade 
ännu inte dagens spisar.

VED - ELLER ÄNNU MERA VED?
Utvecklingen som ledde fram till de moderna spi
sarna började i England, där den första vedeldade 
kokspisen i järn patenterades 1780. Eldstaden var 
öppen, med en ugn på ena sidan och en behållare 
för varmvatten på andra sidan. Spisen var inte helt 
funktionell, eftersom ugnen bara värmdes från ett 
håll. Om man ville laga till en köttbit blev den rå 
på ena sidan och bränd på den andra. Dessutom 
krävde den stora mängder ved. Ungefär 20 år se
nare tog engelsmannen George Bodley fram en 
sluten järnspis som sparade energi samtidigt som 
man slapp rök och sot. Nackdelen med vedeldade 
järnspisar var att man var tvungen att ta ut askan 
varje dag och rengöra dem ofta. Dessutom behöv
des ved. Under 1800-talets mitt gjorde ett svenskt 
stadshushåll på tio personer av med 50 kubikmeter 
ved på ett år. Det var främst välbärgade familjer i 
städerna som använde järnspisar. Spisarna hade 
många funktioner. De värmde hemmet och hade 
ofta en inbyggd varmvattenberedare, en praktisk 
lösning i en tid då rinnande varmvatten inte alls var 
någon självklarhet.

IT’S A GAS!
Under 1800-talets andra hälft blev först gas- och 
sedan fotogenbelysning en del av vardagen. Eldsta
den, som traditionellt har varit den enda ljuskällan 
i många hem, blev mindre viktig och fler började 
använda vedeldade järnspisar. De första gasspisar
na konstruerades redan under 1830-talet, men ge
nombrottet dröjde, dels på grund av behovet av en 
öppen spis i många kök, dels för att gasen var dyr. 
Många var också rädda för nymodigheter och tyckte 
gaslågorna fick maten att smaka konstigt. I slutet 
av 1800-talet fick gasverken konkurrens från en ny 
teknik, elbelysningen. Gasverken började erbjuda 
kunderna gasens andra tillämpningar, bland annat 
just gasspisar. Ofta var de enkla apparater med en el
ler två koklågor. De kompletterade järnspisarna som 
fortfarande också användes för uppvärmning. Indu
strins framväxt gjorde dessutom att priserna på ved 
och kol gick upp och folk blev villigare att investera 
i en lättskött gasspis. För att locka nya kunder lät 
gasföretagen hushållen hyra gasspisar eller låna dem 
gratis i några månader.

ELDRIVNA HUSMÖDRAR
De första elektriska spisarna visades upp på Elek
triska mässan i Crystal Palace i London 1891. Ut
vecklingen gick ganska långsamt, eftersom elnätet 
inte var utbyggt och få hade råd med el. Det dröjde 
till 1920- och 30-talen innan fler började använda 
elspisar. I Sverige kom märken som Helios, Ther- 
mia och Volta 1920. Under samma period började 
svenska kvinnor påverka industrin genom att ut
trycka sina åsikter om utvecklingen av ny teknik.

Den här emaljerade gasspisen från Husqvarna Vapenfabrik har använts i en så kallad kungsvåning på 
Norr Mälarstrand i Stockholm mellan 1931 och 1990. Spisen skänktes till Tekniska museet 1990. Den 
ingår i museets samling av spisar som illustrerar spisens historia, från äldre tiders vedeldade järnspisar, 
de första gas- och elspisarna till nyare gas- och elspisar.
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Induktionshällar på spisar är en innovation som lanserades omkring 1980.
En induktionshäll blir inte varm i sig utan det är kastrullen eller stekpannan som värms upp, och det går snabbt. 
Induktionshällen är mer energisnål än vanliga kokplattor och verkningsgraden är högre. Uppvärmningen sker 
med hjälp av ett växlande magnetfält som skapar ström, vilken i sin tur skapar värme.



Husmodersrörelsen engagerade sig för spridningen 
av eltekniken i hemmen, bland annat för att under
lätta arbetet i köket.

Under 1930-talet tillverkades elspisar med mer 
effektiva ugnar. Dessutom började tillverkarna säl
ja elspisar med vitlackerade ytor. Vita spisar blev 
populära och både ved- och gasspistillverkarna 
följde efter.

DALÉN OCH AGA
Den svenske nobelpristagaren i fysik 1912, Gus
taf Dalén, började utveckla AGA-spisen i början av 
1920-talet, sedan hans hustru klagat på sin gamla 
vedspis. Han experimenterade i sju år innan spisen 
började säljas 1929. Daléns spis eldades med koks 
och värmdes med strålvärme från en central källa, 
vilket gav en temperatur på nära 500 grader inne i 
spisen. Fördelen med denna innovativa spis var att 
den kunde brinna dygnet runt på väldigt lite bräns
le. Idag tillverkas den klassiska AGA-spisen i Eng
land och kan drivas med olja, gas eller elektricitet. 
AGA-spisen är idag en lyxspis och en statussymbol.

I takt med ökat välstånd efter andra världskriget 
försågs västvärldens kök med praktisk utrustning. 
Elektriska spisar med ugn och plattor fanns i nästan 
alla hem och blev allt mer funktionella. Elspisen för
sågs med belysning, klocka, grillelement och själv
rengörande funktioner. Istället för gjutjärnsplattor 
används numera ofta keramik- och induktionshällar. 
Principen bakom induktionshällar är att man skapar 
ett växlande magnetfält som i sin tur skapar ström 
som ger värme. Induktionshällar är säkrare och krä

ver mindre energi. De blir inte varma, det är bara 
grytan eller stekpannan som värms upp. Dessutom 
är induktionshällarna lätta att hålla rena. Tekniken 
började utvecklas redan tidigt 1900-tal, men det 
skulle dröja många decennier innan induktionshäl
len fick sitt genombrott.

Olika slags spisar kan passa till olika sorts mat
lagning. Gas anses vara bättre för stekning medan 
induktionshällar lämpar sig för att laga soppor. Spis
tillverkarna tar därför fram spisar som både har in
duktionshällar och gaslågor.

SMARTA SPISAR OCH UPPKOPPLADE UGNAR
Med hjälp av den senaste datatekniken har spisen 
idag blivit en högteknologisk produkt. Recept kan 
programmeras in och i framtidens kök kan vi kan
ske koppla upp spisen mot internet för att ladda ner 
ett passande recept till kvällens middag. Så kallade 
smarta spisar finns redan. De har inbyggda sensorer 
som läser av vilka råvaror du har stoppat in i ugnen 
och kan bestämma hur maten ska tillagas, hur länge 
och vid vilken temperatur. Det enda som krävs är 
ett knapptryck. Hur kommer framtidens matlagning 
att se ut? År 2009 gick första priset i en designtäv
ling arrangerad av Electrolux till Cocoon, en hus
hållsapparat som tillagar fisk- och kötträtter genom 
att hetta upp muskelceller i kött och fisk med radio- 
frekvensidentifikationssignaler (RFID). Signalerna 
spårar den specifika rätten och föreslår en tillag- 
ningstid. Tekniken liknar den som poppar popcorn 
i en mikrovågsugn.
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