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83-årig affär i  Morshyttan 
Dalarnas minsta handel  
BY (DD) Med en kund framför disken och en expedit bakom är 
Morshyttans Speceri & Diverseaffär full med folk. Den lilla boden 
kan troligen göra anspråk på att vara Dalarnas minsta lanthandel 
med sina cirka 3x3 meter golvyta, varu- och diskutrymmen inräk-
nade. 
 
Varublaserade stadsbor kanske ler 
åt det anspråkslösa formatet, men 
liksom salig Sven Dufva förtjänar 
affären hedras mer ändå. Dess golv 
bräder med centimeterdjupa svack- 
kor efter forbönders och rallares 
klackjärn ger sitt tysta vittnesmål 
om den service affären trots allt 
skänkt de bofasta och vägfarande i 
byn på skogen mellan Fors och 
Horndal ända sedan år 1875. 

Den lilla lanthandelns historia 
sammanfaller med järnvägens an-
komst till Morshyttan. Åren 1874 
till -76 verkade det nämligen som 
om samhället skulle bli en tämligen 
betydande knutpunkt för järnvägs-
trafiken. Under de åren tillkom 
norra stambanan och till denna 
anslöts ungefär samtidigt också 
järnvägen Näs- Morshyttan, som nu 
varit nedlagd i många årtionden. 
* Liten kund i liten affär: Jan- Åke 

Hamréus har varit och handlat åt 
mamma. När kunderna håller 
hans  format får flera stycken rum 
framför disken. 

 
 
 

Sedan rallarna försvunnit återtog 
emellertid samhället sin förutva-
rande prägel men affären blev 
kvar som ett monument över 
storhetstiden och som service för 
det cirka 30-talet hushåll stora 
samhället. 
För ett par månader sedan såg det 
ut som om morshytteborna trots 
allt skulle mista sin affär och 
nödgas åka dryga tre kilometer åt 
horndalshållet för att göra livs-
medelsuppköpen. Dåvarande 
handlanden och tillika stinsen på 
Morshyttans station hade tröttnar 
på den föga lönande affärsverk-
samheten och var beredd att 
stänga då nuvarande ägaren, en 
horndalsbo, anmälde sig en spe-
kulant och övertog rörelsen. 
Liksom sin företrädare rosar inte 
heller nuvarande ägaren konjunk-
turerna i det lilla samhället. Med 
hjälp av en vaktmästarsyssla vid 
sidan om håller han det hela fly-
tande så att morshytteborna ännu 
kan köpa sin sill och sina flossa-
de långkalsonger "inombys", 
liksom far och farfar gjort. 
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