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Handsprit, lika självklart som att
tvätta händerna.
Foto: Dalarnas museum

På gott och ont
”En förändring
av det mindre
skrämmande slaget kommer att
ske i Dagsverket.
Vi inför en läsarnas sida där ni
kan skriva in till
redaktionen och
få olika spörsmål
besvarade.”

Marina Andersson,
redaktör, Dagsverket
och hembygdskonsulent, Dalarnas museum.
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E

n desperat kommentar läst på facebook i början av den
pandemi som nu har varit med oss några år. ”När det
här är över ska jag aldrig tvätta händerna igen!” Och med
anledning av att vi ägnat mycket tid åt att sprita våra
händer, är det rimligt att årets första Dagsverket har temat sprit.
De senaste åren har visat att vi lever i oroliga tider och att vi
inte kan ta saker för givna, vilket kanske är något vår historia
egentligen borde lärt oss. Förändringar har alltid varit en del av
den mänskliga tillvaron, på gott och ont. Och de förändringar,
den händelseutveckling, som sker i Europa just nu skrämmer
oss alla.

Distribution: Dagsverket utkommer fyra gånger per år och ingår i
medlemskapet i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Upplaga 2000 ex. per nummer.
Medlemskap i DFHF för år 2022
erhålles genom insättande av
250 kr på bg 5604-8564. Som medlem får du en årsbok, 4 nummer
av Dagsverket, 20 procents rabatt
på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2022
Nr 2, 1 maj
Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter. I och med att material
lämnas till redaktören godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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En förändring av det mindre skrämmande slaget kommer att
ske i Dagsverket. Vi inför en läsarnas sida där ni kan skriva in till
redaktionen och få olika spörsmål besvarade. I detta nummer
ställs frågan om Eva Andén, en av Sveriges kvinnliga pionjärer.
Har ni kunskap om den frågeställning som ställs, kontakta redaktionen via adressen dagsverket@dalarnasmuseum.se
Ni är också varmt välkomna att skriva till samma adress och
ställa era egna frågor om det är något ni funderar över.
I detta nummer kommer vi också införa QR-koder, för att kunna
erbjuda en fördjupningsmöjlighet. Som ni vet finns alltid en utrymmesbegränsning i en tidning och därför kommer vi gällande
vissa artiklar publicera en kortare version av artikeln i tidskriften, men lägga ut en QR-kod till vår hemsida där en längre mer
fördjupande version finns. Vi hoppas detta ska ge en möjlighet
att kunna publicera mer fördjupande artiklar.t
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Foto från Folkrörelserummet,
Dalarnas museum
Foto: Marina Andersson.
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Helgsta
smedja

Vad tycker du?

I

år är det 100 år sedan Sverige genomförde sin första
folkomröstning. Bara ett
år efter att rösträtten var
allmän skulle vi rösta i en
enskild fråga och den viktiga
frågeställning vi skulle yttra
oss i var inte något svårt konstitutionellt spörsmål, utan en
ganska alldaglig sådan:
Ska vi förbjuda rusdrycker?
Utan tvekan gjorde spriten
skada men frågan är; vad vi
stoppar i oss, är det en fråga
för oss själva eller för staten?

Längs en liten slingrande å, som på
sin färd från Djursjön i Leksands socken, genom sjön Gyllingen och ned
mot Österdalälven, drivit vadmalsstampar, smedjor, tegelbruk, limfabrik, sågar, skvaltkvarnar, svarvstugor
och tullkvarnar ligger också Helgsta
smedja och kvarn.

Å

r 1866 kom två familjer flyttande
till Leksand från Snöå bruk i Järna,
eftersom bruket skulle läggas ned.
Det var kusinerna, båda med titlarna
”smältarmästare”, Carl Johan Helgsten, 1828–
1919, och Per Johan Helgsten, 1833-1904. Syftet
med flytten var att bygga upp en smidesverksamhet vid ovannämnda vattendrags utlopp i
sjön Gyllingen. Där anlades en hammarsmedja,
klensmedja, bostadshus och också ett jordbruk
vid den lilla ån. Per Johans familj, flyttade dock
till Lindesnäs bruk i Nås efter bara några år.
Dottern Matilda gifte sig med Henrik Larsson,
”Helgum”, som lockade Nåsfolket till Jerusalem.

Paralleller kan dras till den
vaccindebatt vi har idag; vart
går gränsen för människans
egenbestämmande, när blir
varje enskild individs påverkan på sina medmänniskor så
stor att staten måste rycka in
och lagstifta.
Vad tycker du?
Hur hade du röstat i den där
folkomröstningen för hundra
år sedan; hade du ställt dig
bakom ett förbud, eller hade
du sagt som Albert Engström
på den berömda affischen:
Kräftor kräva dessa drycker?t
Marina Andersson, redaktör.

Snapsglas.
Dalarnas museums samling.
Foto: Dalarnas museum.
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Smedjan under pågående renovering.
Foto: Gertrud Ilis

Smedjan vid sjön Gyllingen brann i slutet av
1880-talet och Helgstens bestämde sig för att
flytta sin verksamhet fyra kilometer nedströms,
där vattentillgången var bättre. Smedjan
byggdes upp i början av 1890-talet och efterhand byggdes en kvarn och en ny gård upp.
Den nya smedjan eldhärjades år 1902 men
återuppbyggdes och var klar 1906. Då lyste det
också i Helgsta, med egenproducerad ström,
tolv år innan elektriciteten kom till Djurabygden. Smidet i Helgsta höll troligtvis på fram till
1920-talet. Alfreds hustru Karin blev änka när
hon var 42 år, med fyra barn att försörja. Hon
anställde då en mjölnare och skötte ruljangsen
med kvarn och jordbruk. I dag ägs Helgsta av
Karins barnbarn Kerstin Larsson, i Uppsala,
som tillsammans med sin man tillbringar mycket tid i släktgården.

Vilhelm och Martin i smedjan omkring 1920.
Okänd fotograf.

Renoveringen
Smedjan byggdes i början av 1900-talet med
väggar gjutna av slaggflis och murbruk. Slagghus i den här delen av Dalarna är mycket ovanliga och därför värda att bevaras. För några år
sedan blåste en stor asp över taket som delvis
rasade in och en vägg höll på att vittra sönder.
Skickliga hantverkare med stor erfarenhet av
renovering av kulturbyggnader anlitades, med
timmermannen Kål Henrik från Falun i spetsen. Hembygdsföreningen planerar att i den
60 kvadratmeter stora byggnaden ordna en
permanent utställning om vandringsleden och
visningar för allmänheten. Lokalen ska även
kunna användas för andra evenemang och en
invigningsfest planeras till våren 2022. t
Gertrud Ilis,
sekreterare i Djura hembygdsförening.

Läs hela artikeln på:
dalarnasmuseum.se/dalarnashembygdsforbund
Scanna QR-koden med kameran
på din telefon för att läsa artikeln.
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Dalmåleri och
starka drycker
Spriten var ett av arton- och det
tidiga nittonhundratalets stora
debattämnen, som engagerade
såväl politiker och makthavare
som vanligt folk. Det är alltså inte
överraskande att man kan se
olika attityder till alkohol även i
folkkulturen genom seklerna.
Detalj från hörnskåp från 1780-talet med
drickande mansfigur (DM 10995).
Foto: Per Eriksson.

R

edan i det tidiga dalmåleriet
förekommer drickande som
motiv. Framförallt rör det sig om
mans- eller kvinnofigurer som
utbringar en skål. I Dalarnas museums
samlingar finns bland annat ett hörnskåp
från 1780-tal med just en sådan mansfigur
och i ett kistlock från 1774 finns en karolin
i någon form av ämbetsdräkt med höjt
glas.
Från Lima finns en målad kalk från 1812
efter Hållars Mattias Hansson (1778–1871)
i Hjulslätt, som var känd för festerna på
gården. I de här fallen sågs alkoholen
förstås som något positivt. Det är denna
attityd som syns i Bellmans parodier på
tidens religiösa betraktelser, inte minst
”Gubben Noak”, vars frikostiga ”gumma”
även återkommer i målaren Hans Wikströms bildvärld (se NM.91819).
Alkoholen har
förstås även en
annan sida, som
lyftes från religiöst
håll långt innan
folkomröstningen
om rusdrycksförbud 1922. Under
tidigt 1800-tal
utvecklades, i anslutning till läseriet
och de väckelser
som kom att mynna
ut i frikyrkorna, ett
motstånd mot alkohol.
Bland väckelsekristna fanns ett
ideal att ”inte röra flaskan.”
En dalmålare hos vilken man
kan se dessa ideal
är Jufwas Anders
Ersson (1757–1834) i
Ullvi, Leksand. Hos
honom återfinns
motiv ur tidens
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fromhetslitteratur och i bouppteckningen
efter honom märker man en bibel – en
på den tiden ovanlig bok – och mycket
religiös litteratur. I Ullvi bystuga finns ett
väggfält av honom målat 1812 där man ser
kvinnor bära sina kors upp mot himlen
medan kortspel, dans och fylleri leder
till helvetet. Något annat som bouppteckningen dock vittnar om är att Jufwas
Anders också ägde en brännvinspanna
av koppar liksom ett spetsglas och en
glasflaska för brännvin.

"Alkoholen har förstås även
en annan sida...."
Ibland kan alkoholen förstås skymta förbi
inte i folks verk så mycket som i deras liv,
som hos dalmålaren Kers Erik Jönsson
(1802–1851) från Lima, Leksand, vilken
enligt personalierna ”genom dryckenskap och de oordentligheter, som derifrån
komma, visade att han var bekymmerslös
med sin själ.” Alkoholfrågan förstods ofta
genom en religiös
lins, så även i
fallet med Kers
Erik. Prästen
noterar dock att
han ”i synnerhet
de två sista åren,
då han genom en
tärande lungsot
ständigt påmints
om sin icke långt
aflägsna hädanfärd, visa genom
ett ändradt lefverne
och betraktande af
Guds ord…”. Då liksom
nu hade man olika perspektiv på alkohol och då liksom nu
kunde samma kulturella arv, i
det här fallet det bibliska, användas för
och emot samma
fenomen.t

Kista från 1774 med drickande karolin
(DM 11107).
T.v. Kalk målad av Hållars Mattias Hansson
(DFK 0358).
Foton: Dalarnas museum.

Sebastian Selvén, Teologie doktor,
antikvarie, Dalarnas museum.
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T.v. Hörnskåp från 1780-talet med drickande mansfigur (DM 10995).
Foto: Per Eriksson.
T.h. Brännvinsflaska målad av limamålaren Mill Olof Olsson d.y. till brodern Eric.
Lima hembygdsförening.
Foto: Simon Langwagen.
Nedan: Vägarna till himlen respektive helvetet, av Jufwas Anders Ersson 1812.
Detalj. Ullvi bystuga.
Foto: Ostwald Au-Yeung.
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En reflexion över vår värme

Allt förändras och vad som var självklart för en generation är en totalt
främmande värld för andra. Frågan är om inte våra värmekällor är en
sådan företeelse. I dagens läge, med fjärrvärmen och elen som bara
kommer någonstans ifrån när man trycker på en knapp är det lätt att
ta lyxen för givet, utan att tänka på den arbetsinsats som krävdes av
tidigare generationer för att hålla våra hem varma.

V

i har under vintern haft skenande energipriser och i tidningarna kan man läsa diverse
goda råd om hur man ska klara
av vinterns elräkningar: sänk värmen,
dra på dig en extra tröja och stäng rum
du inte behöver, råd som låter märkligt
välbekanta, för så har vi hanterat kylan
under tusentals år. När kylan var som
strängast samlades hela hushållet i ett
rum för att hålla värmen, vilket sparade
virke. Ett annat sätt att få en behaglig
temperatur var att utnyttja värmen från
kreaturen. Många vinterfähus byggdes
med spismur, vilket gjorde att de kunde
värmas upp under årets kallaste månader.
Det faktum att fähusen saknade fönster
gjorde också att värmen höll sig inomhus
och kylan utomhus.

"Effektiv både som värmekälla och för matlagning. Den
enda nackdelen var att de tidigare öppna härdarna hade
skänkt lite ljus i mörkret,
något järnspisen av förklarliga skäl inte kunde."
De så kallade rökstugorna eller rökpörtena introducerades av svedejfinnarna
som invandrade på 16–1700-talen till
Dalarna och andra delar av Sverige,
och var byggnadstyper som kom att bli
karakteristiska för Finnmarken. Det som
skilde dem från andra boningshus var

avsaknaden av skorstenar. I stället är de
byggda med ett system av skjutluckor i
väggar och en rökkanal i trä som gick upp
genom mellantaket och yttertaket. Inuti
byggnaden fanns en så kallad rökugn
murad av natursten som tätats med lera.
Vidare förekom rökbastun för bastubad
och rian som nyttjades för att torka och
tröska spannmål. Även dessa byggnader
utan skorsten.
Under 1800-talet skedde mängder av
tekniska framsteg. Ny teknik gav oss nya
värmekällor; redan under 1700-talet
hade man producerat kakelugnar som i
många fall ersatte de öppna eldhärdarna.
Tillverkning av kakelugnar skedde på
många håll i landet och i Dalarna är kanske Laknäs det mest kända. Produktionen
startade 1899 och kakelugnsfabriken
lades ner på 1920-talet.
Under 1800-talet kom en ny modernitet:
järnspisen. Effektiv både som värmekälla
och för matlagning. Den enda nackdelen
var att de tidigare öppna härdarna hade
skänkt lite ljus i mörkret, något järnspisen
av förklarliga skäl inte kunde. I stället
kom så småningom fotogenlampan som
lyste upp mörka kvällar betydligt klarare
än vad den öppna härden klarade av.
Men utvecklingen rusade framåt; under
1900-talets mitt kastades de gamla
kakelugnarna och järnspisarna ut och
ersattes av vedpannor, av centralvärmsystem. Och tänk vad underbart det måste
ha varit att slippa elda i varje rum. Elen

Kakelugn.
Foto: Anna Lögdqvist, Dalarnas museum.

En vedspis är Inte bara värmekälla utan
även ett estetiskt mästerverk.
Foto: Marina Andersson, Dalarnas museum.

jagade bort mörkret och skapade så småningom en helt annan dygnsrytm. Genom
centralvärmen kunde man dessutom värma upp hela huset, man slapp att trängas
tillsammans i ett enda rum under vintern
för att hålla värmen.
Nu återigen visar det sig att våra resurser
inte är oändliga och vi börjar göra som
våra förfäder, kura ihop oss på mindre
yta för att hålla värmen.t

Marina Andersson,
hembygdskonsulent,
Dalarnas museum.
Modern uppvärmning. Foto: Marina Andersson.
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Drick ur
ditt glas
Den som besökt Dalarnas museums museibutik
kanske har noterat de små pokalformade dryckeskärlen av grönt glas med stor cylinderformad och
utsvängd fot. Kanske någon även undrat vad dessa
har med Dalarna att göra och varför vi väljer att sälja dem i vår butik tillsammans med mer traditionellt
dalahantverk som påsömsbroderi, tvåändsstickning
och dalahästar.

G

lasen är kopior av
så kallade remmare
vilka tillverkades
i Holland under
1600-talet. Remmare var
de vanligaste dryckesglasen
under 1600-talet tillsammans
med de så kallade passglasen.
Remmarna så väl som passglasen användes främst till
öldrickande men även till vin.
De äldsta glasfynden i världen
är 9000 år gamla och har
hittats i Egypten och Mesopotamien. De första blåsta glasen
kan dateras till århundradet
e.Kr. och har sitt ursprung i
det östra medelhavsområdet.
De första glashyttorna anlades
i Italien och tekniken spred sig
därefter snabbt över Europa
ut i resten av romarriket.

let och fram till medeltid
vittnar om en omfattande
handel med glas. Från slutet
av 1300-talet finns spår av
glastillverkning vid Vadstena
kloster och på 1580-talet grundades glasbruk vid de kungliga
slotten i Sverige. Glasbruk
fanns då vid Nyköpingshus, på
Bryggholmen i Mälaren och
vid Sundby öster om Örebro. Men det var först under
1700-talet som det förekom
glastillverkning i någon större
skala i Sverige då större bruk
med flera ugnar anlades. I
Dalarna blev Johannisholms
glasbruk i Venjan betydelsefullt under 1800-talets början,
och under 1820-talet stod de

Foto: Anders Nilser,
Dalarnas museum.

för närmare en tiondel av hela
Sveriges glasproduktion.
Tillverkningen av remmare
uppstod enligt traditionen i
Köln i slutet av 1400-talet som
en utveckling av den tidigare
”Noppebägaren”, som då
försågs med en låg fot och
en konad kupa ovanför det
nopptäckta skaftet. Under
början av 1600-talet blev det
vanligare att kupan gjordes
mer klotformad och att foten
byggdes upp av spirallindade
glastrådar.
Vid arkeologiska undersökningar i Falun hittas ofta
glasskärvor efter just remma-

De medeltida glasen dekorerades ofta med noppor,
glastrådar och andra pålagda
dekorer som gjordes direkt i
hyttan. Det var först efter
medeltiden som andra dekorer slog igenom och man
började alltmer gravera, slipa
och måla på glas.
Till Sverige importerades
de första glasen, och många
arkeologiska fynd från 500-taDAGSVERKET NR 1. 2022
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re, men ibland även andra
sorters mer exklusiva dryckesglas som importerats till
staden under dess storhetstid
på 1600-talet. Fynden vittnar
om en förhållandevis rik och
mångsidig materiell kultur och
en urbanitet som kan förklaras
av stadens unika roll i den internationella kopparhandeln.
Genom de arkeologiska fynden får vi en inblick i människornas vardag och ledtrådar
om vad de åt och drack.
Genom att sälja kopior av
sådana historiska dryckeskärl
hoppas vi skapa ett spännande
och samtidigt lärande sortiment i museibutiken, som en
brygga mellan de människor
som levde i staden då och
de människor som av olika
anledningar vistas i staden nu.
Så drick ur ditt glas och dela
upplevelsen med dåtidens
falubor.t

Anna Lögdqvist,
arkeolog, avdelningschef,
Dalarnas museum.
Remmare. Foto: Marina Andersson, Dalarnas museum.
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Kräftor kräva
dessa drycker
…eller?
De flesta känner till affischen med ovanstående text , minus ordet eller.
Motivet: Albert Engström tittar uppfordrande på oss och ber oss rösta nej, därför att kräftor kräva dessa
drycker. Dryckerna som det refereras till är alkoholhaltiga drycker, rusdrycker. Kort sagt sprit.
Det vi ska rösta nej till är ett rusdrycksförbud.

F

örra sekelskiftet var
en dramatisk tid i vår
historia med stora
förändringar. Demokratin var på frammarsch,
människor krävde rättigheter, arbetarna organiserade
sig för att få rösträtt, liksom
kvinnorörelsen. Frikyrkorörelsen hade lyckats eliminera
Svenska kyrkans monopol på
religiös utövning och hand i
hand med frikyrkorörelsen
gick en annan folkrörelse; den
som hade nykterhet som sitt
främsta mål:
nykterhetsrörelsen.

8
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Alkohol har varit en del av
svensk historia, och även om
jästa drycker producerats i
landet i tusentals år, kom spriten till Sverige under 1400-talet, som en del i i kruttillverkning. Vem som ansåg att det
var en bra idé att svepa i sig
råvaror som egentligen var
menade att användas till industriell tillverkning hittas inga
uppgifter om, men alkohol var
inte bara ett led i kruttillverkning, utan användes också
som medicin, bland annat mot
pest. Alkohol hade alltså tidigt
status av medicin och långt

in i modern tid stod konjaksflaskan i medicinskåpet för att
användas mot diverse krämpor. Att sälja sprit var, under
senmedeltiden, något som
endast apotekare fick göra och
alkohol var helt enkelt lite av
en hälsodryck. Alkohol dracks
också eftersom den många
gånger faktiskt kunde förhindra vissa sjukdomar; vattnet
var ofta olämpligt att dricka
och därför var de alkoholhaltiga dryckerna renare.
Under 1600-talet blev sprit
mer eller mindre var mans

egendom och man började
bränna till behov. Husbehovsbränningen började avskaffas
1855. Redan tidigare under
1800-talet hade de första
nykterhetsrörelserna sett dagens ljus, och dessa växte sig
starkare under senare delen
av 1800-talet.
I år är det 100 år sedan Sverige
genomförde sin första folkomröstning, bara ett år efter att vi
för första gången genomförde
den allmänna rösträtten. Man
skulle kunna tänka sig att den
första folkomröstningen i ett
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nyligen demokratiskt land skulle ha gällt
någon stor konstitutionell frågeställning,
men i stället kom den att handla om alkoholens vara eller icke vara. Frågan man
skulle ta ställning för var
”För eller emot ett fullständigt rusdrycksförbud”.
Folkomröstningen genomfördes den 27
augusti 1922 och resultatet? Nej-sidan,
det vill säga den del av befolkningen som
sa nej till rusdrycksförbudet vann. Dock
med enormt liten marginal; nejsidan
vann med 50,8 % av rösterna, och valdeltagandet blev mindre än vad förmodligen
många hade hoppats på: 48,8 % röstade i
Sveriges första folkomröstning.

"Under 1600-talet blev sprit
mer eller mindre var mans
egendom och man började
bränna till behov."
Man kan notera att könsskillnader
förekom; kvinnor röstade oftare för ett
spritförbud än män. I Kopparbergs län
röstade totalt, om man räknar både män
och kvinnors röster, ca 70 % för ett spritförbud, vilket är ovanligt högt gentemot
riket i stort, och stödet för ett spritförbud
var högre i de norra delarna av Sverige än
de södra. Ser man på endast de kvinnliga väljarnas röster, röstade ca 82 % i
Kopparbergs län för ett rusdrycksförbud.
Anledningen till att man har så stor kunskap om de manliga respektive kvinnliga
rösterna beror på att folkomröstningen
1922 var den första och hittills enda där
man använde olika röstsedlar för män
respektive kvinnor.
DAGSVERKET NR 1. 2022
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Kom nu alkoholen att flöda fritt efter att
Sveriges medborgare hade sagt sitt och
lytt Albert Engströms uppmaning att låta
kräftorna sköljas ner med alkohol? Nix,
absolut inte. Redan innan folkomröstningen hade man infört ett ransoneringssystem, det så kallade Brattsystemet, som
helt enkelt begränsade hur mycket alkohol varje medborgarna fick köpa. Även
om det inte fanns ett förbud mot att köpa
sprit var det heller inte fritt fram att göra
det. För det första krävdes en motbok,
och hade du blivit beviljad en motbok var
det inte bara att köpa så mycket alkoholhaltiga drycker man ville, utan det fanns
en begränsning. Hur mycket man fick
köpa berodde på om man var skötsam
eller inte, vilken inkomst man hade och
diverse andra aspekter som avgjorde
om man var en pålitlig medborgare som
var betrodd med alkohol. Och om någon
trodde att man kunde dubbla sin spritranson genom att gifta sig till den trodde
man helt fel. Gifta kvinnor hade ofta inte
en tilldelning av sprit utan förväntades
smutta på sin mans ranson (eller kanske
inte dricka över huvud taget). Kvinnor
(ogifta sådana) gavs en mindre ranson
än män, och även pensionärer hade en
mindre tilldelning än en yngre manlig
medborgare.
Motboken togs ur bruk 1955, och i år,
100 år efter vår första folkomröstning
kan Albert Engström glädja sig; kräftorna
inmundigas fortfarande med alkohol för
den som så önskar.t
Marina Andersson,
hembygdskonsulent,
Dalarnas museum.

Foto överst sid 8: Recept på Falubrännvin,
snapsglas och glasflaska med gravyr.
Nederst sid 8: Motbok från Hedemora
tillsammans med Templar-ordens Sångbok.
Fotot föreställer Waldemar Skarstedt från
Falun, liberal riksdagsman och nykterhetsförkämpe.
Ovan: Urklipp från Folkrörelserummet i
Dalarnas museum.
Foton: Marina Andersson, Dalarnas museum.
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Om
Minuteringsbolaget i
Falun

Bergsmannen som är förmögen i Falun stiger upp 6 a 8.
Frukost-smör kött, en sup brännvin, eller ett stop öl.
Går till gruvan på lottning.
Går till hyttan där röker pipa, går hem tager sig en sup.
Middag fast mat kött, fläsk sill el torsk, vad mera?
Går uti hyttan, röker sin pipa.
Får eller gör visiter kl 4.
Dricker in på natten 3 a 4 stop a persona.
Haver god apetit.
Bliver tjock, fast röd, fet – änteligen dör av hydrope (vattusot).

V

i flyttar oss till 1800-talet.
Då blev staden känd för sina
åtgärder mot det omfattande
superiet som rådde i staden.
Det gällde för staden att begränsa den utskänkning av alkoholhaltiga drycker som
dittills hade gällt. Man hade på olika sätt
försökt att komma åt problemet men år
1849 hittade man den lösning som skulle
innebära starten av en för Sverige typisk
institution - Systembolaget.

"Nya" systembolaget, Falun.
Foto: Dalarnas museum.

Så här skrev Carl von Linné till en vän i Uppsala efter att för
första gången gästat olika bergsmän i Falun julen 1733,
han skulle 1739 gifta in sig i Svedens bergsmansgård.

Falusystemet –
eller Minuteringsbolaget
gick ut på följande:

Man kan faktiskt med rätta säga att det
nuvarande Systembolaget på Falugatan
är landets äldsta. På Vin & sprithistoriska
museet i Stockholm äger man den handling från Falun som i sig innebär starten
av denna vår speciella alkoholpolitik.
Det var först få som trodde på detta, men
det fick en stor betydelse här i Falun och
förvandlade denna åldriga industristad
på starkt nedåtgående till en framgångsrik skolstad. Det Högre Allmänna Läroverket, t ex, hade inte kunnat byggas utan
ekonomiskt stöd från Minuteringsbolaget.
Ända fram till 1916 bekostade bolaget en
stor andel av stadens skolbyggen. Man
kan något tillspetsat säga att faluborna på
så sätt gemensamt supit ihop skolorna i
staden. Men detta upphörde i och med
Brattsystemet...t
Örjan Hamrin,
fd antikvarie Dalarnas museum.

1. Ett enda bolag ska sköta
stadens utskänkning av starka
drycker
2. Detta leds av en styrelse med representanter för
bergsmän, borgare, hantverkare och betrodda medborgare
3. Detta bolag arbetar helt
utan vinstsyfte
4. Antalet näringsställen ska
begränsas hårt – det fick inte
bli fler än elva
5. Försäljning av drycker över
bardisk och i ställen där man
säljer i parti får ej längre ske i
samma lokal
6. Försäljningsrättigheter utdelas efter auktion årsvis och
länsstyrelsen avgör slutligen
vilka som får rättigheterna
7. Man har rätt att vägra sälja
sprit om man misstänker någon för omåttligt supande
8. Man får inte längre sälja till
minderåriga
9. På krogarna med utskänkning skall mat – renlig sådan
– tillhandahållas
10. Spel och dobbel får ej ske
på samma ställe där utskänkning sker
11. Vinsten ska gå till uppbyggande ändamål - som till
organisationer som hjälper
folk i nöd, till byggnation av
sociala inrättningar eller till
skolbyggen

"Gamla" systembolaget på Trotzgatan, Falun. Foto: Arkivbild Björn Fahlén.
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Vet du vem som
är fotograf?
Har du information om fotografierna? Vet du vem som är
fotograf? Maila till: dagsverket@dalarnasmuseum.se
Tack till Johan Lenner, www.portersteken.se
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Selma Lagerlöfs far Erik Gustaf Lagerlöf.
Foto: Mårbackastiftelsens arkiv.

”Jag var stor i tron
och stark i tanken…”
Selma Lagerlöf var på sin tid aktiv i kvinnorörelsen.
Hennes livskamrat Valborg Olander var ordförande
för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i
Falun och Lagerlöf hade redan som ung identifierat
sig med en annan kvinnoroll än den hon sett på gårdarna i sitt barndoms Värmland, där rollen som mor
och hustru var det viktigaste. Kvinnorörelsen växte
sig stark under 1800-talet, men var inte den enda rörelsen som engagerade människor; frikyrkorörelsen,
arbetarrörelsen och inte minst nykterhetsrörelsen
påverkade samhället. Lagerlöf brann egentligen bara
för en fråga och det var kvinnorörelsen, även om de
andra påverkade henne. Det var t ex indirekt frikyrkorörelsen som gav henne stoff till Jerusalem, av
många ansedd som en av hennes främsta romaner,
inspirerad av bönder från Nås i Dalarna, vilka efter
en religiös väckelse utvandrade till Jerusalem.
12
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E

n av de folkliga
rörelserna som hade
en betydligt mer personlig anknytning till
Selma Lagerlöf var egentligen
nykterhetsrörelsen, och även
om det har funnits rykten om
att Selma Lagerlöf var alkoholiserad finns egentligen inga
belägg för detta annat än en
bunt anekdoter. Dock fanns
alkoholmissbruket i Selma Lagerlöfs familj, genom hennes
far Erik Gustaf Lagerlöf. Erik
Gustaf Lagerlöf kan beskrivas
som en värmländsk kavaljer,
en sådan som Selma Lagerlöf
skriver om i Gösta Berlings
saga, och som påminner lite
grann om den skald Wennerbom som Gustaf Fröding kom
att dikta om, han som var stor
i tron och stark i tanken, tills
han enligt dikten drunknade i
denna dranken.
Erik Gustaf Lagerlöf var utan
tvekan en ambitiös man, med
en stor dröm; att få bygga om
sitt barndomshem i Mårbacka
till ett modernt storjordbruk.

Pengar till projektet fanns:
har man dem inte själv får
man gifta sig till dem och Erik
Gustaf hade strategiskt nog
gift sig med Louise Wallroth,
dotter till en rik köpman och
brukspatron från Filipstad,
som finansierade svärsonens
projekt. Till en början gick allt
bra: den charmige Erik Gustaf
byggde och förbättrade.
Men sämre tider kom. När de
små järnbruken i Värmland
inte hade råd att investera i
den tekniska utvecklingen
försämrades tiderna radikalt
även för andra näringar. Livet
i Mårbacka och övriga landet
blev kärvare och Erik Gustav
gjorde som många andra: han
tog till flaskan, och här kan
vi citera en annan skald, Dan
Andersson som beskrev sin
helgdagskväll i timmerkojan
där det fanns …brännvin till
tröst.
Selma Lagerlöf har beskrivit faderns gradvisa förfall i
sina självbiografiska böcker
DAGSVERKET NR 1. 2022
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Mårbacka, Ett barns memoarer
och Dagbok, med den första
delen Mårbacka som beskriver
den stora idyllen Mårbacka,
med den driftige charmige
Erik Gustaf, beskriven som
den lekfulla glada familjefadern. I det sista kapitlet firar
man Erik Gustafs födelsedag
och Selma Lagerlöf låter en av
gästerna avsluta bokens sista
kapitel med ett hyllningstal till
hennes far.
Kära bror Erik Gustaf, hur
kommer det sig att vi måste
fara till dig för att känna oss
försonade med vårt öde, stolta
över vårt land, lyckliga över
oss själva och alla som omger
oss? Du är ingen märkvärdig
man, du har inte utfört några
märkvärdiga ting. Men du äger
den stora välviljan, den öppna
famnen. Vi vet att om du förmådde, skulle du vilja omfatta
oss och hela världen i ett stort
famntag.
Den andra delen Ett barns
memoarer visar hur allt börjar
krackelera och faderns sämre
sidor visas tydligare. Enligt
Lagerlöf berodde hennes fars

ökade alkoholkonsumtion
på att fadern hade varit sjuk
under en vinter, och drabbats
av en envis hosta, och med
anledning av detta försökte
kurera sig själv. Hon skriver i
Ett barns memoarer:
Pappa har också hittat på att
ta en sup före frukost och två
före middagen. Han säger att
brännvin är det bästa av alla
medikamenter och att bara
han får hålla på att ta in den
medicinen i tillräckligt lång
tid, så blir han alldeles bra.
Det vet pappa så säkert som
aldrig det. Pappa hade aldrig
smakat brännvin, förrän han
var sjutton år, men då hade
han fått frossan och farmor
hade botat honom genom att ge
honom brännvin. Både mamma
och faster Lovisa säger, att efter
allt, vad de har sett, så blir folk
bara förstörda och eländiga av
att dricka brännvin, det vill inte
pappa ge dem rätt i, utan han
påstår att han blir bättre för
varje dag som går.
Tiderna försämras och i en
dramatisk scen står föräldrarna inför insikten att deras

Selma Lagerlöf år 1900, fotot
taget några år efter att hon
flyttat till Falun.
Foto: Mårbackastiftelsens arkiv.

släktingar kommer att tvingas
sälja sin gård och att stöd och
hjälp kommer att försvinna.
Selma Lagerlöfs slutord, som
handlar om fadern, i Ett barns
memoarer är:
…när jag öppnar dörren, tycker
jag att jag aldrig förr har märkt
hur gråhårig och gammal och
hopsjunken han är. Och så
besynnerligt hjälplös. Och jag
önskar jag vore vuxen och klok
och lärd och mäktig och rik, så
att jag kunde hjälpa honom.
Erik Gustaf Lagerlöf dör 1885
och några år senare säljs
hans stora dröm, hemmet
"Där Sör" i Mårbacka på en
auktion. Många år senare blir
det hans dotter Selma Lagerlöf
som uppfyller drömmen att
modernisera jordbruket på
Mårbacka, efter att hon tack
vare författarpengar köpt
tillbaka gården. Det är också
författarpengar som göra att
hon kan köpa sin bergsmansgård i Falun, en plats som, till
skillnad Mårbacka, som ständigt är överhopat av turister,
kan ge Lagerlöf lugn och ro för
att författa.

Selma Lagerlöf som ung. Foto: Mårbackastiftelsens arkiv.
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I många av Lagerlöfs verk
finns alkoholmissbruket
närvarande; kavaljererna i
Gösta Berlings saga är, trots
det romantiska sken Selma
Lagerlöf ger dem både gamla
och slitna och flaskan är aldrig
långt borta. En av Lagerlöfs
ärkeskitstövlar är den elake
och alkoholiserade David
Holm i Körkarlen, boken som
Selma Lagerlöf kallade för sin
”Christmas carol” eftersom

hon såg den som en svensk
motsvarighet till Charles Dickens humanistiska spökhistoria. En julhistoria skriven av
Selma Lagerlöf, där alkoholmissbruk står i centrum är novellen En julgäst som utspelar
sig en julafton där julefriden
sänker sig över det julfirande
hushållet Lövdala där familjen Liljecrona bor. Då dyker
en av husfaderns försupna
vänner upp, och förstämningen sänker sig över hushållet,
eftersom man vet att han
kommer att leda Liljecrona på
villovägar. I sann Lagerlöfshumanistisk anda får historien
trots allt ett lyckligt slut.
Lagerlöf var politiskt engagerad, i Falun var hon en
del av kvinnorörelsen, men
hon engagerade sig också i
sin värmländska hemsocken
Östra Ämtervik och satt i
kommunalfullmäktige för "De
frisinnade". Lagerlöf tillhörde
den del av de frisinnade som
inte trodde på ett rusdrycksförbud och röstade således nej
till ett rusdrycksförbud. Trots
faderns alkoholism verkade
inte nykterhetsfrågan ha engagerat Selma Lagerlöf i någon
större utsträckning. Efter
hennes död dyker då och då
påståenden om att hon själv
var alkoholiserad men det verkar som nämnts tidigare vara
av anekdotisk karaktär. Bland
annat nämns en incident relaterad till de passagerarbåtar
som trafikerade sjön Fryken i
Selma Lagerlöfs värmländska
hemsocken Östra Ämtervik.
Enligt historien hade man
beställt starkvaror till en av
dessa båtar, som råkade vara
döpt efter Selma Lagerlöf.
När spriten skulle levereras
skickades den till Selma
Lagerlöf på Mårbacka, i stället
för till passagerarbåten "Selma
Lagerlöf". Människor som såg
denna gigantiska leverans lär
ha utgått från att Lagerlöfs
alkoholkonsumtion var långt
ifrån hälsosam.t
Marina Andersson,
redaktör.

Lästips: KÖRKARLEN
Selma Lagerlöfs
berättelse om den
alkoholiserade David
Holm.
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t NOTERAT

Blandat från Dalarna
Har du svar?

Falun/Grand Hotels okända historia

Vad kan du
om Dalarna
egentligen?
1. Vad heter Dalarnas landskapsblomma?
2. Vad heter Dalarnas största tätort?
3. Hur många städer finns i Dalarna
och vad heter de?
4. Selma Lagerlöfs bok Jerusalem
filmatiserades 1996. Vad heter regissören?
5. Vem skrev ”Om sommaren sköna”?
6. I vilken socken föddes Erik Axel
Karlfeldt?
7. Lydia Anna Elvira Alsterberg hette idrottaren. Vilken sport utövade
hon?
8. Helmer MasOlle var gift med en
berömd konstnär, som hette…vad
då?

Svaren presenteras i nästa nummer av Dagsverket, men kan ni inte
vänta till dess finns svaren också på
DFHF:s hemsida. Gå in på Dalarnas
museums hemsida och scrolla till
fliken DFHF.

År 1910 köpte
källarmästare
Simon Dahlqvist
från Lidköping
Nya Hotellet i
Falun av Emelia
Hoflund. ”Simon
Dahlqvist byggde redan 1912
till en ny matsal
till Nya Hotellet
och installerade
centralvärmeanläggning, omdanade sedan festvåningen
och åstadkom därvid bl.a. genom höjningen av taket en
representativ festlokal.” Andra fakta saknas, tyvärr.
Vid Simon Dahlqvists död 1920 övertog hans hustru Elna
och de 4 döttrarna hotellet. De drev verksamheten fram
tills hotellet 1927 såldes till Axel F. Lindmarker – och
därefter kallades Grand Hotel.
Epoken med familjen Dahlqvist finns inte med i nuvarande Grand Hotels beskrivning av sin historia – och tycks
vara höljd i dunkel.
Vem vet något om Nya Hotellet, ”Nyan”, under
åren 1910 - 1927?
Falun/Häradshövding Ernst Laurentius Alinder och
advokat Eva Andén
Eva Andén tog studenten i Uppsala 1906 och fortsatte
därefter med universitetsstudier i historia, litteraturhistoria och nationalekonomi. Höstterminen 1907 påbörjade
hon studier i juridik och tog 1912 sin juris kandidatexamen
vid Uppsala universitet.
Att arbeta som jurist var inte det lättaste, då kvinnor t.ex.
inte hade rätt att sitta ting. Häradshövdingen i Falun,
Ernst Laurentius Alinder, lät emellertid Eva Andén tjänstgöra som notarie på domarkansliet i Falun under åren
1913–1914.
Tack vare denna notarie-erfarenhet (med fina betyg) var
det möjligt för Eva Andén att praktisera på en advokatbyrå och därefter hösten 1915 starta en egen juridisk praktik
och 1918 bli första kvinna som ledamot av Sveriges Advokatsamfund – varefter hennes verksamhet fick namnet
Eva Andéns Advokatbyrå.
Vem vet något om häradshövding Alinders djärva insats
och Eva Andéns tid i Falun?
Maila det du vet till dagsverket@dalarnasmuseum.se
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Kallelse till Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbunds årsmöte 2022
Härmed kallas medlemmarna i
Dalarnas Fornminnes - och Hembygdsförbund
till årsmöte.
Lördag 23 april 2020, kl. 10.00- 15.00 Dalarnas museum, Falun
Anmälan till program och förtäring senast 5 april till:
marina.andersson@dalarnasmuseum.se
Motioner ska vara DFHF tillhanda senast 20 mars.
Välkomna önskar styrelsen!
På hemsidan kommer kallelse, dagordning,
program, verksamhetsberättelse och stadgar att läggas ut,
senast 3 veckor innan mötet.
www.dalarnasmuseum/dalarnashembygdsförbund

Boktips!

KARLFELDTS VILDA FLORA
Av Bengt Jonsell.
Utgiven av Karlfeldtsamfundet

Botanikern Bengt Jonsell har tillsammans med fotograferna Jan Thomas
Johansson och Mats Wilhelm, skapat
en rikt illustrerad flora med Erik Axel
Karlfeldt som utgångspunkt. Här stämde
således lyriken möte med botaniken på ett
förunderligt och mångbottnat sätt som
Odd Zschiedrich, ordförande i Karlfeldtsamfundet uttryckte det.
DAGSVERKET NR 1. 2022
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SKINNAREBYGD 2021

Malungs hembygdsförening uppmärksammar bland annat 100-årsjubileer i
sin årsbok 2021, och boken sträcker sig
över ett brett spektrum av ämnen; demokrati, idrott, sjukdomar och spruthus
för att nämna några.

MÅRBACKA - ETT BARNS MEMOARER
DAGBOK
Av Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöfs memoarböcker i en
volym. Författaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöf var under många år
bosatt i Falun, där hon skrev några av
sina främsta verk. Hennes självbiografiska bok "Mårbacka, Ett barns memoarer och Dagbok" berättar om hennes
barndom och hur hon redan som ung
drömde om att bli författare.
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B

SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

Remmare finns att
köpa i
Museibutiken

En hybridföreläsningsserie från Dalarnas museum och
Dalarnas Hembygdsförbund. Välj att se den på plats
eller digitalt på Youtube.
På dalarnasmuseum.se/kalendarium
hittar du länk till föreläsningen.

Söndagen den 27 mars kl 14:00
Näs Olle Tranberg föreläser
Venjans historia sitter i väggarna

Sommaren 2021 provtogs 32 timmerhus i Venjan för
att se hur gamla de är. Det visade sig att flera av husen är över 500 år gamla. Metoden för datering kallas
dendrokronologi och i denna föreläsning berättar Näs
Olle Tranberg om det spännande projektet som även
ger ny kunskap om Venjans historia.

Nästa nummer:
DALREGEMENTET
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Kl 12:00. Lunchvisning kostar 95:-/person.
Visningen tar ca en timme.
Begränsat antal platser, endast förbokning till
e-post: bokning@dalarnasmuseum.se
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