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Abstract

The purpose of this essay is to give an account of the debate prior to the election about 

intoxicant prohibition in 1922. What influenced this choice was that alcohol as a subject has

been debated thorough all times and during this time it also has been in the focus of media 

attention. On that account it was given to study some of the Swedish newspapers that raised 

the question of intoxicant prohibition in different forms like articles, letters, pictures and so 

on. The focus lies on three newspapers from Norrbotten: Norrskensflammans, Norrbottens-

Kuriren and Norrländska socialdemokraten (NSD). These three all have different ideological 

standpoints. Norrskensflamman stands for communism, Norrbottens-Kuriren liberalism and 

NSD socialism. The selections of these newspapers were decided due to their political 

opinions. Some of the research centered on the political points of view in the debate. The 

question formulation is: What was the debate about intoxicant prohibition like in Norrbotten 

prior to the election? How did this reflect in the local newspapers? What role did women play 

in the election? What was the political parties view on this question?

A part of the research was to study women’s role because of the discussion whether or not one 

should mark the ballots an “k” for “kvinna” (woman) and “m” for “man” (man) and the 

consequences of this. This was the first election that women were allowed to participate in. 

Much of the propaganda seen in the newspapers was directed to women and it always focused 

on family and traditional values. During the research it became clear that the political parties 

were shattered in this question and no conclusion could be made about their standpoints. But 

it was evident in the newspapers where their sympathies were. Both NSD and 

Norrbottensflamman made a strong stand for a prohibition and Kuriren against as expected.   

55, 1 % of the people who were qualified to vote voted. More men than women voted. The 

result was 51 % against the prohibition and 49% for. A majority of the women voted for as 

expected. In Norrbotten a majority voted for the prohibition.. The newspapers all reported the 

result but with different focus. In NSD and Norrskensflamman they reported about the 

majority in Norrbotten who voted for and in Norrbottens-Kuriren they wrote about the 

majority against the prohibition in all of Sweden.     



Sammanfattning

Denna uppsats avser avhandla rusdrycksdebatten som pågick under 1900-talet inför 

rusdrycksomröstningen 1922. Valet av ämne beror bland annat på att alkohol som ämne 

debatterats i mångt och mycket genom alla tider, inte minst i mediala sammanhang. På grund 

av detta var det en självklarhet att som en del i avgränsningen begränsa ämnet till några 

svenska tidskrifter som under en period innan folkomröstningen avhandlade själva valet i 

olika former (såsom artiklar, insändare, bilder med mera). Avgränsningen skedde ytterligare i 

och med valet av att granska tre norrbottniska tidskrifter: Norrskensflamman, Kuriren samt 

NSD. Den första tidningen är tydligt kommunistisk, emedan NSD är socialdemokratisk och 

Kuriren är en liberal tidning. Valet föll på dessa tre tidskrifter på grund av deras uttalade 

politiska ståndpunkter: en del i arbetet gick ut på att granska de politiska ståndpunkterna i 

själva alkoholdebatten. De frågeställningar som arbetades fram är:  

 Hur såg alkoholdebatten ut i Norrbotten före förbudsomröstningen?

 På vilket sätt avspeglades debatten i de regionala tidningarna? 

 Vilken roll spelade kvinnorna i debatten inför förbudsomröstningen?

 Hur såg de politiska partierna på frågan? 

En del i arbetet var att granska kvinnornas roll i omröstningen då det starkt debatterades 

huruvida man skulle könsmarkera valsedlarna inför valet eller ej och vilka konsekvenser detta 

skulle kunna ge. 

Under arbetets gång framgick det att de politiska partierna var väldigt splittrade i 

förbudsfrågan och därför gick det ej att entydigt säga vilket parti som tyckte vad. Emellertid 

märktes det tydligt i de granskade tidsskrifterna vad varje enskild tidsskrift ansåg om frågan: 

Norrskensflamman och NSD var tydligt för ett förbud medan Kuriren var mot ett totalt 

alkoholförbud. Eftersom kvinnorna utgjorde en nytillkommen röstberättigad grupp riktade sig 

mycket av propagandan från tidsskrifterna till dessa: man appellerade till deras stereotypa 

kvinnliga sidor: det kvinnliga könets känsla för familjen. När man riktade sig mot männen var 

propagandan annorlunda: här skrev man om kamp och man dumgjorde sig gärna över den 

andra sidan (d.v.s. motståndarsidan i själva debatten). Valdeltagandet var högt under 



folkomröstningen: 55,1 % av de som tilläts rösta gjorde detta. Bland männen var 

valdeltagandet 62,6 % och bland kvinnorna låg det på 48,3 %. Resultatet blev 51 % som 

röstade nej och 49 % som röstade för ett alkoholförbud. Ja-sägarna var fler bland kvinnorna: 

58,5 % mot männens 40,9 %. I de avhandlade tidsskrifterna rapporterade man om resultatet, 

dock skiljde sig detta åt mellan tidsskrifterna: i Kuriren som var nej-sägare skrev man att 

folkmajoriteten avgjorde, medan man i de andra två tidsskrifterna valde att fokusera på att 

man i Norrbotten var för ett förbud.



Domaren: - Vad heter ni?

- Sven Nilsson.

- Fulla namnet!

- Dom kallar mej så antingen jag är full eller nykter.1

                                                            

1 Historia insänt till Norrländska socialdemokraten den 1:a maj 1922. 
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1. Inledning

Finns det något som engagerat svensken mer än brännvinssupen? År 1829 drack man 46 liter 

brännvin per år och invånare i Sverige (inklusive barn) och antalet brännvinspannor antogs 

vara 17500 stycken.2 Det är en siffra många av oss reagerar chockat och förvånat på. Men hur 

ser då alkoholkonsumtionen ut idag? År 2004 drack svenskar som var över 15 år 6,5 liter 100 

% alkohol per person. Som lågkonsumtion räknas 6,3 cl alkohol per vecka för kvinnor och 

12,6 cl per vecka för män. Intensivkonsumtion räknas för båda könen som 18 cl sprit 

konsumerat vid samma tillfälle vilket motsvarar en flaska vin och fyra burkar starköl.3

Idag har människor stor valmöjlighet när det kommer till sitt eget alkoholintag. Något som 

relativt nyligt dykt upp på marknaden är det såkallade Bag-in-box-vinet, vilket har underlättat 

vardagskonsumtionen (man har helt enkelt tillgång till en större mängd vin direkt). 

Importresor till länder med billig alkohol har blivit alltmer populära och idag kan man enkelt 

och bekvämt även beställa billig alkohol med snabb leverans via internet. Även om vi i 

Sverige har statligt kontrollerad alkoholförsäljning har tillgängligheten över lag ökat.  

Efter år 1919 ökade alkoholkonsumtionen trots motbokens införande, och debatten om ett 

alkoholförbud började blossa upp i hela landet vilket slutligen ledde till en folkomröstning i 

frågan år 1922.4

Debatten kring alkohol och dess påverkan på samhället känns ständigt aktuell. Författaren och 

debattören Jan Myrdal tog nyligen upp frågan med ett inlägg i debatten där han förespråkar ett 

återinförande av motboken.5 Men hur såg egentligen denna debatt ut i Norrbotten när denna 

först var aktuell strax innan förbudsomröstningen? 

                                                            

2 Systembolaget.se  (2008) Alkoholens historia i Sverige (Elektronisk) Systembolaget, Tillgänglig: 
<http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm> (08-10-16)

3 Sjöberg, Ingrid (2004) Tobaksbruk och alkoholkonsumtion. Enheten för social välfärdsstatistik SCB

4 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 129

5 Myrdal, Jan (2008) Återinför motboken! (Elektronisk) Expressen, Tillgänglig: 
<http://www.expressen.se/debatt/1.1292236/aterinfor-motboken> (08-10-17)

http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm
http://www.expressen.se/debatt/1.1292236/aterinfor-motboken
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1.1 Syfte och frågeställningar

Mycket forskning har bedrivits kring alkohol, politiken kring den och dess påverkan på 

samhället. Idag kan vi se en stigande konsumtion av alkoholhaltiga drycker. Denna studie 

syftar till att utreda hur alkoholdebatten sett ut i Norrbotten månaderna före 

förbudsomröstningen år 1922. Vi avser även att undersöka kvinnornas roll i denna debatt.

Flera orsaker till betydelsen av det behandlade ämnet står att finna - alkoholdebatten har 

blossat och blossar fortfarande upp nu och då vilket visar på ett ständigt intresse för ämnet 

alkohol. Det är dessutom av stor vikt att få en förståelse för den historiska diskursen och kring 

vad som skett inom ämnet för att kunna se om denna ser likadan ut eller om vi idag har en 

mer nyanserad debatt och varför det är viktigt att alls ha en sådan om alkohol. Det är även

viktigt att betrakta kvinnornas del i debatten för att kunna utreda om dessa haft någon form av 

påverkan på denna och på vilket sätt. Ämnet i sig är intressant eftersom vi alla på olika vis har 

en personlig anknytning till just alkohol.

Denna uppsats avser behandla följande frågeställningar:

 Hur såg alkoholdebatten ut i Norrbotten före förbudsomröstningen?

 På vilket sätt avspeglades debatten i de regionala tidningarna? 

 Vilken roll spelade kvinnorna i debatten inför förbudsomröstningen?

 Hur såg de politiska partierna på frågan? 

1.1.1 Avgränsningar

Studiens fokus kommer att ligga kring tiden strax före förbudsomröstningen år 1922. I studiet 

av dagstidningarna kommer vi att avgränsa oss att studera utgåvorna från 1 maj till 31 augusti 

1922. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till omfattningen av debatten samt att 

omröstningen inföll den 27 augusti 1922. Även geografiska avgränsningar har gjorts - studien 

kommer enbart att behandla Norrbotten. När det gäller individer och gruppers politiska åsikter 

kommer fokus att ligga på alkoholfrågan. Vi kommer i mycket liten utsträckning att beröra 

deras övriga politiska intressen. 
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Mången forskning som behandlar ämnet alkohol diskuterar även andra substanser (droger) vi 

kommer dock uteslutande att titta på just alkohol, även när vi granskar forskning som 

behandlar droger i stort.

1.2 Metod

Uppsatsen kommer att bygga på dels en kvalitativt tolkande metod där textanalys används och 

tidigare forskning granskas, dels kvantitativa moment där regionala norrbottniska 

dagstidningar är centrala, och viss statisk från förbudsomröstningen kommer att presenteras. 

De dagstidningar som kommer att studeras är Norrländska socialdemokraten (NSD), 

Norrbottens-Kuriren (som i uppsatsen främst benämns Kuriren) samt Norrskensflamman 

(idag Flamman). 

När dagstidningarna studeras har vi valt att dela in innehållet i olika kategorier. Kategorierna 

och en närmare förklaring av dessa är: 

Information: Allmän information kring valet exempelvis datum, plats och vilka som har 

rösträtt.

Propaganda: Ren propaganda utan avsändare. Propaganda med tydlig avsändare har vi valt att 

definiera som insändare. Detta för att kunna skilja utomståendes inskickade propaganda från 

tidningens egen. 

Insändare: Publicerat direkt från avsändaren och ej via en tidningsskribent. Här ingår även 

bilder och propaganda med tydlig avsändare. 

Information om möten: Ofta korta notiser om kommande möten och föreläsningar samt 

därefter beskrivningar av vad som skedde på mötena.  

Artiklar: Artiklar kring förbudsomröstningen. Värt att nämnas är att många av dessa artiklar 

är utformade som en insändare men med tidskriften själv som avsändare. Endast när artiklarna 
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tydligt har gått att definiera som för eller mot har ett sådant ställningstagande noterats. I annat 

fall har de kategoriserats som neutrala. 

Övrigt: Allt som inte passar in i någon kategori ovan till exempel reklam eller tävlingar.

Vi har också valt att göra en bildanalys av några utvalda propagandabilder. 

1.3 Källor och källkritik

Huvudkällorna kommer främst att bestå av tre dagstidningar på mikrofilm, Norrländska 

socialdemokraten (NSD), Norrbottens-Kuriren och Norrskensflamman. Informationen från 

dessa kommer att tas direkt från tidningarna och därför finns ingen anledning att betvivla 

källornas trovärdighet. Utgångspunkten är dock att dessa källor är vinklade i sin rapportering 

och detta kommer att diskuteras närmare i uppsatsen. Ibland har viss statistik enbart funnits att 

tillgå i de granskade tidningarna och har då redovisats med utgångspunkt att tidningarna är

partiska men ändock redovisar samma siffror som sina konkurrenter. Även en del litteratur 

kommer att användas som granskas kritiskt mot andra källor då tillgång till dessa finnes. 



5

2. Bakgrund

Det här kapitlet avser att ge en kort bakgrund av alkoholens historia i Sverige med en 

presentation av Göteborgssystemet, Andrée-systemet, Bratt-systemet samt motboken. 

Avsikten är att ge läsaren en kort introduktion till ämnet för att lättare förstå diskussionen 

kring ett alkoholförbud. 

2.1 Alkoholens historia i Sverige

Svensken har sedan länge haft en nära relation till berusningsdrycker, redan under 1700-talet 

kom den första brännvinsförordningen i landet. Denna upphävdes dock efter tre år på grund 

av motstånd och förbittring från flera håll.6 Diskussioner om alkoholförbud har ofta 

förekommit och år 1756 infördes ett förbud vilket var det dittills mest konsekventa: ”det hade 

föregåtts av en livlig debatt om alkoholens våndor och vem som skulle bära det yttersta 

ansvaret för dess tillverkning”.7 Här upptogs ett tidigare debattämne vilket gällde att göra 

bränningen till ett statsmonopol eller inte. Det handlade om att kronans bränning skulle 

anpassas efter rådande spannmålstillgång samt att ett relativt högt pris på brännvinet skulle ge 

en klar minskning av konsumtionen. Under denna tid diskuterades det även om huruvida 

alkoholen hade negativ inverkan på brottsligheten eller ej. Många motståndare till rusdrycken 

menade att den gjorde brottslingar av hederliga män. Något egentligt bevis för detta lades inte 

fram förutom att man hänvisades till domböckerna där man skulle se att kriminaliteten var 

lägre när brännvinet var mindre tillgängligt. Till detta alkoholförbud infördes även 

importförbud för bland annat öl, mumma och brännvin.8

Under 1800-talet blev brännvinsbränningen hela svenska folkets angelägenhet då rättigheterna 

för egenbränning nu inkluderade försäljning. Brännvinet blev väldigt lätt att få tag på och en 

sup kunde man få sig i de flesta speceri- eller hökarbodar. I gengäld för denna öppna 

alkoholsyn ville kronan få sin del av kakan främst genom avgifter och skatter. Brännvinet 

hade sin stora glansperiod och bredde snabbt ut sig bland befolkningen. Detta kan till viss del 

                                                            

6 Helling, Stig (1987) Från mjöd till martini: alkoholens historia i Sverige. Norstedts

7 Ibid. S. 90

8 Ibid.
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förklaras av de demografiska förhållanden som rådde under denna tid, mellan år 1810 och 

1850 ökade befolkningen med hela 45 procent. De välsituerade böndernas levnadsstandard 

ökade samtidigt som dess antal var densamma. Den samhällsklass som ökade lavinartat i antal 

var istället de egendomslösa där brännvinet var en stor tröst i en annars låg levnadsstandard. I 

och med det ökande superiet började reaktioner mot detta formas. 

År 1835 återgick man till en tidigare form av bränning där denna skulle vara anknuten till 

jordägandet, och de egendomar som taxerades under beloppet 300 Riksdaler banco förbjöds 

att bränna brännvin. Detta stoppade dock inte dessa jordägare då de kunde slå sig ihop och 

bränna tillsammans istället. Dessutom höjdes avgifter och skatter på tillverkning och 

försäljning av brännvin. Nykterhetsförespråkarna såg alltså hembränningen som orsaken till 

det våldsamma superiet, men senare forskning ifrågasätter numera detta och menar att det 

ökande superiet snarare ligger på fabriksnivå där en ny bränningsteknik (med hjälp av 

ångkraft) gjorde brännvinet billigare och således mer eftertraktat.9

Då nykterhetsförespråkarna märkte att superiet inte sjönk bildades organisationer där man 

menade att det är människornas sinnen som måste förändras för att en minskning av 

alkoholmissbruket skulle bli kännbar. År 1830 bildades flera nykterhetsföreningar i bland 

annat Stockholm, Jönköping, Härnösand och Göteborg. I de flesta av dessa föreningar gick 

man efter måttlighet vilket betydde att medlemmarna fick dricka brännvin, men med viss 

måtta. Dock fanns det föreningar som förespråkade absolut avhållsamhet från rusdrycker, och 

en av dessa var Kungsholmens nykterhetsförening. Denna bildades bland annat av 

metodistpastorn George Scott vilken var en kraft att räkna med i den tidiga absolutistiska 

nykterhetsrörelsen. Tack vare honom fick den även sin religiösa karaktär. År 1837 uppstod en 

internationell nykterhetsrörelse vid namn Svenska Nykterhetssällskapet.10

                                                            

9 Helling, Stig (1987) Från mjöd till martini: alkoholens historia i Sverige. Norstedts

10 Ibid.
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År 1855 trädde brännvinsreformen i kraft och i och med denna ansågs den dåvarande 

nykterhetsrörelsen ha fått sin vilja fram. Nykterhetsläget var bättre än tidigare och rörelsen 

påbörjade en upplösning. Tillverkningen av brännvin förlades till större fabriker, och själva 

bränningen begränsades till två månader om året. Detta betraktades som nykterhetsvännernas 

största seger. Dessutom tilläts en viss hembränning men detta förbjöds för gott år 1860. Tack 

vare denna reform tiodubblades statens inkomster från brännvinshanteringen genom de högre 

skatterna. Vissa år uppgick dessa inkomster till mer än en femtedel av den förenade statliga 

inkomsten.

År 1870 återuppstod nykterhetsrörelsen igen beroende på att nykterheten inte alls var så 

utbredd. Bland de högre samhällsklasserna ökade konsumtionen av vin och sprit och importen 

av framförallt franska viner var omfattande. Även ölkonsumtionen ökade och snart sågs även 

dessa svagare drycker som något nykterhetsabsolutisterna borde kämpa emot. 

Åren innan 1919 sjönk den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Enligt Johansson bör detta 

till en viss del tillskrivas första världskriget och att nykterhetsrörelsen under denna period 

expanderade vilket bidrog till en minskad alkoholkonsumtion. Dock ökade 

alkoholkonsumtionen kraftigt efter 1919, trots att:

Motboken och inköpsbegränsningar från den 1 januari 1919 blivit obligatoriska vid samtliga 

systembolag. Den kraftiga ökningen, från visserligen extremt låga nivåer, hade inte minst en 

psykologisk effekt, då motbokssystemet allmänt inte kom att uppfattas som någon större 

inskränkning för medelkonsumenten i relation till restriktionerna under första världskriget.11

Vid denna tid började ett totalförbud av alkohol att diskuteras och det är vid denna tid 

uppsatsen tar sitt avstamp.12

                                                            

11 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 129

12 Helling, Stig (1987) Från mjöd till martini: alkoholens historia i Sverige. Norstedts
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2.2 Göteborgssystemet

År 1865 bildades det bolag (ett system för alkoholförsäljning) i Göteborg vilket kom att bli 

vägledande för bolagens organisering och dess verksamhet. Det var detta som kom att kallas 

Göteborgssystemet och blev senare obligatoriskt ”för all brännvinsförsäljning såväl i städerna 

som på landsbygden”.13 Från mitten av 1800-talet och framåt ökade de sociala problemen i 

Göteborg, detta beroende på den omfattande industrialiseringen och inflyttningen som 

påbörjats. Ökande alkoholbruk, taffliga bostäder och pauperisering14 bland den arbetande 

befolkningen fick medelklassen i Göteborg att reagera (i likhet som på andra orter).

Diskussioner kring supandet uppstod och en fråga som speciellt hade betydelse för bolagets 

uppkomst och för tankarna om en reglering av krogverksamheten var frågan om 

söndagsstängning av stadens alla krogar eller ej. Dessa tankar tog form inom 

pauperismkommittén (tillsattes år 1864) och här diskuterades det huruvida man skulle bilda 

ett bolag för att överta Göteborgs utskänkningsrörelse. Året efter överlämnades en ansökan till 

magistraten om övertagande av brännvinsutskänkningen, och Göteborgsbolagets andemening 

var: ”att skapa sedlighet och välstånd bland arbetarklassen genom ökad kontroll av 

brännvinsförsäljningen och att inte driva denna rörelse i privat vinstintresse”.15

Ordningsregler för både utskänkning och för kontrakt med föreståndarna antogs av bolaget, 

vilka senare blev förebild för många andra bolag. Göteborgsbolaget övertog sedermera 39 

utskänkningsrättigheter, varav de flesta besöktes av arbetarklassen. Göteborgsbolaget kom att 

utvecklas till en förebild för andra svenska bolag vars grundprinciper sedan gjordes 

obligatoriska.16

                                                            

13 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 73

14  Man får det sämre ställt och flyttar således till miljöer där priserna är lägre.

15 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 74

16 Ibid.
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2.3 Brattsystemet och Andréesystemet

År 1905 blev bolagssystemet obligatoriskt enligt Göteborgsmodellen, men endast några år 

senare började röster i form av nykterhetsrörelsen, vissa politiker och läkare göra sig hörda 

som emot detta system. Man menade att systemet som medel mot kraftigt alkoholmissbruk 

och privata ekonomiska intressen inte riktigt fungerade. Som bevis för detta kunde man peka 

på de alkoholrelaterade brott som ökade, vilket uppmärksammades framförallt bland 

arbetarbefolkningen i de större städerna som var en växande grupp. I realiteten sjönk 

fylleribrotten från mitten av 1910-talet, men detta förklaras av alla de restriktioner som 

infördes under första världskriget. 

Två motståndare till Göteborgssystemet var läkaren Ivan Bratt och systembolagsdirektören 

Ernst Andrée. När nykterhetsrörelsen förespråkade ett totalt fördömande av allt alkoholbruk 

menade dessa två att det var själva missbruket av alkoholen som både borde regleras och 

kontrolleras.17

I praktiken skilde sig de båda männens förslag åt: Andrée menade att utminuteringen 

(försäljning till avhämtning) av brännvin skulle göras efter en anmälan och därefter skulle 

man få ett tillståndsbevis. Om en person som visade tendenser till missbruk gjorde en sådan 

anmälan kunde denne istället få en kupongbok, vilken innebar tydliga begränsningar av 

inköpen. Bratt menade i sin tur att ”spritdrycker endast fick utlämnas mot en skriftlig 

rekvisition vid varje inköp samt endast till personer som anmält sig till bolaget och blivit 

upptagna i förteckningen över godkända kunder.18 Andréesystemet kom dock att tillämpas 

endast i ett fåtal städer, bland andra i Kristinehamn och Jönköping. Bratt och hans reformer 

blev istället det som lade grunden för den svenska alkoholpolitiken ända fram till mitten av 

1950-talet. I början fick Bratt ett stort stöd bland förbudsvännerna som var ledande och 

parlamentariskt förankrade. Han var bland annat partikollega med flera högt uppsatta 

personer, och han ville visa på alkoholmissbrukets skadeverkningar på tre plan: ekonomiskt, 

                                                            

17 Ibid. S. 129-130

18 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 131-132
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socialt och medicinskt vilket gav honom en tung fördel då han kunde påvisa argument från 

flera håll. Han hade dessutom stöd från tidningen Dagens Nyheter och kunde genom detta 

driva igenom sina förslag på ändringar av bolagssystemet.19

2.4 Motboken

Under Brattsystemets sista år (1954) användes motboken av 76,5 % bland Sveriges manliga 

befolkning, och 10,7 % av kvinnorna hade en motbok i sin ägo. Med hjälp av motboken 

kunde man under kontrollerade former inhandla sin ranson brännvin. Antalet liter man var 

berättigad till varierade beroende på vilken inkomst man hade och vilken samhällsställning 

man besatt. Brattsystemet gällde mellan åren 1920 till 1954 och innefattade hela Sverige. År 

1923 fick Vin- och Spritcentralen monopol på import och partihandel när det gällde 

rusdrycker, och i och med detta avskaffades personligt vinstintresse av alkoholförsäljning i 

landet. 20

Alkoholmissbruket bland befolkningen växte och uppmärksammades alltmer och det var 

främst arbetarklassen som det ansågs vara ett familjeproblem för. En motbok per hushåll 

skulle reglera missbruket, men regeln uteslöt gifta kvinnor, samboende och i stort sett även 

hembiträden. I undantagsfall kunde ensamstående kvinnor beviljas en motbok men i 

verkligheten tilltroddes dessa kvinnor inte ofta representationsplikter. Dock rättade sig de 

flesta kvinnorna efter de regler som sattes – endast 400 stycken av dem opponerade sig över 

den knappa tilldelningen, eller den totala avsaknaden av den. Inom restaurang- och

krogverksamheten rådde också speciella regler: på krogar serverades båda könen sprit, och 

gift eller ogift kvinna spelade ingen roll (kvinnorna serverades dock färre centilitrar än 

männen). Var man en lojal dam överlät man sin ranson till maken eller någon annan herre.21

                                                            

19 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag. s. 133-134

20 Clayhills, Harriet (1992) Kvinnohistorisk uppslagsbok, Rabén och Sjögren, s 372

21 Ibid. 
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3. Regionala dagstidningar i Norrbotten

Många av tidningarna tog inför omröstningen tydlig ställning för eller emot ett förbud. De 

flesta av tidningarna var inte politiskt oberoende utan bekände sig istället till en viss ideologi 

eller ett speciellt parti. 

3.1 Norrländska socialdemokraten

NSD blev till 1917 efter socialdemokratiska partiets söndring. Den andra delen av partiet 

representerades av Norrskensflamman. Första tidningen utkom dock först 1918. Deras vinjett 

var ”Frihet, rättvisa, bröd”. NSD uttalade sig tydligt för nykterhet. Det var en prestigefråga i 

kretsarna och när NSD råkade trycka en reklamannons för porter fick de utstå kritik från 

kollegor i branschen. De var också noga med att ge notiser om hembränning och 

spritsmuggling stort utrymme.22

3.2 Norrbottens-Kuriren

Av de tidningar vi valt att studera är Kuriren den äldsta. Den tillkom 1861 och kom att ersätta 

tidningen Norden som kom ut varje månad. Kuriren kom då ut varje lördag. Det bestämdes att 

tidningen skulle redigeras i liberal anda. 

3.3 Norrskensflamman

År 1905 bildades ”Tryckeriföreningen Norrskenet”, vilken var en början på den norrbottniska 

arbetarrörelsens egen tidning. Man hade i Norrbotten väldigt många tidningar, men ingen som 

representerade arbetarna och deras politiska riktning.23 När det socialdemokratiska partiet 

splittrades 1917 blev Norrskensflamman organ för vänstersocialisterna. När dessa 

återförenades med socialdemokraterna 1921 blev tidningen istället kommunistisk. 

Norrskensflammans vinjett var ”Arbetarnas tidning”. 

                                                            

22 Andersson, Ove (1988) Norrlands största dagstidning: Från fattig sate till rik drake NSD s. 10

23 Nyström, Maurits (1985) En väldig kraftmätning Luleå: Norrbottens museum, s 38
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4. Debatten och omröstningen

I detta kapitel kommer debatten i de olika tidningarna att avhandlas samt kvinnornas roll i 

denna debatt. Därefter kommer resultatet av omröstningen redovisas.

4.1 Vad handlade debatten om?

Frågan som den svenska befolkningen ombads ta ställning till var ett fullständigt förbud av 

alkoholhaltiga drycker. Det innebär att inte bara sprit utan också öl och vin skulle vara helt 

förbjudet att konsumera, sälja, importera eller inhandla. De som ville ha ett förbud skulle rösta 

ja och de som inte ville ha ett förbud skulle rösta nej, något man var mycket noga med att 

poängtera i dagstidningarna inför omröstningen. I Norrskensflamman kunde man läsa 

propositionen utskriven: 

Den, som önskar, att en lag om fullständigt rusdrycksförbud i riket måtte antagas, röstar vid 

förrättningen ja; den, som icke önskar detta röstar nej. 

Med fullständigt rusdrycksförbud förstås vid omröstningen förbud mot att framställa, innehava, 

införa eller överlåta spritdrycker, vin, öl, pilsnerdricka, som innehåller mer än 2½ viktprocent 

alkohol, eller annan dryck eller vara med högre alkoholprocent än nu är sagt, med mindre det äger 

rum för vetenskapligt, medicinskt, farmaceutiskt, tekniskt eller industriellt ändamål.24

4.2 Politiska partier

År 1922 fanns många av de politiska partier som finns i dag men under andra namn. 

Statsminister i Sverige var socialdemokraten Hjalmar Branting. Röstfördelningen i de 

kommunala valen 1922 var: Högerpartiet 31,8 %, Liberala samlingspartiet 17,1 %, 

Bondeförbundet 11,9 %, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 32,9 % samt Sveriges 

kommunistiska pari 6,3 %. Valdeltagandet var 38,2 %.  

                                                            

24 Proposition för omröstningen (1922) Norrskensflamman 29 juni
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Något som allmänt skiljde debatten åt var å ena sidan lägret där man stöttade motboken och å 

andra sidan grupper inom nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Båda dessa linjer hade stöd 

bland partierna, då främst socialdemokraterna och liberalerna. Dessa båda partier krävde 

faktiskt ett allmänt lagstadgat rusdycksförbud. De som hade mer liberala åsikter i 

alkoholfrågan hade helt enkelt inget att säga till om. År 1911 införde man inom 

socialdemokratin ett krav på att lagstifta om ett rusdryckesförbud. Liberalerna å andra sidan 

införde aldrig ett sådant krav i partiprogrammet trots att förbudsvännerna var fler. Enligt 

Johansson rådde det under denna tid ”politisk korrekthet” angående alkoholfrågan: det ansågs 

fel att vara mot ökad folknykterhet och restriktioner.

Det går alltså att konstatera att partitillhörigheten inte var avgörande i frågan om ett 

rusdrycksförbud eller ej. Inte heller ideologi var helt avgörande även om de flesta som 

förespråkade förbudet var kommunister eller socialister medan de flesta som var mot förbudet 

var liberaler. Det fanns flera liberaler som önskade förbud vilket ledde till Liberala 

samlingspartiets splittring i två olika partier: Frisinnade folkpartiet som var för ett förbud och 

Liberala riksdagspartiet som var mot ett förbud. I de undersökta dagstidningarna går det ej att 

läsa ut något tydligt ställningstagande från alla partier utan det är enbart enstaka insändare 

från främst det kommunistiska partiet.  

4.3 Norrbottens-Kuriren

Kuriren är en tidning som tidigt tar ställning mot ett införande av ett totalt alkoholförbud. I 

tabellen nedan kan man läsa att en klar majoritet av artiklarna, 71 %, som publicerades var 

vinklade mot ett förbud medan endast 7,8 % var vinklade för ett förbud. När det gäller 

information om möten var det tvärtom, 83 % var för möten för ett förbud och 17 % för möten 

mot ett förbud. Det går att förklara med att många av mötena för ett förbud skedde i samband 

med I.O.G.T: s och andra nykterhetsföreningars vanliga regelbundna möten medan opinionen 

mot ett förbud var tvungna att organisera sig först och ganska sent kom igång med 

regelbundna träffar. Majoriteten av informationen om möten mot ett förbud publicerades 

veckan innan omröstningen och rör främst föreläsningar av olika professorer men även 

”erfarna människor från Amerika” som de kallas i tidningen. Mycket av det som kategoriseras 

som ”information” behandlar också det faktum att många skolor och kyrkor vägrade upplåta 



14

sina lokaler för ”förbudsagitation”. Däri finns ett ställningstagande från samhällets sida men 

är skrivet från tidningens sida i en neutral ton. 

Många av artiklarna mot ett alkoholförbud är ”dolda”. De utger sig för att avhandla 

spritförbuden i Finland, Norge eller Amerika och gör detta till viss del men när man läser dem 

inser man att de i själva verket avhandlar det svenska förbudet i större utsträckning. De är för 

det mesta utformade på så sätt att författaren inleder med att presentera en person som gjort en 

resa till ett av nämnda länder och därefter presenteras dennes erfarenheter. Dessa är nästan 

uteslutande negativa och fokuserar på bland annat ökad spritsmuggling, ökad spritkonsumtion 

och ”osedlighet” samt att tillgången på ”bra alkohol” nu uteslutande är reserverad för dem 

som kan betala. Avslutningsvis relaterar författaren detta till den svenska situationen och för 

en argumentation kring varför man ska rösta nej till ett förbud mot alkohol. 

De argument mot ett förbud som diskuteras i Kuriren är ett flertal. I uppräkningen nedan 

nämns inte argumentet att det inte fungerat i de länder som redan har förbud. Detta för att det 

mer är en exemplifiering av de befintliga argumenten. De huvudargument som förs är dessa:

FÖR MOT NEUTRAL

INFORMATION 22

PROPAGANDA 1

INSÄNDARE 3 7 1

INFORMATION

OM MÖTEN

35 7

ARTIKLAR 10 92 26

ÖVRIGT 3
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Ekonomin: I händelse av ett förbud kommer stora skatteintäkter gå förlorade. I artikeln 

Förbudets ekonomiska verkningar kan man läsa att 1921 års statsverksproposition räknat med 

en brist på 63,7 miljoner kronor.25

Handeln: Artikeln ovan är en bland flera som nämner problemen med handel som kommer att 

uppstå om förbudet går igenom. Till exempel nämns relationen med Frankrike som kommer 

att bli väldigt spänd om man upphör att importera alkoholhaltiga drycker därifrån. 

Relationerna med länder som importerar alkohol från Sverige kommer också att skadas. 

Bruket kommer att öka: Om spriten förbjuds i landet finns ingen anledning att ha kvar 

motboken. Detta gör att man tappar kontrollen på (den då olagliga) alkoholkonsumtionen i 

landet och då kommer människor att kunna konsumera hur mycket de själva vill. Detta hör 

ihop med nästa argument. 

Spritsmuggling: När alkohol inte längre finns till försäljning i landet kommer de som 

fortfarande vill dricka alkohol att börja köpa smuggelsprit. Smugglingen kommer då att öka 

markant. 

”Upphävning av enskildes frihet”: Eftersom Kuriren är en liberal tidning är detta ett tungt 

vägande argument för dem. Liberaler står för att låta individen själv avgöra vad som är bäst 

för denne. Vill man välja att supa ska man kunna det. Dock är det värt att notera att vissa ändå 

förespråkar kontroll i form av till exempel motboken. 

Spriten kommer endast att vara till för de rika: Mångas erfarenhet under denna tid var att de 

rika stod lite utanför lagen. Därför förstod man att om det skulle bli ett förbud skulle de rika 

fortfarande kunna dricka sin finsprit medan myndigheterna såg mellan fingrarna. De fattiga 

och medelklassen skulle dock vara tvungna att köpa smuggelsprit eller olaga hembränd sprit.

Detta var också något man erfarit från andra länder där förbud redan fanns. 

Debatten handlade också om vad som var skillnaden på en förbudsvän och en nykterhetsvän. 

Många drar en koppling mellan nykterhetsrörelser och ett ställningstagande för ett förbud mot 

alkohol. Men det existerade förbund som var för nykterhet men mot ett förbud till exempel 

Vox Humanas talfond eller Landsföreningen för folknykterhet utan förbud (L. F. U. F). Det 

                                                            

25 Förbudets ekonomiska verkningar (1922) Norrbottens-Kuriren, 21 juli 
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var de senare som stod för stora delar av den insända propagandan inför valet. Ett exempel på 

detta kan ni se nedan.

Vissa artiklar riktade sig direkt till kvinnor eftersom man var medveten om att många kvinnor 

var starka förbudsförespråkare. I dessa artiklar riktade man in sig på det man visste var viktigt 

för dåtidens kvinna, nämligen familjen och barnen. Ett exempel är detta utdrag ur artikeln Ett 

ord till Sveriges kvinnor:

- Hur kommer ni att rösta vid förbudsomröstningen? Frågade jag en dag en arbetarehustru.

- Givetvis mot förbud, svarade hon. Hon såg att svaret var oväntat.

Publicerad i Norrbottens-
Kuriren 26/8 1922
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- Jo, ser fröken, innan hembränningen blev så allmän och smugglingen sedan, var jag fanatisk 

förbudsvän, men sedan jag sett hembränningen på nära håll har jag blivit lika ivrig mot förbudet. 

Blir hemmet lönnkrog, super hustrun med och för barnen blir det en frestelse.

- Det låter ju hemskt, medgav jag. 

- Det inte bara låter, utan är hemskt, sade hon övertygande. Det finns andra sätt att skapa 

nykterhet. Nykterhetsfrågan är en uppfostringsfråga. Den som älskar sina barn avstår frivilligt från 

spriten. Det goda exemplet, som föräldrar och lärare skänka barn och ungdom, är bättre än alla 

förbudslagar, tro mej.26

Kuriren använde inte i lika stor utsträckning propagandabilder som till exempel 

Norrskensflamman. Den enda som publicerades som inte hade en avsändare utanför tidningen 

var denna nedan. 

                                                            

26 Ett ord till Sveriges kvinnor (1922) Norrbottens-Kuriren, 13 juli

Skämtteckning publicerad i 

Kuriren dagen före omröstningen 

den 26 augusti 1922. Bildtexten 

lyder: ”Förbudsagitatorn: - Se, så 

enkelt det är att införa förbudet. 

Man behöver endast stänga 

spritkranen -  - så blir folket 

nyktert och ordentligt”
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4.4 Norrskensflamman

Som tidigare nämnts är Norrskensflamman en kommunistisk dagstidning som riktar sig till 

den arbetande befolkningen. Tidningen har en tydlig profil för ett alkoholförbud vilket 

framgår påtagligt av innehållet i tidningen. Av de totalt 386 gångerna förbudet tas upp i olika 

former är hela 84,7 % (327 gånger) av rapporteringen positivt inställd. De två kategorier som 

sticker ut mest är artiklarna och informationen om möten där den positiva rapporteringen i 

den första kategorin står för 84,7 % och i den andra 93,3 %. För den negativa i samma 

kategorier är siffrorna 3,3 % för artiklarna och 2,6 % för informationen om möten. 

Just informationen om möten är en intressant kategori då de få rapporteringar om möten mot 

ett förbud faktiskt är rapporter från L.F.U.F-möten, där man ofta använt en lätt hånande ton. 

De rapporter som definierats som neutrala är inbjudan till debatter mellan förbudsförespråkare 

och –motståndare. Många av dessa har sedan blivit rapporterade kring på ett sätt som hånar 

och förlöjligar motståndarna och då har de rapporterna kategoriserats som ”för” ett 

alkoholförbud. 

FÖR MOT NEUTRAL

INFORMATION 29

PROPAGANDA 85

INSÄNDARE 10 2

INFORMATION 

OM MÖTEN

70 2 3

ARTIKLAR 127 5 18

ÖVRIGT 35
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Antalet neutrala artiklar kanske överraskar något. Anledningen till det höga antalet neutrala 

artiklar (18 stycken) beror på en artikelserie kallad Det norska halvförbudet. Artikelserien 

handlar om förbudet i Norge och hur man relaterar den till den svenska situationen. Den utger 

sig för att vara helt neutral och har därför kategoriserats som det eftersom det är en 

tolkningsfråga huruvida författaren lyckats hålla sig opartisk eller ej. 

Den 15:e juli gav Norrskensflamman ut ett förbudsnummer vilket var extra långt och innehöll 

förutom de vanliga artiklarna flera sidor med artiklar, reklam och propaganda där förbudet 

avhandlades. Många av noteringarna under ”övrigt”-kategorin är uppmaningar om att skicka 

in reklam och insändare till detta förbudsnummer. En stor del av numret upptogs av mer eller 

mindre kända personer som förklarade varför de skulle rösta för ett alkoholförbud. Utöver 

detta specialnummer förekom flera noteringar om kommunistiska ungdomsförbundets tidning 

som utgavs speciellt inför omröstningen. Först utlystes en tävling där det gällde att komma på 

ett namn på ungdomsförbundets tidning (vinsten var 15 SEK). Det vinnande förslaget blev 

Rösta ja!. Denna ersattes sedan av tidningen Rösta rätt!. I Norrskensflammans 

förbudsnummer förekom också en mängd reklam som var vinklade för ett förbud där man 

uppmanades till att exempelvis handla i en viss affär eller köpa en viss skokräm om man 

röstade ja till ett alkoholförbud.

Vid en jämförelse av artiklarna tidningarna emellan är det tydligt att precis som i Kuriren 

använder sig Norrskensflamman av berättelser från andra länder med förbud. Skillnaden är 

dock att man i den sistnämnda tidningen dementerar negativ rapportering från till exempel 

Finland och istället framhåller ”hur det egentligen är”. All negativ rapportering kring ett 

alkoholförbud avfärdas som propaganda från förbudsmotståndarnas sida. Norrskensflamman 

använder noveller och beskrivning av livsöden i en avsevärt större utsträckning än exempelvis 

Kuriren. Novellerna handlar ofta om barn som far illa i hemmet på grund av alkoholiserade 

föräldrar. De avslutas alltid med en uppmaning om att rösta ja den 27:a augusti för att 

förhindra det man precis läst om. 
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Att omröstningen väckte starka känslor och att debatten inte alltid var sansad kan man läsa om 

i Norrskensflamman den 12/8 under rubriken Pinsamt uppträde vid nykterhetsmöte i 

Västervik.:

En korrespondent till F.D.P berättar om ett pinsamt intermezzo, som utspelades vid ett i 

Västervik arrangerat möte med pastor Stark från U.S.A som talare.

Tal. Kom bl.a. in på alkoholbrukets nedbrytande inverkan på individerna, och huru många av 

denna lasts offer så småningom hamna på våra sinnessjukhus. I detta sammanhang gjorde talaren 

en passant den anmärkningen, att en överläkare vid ett sinnessjukhus borde ha sett så mycket av 

alkoholbrukets hemska följder, att han samvete knappast borde tillåta honom att vara medlem av 

en organisation, som tagit upprätthållandet av alkoholtrafiken till sin uppgift. Anmärkningen var 

givetvis riktad mot överläkaren vid stadens hospital, d:r Axel Lundgren, som är ordförande i 

platsens avdelning av L.F.U.F. D:r L. befann sig bland publiken, och även om det varit pastor 

Starks mening att hans anmärkning skulle bita rätt så djupt, så kunde varken han eller publiken 

ana, att den i hovsam ton framförda reprimanden skulle åstadkomma den verkan som fallet blev. 

Ty pastor S. hade knappt fått orden ur mun, förrän d:r L. rusade fram till talarstolen, högg tag i 

föredragshållarens kläder och rev ned  honom från tribunen. Vid detta obalanserade och ohyfsade 

tilltag uppstod givetvis en hel del villervalla i salen och förbittringen var allmän bland publiken. 

Det är inte gott att veta hur det till slut gått för den hetlevrade och ouppfostrade d:r L., om inte ett 

par i hast tillkallade polismän tagit hand om honom ut ur lokalen. Men sedan detta var gjort, lade 

sig så småningom oron, pastor Stark besteg åter tribunen och fortsatte sitt föredrag som om 

ingenting hänt. Men ryktet spred sig givetvis i staden och utgjorde på kvällen det allmänna 

samtalsämnet. Allmänt förvånade man sig över, att en framstående ämbetsman kunnat till den grad 

förgå sig mot allmän takt och anständighet.27  

De vanligaste argumenten i Norrskensflamman för ett alkoholförbud är: 

Arbetarklassens väl: Arbetarklassen måste ständigt hålla sig alert och vara medveten om vad 

kapitalet gör för att kontrollera dem. En supande arbetarklass tyglas lättare av överklassen. 

Man talar också mycket om de ekonomiska överskott arbetarna skulle få om man förbjuder 

sprit eftersom de inte längre skulle lägga så mycket pengar på denna vara. Bland annat tar 

                                                            

27 Pinsamt uppträde vid nykterhetsmöte i Västervik. (1922) Norrskensflamman 12/8
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man upp detta i artikeln Arbetarna och förbudsfrågan som behandlar olika argument för 

varför förbudet är bra för arbetarna.28

Alkohol är ohälsosamt och omoraliskt: Det här argumentet är de mest förekommande överlag. 

Att dricka alkohol får människor att begå omoraliska handlingar. Det är också ohälsosamt och 

leder i flera fall till beroende. 

Staten och pengarna: Det är enligt många artiklar omoraliskt att staten ska tjäna pengar på 

arbetarnas olycka, det vill säga alkoholkonsumtionen. I Kuriren är ett huvudargument att stora 

skatteintäkter kommer att försvinna vid ett eventuellt förbud. Norrskensflamman svarar 

genom att förklara att det ändå är pengar som staten inte borde tjäna från första början och att 

politikerna kommer att hitta en lösning på problemet genom att ta pengar från något annat. 

Det fungerar för andra: Medan Kuriren tar flera exempel där förbudet inte fungerar i andra 

länder argumenterar Norrskensflamman emot. Generellt sett är svenskarna för dåligt insatta i 

hur förbudet fungerar i bland annat Finland. De menar att i motsats till vad Kuriren 

rapporterar så ökar istället inkomsterna och brottsligheten minskar. 

Många reagerar säkert över den stora mängd propaganda som noterats. En hög andel av detta 

är bara enstaka slagord insatt i stora fetmarkerade bokstäver mellan olika artiklar. Det är 

slagord som ”Agitera för spritförbudet!” eller ” Rösta ja den 27 aug!”. Ju närmre

omröstningen man kom i tiden desto mer frekvent förekommer dessa slagord. I vissa nummer 

förekom dessa på varje sida i tidningen. En lite sarkastiskt och roligt formulerad sådan text är 

denna som publicerades den 26/8 1922: 

Den, 

som har erfarenhet om någon person, man eller kvinna, som av att förtära rusdrycker, blivit 

klokare, rikare och starkare, röstar den 27 aug. NEJ.

Övriga medborgare däremot rösta JA. 

                                                            

28 Arbetarna och förbudsfrågan. (1922) Norrskensflamman 15/8
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4.4.1 Illustrerad propaganda i Norrskensflamman

Norrskensflamman använder sig mycket av illustrerad propaganda och en stor del av dessa 

publicerades de sista dagarna innan omröstningen. Även NSD publicerade några av bilderna 

nedan. Här följer en kort tolkning av bilderna och deras plats i debatten.      

Denna bild samt bildtext är väldigt stark då den har en seriös underton tack vare den text av 

medicinstyrelsen som hör till. Man driver här med styrelsen som menar att alkoholen faktiskt 

kan vara sinnesuppfriskande och att de neutraliserar vissa olustkänslor. Undertexten ”Om man 

skulle försöka få bort olustkänslorna med en ’återställare’” visar på hur bakvänt 

medicinstyrelsen argumenterar, och detta i samband med bilden där man ser ett man tydligt 

må dåligt av den alkohol han fått i sig. Dessutom är bilden väldigt rörig: man ser en tavla 

hänga snett, en sko som hänger på väggen, en spritflaska och så vidare vilket ger bilden en 

känsla av kaos. Tecknaren vill visa att alkoholen skapar kaos och neutraliserar INTE vissa 

olustkänslor.

Publicerad 26/8 1922

Bildtext:

”Emellertid måste man icke blott ta hänsyn 

till alkoholens terapeutiska egenskaper och 

till de olycksdigra följderna av dess 

missbrukande, utan även till de verkningar 

av de alkoholhaltiga dryckerna, som icke 

kunna betecknas som skadliga, d.v.s. deras 

förmåga att verka sinnesuppfriskande och att 

neutralisera en del olustkänslor. 

Medicinstyrelsen” 

Samt under bilden:

”Om man skulle försöka få bort 

olustkänslorna med en ’återställare’”
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Bilden ovan är ritad i all överdrivenhet, vilket kännetecknar karikatyrliknande bilder. Dessa 

bilder är väldigt slagkraftiga då läsaren dels får skratta, dels också blir ”invigd” i ett 

förlöjligande av en annan samhällsklass eller annan åsikt vilket skapar en ”vi-mot-dem”-

känsla. Texten till bilden förlöjligar ytterligare förbudsmotståndarna – den visar att få 

argument faktiskt finns till ett nej till förbudet. Intressant är hur tecknaren format karaktärerna 

på bilden: två av dem är svarta i ansiktet och två av dem är väldigt överviktiga och har finare 

kläder på sig. Med detta vill man visa att de som tjänar på alkoholen inte hör till 

arbetarklassen (vilka läser Norrskensflamman) och att sådana människor som är avbildade på 

denna teckning inte bryr sig om den vanliga människan, utan vill snarare endast tjäna pengar.

Publicerad 25/8 1922

Bildtext: 

”Förbudmotståndaren till smugglaren 

och dundergubben: Ni ä’ mina bästa 

bundsförvanter. Hade jag inte er att 

peka på, så hade jag inga argument mot 

förbudet.” 

Ordet ”dundergubbe” motsvarar 

”suput” eller ”festprisse” i detta 

sammanhang. 
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Precis som teckningen innan visar denna bild en klar skillnad mellan kapital och arbetarklass. 

Två män spelar schack och mannen till vänster föreställer en förbudsmotståndare från 

överklassen som försett mannen till höger (arbetarklassen) med sprit för att kunna bevara sina 

egenintressen. Under debattens gång hade många av förbudsvännerna som argument att 

vidhålla att överklassen tyckte att arbetarklassen var ”farlig” och därför försedde man dem 

med alkohol för att kunna undanröja dem.

Publicerad 26/8 1922

Bildtext:

”I matchen mellan kapitalet och 

arbetarklassen har kapitalet helt 

naturligt intresse av att vinna spelet. 

Därför vill den också gärna 

tillhandahålla arbetarklassen med 

’stimulans’.” 
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Återigen ironiserar man sig över medicinstyrelsen för att kunna föra fram sin propaganda och 

appellera till läsarna, men här driver man istället med ”finkulturen” och med de människor 

som hade råd att gå på restaurang. Denna näring var ofta i fokus under debattens gång, och 

ofta ställde man sig frågan om man ens kunde gå ut och äta om man inte fick dricka alkohol 

till maten.

Publicerad 26/8 1922

Bildtext:

”Vi betvivla att ett kultursamhälle 

skulle kunna helt undvara 

stimulantia. Medicinstyrelsen.”

Samt under bilden:

”- Äsch, visa dig nu som en 

kulturmänniska och följ med och få 

dig en fylla.” 
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Denna bild är väldigt stark och gripande. En kvinna sitter vid sitt döda barn och gråter, och 

bakom henne ser vi skelett liggandes på marken och en hel del vintunnor som står uppradade 

på varandra. Över kvinnan och barnet ser vi en skugga som betraktar dem. Skuggan 

symboliserar mansbilden och man kan tänka sig att barnet avlidit för att fadern inte tagit hand 

om sin familj utan låtit alkoholen stå i centrum i sitt liv. Förbudssidan använde sig ofta av 

denna typ av argument, att familjer splittrades, och att barn och kvinnor misshandlades i sina 

hem just på grund av alkoholmissbruket. Intressant är att när man använt sig av kvinnor i sina 

bilder så har dessa ofta varit sorgliga och hemska. Detta troligen för att vädja till både män 

och kvinnor att rösta rätt. När det figurerat män i bilder så har oftast dessa varit roliga och 

karikatyrliknande. I kvinnornas fall vädjar man till känslorna, i männens fall vädjar man till 

kampen.

Publicerad 26/8 1922
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4.5 Norrländska socialdemokraten

Precis som namnet antyder var NSD socialdemokraternas organ. Medan både 

Norrskensflamman och Kuriren tidigt tog ställning i frågan för eller mot ett alkoholförbud var 

NSD länge neutralt inställda. Först i juni kan man börja ana ett mer markerat 

ställningstagande från tidningens sida och när de släpper sitt förbudsnummer den 5:e augusti 

är det uppenbart att tidningen väljer att ställa sig på ja-sidan. Man kan tydligt läsa ut deras 

tidiga neutrala hållning genom att jämföra hur många av artiklarna som är neutrala i NSD 

jämfört med den andra ja-tidningen Norrskensflamman. I NSD är 26 % av artiklarna neutrala 

medan det i Norrskensflamman endast är 12 % neutrala artiklar. NSD nämner inte ens i 

närheten omröstningen lika mycket som största konkurrent Norrskensflamman. Totalt 

omnämns omröstningen 386 gånger i Norrskensflamman och 245 gånger i NSD. 

Precis som Norrskensflamman publicerar NSD en artikelserie om det norska halvförbudet. 

Skillnaden är dock att NSD inte skriver ut att de är neutrala på samma sätt som 

Norrskensflamman gör. På det hela taget liknar NSD:s rapportering i hög grad 

Norrskensflammans med de skillnader som tidigare nämnts (mer neutralitet). Båda 

tidningarna publicerar dessutom ibland exakt likadana artiklar och propagandabilder (några av 

dessa kan ses i kapitlet om Norrskensflamman). Även om Norrskensflamman i större 

utsträckning än Kuriren valt att publicera noveller som anspelar på omröstningen så gör NSD 
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INFORMATION 16

PROPAGANDA 10

INSÄNDARE 8 2 1

INFORMATION 
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68 3

ARTIKLAR 82 6 32
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detta i ännu större utsträckning. Dock finns ingen uppmaning om att rösta ja i direkt 

anslutning till dessa som är fallet i Norrskensflamman. NSD rapporterar också i större 

omfattning kring de negativa aspekterna av förbudet, till exempel problemen med handeln 

med Frankrike. 

Något som är intressant när man studerar de dagstidningar vi valt ut och som utmärker NSD 

är att de är de enda som valt att göra en ordentlig prognos för omröstningen. De andra 

tidningarna har nöjts sig med att skriva om att det ”rätta” alternativet kommer att segra. NSD 

har dock i artikeln Huru många röster blir det för förbudet? gjort en mer vetenskaplig 

undersökning av utfallet. Man har gjort detta genom att jämföra antalet röstberättigade med 

antalet motboksinnehavare och sedan jämföra detta med ett normalt valdeltagande och på så 

sätt dragit en slutsats kring hur många som ska rösta ”ja” respektive ”nej”. De kommer fram 

till att omröstningen troligtvis kommer att sluta på 60 % ja-röster.29

4.6 Kvinnorna i debatten

Förbudsomröstningen är mycket intressant att granska utifrån ett kvinnoperspektiv. 

Kvinnorna hade just fått sin rättmäktiga rösträtt och både ”ja” och ”nej”-sidan räknade med 

att folkomröstningen skulle påverkas stort av de många nytillkomna röstberättigade. I 

debatten fram till själva dagen för omröstningen var nu kvinnorna en grupp man vände sig till 

när man talade om förbudets vara eller icke vara. I tidningar vädjades det direkt till kvinnorna 

om hur de skulle rösta, och de var ett stort antal som var medlemmar i nykterhetsrörelsen. 

Större antalet kvinnor var för ett alkoholförbud, både inom arbetarklassen och bland den 

borgerliga klassen. För kvinnorna blev förbudsfrågan inte bara en fråga om ja eller nej, utan 

det blev också en fråga om kvinnokraft och sociala reformer. 

                                                            

29 Huru många röster blir det för förbudet. (1922) Norrländska socialdemokraten 2/6
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4.6.1 Kvinnor mot män

Historiskt sett har brännvinsdrickandet varit något som männen mestadels ägnade sig åt. När 

kvinnor använde sig av rusdrycker höll man sig till de tillfällen då vissa högtider firades eller 

vid andra ritualiserade tillfällen. I de borgerliga familjerna kunde en kvinna tillåtas att dricka 

ett glas vin eller likör till middagen. Anledningen till denna stora skillnad bland könen när det 

gäller alkoholkonsumtion torde ha sin grund i den sociala norm som kvinnor och män tvingats 

leva upp till: männen skulle tåla mycket brännvin för att vara riktiga karlar, medan kvinnorna 

hade till uppgift att sköta hushåll och barn, och kunde således inte förtära alkohol. Kvinnan 

hade rollen som det ”naturliga”: 

Onykterhet bland kvinnor kopplades samman med sexualmoraliskt förfall. Som motpol till den 

upphöjda Modern, med ansvar för moralisk fostran och samhällets sociala stabilitet, ställdes den 

fallna Horan. 30

Kvinnor var en stor grupp i de nykterhetsrörelser som under 1900-talet började dyka upp och 

år 1900 bildade en kvinna vid namn Emelie Rathou den första självständiga 

nykterhetsföreningen i Stockholm för kvinnor. Föreningen kom att kallas Vita bandet och var 

ansluten till World´s Woman´s International Christian Temperance Union (WWCTU) vilken 

var ett världsförbund. Än idag finns Vita bandet, och i Sverige har rörelsen cirka 4000 

medlemmar. Vid tiden för uppstartandet och framåt arbetade rörelsen för sociala reformer, för 

freden och man kämpade också för den kvinnliga rösträtten31. Inte alla liberala kvinnor var för 

ett rusdryckesförbud, men många av dessa stöttade en mer restriktiv alkoholpolitik. Emelie 

Rathou, medlem av det frisinnade partiet (blivande folkpartiet) kämpade också för kvinnlig 

rösträtt. Rathou var medlem i nykterhetskommittén och på så vis kunde förbudsfrågan 

diskuteras i samband med andra krav på politiska reformer. Detta gynnade kvinnans ställning 

                                                            

30 Ibid. s. 119

31 Kvinnohistorisk uppslagsbok, andra upplagan, Harriet Clayhills, Rabén och Sjögren. Tryckt hos AB Fälthus 
tryckeri, Värnamo 1992, s 388).
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både inom politiken och arbetslivet och var således av stor betydelse för kvinnornas politiska 

mobilisering.32

4.6.2 Könsmarkeringen och särskillnadsdebatten

Något som debatterats från och till sedan förbudsomröstningen 1922 är den motion som 

riksdagens nykterhetsgrupp skrev för riksdagen. Denna motion (kom till riksdagen 1921) var 

föga överraskande, förutom på två punkter: tiden för omröstningen samt om man skulle 

könsmarkera valsedlarna eller ej. Denna tanke om att märka rösterna, då inte bara efter kön 

utan efter ålder och bostadsort hade avhandlats inom nykterhetskommittén, men detta 

avstyrdes dock:

Kommittén har även beaktat den omständigheten, att kvinnorna möjligen komma att vid en 

förbudsomröstning i större omfattning än männen rösta för rusdrycksförbud, och att således ett 

förbud skulle kunna bekräftas av en kvalificerad folkmajoritet, som dock endast omfattande en 

knapp enkel majoritet eller rent av minoritet bland männen. Men ehuru kommittén anser det 

synnerligen önskvärt, att det bland den manliga befolkningen, från vilken det egentliga motståndet 

mot ett förbuds lojala upprätthållande givetvis är att vänta, finnes en bestämd majoritet för 

förbudet, så har kommittén dock icke velat föreslå några särskilda bestämmelser angående 

rösternas fördelning mellan könen. Ty när kvinnorna numera ha tillerkänts politisk jämställdhet 

med männen, skulle det enligt kommitténs mening vara i högsta grad både odemokratiskt och 

orättvist att i denna särskilda fråga, som i så hög grad berör kvinnornas och hemmens speciella 

intressen, låta kvinnornas vilja ha en mindre avgörande betydelse än männens.33

Ivan Bratt var av annan åsikt då denne menade att det snarare var viktigt att markera 

röstkorten för att man skulle kunna utläsa hur folket röstat för att riksdagen skulle vara så 

insatta i frågan som möjligt för att kunna ta ett korrekt beslut. Socialdemokraternas partiledare 

Hjalmar Branting var även han inne på samma linje som Bratt och menade att detta var det 

enda sättet att bedöma stämningen bland folket. En annan anledning till att märka röstkorten 

                                                            

32 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 119

33 1920 års betänkande, Nykterhetskommittén, i Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk 
alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 199
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var att man på så vis kunde se hos vilket parti män respektive kvinnor hade sina sympatier 

hos. De flesta socialdemokrater ville ha en märkning av röstkorten, medan högern och en del 

liberaler ställde sig på konstitutionsutskottets sida som yrkade avslag på motionen. Motionen 

avslogs med resultatet: 76 röster mot 36 i första kammaren och 136 röster mot 51 i andra 

kammaren. Under våren 1922 debatterades särskillnadsdebatten om i tidningarna34 (enligt 

Johansson), dock har vi ej funnit några exempel på diskussion och debatt i de i uppsatsen 

avhandlade dagstidningarna.

Debatten fortsatte och nykterhetsgruppens avslagna motion remitterades till första 

lagutskottet, vilka tyckte annorlunda i frågan än vad nykterhetskommittén gjorde. 

Lagutskottets utlåtande var istället att särskiljningen av rösterna i form av ålder och 

yrkesgrupper var svårt att genomföra rent praktiskt, men att särskiljningen av rösterna könen 

emellan var av större vikt. Debatten blev lång och resultatet blev: första kammaren styrkte 

lagutskottets vilja med rösterna 89 mot 38, och i andra kammaren segrade utskottets förslag 

med 92 röster mot 88. Förbudsomröstningen skulle äga rum den 27 augusti 1922 och dessa 

direktiv utgick till ordförandena vid omröstningsförättningen:

Å den i utskärningen synliga röstsedeln skall ordförande vid omröstningsförättningen intrycka en 

stämpel, innehållande bokstaven M, därest den röstande är man, och bokstaven K, därest den 

röstande är kvinna.35

Intressant här är att söka finna svar på varför vissa ville ha särskiljning och vissa inte. Enligt 

Johansson så kan man inte tydligt se vad partierna tyckte i frågan, utan att det snarare 

handlade om vilka som var för ett förbud respektive mot ett alkoholförbud. Det verkar så, 

enligt Johansson, att förbudsvännerna inte ville ha en könsmarkering av rösterna, emedan 

motståndarna ville ha detta.36

                                                            

34 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 200-201.

35 Källa från L Johansson 1995, i Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik 
och alkoholkultur 1855-2005 Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 204

36 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 205
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4.6.3 Vilkas röster väga mest vid förbudsomröstningen?

NSD publicerade i sitt förbudsnummer den 5:e augusti en artikel av C.I Asplund, 

bergmästare. I den tar Asplund upp kvinnornas röster i omröstningen. 

Vilkas röster väga mest vid förbudsomröstningen?

”Männens!” säga förbudsmotståndarna. Förbudet skulle beröva männen deras käraste 

njutningsmedel, utan vilket de kunna känna sig som män endast till hälvten. Om därför förbudet 

skulle genomdrivas med stöd av en majoritet vid folkomröstningen, som i sig icke inneslöte en 

större majoritet bland männen, skulle detta i förbudsmotståndarnas tycke oerhörda brott mot den 

heliga supfriheten, rent ut berättiga de förtryckta till att bliva spritsmugglare, lönnbrännare m. m. 

För att förekomma en sådan allmän laglöshet skulle det därför vara alla rättänkande människors 

plikt att rösta mot förbudet. 

Vilka få lida mest genom spritbruket? Den frågan akta sig förbudsmotståndarna noga att 

diskutera. Det är mödrarna och barnen intill tredje och fjärde led, som få bära hugg och slag, nöd 

och sjukdom, därför att så många män icke kunna förmå sig att frivilligt avstå från det även för 

dem själva fördärvbringande njutningsmedlet. Men dessa synpunkter väga hos 

förbudsmotståndarna fjäderlätt gen emot det brutala. ”Jag vill supa, därför att det smakar bra!” tills 

kopparslagarna komma. 

Om förbudsomröstningen hade ordnats så, att det framgått, huru Sverges mödrar, som känna det 

största ansvaret för det uppväxande släktet, röstat, skulle jag utan den minsta tvekan låtit deras 

röster fälla utslaget, även om en massa män röstaat emot. Då nu mödrarnas röstning kan bli känd, 

så får jag väl anta, att Sverges i röstningen deltagande kvinnor komma att i stort sett rösta på 

samma sätt som mödrarna. Skulle jag tillhöra riksdagen, när förbudsfrågan där kommer till 

avgörande, kommer jag därför att fästa minst lika stort, kanhända åtskilligt större avseende vid 

kvinnornas röster vid stundande folkomröstning, så visst som jag anser avhjälpande av lidande och 

nöd och bibehållandde av ett frikt människomaterial vara av oändligt mycket större betydelse än 

rätten för vissa människor att fortsätta med en i sig själv skadlig ovana. 

Luleå den 4 augusti 1922.

C. I. Asplund37

                                                            

37 Vilkas röster väga mest vid förbudsomröstningen? (1922) Norrländska socialdemokraten 5/8
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Detta var ingen kontroversiell åsikt vid denna tid, många ledande män förespråkade att 

kvinnornas röster skulle ses som viktigare än männens. Många av dessa var självklart 

förbudsförespråkare och gjorde det enbart på grund av att man förstod att de flesta kvinnor 

skulle rösta ”ja” till ett förbud. Men även motståndare hade denna åsikt. 

4.7 Valet den 27 augusti 1922

4.7.1 Vad är en folkomröstning?

I Nationalencyklopedin kan man läsa följande:

folkomröstning, referendum, omröstning vari medborgarna direkt tar ställning i en politisk fråga. 

En folkomröstning kan vara obligatorisk, t.ex. vid grundlagsändringar, eller fakultativ, dvs. 

tillkomma på initiativ av statschefen, regeringen eller parlamentet. De senare kan vara såväl 

beslutande som enbart rådgivande. Politikerna är inte bundna att följa resultatet i en rådgivande 

folkomröstning (se t.ex. högertrafikomröstningen). I vissa länder, t.ex. Schweiz, finns regler om 

att en viss andel av befolkningen kan tvinga fram en folkomröstning. Rådgivande 

folkomröstningar har i Sverige hållits sex gånger. Kommunala rådgivande folkomröstningar kan 

också hållas, efter beslut av fullmäktige. 38

Rusdrycksförbudsomröstningen var en fakultativ rådgivande omröstning. Initiativtagarna 

hade alltså ingen skyldighet att följa utslaget. I detta fall följde man folkets vilja trots ett 

mycket jämnt resultat. I omröstningen om införandet av högertrafik röstade 82,9 % för att 

behålla vänstertrafik men beslut om införande av högertrafik togs ändå den 3:e september 

1967.39

                                                            

38 NE.se (2008)  Folkomröstning (Elektronisk) Nationalencyklopedin, Tillgänglig: 
<http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1079317> (09-01-20)

39  NE.se (2008)  Högertrafikomröstningen (Elektronisk) Nationalencyklopedin, Tillgänglig: <http 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1344620> (09-01-20)

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1079317
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1344620
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4.7.2 Resultatet

Folkomröstningen gällande alkoholförbudets vara eller icke vara lockade många valdeltagare 

– hela 55,1 % av de som tilläts rösta gjorde detta. Bland männen var valdeltagandet 62,6 % 

och bland kvinnorna låg det på 48,3 %. Detta att jämföra med de kommunala valen till 

riksdagen där valdeltagandet var endast 38,2%. Dock var deltagandet lägre än förväntat. 

Resultatet blev 51 % som röstade nej och 49 % som röstade för ett alkoholförbud. Föga 

överraskande var ja-sägarna fler bland kvinnorna: 58,5 % mot männens 40,9 %.

Nedan ses en figur över antalet ja-röster i Sveriges län. Som synes ligger Norrbotten bland de 

länen med högst fördelning av ja-röster. 40 För det första kan man konstatera att religionen 

spelade en stor roll för hur man röstade i länen: exempelvis Västerbottens län var siffrorna för 

ett förbud högst (tillsammans med Jönköping). Detta kan dels förklaras enligt Johansson med 

att de frikyrkliga rörelserna var starkt förbudsvänliga och arbetade således för ett 

alkoholförbud. Utifrån nedanstående karta kan man också se att andra skillnader förekommer: 

mellan nord och syd och land och stad. I norr var man mer förbudsvänliga än i de södra 

delarna (förutom Jönköpings län) och i städerna var motståndet till förbudet starkare än vad 

det var på landsbygden.

                                                            

40 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik 
och alkoholkultur 1855-2005 Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s. 221
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alla siffror: Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och 

alkoholkultur 1855-2005 Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 221)

På landsbygden röstade 48 % av männen för ett förbud och bland kvinnorna röstade 69 % för 

förbudet. I städerna var ja-sägarna färre: bland männen var det 25 % och bland kvinnorna var 

det 40 % ja-sägare. Enligt Johansson kan även dessa ”stad-mot-landsbygd”-siffror förklaras 

utifrån den religiösa aspekten. Till en början uppstod nykterhetsrörelsen inne i städerna, men 

kom senare att förskjutas till landsbygden, där man redan hade starka frikyrkliga fästen och en 

framväxande hembygdsrörelse. Dessa slog sig ofta samman och bildade: 

Ja-röster i procent, länsvis: 

Västerbotten: 81 %

Västernorrland: 78 %

Jämtland: 72 %

Jönköping: 81 %

Stockholms stad: 13 %

Malmöhus län: 19 %

Halland: 25 % 

Göteborg och 

Bohus län: 27 %.
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i det närmaste en kulturkonservativ rörelse med starka inslag av kroppskultur (frisksportarna), 

andlig och kulturell odling och där vaktslåendet om den nationella och inte minst den lokala 

identiteten och kulturen var framträdande 41

Eftersom ja-sägarna inte var så många som man tidigare räknat med behandlade riksdagen 

inte förbudsfrågan vidare, och det blev brattsystemet som gick segrande ur 1900-talets stora 

alkoholdebatt.42

4.7.3 Omröstningen i Norrbotten 

I Norrbotten, när 106 av 116 valkretsar var räknade, hade 74,8 %, 26 000 personer, röstat för 

ett förbud och 25,2 %, 8 750 personer, röstat mot ett förbud. Röstfördelningen mellan könen 

var:

Ja-röster: 14 000 män och 11 000 kvinnor. 

Nej-röster: 6 500 män och 2 500 kvinnor. 

81,5 % av kvinnorna röstade alltså ja mot männens 70 %. 

I Luleå var röstningen mycket jämn jämfört med de mindre byarna runtom i Norrbotten. 1 371 

röstade för och 1 231 röstade mot. I hela Norrbotten hade endast 50 % av de röstberättigade 

deltagit i omröstningen. 43

4.7.4 Rapporteringen av resultatet i dagstidningarna

Redan dagen efter omröstningen stod resultatet klart för de flesta. Men rapporteringen skiljde 

sig ändå åt mellan tidningarna. Den 28/8 publicerar alla tre dagstidningarna rapporter från 

                                                            

4141 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 223

42 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 217-218

43 Folkmajoriteten uttalar sig mot förbud! (1922) Norrbottens-Kuriren 28/8



37

omröstningen. Rubrikerna har dock olika formuleringar i de olika tidningarna. I Kuriren 

publicerade man artikeln Folkmajoriteten uttalar sig mot ett förbud medan man i 

Norrskensflamman och i NSD valde att publicera exakt likadana artiklar med titeln 

Överväldigande majoritet i Norrbotten för förbudet. Den 29:e augusti hade dagstidningarna 

nått samma slutsats när Kuriren publicerade Förbudsmotståndarna fortfarande i majoritet, 

Norrskensflamman Spritkapitalismen hembär segern i förbudsomröstningen och NSD 

Förbudets motståndare segrade. Därefter publicerade både Norrskensflamman och NSD ett 

fåtal artiklar om vad man nu kunde förvänta sig hända eftersom man förlorat striden. Bland 

annat publicerade NSD den 30:e augusti artikeln Förbudsstriden som reste en svag 

förhoppning om ett förbud enbart i Norrland men förkastar samtidigt idén. 
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5. Avslutningsdiskussion

Med denna uppsats ville vi titta på den debatt som förts i lokala dagstidningar i Norrbotten 

angående den förbudsomröstning som kom att ske den 27 augusti 1922. Från början var 

tanken att mycket utrymme skulle ges till den politiska debatten i Sverige – det vill säga var 

de politiska partierna ställde sig i frågan. Vi hade våra föreställningar kring hur partierna såg 

på frågan, exempelvis Socialdemokraterna var vi säkra på att de skulle vara för ett 

rusdrycksförbud, medan exempelvis Folkpartiet skulle vara mot ett förbud. Emellertid märkte 

vi under faktainsamlandets gång att så var inte fallet. Det går inte att entydigt säga vilka 

partier som stod på vilken sida därför att det fanns stora splittringar i partierna. Som nämnts i 

uppsatsen fanns det under denna tid (precis som det gör idag) en politisk korrekthet bland 

både folket och hos partierna vilket torde ha styrt uppfattningarna i frågan ganska rejält. Det 

var helt enkelt fel av exempelvis Socialdemokraterna att rösta nej till ett förbud eftersom 

alkoholmissbruket var mycket utbrett och ett nej skulle således signalera att man struntade i 

folket. Dessutom var det många som ville få bort det privata vinstintresset på 

alkoholförsäljningen då denna enligt många var förkastlig, just för att man tjänade på andra 

människors misär. Det är alltså av stor vikt att vara medveten om att debatten inte bara 

handlade om att rösta ja eller nej, många var mot ett förbud men ville ändå reglera 

spritförsäljningen, exempelvis genom Brattsystemet.

På grund av den linje vi först var inne på, att partierna skulle ställa sig på en viss sida, kändes 

det som en självklarhet att vissa tidningar skulle agitera för ett visst spår: vi var säkra på att 

Kuriren var mot ett förbud och att Norrskensflamman och NSD var för ett förbud. Trots att 

partierna var väldigt splittrade i frågan var dock dessa tidningar inte det. Genom de artiklar, 

insändare, bilder och så vidare som granskats så har resultatet blivit densamma som vi först 

trodde. En av anledningarna till detta torde vara att i tidningar behöver man inte vara så 

politisk korrekt utan man kan snarare tala om enskilda individers sätt att uttrycka sig. Något vi 

blev förvånade över i tidningsrapporteringen var att NSD och Norrskensflamman flera gånger 

hoppade på varandra i ren ilska i sina tidningar. Man hade ju kunnat tänka sig att man istället 

hoppade på den linje som inte var för samma sak när det gällde förbudsomröstningen, det vill 

säga Kuriren. Troligen är det så att det rådde en väldigt infekterad stämning mellan NSD och 

Norrskensflamman då den tidigare tidningen inte på något vis ville liknas vid en 

”bolsjeviksympatiserad” tidning. 
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Något som har varit både roligt och intressant under vår ”läsning” av de norrbottniska 

dagstidningarna är det sätt som tidningarna har rapporterat på. Ofta känns det som att 

tidningsskaparna bara ”slängt” in rubriker och propaganda lite här och där i tidningarna, vilket 

skapat en smärre kaosartad känsla. På ett vis verkar det som att den tidens tidningar var mer 

politiskt korrekta än vad dagens tidningar i form av språkbruk och rapportering. Å andra sidan 

har vissa artiklar varit rejäla ögonbrynshöjare och man har inte kunnat förstå att tidningarna 

varit så öppna med var deras sympatier ligger. Gör man en jämförelse med dagens tidningar 

så vet man ju var deras sympatier finns, men det känns som att dessa är mer maskerade än vad 

de var förr. Intressanta är också de propagandabilder som flitigt figurerat i debatten. Dessa har 

varit utformade på olika vis, men oftast har de varit karikatyrer och ironiseringar av ”andra 

sidan”. Det har varit underhållande att granska dessa bilder, men samtidigt har det varit svårt 

att tro att många av dem faktiskt blivit publicerade. Det finns inte en möjlighet att dagens 

tidningar skulle få/kunna sätta in sådana bilder i tidningarna utan att bli anmälda för 

diskriminering och förtal.

Under arbetets gång ändrade vi fokus vid några tillfällen. Till en början var det tänkt att vi 

också skulle rapportera kring inblandade aktörer i debatten, men efter mycket läsning insåg vi 

att omfattningen av uppsatsen hade blivit oerhört stor. Det är mycket intressant att läsa om 

förbudsomröstningen när man inser hur många element som faktiskt deltagit i debatten: 

nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, väckelserörelsen och organisationer i olika omfattning. En 

ganska bra bit i arbetets gång ändrade vi fokus en sista gång och vi riktade istället in oss på 

kvinnorna i debatten. Detta för att denna grupp skulle i förbudsomröstningen få rösta för 

första gången och i och med denna stora grupp kunde ju omröstningen ta helt olika spår. Det 

blev tal om att märka rösterna – ”k” för kvinna och ”m” för man, vilket idag kan ses som en 

orimlighet. Enligt Johansson var förbudsvännerna mot att märka röstkorten medan 

förbudsmotståndarna var för. Detta är, enligt oss, väldigt intressant att fundera över. Var 

förbudsvännerna mot detta för att de visste att övervägande kvinnor var för ett förbud och 

man visste att om man märkte röstkorten skulle kanske dessa ogiltigförklaras eller inte räknas 

på samma vis? Detsamma gällde för ”nej”-sidan, skulle de tjäna på att man märkte korten för 

att man visste att många kvinnor skulle rösta mot deras linje? Eller var märkningen av 

röstkorten ett sätt att endast ”känna av stämningen” ute i landet? Johansson sammanfattar 

könsmarkeringsdebatten på detta vis:
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[…] handlade det för de män som var drivande i debatten inte primärt om en köns- eller 

jämställdhetsfråga, det handlade istället om förbudspolitik och –taktik, rationella och taktiska 

överväganden har varit avgörande. […] Det gällde för förbudsmotståndarna att visa på att förbudet 

saknade stöd bland majoriteten av de vuxna männen och det gällde för förbudsvännerna att 

omvänt få ett starkt och ograverat stöd av kvinnorna och att förhindra en statisktik som 

synliggjorde könsmönstret i röstningen.44

Oavsett vad syftet till könsmarkeringen var är det viktigt att vara medveten om att detta 

faktiskt pågick. Det är idag svårt att förstå att detta ansågs som en viktig del i omröstningen 

och att tron på könens ”oliktänkande” ens kunde dra detta så långt. Övervägande majoritet 

bland kvinnorna var mot könsmarkeringen och man menade att kvinnornas väg till att få leva 

jämlikt nu skulle stoppas. I och med att alkoholförbudsdebatten startade några år tidigare 

började många kvinnor aktivt att arbeta i denna fråga, tillsammans med frågan om kvinnans 

rätt till rösträtt samt andra sociala reformer som man ville få igenom. Det är inte svårt att 

förstå förbittringen över att först få glädjebeskedet att man hade rätt till att rösta på samma 

premisser som männen, för att i nästa ögonblick bli indelad i en kategori tack vare sitt kön. 

Det är dock aningen förhastat att se könsmarkeringen som ett nedvärderande av kvinnan, 

beroende på vart man har sina sympatier går allt att vinkla till sin fördel.

                                                            

44 Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855-2005 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag s 206



41

6. Källförteckning

6.1 Litteratur

Andersson, Ove ((1988) Norrlands största dagstidning: Från fattig sate till rik drake NSD

Clayhills, Harriet (1992) Kvinnohistorisk uppslagsbok, Rabén och Sjögren

Florén, Anders & Ågren, Henrik (1998) Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, 

metod och framhållsningssätt Studentlitteratur

Halvarson, Arne, Lundmark, Kjell & Staberg, Ulf (2003). Sveriges statsskick: Fakta och 

perspektiv Stockholm: Liber

Helling, Stig (1987) Från mjöd till martini: alkoholens historia i Sverige. Norstedts

Johansson, Lennart (2008). Staten, supen och systemet: Svensk alkoholpolitik och 

alkoholkultur 1855-2005 Stockholm: Brutus Östlings bokförlag

Nyström, Maurits (1985) En väldig kraftmätning Luleå: Norrbottens museum

Rosén, Stellan (1981) Tidningar i norr 1841 – 1981: TU-kretsen 1941-1981

6.2 Tidningar

(1922) Norrbottens-Kuriren

(1922) Norrskensflamman

(1922) Norrländska socialdemokraten

6.3 Elektroniska källor

Myrdal, Jan (2008) Återinför motboken! (Elektronisk) Expressen, Tillgänglig: 

<http://www.expressen.se/debatt/1.1292236/aterinfor-motboken> (08-10-17)

http://www.expressen.se/debatt/1.1292236/aterinfor-motboken


42

NE.se (2008)  Folkomröstning (Elektronisk) Nationalencyklopedin, Tillgänglig: 

<http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1079317> (09-01-20)

NE.se (2008)  Högertrafikomröstningen (Elektronisk) Nationalencyklopedin, Tillgänglig: 

<http http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1344620> (09-01-20)

Systembolaget.se (2008) Alkoholens historia i Sverige (Elektronisk) Systembolaget, 

Tillgänglig: 

<http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm> 

(08-10-16)

6.4 Statistik

Sjöberg, Ingrid (2004) Tobaksbruk och alkoholkonsumtion. Enheten för social 

välfärdsstatistik SCB

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1079317
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/artikel/1344620
http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/OmSystembolaget/ViktigaArtal.htm



