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Kaffe, gudarnas dryck från Etiopien

Beredning av kaffe i en enkel restaurang i Gondar, norra Etiopien.

Det berättas att en etiopisk vallpojke på 800–900-talet skulle ha upptäckt att när hans getter åt
kaffebuskens bär och blad blev de alltid pigga samma kväll. Kaldi, som pojken hette, tog bär
från kaffeträdet till munkarna i närmaste klostret. Där hade munkarna smakat på de illröda
bären men genast kastat dessa bitterbeska ”djävulsbär” i eldstaden. Strax spred sig en
behagfull doft i salen som gjorde dem nyfikna. Munkarna som var erfarna växt- och
örtblandare kom snart på att krossa, rosttorka och mala dessa bärs bittra kärnor till en röra
som de spädde ut med hett vatten, och med ens hade en ny dryck fötts som munkarna började
använda för att hålla sig vakna under sena mässor.
Araber hade tidiga kontakter med det kristna Abessinien (Etiopien) sedan profeten
Muhammeds familj med följe åren 615–628 hade fått fristad där från förföljelser på grund av
Muhammeds nystartade religion i Arabien. Under flera hundra års kontakten med etiopierna
fick arabiska sufier kännedom om kaffebönan (egentligen bär). På 1300-talet tog arabiska
handelsmän kaffeplantan till Jemen. Etiopiernas ord för kaffe är buna som araberna döpte till
qahwa1. Qahwa är en förkortning av qahwat al-bun som betyder ”vinet i bönan”.
Sufimystikerna döpte drycken till qahwa eftersom de använde kaffets stimulerande verkan
som stöd för koncentration och andlig berusning när de dansade och sjöng upprepande Guds
namn i deras åminnelsehyllningar sent inpå nätterna. Vin med dess välbehagseffekter är en
central metafor i sufipoesin för att beskriva en gudomlig kärleksupplevelse.
I Etiopien växer kaffebuskar och -träd i vilt tillstånd på olika höjder av bergssluttningar.
Det berättas att en jemenitisk sufi, Omar Al-Shadhili, som arbetade i sultanen Sadaddin II:s
domstol i södra Etiopien, hade blivit kär i sultanens dotter och hade därför förvisats till Jemen
på andra sidan Röda havet. Med sig hade han haft kaffebönor och gjort dryck av dem som
användes både som medicin och som uppiggande medel.
Drycken fick folk att sjunga och dansa. Det är inte helt utom rimligt tvivel att han också
hade blandat kat-blad i drycken. Al-Shadhili heligförklarades och blev kaffeodlarnas
skyddshelgon. Många kallar honom idag för ”munken av Mocka”. Också ett kloster lär ha
byggts i Mocka för sankt Omars ära.
En annan historia förtäljer att kaffesticklingar hade förts över Röda havet redan under
Muhammeds tid mellan 575 och 850, men det finns inga detaljer om det handlade om
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smuggling eller om gåva. Etiopierna åt kaffebären råa eller torkade för medicinskt syfte.
Särskilt krigare använde dem som energibomber2 för att hålla ut mot trötthet. Man rullade den
krossade frukten till små bollar blandad med djurfett. Och det gjordes även vin av kaffebärets
jästa fruktkött. Men etiopierna kom inte på att brygga dryck av bärets kärnor. Det kom
araberna på i Jemen och kaffebönans tillagningen har därifrån spritt sig över hela världen.
Själva kaffeplantan var strängt bevakat, men den kom inte undan för smugglare; först av
araberna, sedan av portugiser, nederländare och fransmän som använde infödda och slavar på
deras kaffeplantager. Kaffet blev en världsdryck och en stor inkomstkälla för sjöfarande
handelsmän.
I början av 1900-talet planterade även tyska kolonisatörer kaffeplantan på Kilimanjaros
sluttningar i dagens Tanzania. Därmed blev cirkeln sluten när kaffeplantan vandrat världen
runt från Östafrika och tillbaka.
Kaffet blir en begärlig handelsvara
I Jemen började man odla och exportera kaffe från Mocka hamnen på 1400-talet. Mocka hade
blivit den första platsen för kaffehandeln. Riktigt stor blev den när turkarna erövrade Jemen
1526 och med hjälp av slavarbete växte handeln till en världskommers flera decennier framåt.
Både de engelska och de holländska Ostindiska Kompaniet blev stora inköpare av jemenitiskt
mockakaffe som har en särskild arom av sötma. Deras fartygslaster fördes hem via
Godahoppsudden och till Indien.

Hamnstaden Mocka i Jemen 1680. (Bild: Public Domain.)

Genom sufier kom kaffedrickande till Mecka på tidigt 1400-tal. Kaffet fick närmast ett
änglalikt rykte, att självaste ängeln Gabriel skulle ha serverat drycken till Muhammed om han
råkade bli alltför sömnig för att motta Guds diktamen. Drycken spreds snabbt till alla arabiska
länder och till Persien. Eftersom kaffet förknippades med sufier kom det snart också in i
islams religiösa universitet i Kairo. Kaffedrickande ansågs ge visdom och kunskap – det
hyllades av poeter att ”föra tillbaka dem som vandrat bort från kunskapens stig”. Det fanns
många som törstade efter att få dricka sig otörstig ur visdomens källa.
Men det dröjde inte länge när de religiösa ledarna började diskutera om inte kaffets
effekter kunde liknas dem med alkoholens. Vissa påpekade också på likheten hur kaffekannan
cirkulerar runt bordet som om den vore en kanna vin! Eller så skickades ett gemensamt
kaffekärl runt bordet från hand till hand som skapade en stark samhörighet om inte rent av en
ritual för en sammansvärjning. Drycken måste förbjudas i enlighet med islams förbud mot vin,
krävde de rättslärda. Kaffehuset hade i alla hänseenden blivit en ny slags institution där
männen möttes för att prata, lyssna på poesi och spela spel som schack och backgammon.
Kaffehusens dragningskraft som populära samlingsplatser för intellektuella blev för
mycket för det muslimska prästerskapet. Kaffehusen hade blivit mer populära än moskéerna!
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Jfr med dagens energidrycker som innehåller stora mängder koffein.
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I själva verket var kaffehusen ”värre än förbjudna bodegor” (vinstugor), de kunde dessutom
lätt bli hålor för uppvigling, eldade motståndarna på.
Kaffedryck kom också mycket riktigt att förbjudas av sultanen Murad IV och inte mindre
än med dödstraff under en period på 20 år i händerna av 1600-talets ottomanvälde. Men till
slut kom det religiösa ledarskapet till sans och tillät kaffedrickande.
Kaffet kommer till Europa
Kaffe spred sig i Europa genom ottomaners krigshärjningar. Kaffedrycken fick sitt stora
uppsving när den turkiska arméns belägring av Wien 1683 hade misslyckats och segrarna kom
över enorma mängder av turkarnas kaffelager. Kaffet kom att kallas för ”turkiskt kaffe” – en
liten kopp starkt kaffe som serverades med ett glas vatten, en sed som ännu finns kvar i våra
finare restauranger. Tidigare hade européerna som känt till arabernas kaffe enkelt kallat det
för ”svarta vatten”.

Café Procopés gäster, bl.a. Condorcet, La Harpe, Voltaire
och Diderot. (Bild: Public Domain.)

Inte bara islams muftier hyste farhågor om kaffebruket, det gjorde också europeiska kungar
såsom Englands kung Charles II som bannlyste kaffestugorna 1675. Kaféerna ansågs av
kungen utgöra en samlingsplats och en grogrund för missnöjda medborgare som ville sprida
skandalösa rykten om hans majestät och hovets ministrar. Däremot ansåg påven Clemens VIII
efter att ha smakat på kaffet och funnit det gott, att man inte ska tillåta muslimer att
monopolisera gudadrycken, utan hellre borde den bli ”döpt” till att ses som en kristen dryck.
Ett sekel senare blev det berömda kaféet Procopé i Paris ett stamställe för intellektuella
revolutionärer så som Danton, Robespierre och Marat där det mycket riktigt konspirerades för
en borgerlig revolutionen, den franska revolutionen som inleddes den 14 juli 1793 med slogan:
frihet, jämlikhet, broderskap. Sedan 1946 finns den berömda slogan inskriven i Frankrikes
konstitution.
Innan kaffet kom till den europeiska kontinenten, dracks det alkohol (arabiskt ord ”al
kuhul”). Men kaffestugorna poppade upp som svampar i skogen för att det stimulerade folket
att prata med varandra och inte minst om just sociala frågor. Och det sägs att flera av
västvärldens revolutionära idéer mycket riktigt också formulerats i kaffestugorna. Kaffet
trängde undan alkoholen, som i motsats till kaffet hade en nedbrytande verkan på idéernas
framväxt.
Kaffet når Sverige
Som en löpeld kom kaffet också till Sverige i slutet av 1600-talet. Stockholm hade öppnat ett
fyrtiotal kaffehus inom några decennier. De låg oftast några trappor upp i husen. Det mest
berömda kaffehuset låg vid Riddarhustorget, ”Maja-Lisas kaffehus”.
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Ett så kallat kaffehus (två fönstren, andra våningen) en gång beläget i detta hus på
Tyska skolgränd i Gamla stan. Porträttet föreställer Maja-Lisa Borgman, mamsel
Maja-Lisa. (Public Domain).

Att historiker anger olika adresser för Maja-Lisas kaffehus beror på att kaffehusen vanligen
ägdes av kvinnor som övertog namnet. Förebilden hade varit en verklig person vid namn
Maria Elisabeth Borgman (1757–1791) eller mamsel Maja Lisa. Hon finns porträtterad på
Kungliga biblioteket med text enligt äldre uppgifter: ”utvisar ingen kjnd”. När kaffeförbudet
infördes 1794 kallades hon för ”Gudinnan Coffeas Öfverste-Prestinna” i Stockholm
Kaffet var en exklusiv och dyrbar dryck vilket i Sverige var herrar ur de högre stånden
förunnade. På kaffehusen serverades även te, choklad, arrak och punsch.
Även om kaffehusen blev en del av de intellektuelles fristad från myndigheternas
inblandning såg inte makthavarna kaffehusen som potentiella tillhåll för politiska
konspirationer. Kaffet kom istället att användas som ett slagträ mot hembränningsförbudet.
Bondeståndet lyckades nämligen få ståndsriksdagen att totalförbjuda kaffedrickande 1766 och
vid överträdelse skulle de ertappade få böter. Självklart serverades kaffe i smyg när det en
gång hade införts i riket. Förbudet hade drivits som en hämnd mot att husbehovsbränning
hade förbjudits genom andra ståndens krav.
Kaffeförbudet upphörde men återupptogs i fyra olika omgångar under ett trettio års
tidsspann. Till slut fredades kaffet 1823, men husbehovsbränningen avskaffades helt först
1860.
Idag konsumerar svenskarna i årsgenomsnitt cirka tio kilo kaffe per person, vilket ger en
andra plats i världen efter finländarnas tolv kilo. Statistiken anger att för en enda persons
kaffebehov behövs tjugo kaffeträd i den tropiska klimatzonen.
Etiopisk tillredning av kaffet
Kaffe tillreds på många olika sätt. Det etiopiska kaffet, ”buna”, tillreds ceremoniellt av
kvinnor. Det tar en halv timme och har symboliska och religiösa innebörder. Först rostar man
kaffebönorna i en glödpanna på kol. Innan bönorna krossas och mals i en trämortel ska den
rykande kaffedoften spridas i rummet. Kaffet kokas i en sfärisk lerkanna ”jebena” med
sidopip, hälls i en annan kanna och tillbaka upprepade gånger. När kaffet serveras silas det
genom tagel i pipen för att hindra sumpen att rinna ut. Kopparna, ”cini”, är öronlösa. Man
dricker tre koppar; varje omgång har ett namn: abol, huletegna (el. tona) och bereka. Bereka
är särskilt välsignelsebringande. Utan tvekan, och inte undra på, är det etiopiskt tillredda
kaffet oslagbart gott!
Där kaffet dukas pryder man alltid underlaget med långa gröna grässtrån. Det är
naturligtvis meningen att kaffeceremonin tar tid och att man umgås med varandra i en munter
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och välsignad atmosfär. Helst ska man dricka tre koppar, men det är helt i sin ordning att bara
dricka en kopp, men inte två.
I Etiopien hittar man inte kafeterior där man vrider kaffe ur en kran och stjälper i sig det.
Har man tur så finns redan färdigt tillrett kaffe framme, ceremoniellt dukat på gröna strån och
ofta på golvet, men annars får man vänta en halv timme och umgås.
I andra kulturer som till exempel den arabiska, fanns ett utarbetat protokoll för
kaffedrickande och sågs som en rit av korrekta beteenden snarare än en avkoppling i största
allmänhet. Riten innefattade allt från vem som serveras först, från höger eller vänster och hur
många sippor en kopp ska innehålla – en full kopp kunde ha setts som en ”skada”
(etikettbrott) eller en förolämpning. En vägran att dricka före en annan kunde vara en
inledning till en försoningsprocess i en personlig konflikt och liknande ”budskap” som av oss
andra uppfattas som kuriositeter. (Jmf ”Kaffet blir världsarv” i slutet.)
Kaffe i världen
Kaffebusken coffea arabica växer vilt i Etiopien som är dess ursprungsland. Egentligen är det
ett högt skogsträd men klipps ned för att bönan ska kunna plockas för hand i manshöjd.
Arabica kaffe odlas och säljs mest av alla världens olika kaffearter. Det odlas ett hundratal
arter av släktet coffea runt om i världen. Arten ”nekisse” som odlas i Etiopiens vulkaniska
trakter på 1700–2000 meters höjd betraktas som kaffets champagne. En förpackning på 100
gram kan kosta över 400 kronor. En kopp Nekisse kaffe kostar 18 dollar kopp i New York.
Den tyske kemisten Friedrich Ferdinand Runge upptäckte kaffets åtråvärda substans
koffeinet 1819. Det klassas som en harmlös psykoaktivt centralstimulerande drog. Idag vet
man att kaffe innehåller antioxidanter som kan skydda mot cancer, särskilt levercancer.
Koffein stimulerar nervsystemet och minskar muskelsmärta under träning. Kaffe smakar olika
i olika länder beroende hur man rostar bönorna och tillreder det. Till exempel tillreds det
arabiska kaffet med kardemumma och saffran som också ökar kaffets hälsofördelar och ger
det en unik smak.

Etiopien är kaffets urhem, men det är finnarna och
svenskarna som dricker mest kaffe i hela världen.
(Foto: Public Domain.)

Brasilien är överlägset världens största kaffe
producent. Landets riksvapen är dekorerat
med kaffeträdets grenar. (Public Domain.)

Kaffe är världens största handelsvara efter olja! Jemen som tidigare var en storexportör har
förlorat sin betydelse och producerar idag mer kat än kaffe. Av deras kaffeproduktion av
18 000 ton går endast cirka 5000 ton till export. Jämför det med Brasilien och Columbia som
exporterar hundra tusentals ton.3
Kaffe odlas i över 60 länder och sysselsätter nära 100 miljoner människor runt om i världen.
Kaffe har länge varit Etiopiens största exportvara (50 till 60 %) och ger arbete åt 15 miljoner
etiopier. Men det räcker inte för att hindra Etiopien att tillhöra ett av världens fattigaste länder.
Kaffe är ändå inte som olja.
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För sin utrikeshandel använder Etiopien Djiboutis frihamn vid Rödahavskusten. Efter att
Eritrea blev självständigt 1993 förlorade Etiopien sin tidigare kustremsa mot Röda havet.
Nyligen har Etiopien och Eritrea inlett försonliga diplomatiska kontakter med varandra och då
är det troligt att dessa länders normaliserade relationer kommer också att underlätta handeln i
bägge länderna.
Etiopien exporterar förutom kaffe också kat och blommor (11 % av exporten). Etiopien är
till ytan ett av Afrikas största länder, men även mest tätbefolkat med cirka 107 miljoner4
invånare som ökar med över 2 miljoner per år. När dessutom över 40 % av befolkningen är
under 16 år i ett outvecklat och biståndsberoende land som försörjer sig på självhushåll, måste
mycket mer till än ökat efterfrågan på kaffe.
Eftersom över 70 % av världens kaffe produceras på små plantager, har kaffehandeln en
stor ekonomisk och social betydelse, särskilt i utvecklingsländerna. I hela världen dricks det
två miljarder koppar kaffe varje dag och konsumtionen ökar årligen på bekostnad av minskat
tedrickande särskilt i Indien som traditionellt föredrar te.

Etiopisk fest på Årsta torg i Stockholm. Kaffebönorna
rostas alltid manuellt på plats.

Arabiska kaffet blir världsarv
2015 la UNESCO arabiskt kaffe till listan av immateriella kulturarv. Det arabiska kaffet är

en ”symbol för generositet”. Att servera arabiskt kaffe är en viktig aspekt av gästfrihet i
arabiska samhällen, förklarar UNESCO:s webbsida. Traditionellt tillreds kaffet av män eller
kvinnor framför gästerna. Även stamledaren, shejken, kan betjäna sina gäster. Rostade bönor
stöts i mortel och bryggs i en kruka. De äldsta gästerna serveras alltid först. Den yngre
generationen får tidigt lära sig hur man tillreder och serverar kaffet. Barn och ungdomar i
tidig ålder får följa med föräldrarna till marknaden och lära sig att välja de bästa bönorna. Det
är framförallt Förenade Arabemiraten, Oman, Saudiarabien och Qatar som tillagar arabiskt
kaffe.
Text och foto: Tarja Salmi-Jacobson, 2019
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