
Socker

Socker är ett hett ämne. Både underbart gott och obehagligt farligt. 
Sedan ett flertal år tillbaka har en av Nordiska museets intendenter 
forskat på ämnet utifrån museets samlingar. Med anledning av det har 
museet gjort en stor tillfällig utställning – Socker. 

Socker består av sex olika rum där besökaren får följa hur                      
 svenskarna blivit sockerätare. Rummen följer en kronologi,                  

från medeltiden fram till idag. Kronologin är den röda tråden i 
presentationen av sockrets olika roller. Från att ha varit en sällsynt 
lyxvara till att bli en del av vardagsmaten och idag något som inte 
går att undvika. Socker finns i allt. Även tandkräm. 

F ormen följer sockrets resa. I det första rummets biosalong får 
besökaren ta del av en kort introduktionsfilm gjord med humor 

och hjärta. Därefter påbörjas kronologin med Apoteket. Rummet är 
präglat av klostrets sakrala stämning och tillredningen av sockret 
som läkemedel. Sockret var få förunnat och mycket exklusivt.                          
I nästa rum, Konditoriet, har fler råd. 1800-talets nya borgarklass 
konsumerar det söta. Lastplatsen präglas av de svenska betodlingarnas 
massdistribution till ett sockerätande folk under 1930-talet.                              
Kiosken berättar om sockervarningarnas historia. Det sista rummet 
är Supermarket. Här har vi skapat en hel affär med egna produkter för 
att visa att det mesta är sockrat eller sötat, oavsett märke.                      

Utställningens formgivare är The JoAnn Tan Studio. Det är                  
deras första samarbete med museibranschen. De arbetar                            

annars med kommersiella miljöer som skyltfönster för NK och 
Hermés. Besökarna ska få en känsla av sockrets status och roll 
genom de olika rummen. Formgivarna har ägnat stor omsorg in                    
i minsta detalj. Ambitionen är att på så sätt lyfta både berättelse, 
föremål och kommunicera med hela rummet. Noggrannheten                        
om detaljerna har även präglat utställningsverkstadens arbete.

T    externa är framtagna för att besökarna på ett enkelt sätt ska 
kunna ta till sig ett stort forskningsarbete. Läsbarheten har                  

legat till grund för val av språk, omfång och typografi. Den grafiska 
formen har varit ett nära samarbete mellan The JoAnn Tan Studio 
och museets grafiska formgivare. 

Med Socker har vi velat skapa en föremålstät utställning om                       
  ett allvarligt ämne, baserat på många års forskning, men                            

i en aptitlig och lekfull förpackning med glimten i ögat. 
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Fasadvepa och affisch. Form The JoAnn Tan Studio.
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Entrén i form av en biograf. 
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Apoteket. 



Apoteket. 
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Konditoriet.
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Lastplatsen.
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Kiosken.
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Supermarket.
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Grafisk form.
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Rörsocker från karibien 
skeppas in till svenska hamnar. 
En begärlig importvara, 
dåtidens olja i världshandeln. 

Mängderna uppgår vid sekelskiftet 1800 
till ett halvkilo per capita. Men de flesta 
har inte råd att smaka. Sockret säljs till 
städernas förmögna. De förbrukar desto 
mer – för njutning, förlustelse, konfekt 
och desserter.  

Adelsfru Reenstierna åker till stan för att 
handla: ”Jag köpte ock en sockertopp” 
och ”måtte den genom Guds nåd räcka 
en tid”*, för nu var penningpungen tömd. 
Toppen vägde 24 kg.

*Citat ur Årstafruns dagbok 1822, Nordiska museet

Cane sugar from the Caribbean 
was shipped to Swedish ports. 
It was a valuable import, 
just like oil today. 

Volumes at the turn of the 19th century 
amounted to half a kilo per capita. But 
most people couldn’t afford even a taste. 
Sugar was sold mainly to wealthy people 
in the cities, who bought all the more 
sweets and desserts for pleasure and 
enjoyment. 

Writing in the year 1822, Lady Reenstierna 
describes one of the purchases from a 
recent shopping trip: “I also bought a 
sugarloaf”, and “God willing it will last 
some time”, for now her purse was empty. 
The sugarloaf weighed 24 kilograms. 

*From Årstafruns dagbok, 1822, Nordiska museet

Kolonialsocker 
Colonial sugar 

Socker från slavkolonier i 
Amerika väckte reaktioner. 

Det var fel att njuta sötman som krävt 
”många tusende Africaners swett, tårar 
och lif” skrev tidningarna. 

Anti-sockerrörelsen i England drev aktiv 
kamp mot slaveriet med sockerbojkott, 
dikter och bilder. Bland dem fanns 
opinionsbildaren Carl Bernhard 
Wadström från Norrköping. 

Här ses Wadström undervisa den 
friköpte tonårsslaven Peter Pannah ur 
Emanuel Swedenborgs skrifter om en 
bättre värld. 

Sugar from the slave colonies in 
America was controversial. 

Newspapers wrote that it was wrong 
to enjoy the sweetness that had cost 
"the sweat, tears and lives of many 
thousand Africans". 

The anti-sugar movement in England 
fought actively against slavery with poems 
and pictures, and also encouraged the 
boycott of sugar. One such opponent 
was Carl Bernhard Wadström from 
Norrköping. 

Here, we see Wadström teaching the 
freed teenage slave Peter Pannah, from 
the writings of Emanuel Swedenborg 
on a better world. 
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S U G A R

Hallonsirap
Raspberry 

syrup

Lakritspasta

Liquorice paste


