
TVÅL

I medeltidens Europa ansåg den katolska kyrkan 
att personlig hygien var en synd. Att inte tvätta sig 
var ett tecken på stark tro. Nuförtiden använder de 
flesta av oss tvål varje dag. I västvärlden går vi dess
utom ibland till överdrift när det gäller att hålla oss 
rena. Naturens egna återfuktande ämnen som finns 
i våra hudceller sköljs bort med för mycket tvål, 
immunförsvaret försvagas och konstgjorda ämnen 
som finns i fast och flytande tvål kan påverka mil
jön negativt.

Forntidens människor höll sig rena med hjälp av 
sand, aska, pimpsten eller olivolja. Tvålens historia 
inleds med såpan, en blandning av fett och aska som 
uppfanns i Mesopotamien för nästan 5 000 år sedan. 
I romarriket började man använda såpa någon gång 
under det första århundradet enligt vår tideräkning. 
Den kallades då för sapo och framställdes av getfett 
och bokträaska. Den romerske historikern Plinius 
d.ä. skrev på 70-talet e.Kr. att sapo användes för att 
färga håret rött. Romarna började inte tvåla in sig 
med sapo förrän hundra år senare.

Hård tvål uppfanns av araberna på 700-talet och 
gjordes av olivolja och lut. Den moriska delen av 
Spanien blev snabbt ett viktigt centrum för tvål
tillverkning. Under medeltiden tillverkades tvål 
även i Frankrike, Italien och England. Eftersom 
tvålen var dyr tillverkades den oftast i hemmen. 
De hemtillverkade tvålarna var främst till för att 
tvätta kläder, att tvätta kroppen med tvål ansågs 
ohälsosamt.

Attityderna förändrades under 1800-talet då man 
började förstå sambanden mellan hygien och hälsa. 
Tvåltillverkning blev en industri och man började

använda billigare vegetabiliska oljor som kokosolja 
och palmolja. Framställningen av tvål utvecklades 
mycket tack vare den franske kemisten Michel Eu- 
géne Chevreuls forskning kring fetter och fettsyror 
och de kemiska reaktionerna som sker vid förtvål- 
ning, det vill säga när en fettsyra reagerar med en bas 
och skapar olika salter.

En av de första svenska tvålfabrikerna var Göta 
Lejon i Göteborg som började tillverkningen 1812. 
1901 fanns det 37 tvålfabriker i Sverige. Den störs
ta var Henrik Gahns AB. På 1960-talet togs Gahns 
över av Barnängens Tekniska Fabrik, ett känt varu
märke än idag.

Den amerikanska tillverkaren av tvålar och andra 
hygienprodukter Procter & Gamble började under 
1930-talet att producera och sponsra radiofölje
tonger. Serierna kallades därför såpoperor eller tvål
operor. Motsvarande serier producerades för teve på 
1950-talet och genren har sedan spridits över hela 
världen.

Bristen på råvaror var omfattande under andra 
världskriget, det gällde också råvaror för tillverk
ning av tvål. Det blev angeläget att hitta alternativ 
- konstgjorda ämnen. Tensider, ämnen som sänker 
vattnets ytspänning och gör att smutspartiklarna 
lättare kan sköljas bort, började användas flitigt. 
Man började också tillverka tvål med mineraloljor, 
restprodukter från petroleumindustrin.

Idag är vi mer medvetna om hur syntetiska äm
nen kan påverka miljön och utvecklingen börjar gå 
åt motsatt håll. Tvålar gjorda av naturliga ingredien
ser tar över en allt större del av marknaden - igen.
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