
torsdag 9 maj - vecka 19

VÄDERVÄDER

8 ᴼ

SÖK PÅ VF.SESÖK PÅ VF.SE

FörstasidanFörstasidan NyheterNyheter SportSport NäringslivNäringsliv Hela livetHela livet Kultur & NöjeKultur & Nöje ÅsikterÅsikter KrönikorKrönikor TipsaTipsa AnnonsAnnons KundserviceKundservice BloggarBloggar Om ossOm oss eVFeVF

AllmänAllmän ArvikaArvika EdaEda FilipstadFilipstad ForshagaForshaga GrumsGrums HagforsHagfors HammaröHammarö KarlstadKarlstad KilKil KristinehamnKristinehamn MunkforsMunkfors StorforsStorfors SunneSunne SäffleSäffle TorsbyTorsby ÅrjängÅrjäng

Värmland

Skriv ut Rätta oss Dela

Värmland 15:00

Värmland 15:00

Karlstad 13:47

Under 1800-talet höll svenskarna på att supa
ihjäl sig. Det brändes och söps i snart sagt varenda buske,
och missbruksproblemen förde med sig stora sociala
bekymmer.
Det är i skenet av detta som nykterhetsrörelsen växer fram
som en räddande kraft.

Det var på 1820-talet som de första
nykterhetsrörelserna växte fram i USA och ett
par decennier senare nådde rörelsen även
Sverige, inte minst med kyrkornas hjälp.

Det främsta syftet då var att avskaffa den omfattande husbehovsbränningen,
något som man också lyckades med mot mitten av seklet.

Men supandet fortsatte och när rörelsen fick ett nytt uppsving under 1880-talet
– nu under namn som Godtemplarorden, Blåbandsrörelsen och Templarorden –
så riktade sig udden mot allt drickande, även det som rörde lättare rusdrycker
som exempelvis det allt populärare ölet.

Under 1900-talets första decennier fick de här rörelserna en enorm
genomslagskraft och de engagerade flera hundra tusen medlemmar som
propagerade för ett totalförbud.

Kampen ledde till att Sverige 1922 höll en folkomröstning i frågan – den så
kallade förbudsomröstningen – som dock med knapp majoritet vanns av
nykterhetsrörelsens motståndare.

Sedan dessa dagar har nykterhetsrörelsernas dagordning förändrats en smula
och idag handlar deras arbete framförallt om förebyggande och socialt och om
att politiskt verka för en restriktiv alkoholpolitik och en mer begränsad
alkoholkonsumtion.

Morgan Schmidt - morgan.schmidt@vf.se
Publicerad: 2013-05-08 15:00

Mer från Förstasidan

De kämpar för ett
nyktrare Värmland

I morgon är det
Folknykterhetens dag, en dag då den
samlade nykterhetsrörelsen i landet
manifesterar värdet av alkoholfria
mötesplatser. En viktig dag, menar
IOGT-NTO:s ordförande i Värmland,
Monica Ståhl.
– För mig är det här en högtidsdag.

En rörelse med lång historia
Under 1800-talet höll svenskarna på att supa ihjäl sig. Det

brändes och söps i snart sagt varenda buske, och missbruksproblemen förde
med sig stora sociala bekymmer.
Det är i skenet av detta som nykterhetsrörelsen växer fram som en räddande
kraft.

Musikalen Shrek inställd i kväll
Med anledning av den senaste tidens tekniska problem på

Karlstads teater ställs onsdagskvällens föreställning av Shrek in.
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Fira ett nytt liv här på webben!
Ladda upp en bild och en
hälsning – snabbt, enkelt och
gratis.

På lördag spelar Tina Flognman
sin sista proffsmatch
På lördag når resan som
handbollsspelare på elitnivå sitt slut
för Tina Flognman, 31.
I en stor VF-intervju berättar
Värmlands främste
damhandbollsspelare genom
tiderna om längtan efter ett vanligt
liv, karriärens bästa minnen och hur
hon nu inleder en tränarkarriär i HK
Varberg.
– Vem vet, om några år kanske vi är
i elitserien, skrattar hon.

Sök

P.SP.S
Alla borde få välja sin
pensionsålder
TOMMY JANSSON
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På lördag når resan som handbollsspelare på elitnivå sitt
slut för Tina Flognman, 31.
I en stor VF-intervju berättar Värmlands främste damhandbollsspelare genom
tiderna om längtan efter ett vanligt liv, karriärens bästa minnen och hur hon nu
inleder en tränarkarriär i HK Varberg.
– Vem vet, om några år kanske vi är i elitserien, skrattar hon.

Tio miljoner till 250
jobb i
Kristinehamns
kommun

Det råder stor
politiskt enighet om ett större
arbetsmarknadsprojekt i Kristinehamn
där kommunen satsar tio miljoner
kronor under fyra och ett halvt år.
Totalt kan cirka 250 personer i åldern
18-40 år omfattas där målet är riktiga
jobb och minskat beroende av
försörjningsstöd.

Sätter fokus på
fisk i rinnande
vatten

Runt 300 000 ålar
som passerar de svenska
vattenkraftsturbinerna stryker med
varje år. Någon naturlig Vänerlax är
inte att hoppas på, utan fungerande
passager förbi kraftverken.
Under ett par dagar diskuteras nu dessa frågor ingående i Karlstad.
– Det är dags att sätta press på kraftbolagen, säger Mikael Karlsson,
ordförande för Naturskyddsföreningen.

Svänget som försvann
Jag ska betala för en baguette i
kiosken på Karlstads tågstation,
håller fast kaffemuggen med
tänderna och gräver efter
plånboken.

Målvaktsfabriken som ska lyfta
innebandyn
Målvaktsfabriken. Det är namnet på
den nya satsningen på
innebandysidan i Värmland – och
som på sikt kan ge goda resultat.

Inte för gammal för Clintan
Hennes muskelsjukdom är
visserligen plågsam men intellektet,
humorn och livsgnistan är det inget
fel på.

Superhjälten min
Alltså, känn ingen press lilla vän.
Men mamma har under din tid i
magen haft tid att reflektera och
bekymras över världsläget.

Unikt återvinningsprojekt för
textilier i Karlstad
Kläder återvinns knappt. De bränns
upp. Men i Karlstad pågår ett projekt
för att se om man kan öka
återvinningen av textilier.

Kalsonger och Finland
Har du haft den där drömmen i
vilken du går på stan eller befinner
dig på bästa festen när du plötsligt
inser att du inte har några byxor på
dig? 
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Michel Tornéus är svensk friidrotts just nu största
affischnamn.
Nu är det klart att EM-silvermedaljören från i mars kommer till Karlstad GP och
IF Götas sportchef Johan Engberg räknar med ett nytt banrekord över åtta
meter.
– Det törs jag nästan lova, säger han.

Polisbevakning till halva priset
Kostnaden för polisbevakning av offentliga arrangemang

drivna av bolag ska halveras.
Det föreslår en statlig utredning.
– Allt som sänker kostnaderna är bra, säger Niclas Lagerstam, arrangör bakom
PiP som ska betala 200 000 för förra årets polisbevakning.

Zettegrens advokat kräver att
Brännlund byts ut

Den bedrägerimisstänkte sjukgymnasten Annétthe
Zettergrens advokat kräver att åklagaren Barbro Brännlund byts ut. Orsaken är
att han anser att hon är jävig.
Det uppger SVT:s Värmlandsnytt.

Välbesökt och
välsmakande
mässa

Den årliga
matmässan i Grums lockade både
många utställare och besökare. Även
årets mästerkock kom till slut.

Oliver första svensk på
toppuniversitet
Oliver Andersson-Hugemark,
uppvuxen på Ölme- slätten, är
första svensk att bli antagen till New
York University Abu Dhabi.

Vi älskar Värmland – ny
fototävling
VF älskar Värmland. Nu startar vi
en ny fototävling där du kan skicka
in din bild av landskapet. Och vinna
en Ipad Mini.

Finsk dokumentär populär i
Hagfors
Fasadens initiativ att visa
dokumentärfilmen Ingen riktig finne
uppskattas av många Hagforsbor
med finskt påbrå.

Carin vågar prata om det jobbiga
I dag mår Carin Nilsson riktigt bra.
Men det har inte alltid varit så. När
det kändes som svartast var hon en
känslolös zombie och hon hade till
och satt ett datum då hon skulle ta
sitt eget liv.

Ingla är Hollywoodfruarnas
motsats
Ingla Edhlund älskar sitt Deje. Minst
sagt.
– Jag brukar säga att jag brinner för
Deje så min man brinner ut!
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