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Hedmarksmuseet på Hamar, som er en
avdeling ved Hedmark fylkesmuseum, har
trolig landets største offentlige kokeboksamling. Samlingen består i dag av om lag 5500
bind.
I juni 2011 ble deler av samlingen gjort
tilgjengelig for publikum i utstillingen
HOKUS POKUS: Middag!? i museets lokaler på Domkirkeodden. Utstillingen inneholdt blant annet et ’kokebokbibliotek’ der
publikum fritt kunne lese i bøkene. Målet
har vært å gjøre bøkene allment tilgjengelige.
Etter nedtaking av den temporære utstillingen, kunne vi endelig i juni 2013 invitere
publikum inn i Kokebokhuset på Domkirkeodden. Foreløpig har Kokebokhuset hatt
åpent i museets åpningstider i helgene. Ut
over dette er samlingen tilgjengelig ved
henvendelse til Hedmarksmuseet.
Kokeboksamlingen er en studiesamling,
åpen for alle, men bøkene lånes ikke ut. De
må studeres på stedet. I tillegg til bøker inneholder samlingen fagtidsskrifter, ukeblad,
brosjyrer, reklame og håndskrifter. Denne
delen av samlingen er ikke ferdig ordnet, og
tilgang til dette materialet vil bli vurdert ved
henvendelse til museet. Om lag to tredeler
av samlingen er registrert av Fylkesbiblioteket i Hedmark som boksamling, og
bøkene er søkbare gjennom bibliotekets
database på tittel og forfatter. I Kokebokhuset
har vi imidlertid valgt å ordne bøkene
kronologisk og etter tema.
Innsamlingen av kokebøker ble initiert
av medlemmer av Faglig Matråd, et forum
for husstellutdannede fra Statens lærerskole i

husstell på Stabekk. Intensjonen var å
opprette et kokebokmuseum i tilknytning til
det planlagte matkultursenteret på Åker
Gård. For å sikre faglig forsvarlig behandling
og oppbevaring, samt formidling til publikum, ble samlingen donert til Hedmarksmuseet i 2007. I 2010 ble planene om
matkultursenteret skrinlagt, og bøkene ble
fysisk flyttet til Domkirkeodden.
Det aller meste i samlingen skriver seg
fra medlemmenes private samlinger. I 2012
ga også ’hele Norges matmor’, Ingrid
Espelid Hovig, en stor del av sin store
matkultursamling til kokeboksamlingen. I
tillegg til 1140 bøker, inneholder Hovigsamlingen kursopplegg, manuskripter og
brosjyrer samt videoer med blant annet
Fjernsynskjøkkenets programmer. I tillegg
har hun donert en rekke gjenstander ervervet gjennom et langt liv i matkulturens
tjeneste. Espelid Hovigs bøker er merket og
presentert som en egen del av samlingen.
Medieoppslag i forbindelse med åpningen
av Kokebokhuset har gjort samlingen kjent
blant publikum og vi har mottatt flere
bokgaver som resultat av dette.
Boksamlingen består i dag av ca. 5500
bind fra perioden 1782 til ca. 2008, og
omfatter blant annet en rekke av de kokebøkene som var tilgjengelige i Norge på
1800-tallet. Den eldste boka ble utgitt i
København i 1782 ”af en habil og i slige
ting velforfaren Kok”. Den første norske
kokeboka, Huusholdnings-Bog, indrettet
efter den almindelige Brug i Norske Huushodninger, utgitt i Christiania i 1831 ”af en
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Forening af Huusmødre”, som siden viste
seg å være Maren Elisabeth Bang, finnes
også i samlingen. Vi har Hanna Winsnes’
Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen, Clemens Bonifacius’ (P.C.
Asbjørnsen) Fornuftigt Madstel og flere av
Henriette Schønberg Erkens bøker. Denne
delen av samlingen inneholder mer enn
femti titler. Mange av de eldste kokebøkene
kan karakteriseres som opplysnings- og
lærebøker for husmødre og tjenestepiker.
De første kokebøker for folkeskolen, den
eldste fra 1894, finnes i mange utgaver, helt
fram til 1968. Undervisningsmateriale for
grunnskoler, husmorskoler og videregående
skole er en stor del av samlingen. Materialet
dekker perioden 1894 til ca. 2008.
De tradisjonelle kokebøkene som inneholder ’alt’, fra Henriette Schønberg
Erkens Stor kokebok fra 1916 til siste utgave
av Ingrid Espelid Hovigs rutete kokebok,
fyller om lag tre hyllemeter.
Bøker om kosthold og helse, sykdomsforebyggende mat, slanking og ulike dietter
er også godt representert. Vegetariske
oppskriftsbøker, grønnsaksretter og ”dyrk
selv”-bøker fyller et par hyllemeter. De
eldste er fra 1920-tallet. Andre store temaer
er bøker om tradisjonsmat, om mat fra
andre land, om fisk og sjømat, bakebøker
av ulike slag, om forskjellige tilberedningsog oppbevaringsmetoder og om mikrobølgebehandling, grilling, sylting og frysing,
samt bøker om og av kjente personer og
kjendisskokker.
For å gi en oversikt og gjøre samlingen
tilgjengelig, har vi delt bøkene inn etter
tema og kronologisk innenfor hvert tema. I
tillegg rommer samlingen ei rekke andre
bøker som berører temaet matkultur og
skikk og bruk. Om lag en tredjedel av
bøkene er på engelsk, svensk, dansk og tysk.
Kokeboksamlingen inneholder også
reklame- og informasjonsmateriale om
mat:
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Reklamebrosjyrer fra norske matvareprodusenter, fra 1920-tallet fram til
slutten av 2000-tallet. Materialet er
delvis ordnet, p.t. 20 arkivbokser.
Informasjonsmateriale utgitt av landbrukssamvirkets opplysningskontorer,
delvis ordnet, 6 arkivbokser.
Offentlige utredninger og statlig informasjonsmateriale om mat og kosthold,
fra 1930- til 2000-tallet. Ikke ordnet.
Tidsskrift for husstellærerinner, 1919–
1973, ordnet.
Landslaget for lærere i Heimkunnskap
(tidsskrift), 1989–2000, ordnet.
Videoer, bl.a. Ingrid Espelid Hovigs matprogrammer fra ”Fjernsynskjøkkenet”.
Undervisningsopplegg (manuskripter)
fra giverne og håndskrevne oppskriftssamlinger, ca. 2 hyllemeter, ikke ordnet.

Giverne har også samlet inn ulike typer
gjenstander med tilknytning til matlagning, p.t. om lag 640 objekter. Gjenstandenes status er foreløpig uavklart. En
del vil bli innlemmet i museets rekvisitasamling, til bruk i formidling.
Kokeboksamlingen reflekterer givernes
interesser og arbeidsfelt. De har alle bakgrunn fra Statens lærerskole i husstell på
Stabekk. Den er ikke systematisk bygget
opp, i og med at de har gitt sine private
samlinger ervervet gjennom en lang yrkeskarriere. Deres intensjon har vært å skape et
kokebokmuseum der dette kunnskapsfeltet
skal gjøres tilgjengelig for allmenheten.
Hedmarksmuseets kokeboksamling har
nasjonal karakter. De fleste store aktørene
innenfor matproduksjon og informasjon om
mat og kosthold på 1900-tallet er representert. Samlingen forteller om utviklingen
innenfor undervisning, holdninger til mat og
forholdet mellom kosthold og helse fra tidlig
1800-tall fram til i dag. Kokebøker forteller
dessuten ikke bare om mat; de er også viktige
kulturhistoriske kilder om tida de er skapt i.

