
 
GUIDE TILL 
DRYCKESLANDET 
SVERIGE!

Trots gamla, grundmurade tradi-
tioner dricker svenskar idag mer öl 
och vin än sprit. På de två våning-
arna i utställningen Dryckeslandet 
Sverige får du genom scenerier,  
filmer, dofter och musik ta del av 
allt från konsten att tillverka  
alkohol till en berusande kväll 
med påföljande bakfylla. Vanor 
ventileras, fördomar avväpnas.

VÄRLDENS SPRIT 
Studera trädet med glasflaskor i kronan: 
Äpple, majskolv, druvklase, sockerrör, 
vete, korn och potatis. Det mesta som 
är rikt på socker och stärkelse går att 
använda för att framställa (destillera) 
sprit. 

VAR GÅR GRÄNSEN? 
När tycker du att det är ok att dricka 
och när är det inte ok? Normerna har 
varierat över tiden. Att stärka sig med 
sprit på långa och stillasittande jaktpass 
är en gammal, om än ifrågasatt, tradi-

tion. I det gamla bonde-Sverige började 
arbetsdagen för många med en sup, 
och bebisar med magont kunde få en 
näsduk doppad i sprit att suga på. 
Hur ser det ut idag? 
 
SKÅL! 
Det finns många ritualer kring skålan-
det, men själva ordet betyder inte mer 
än just föremålet man håller i: Skålen. 
Spriten dracks nämligen gemensamt ur 
en och samma skål – en sed som levde 
kvar in i 1800-talet.  
Tryck på skärmens foton för att läsa mer 
om skålandet för Helan, traditionerna 
och kärleken. 
 
SJUNG! 
I husvagnen kan du lyssna på  
snapsvisor och kanske sjunga med.  
Svenskarna har en gammal tradition 
att sjunga till snapsen framförallt till 
midsommar, till kräftorna och till jul.  
Korta visor på en välkänd melodi med 
en rolig knorr på slutet är ett vinnande 
koncept. Spritmuseum arrangerar SM i 
nyskrivna snapsvisor varje år. 
 
BACCHUS, DEN STORA KOPPAR- 
PANNAN VID TRAPPAN 
För att skapa starkare varor som vodka, 
whisky eller annan sprit måste man 
destillera. I filmen som är placerad i den 
stora destillationspannan Bacchus, som 
försåg hela Sverige med sprit under 106 
år, berättas mer om destillering och på 
väggen kan du bl.a. läsa om brännvins-
skungen LO Smith och Absolut Vodka 
samt kryddning och rening av sprit.  

 

REDISCOVER 
ABSOLUT ART 
COLLECTION 
 
1.10 2022 – 2.5 2023

     

ÖL!   
 
17.11 2022  –  29.10 2023

Idag har Sverige ca 500 ölbrygge-
rier, för 10 år sedan hade vi ett 50-
tal! Öllandet Sverige har på kort 
tid blivit ett av världens bryggeri-
tätaste länder sett till antal invå-
nare, men hur började vår resa  
och hur ser ölscenen ut idag? 

I utställningen gör vi både historiska 
nedslag och lyfter fram aktuella öltren-
der. Svenska öl- och bryggeriprofiler 
trendspanar och delar med sig av sina 
favoritölstilar. Vi bjuder på en snabb-
kurs i öltillverkning och smaksättning: 
Hur får ölet sin färg och smak? Vad är 
malt och humle? Och vilka helsvenska 
malt- och humlesorter finns det? Du får 
också bekanta dig med öl som socialt 
kitt, livräddare, politiskt sprängstoff 
och identitetsskapare bland vikingar, 
nunnor, fotbollssupporters, hipsters och 
många andra.   

SMAKBRICKA
I baren hittar du vår smakbricka 
med öl i fyra olika stilar från svenska 
hantverksbryggerier.

Spritmuseum och Absolut Art  
Collection firar 10-årsjubileum  
på Djurgården!

Vi uppmärksammar det genom att låta 
våra fem konstpedagoger, som själva var 
barn när Absolut Art Collection växte 
fram, välja sina guldkorn ur samlingen. 
Resultatet är utställningen REDISCO-
VER som fyller rummet från golv till tak 
med närmare 90 konstverk. 

Konstpedagogerna har här valt att lyfta 
fram nostalgin och minnas den ljusa 
sidan av 1980- och 1990-talen.  
I utställningen ingår kända och okända 
konstnärer, moderna och klassiska 
stilar, stora och små format. Den är en 
tidskapsel som speglar en era som pas-
serat och ett samhälle som förändrats.

SMAKBRICKA
I baren hittar du vår smakbricka med
fyra olika smaker av Absolut Vodka.
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En trappa upp:
 
SKYLTFÖNSTER 
Här berättas om det svenska System- 
bolaget vars röda lampa skapade ångest 
när den tändes. Och om motboken som 
krävdes för att få handla alkohol under 
första hälften av 1900-talet. Arbetslösa 
fick inte motbok, inte heller många 
kvinnor. Det ansågs bäst att deras män 
bestämde inköpen. 
 
QUIZ 
Bardisken innehåller, förutom klirrande 
glas, en frågesport på temat alkohol i 
film och TV. Missa inte bakfyllerummet 
mittemot. Det är bara att öppna dörren. 
(Glöm inte att stänga den bakom dig.) 
 
VINTER 
I rummet med det blå ljuset kan du 
lägga dig ner i en snödriva och studera 
ruscykeln, det vill säga vägen från spik-
nykter till stupfull.   

 

Sugen på att testa några svenska 
drycker? I baren kan du köpa en smak-
bricka med tre snapsar och en punsch.

Tveka inte att dra ut lådor och dofta på 
allt från finkel och bävergäll till kummin 
och johannesört. 

 I NÖD OCH LUST  
– VÄGGEN MED FÖREMÅL 
Varför dricker människor sprit? Alkohol 
tas till i både nöd och lust. Kontrasterna 
är stora. På väggen kan du se allt från 
bandyportföljen till spritdoseraren. 
På skärmen kan du läsa mer om föremålen 
och spritens olika roller i människors liv. 
 
FATLAGRING – BAKOM PLANKET 
Fat ger både färg och smak till drycker. 
Ägna några minuter åt att se om du 
kan känna skillnaden på whisky och 
rom som lagrats på fat. Den stora kop-
parpannan användes när Vin & Sprit 
tillverkade den första svenska whiskyn, 
Skeppet, döpt efter regalskeppet Vasa.  

 
GUIDE & KARTA  
SPRITMUSEUM:  
Sprit, Konst, Kultur
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