Ett glas rött om da’n
Nu är den här, Liv i Sveriges splitternya antologi Ett glas rött om da’n – 18 röster om alkohol. Den
presenterades vid ett seminarium på Spritmuseum i Stockholm den 3 december.
Seminariet hade lockat ett trettiotal åhörare, däribland flera av bokens författare. En del av deras
texter lästes upp av proffsläsarna Eva Lagerheim och Per Sörås. Docent Maria Abrahamson, vars
forskningsmaterial ligger till grund för urvalet till boken, var där och pratade om hur våra alkoholvanor
har förändrats över tid. Hur framför allt kvinnors förhållande till alkohol har ändrats, hur kvinnor fram
till 1950-talet i princip inte drack någon alkohol alls, på sin höjd ett glas likör till kaffet vid festliga
tillfällen.
– Att bli berusad har alltid hotat kvinnligheten, och gör så fortfarande. Däremot aldrig manligheten,
sade Maria Abrahamson och exemplifierade med ett urval ur sitt digra forskningsmaterial.
Maria Abrahamson medverkar med ett kapitel i Ett glas rött om da’n.
Etnologen Susanne Waldén från Uppsala har forskat på ”fyllehistorier” och hon berättade hur mycket
man kan läsa ut om samhället utifrån sådana. Bland annat nämnde hon att en god fyllehistoria alltid
slår mot överordnade, prästen som är full i predikstolen, länsman som ligger i diket och så vidare.
Idag har den skaran utökats till att också omfatta politiker och kändisar. Hon visade också
fyllehistoriens kärna, konfrontationen mellan det acceptabla och det icke acceptabla, det är där
humorn ligger.
Att någon är full en måndag morgonen till exempel, ett icke accepterat beteende i ett samhälle där vi
förväntas vara effektiva i arbetslivet, där vi vill kunna lita på att varken kirurgen, flygkaptenen eller
barnens skollärare är onykter på jobbet.
– Före industrialiseringen däremot, sade Susanne Waldén, då fanns inte så många tider att passa så
där skulle en historia om att vara full en måndagsmorgon vara totalt poänglös.
Seminariet anordnades av Spritmuseum, tillsammans med oss i Liv i Sverige och vi tackar dem för att
vi fick hålla till i deras fina museum. Museichefen Ingrid Leffler berättade att museet har ökat sin
besökssiffra med hela 600 procent sen de flyttade ut till Djurgården från Dalagatan.

Köp boken
Ett glas rött om da’n kan beställas hos oss i Liv i Sverige. Gå till vår boklista här på webbplatsen och
beställ. Den kostar 90 kronor för medlemmar och 110 för övriga. Porto tillkommer.
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