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Abstract 

 

“To drive out the devil in one of his worst forms” - a study of prohibitory vote 1922 in 

Jönköping and Lund 

Author: Carl Michael Karlsson. Bachelors thesis History. 

This study aims to examine the work for the prohibitory vote in 1922 in the cities of 

Jönköping and Lund. Through a comparative approach I have examined the two cities which 

can be said to represent opposite positions in the issue. 

By studying the organization and the practical election work in the two cities I have tried to 

answer the question: 

 

- What similarities and differences can be discerned in Jönköping and Lund’s temperance 

movements work for the prohibitory vote in 1922? 

 

The results showed significant differences in the two prohibitions committee organization- , 

distribution- agitation- , and marketing work. Jönköping prohibition committee managed to 

gather strength and commitment in three main areas: A strong organization, with a clear 

leader, strong church involvement and a press that wrote prohibitory friendly. Lund lacked all 

these three parts. 
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1 INLEDNING 
 

”att driva ut Djävulen i en av hans värsta skepnader” 

Josef Hamrin 25/5 1922 

 

Detta citat är hämtat ifrån inledningstalet vid introduktionskonferensen i Jönköping, maj 1922 

i samband med förbudskommitténs inledande propagandaarbete i förbudsfrågan. Josef 

Hamrin var en aktiv och drivande nykterhetsförespråkare. Han var respekterad av både 

nykterhetsorganisationerna och de frikyrkliga församlingarna i Jönköping. Han var ett 

självklart val när en ny huvudredaktör och VD skulle väljas till stadens största tidning, 

Jönköpingsposten. Han var också lika självklart val när en ordförande till den nybildade 

förbudskommittén i Jönköping skulle väljas. 
1
 

Jönköpings län och stad röstade för ett totalförbud av rusdrycker. Totalt röstade 81,7% av 

Jönköpings läns invånare för ett totalförbud, i Jönköpings stad låg siffran på 72 %.
2
 I 

Malmöhus län låg siffran på 19 %.  I staden Lund låg siffran på 13,3%. 
3
 

Folkomröstningen den 27 augusti 1922 blev den jämnaste folkomröstningen som Sverige har 

varit med om. Nej sidan vann med 50.8% av rösterna. Ja sidan fick 48.8%.
4
   

Hur kan det komma sig att frågan så tydligt delade upp landet? För att belysa denna fråga har 

jag valt att studera två städer Lund med ca 13 000 invånare och Jönköping med ca 29 000 

invånare.
5 

  

                                                           
1
 Bellfjord & Blomster, 1981, s 60. 

2
 Bellfjord & Blomster, 1981, s 106.  

3
 Hultgren, 1997 s 4. 

4
 Bellfjord & Blomster, 1981 s 108. 

5
 Statistisk årsbok för Sverige 1923, s 272. 
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1.1 Frågeställning, syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka orsakerna till varför man i olika städer i 

Sverige röstade så olika i förbudsomröstningen 1922. Detta görs genom en undersökning av 

arbetet inför förbudsomröstningen 1922 i två svenska städer, nämligen Jönköping och Lund. 

Genom att studera organisationen och det praktiska valarbetet i de båda städerna vill jag 

kunna svara på frågeställningen: 

- Vilka likheter och skillnader går att utröna i Jönköping och Lunds 

nykterhetsrörelsers arbete inför förbudsomröstningen 1922? 

Utifrån vald frågeställning hoppas jag kunna komma närmare en förståelse för varför frågan 

om förbudsomröstningen så tydligt delade landet. 

1.2 Teori 

Max Weber är den tyska sociologen som än idag räknas som en av de stora portalfigurerna 

inom sociologin och vars teorier är väl inarbetade inom forskningen.    

Webers utarbetande av ”vetenskapen om socialt handlande” är en tvärvetenskaplig 

teoribildning som sker i gränslandet mellan historicism, kulturvetenskap och 

samhällsvetenskap.
6
 Enligt Weber kan forskaren aldrig bli fullständigt objektiv och kan därför 

inte uttala sig om de ”sanna” värdena, utan endast om effekten av socialt handlande. För att 

förstå dessa handlingar skapade Weber i sin forskning en idealtypsmetodologi, bestående av 

fyra idealtyper. Idealtyperna är generaliserade arketyper, vilket gör att de är en god källa till 

klassificering, men ingen källa till exakta ”personligheter”. De fyra idealtyperna är:   

 

 Traditionellt handlande, dvs. handlingar som styrs av tradition, vanor 

 Affektuellt handlande, dvs. handlingar som styrs av känslor 

 Värderationellt handlande, dvs. handlingar som styrs på ett självuppoffrande sätt av 

etiska eller religiösa övertygelser utan tanke på konsekvenserna.   

 Målrationellt handlande, dvs. handlingar som är medvetna och väl kalkylerade för att 

uppnå det uppsatta målet.
7
 

 

                                                           
6
 Andersen & Kaspersen, 2007, s 71. 

7
 Andersen & Kaspersen, 2007, s 74-75. 

 



5 
 

Genom denna teori hoppas jag kunna kategorisera och förstå hur de olika städerna handlade i 

frågan om förbudsomröstningen 1922. I min analys hoppas jag på att kunna förtydliga Webers 

teori genom min egen studie. 

1.3 Metod, källmaterial och avgränsningar 

I min undersökning använder jag mig av en komparativ metod, alltså en jämförande 

undersökning där jag undersöker två städer som kan sägas representera de två motsatta 

positionerna i förbudsfrågan 1922. De två städerna är valda utifrån att det är de två 

mellanstora städerna som låg absolut längst ifrån varandra i folkomröstningsresultatet 1922.    

Källmaterialet i föreliggande uppsats består av tidningsartiklar, mötesprotokoll och 

verksamhetsberättelser som behandlar förbudsomröstningen i Jönköping och Lund 1922. 

Jönköpings källmaterial bygger på mötesprotokoll från Jönköpings förbudskommitté 1922-

1934, samt verksamhetsberättelser och protokoll från Jönköpings läns nykterhetsnämnd 1921-

1923. Tidningsartiklarna är hämtade från Jönköpings Posten och Jönköpings Allehanda 

augusti 1922. Källmaterial om Lund består i stor utsträckning av andrahandskällor. Här har 

jag främst förlitat mig på etnologen Peter Hultgrens studie av Lunds förbudsarbete samt Åke 

Elmérs studie av nykterhetsrörelsens utveckling i Lund 1890-1990, vilka båda berör tiden runt 

förbudsomröstningen.  

Källmaterialet har delats in exempel, händelser och aktiviteter i form av för och emot 

förbudsfrågan i vardera staden. Jag har sedan utifrån de olika exemplen kategoriserat in dem i 

fyra underrubriker som var centrala i kommittéarbetet och som från centrala 

Förbudsvännernas rikskommitté var tydliga syften med verksamheten: 

Förbudskommitténs organisation: Där har exempel, händelser och aktiviteter förts in som är 

kopplade till förbudskommittéernas organisationsarbete. Hur arbetet i kommittéerna 

initierades och hur de båda kommittéerna jobbade internt i förbudsfrågan. Det handlar även 

om hur de båda kommittéerna implementerade sina visioner i de sammanlänkade 

medlemsföreningarna. 

Förbudskommittén som distributionskanal: Under denna rubrik har exempel, händelser och 

aktiviteter förts in som direkt är kopplade till förbudskommittéens praktiska arbete. 

Utgångspunkten för kommittéarbetet ifrån centralt håll var att distribuera material som belyste 

det positiva konsekvenserna av ett förbud. De lokala kommittéerna skulle sedan i så stor 
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utsträckning som möjligt få ut materialet till medborgarna. Materialet bestod av tidskrifter, 

informationsblad, böcker, affischer och flyers.      

Förbudskommittén som agitationsverktyg: En stor del av förbudskommittéarbetet skulle även 

innefatta föreläsningar om förbudsfrågan. Det handlade om att organisera turnéer för 

föreläsare och det merarbete det innebar i form av att hyra/låna lokaler, ordna med transport 

för föreläsaren, samt i vissa fall även besökarna.     

Förbudskommittén och massmedia: Goda relationer med massmedia var även de viktiga enligt 

rikskommittén och därför skulle annonser, artiklar och insändare värna om en positiv syn på 

ett förbud. De lokala kommittéerna fick därför uppdraget att samordna en tydlig manifestation 

i de lokala tidningarna för ett förbud.  

I min undersökning tittar jag först och främst på förbudskommittéarbetet april – augusti 1922, 

alltså från kungörelsen av folkomröstning och fram till ett par dagar efter folkomröstningen 

27 augusti. Att jag valt denna period består av att förbudskommittéernas arbete först och 

främst pågick under denna period och att rikskommittéens delegering var gällande under 

denna period.      

1.3.1 Källkritik 

När det gäller otryckta källor i ämnet om förbudsomröstningen 1922 så har de varit 

omfattande. När det gäller Jönköpings förbudskommitté som hade sin mest aktiva period 

under april – augusti 1922 så fanns det tio talet kassetter/lådor med material i samband med 

folkomröstningen. Jönköpings nykterhetsnämnd, samt förbund innehöll också stora 

materialinsamlingar. Protokollen har varit i handstil, men med en förvånansvärt tydlig 

skrivstil. Innehållet är som oftast skrivet partiskt i fråga om förbudsfrågan, men med tydliga 

ärendebeskrivningar vilket gjort arbetet förhållandevis lätt att kategorisera.  

När det gäller Lunds andrahanskällor så har den sammantaget gett en god bild av de lokala 

nykterhetsföreningarnas arbete i förbudsfrågan. Hultgrens För vår skull rösta NEJ! är en 

genomgång av nykterhetsrörelsen och förbudskommitténs protokoll och 

verksamhetsberättelser mars 1922 – oktober 1924. Han har även gjort en presshistorisk studie 

av tidningarna Lunds Dagblad och Arbetet mars – augusti 1922. För att komplettera och 

säkerställa statistik samt få en översiktlig bild över nykterhetsrörelsen lokalt i Lund har jag 

även använt Åke Elmérs studie 100 års nykterhetsrörelse i Lund.   
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1.4 Bakgrund  

Den svenska supen är diskuterad även innan förbudsomröstningen 1922 och den svenska 

nykterhetsrörelsens arbete likaså. Både Lundkvist & Frånbergs forskning beskriver en 

kulminering i spritkonsumtionen under slutet av 1780-talet och till 1820-talet. 
8
 Enligt 

Frånberg låg husbehovsförbrukningen 1780 på ca 5 liter per person och år, för att under 1820-

talet ligga på ca 40 liter per person och år. Brännvinsfloden är på väg att dränka landet och 

lamslå och ruinera dess befolkning.
9
 Peter Wieselgren är prästen i Småland som stark började 

agitera för en måttlighetskonsumtion på 1820-talet, som fick spridning på många håll i 

landet.
10

   

Det är denna period som brukar nämnas som starten för den så kallade halvabsolutistiska 

nykterhetsrörelsen, som inte drev frågan om ett totalförbud, utan om måttlighet. Enligt 

Lundkvist stod denna rörelse på sin höjdpunkt omkring 1845, med ca 100 000 medlemmar 

främst i Malmöhus, Kronoberg och Jönköpings län.
11

 Den äldre nykterhetsrörelsen bestod av 

medlemmar från överklassen och medelklassen och de drev på frågan om en lagändring om 

husbehovsbränningen. Den 1 januari 1855 trädde lagen om förbud mot husbehovsbränning i 

kraft och efter detta upplevde många nykterhetsföreningar att man gjort sitt. Under de 

kommande 20 åren förvann stora delar av de organiserade nykterhetsföreningarna.
12

 

Under 1870-talet kom många frikyrkliga rörelser att etableras i städer och på landsbygden och 

den nya själavården krävde sin avhållssamhet från starka drycker. I samband med den starkt 

växande frikyrkorörelsen växte även den nya nykterhetsrörelsen fram.
13

 Den nya 

nykterhetsrörelsen hade sin uppkomst ifrån USA och bestod av nykterhetsordnar. Den 

starkaste nykterhetsorden/föreningen kom att bli IOGT, även TO och den svenska 

blåbandsföreningen fick snabbt växande medlemssiffror. Den nya nykterhetsrörelsen hade ett 

totalförbud för rusdrycker på sin agenda. Enligt Lundkvist kartläggning hade den nya 

nykterhetsrörelsen sin toppnotering när det gäller medlemsantal någonstans runt 1910-talet 

med ca 350 000 nykterhetsvänner i ett land med ca 5 500 000 invånare.
14

  

                                                           
8
 Lundkvist, 1977; Bruun & Frånberg, 1985. 

9
 Bruun & Frånberg, 1985, s 11.  

10
 Bruun & Frånberg, 1985, s 11-12. 

11
 Lundkvist, 1977, s 51.  

12
 Hjort & Ericsson, 1978, s 6. 

13
 Lundkvist, 1977, 66. 

14
 Lundkvist, 1977, s 67.  
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1.4.1 Förbudsomröstningen 1909   

Den starkt växande nykterhetsrörelsen krävde politiska beslut och lagstiftning emot all 

försäljning av starkadrycker, men när inte stadsmakten själv tog frågan på allvar, så 

organiserar den svenska nykterhetsrörelsen sin egna ”folkomröstning”. En namninsamling 

genomfördes, där myndiga män och kvinnor fick rösta för eller emot ett förbud om 

rusdrycker. Av de ca 1 900 000 godkända rösterna röstade 92,6 % för ett förbud.
15

    

Jönköpings Läns nykterhetsrörelse arbetade aktivt med 1909-års namninsamling. Jönköpings 

län fick landets högsta siffra med 99 % av Ja-rösterna och bäst var resultatet på Landsbygden 

med socknar som Skärstad, Månsarp, Lekeryd med siffror upp mot 100 % av Ja-röster. I 

städerna var det lite sämre med ca 90-95 % i Eksjö, Jönköping och Nässjö t.ex. 
16

 

Lunds nykterhetsföreningar deltog också i arbetet för den stora omröstningen om 

rusdrycksförbudet 1909. Dock deltog endast 5338 personer i omröstningen, vilket är ca 40 % 

av de röstberättigade (hela landet ca 60 %). För förbudet röstade 2289 män 2805 kvinnor. Mot 

förbudet röstade 205 män och 41 kvinnor vilket ändå gav ett starkt stöd för ett förbud på ca 95 

%.
17

. Omröstningen 1909 är en namninsamling och inte en folkomröstning vilket säkerligen 

ger det höga deltagandet, men omröstningen i sig visade ändå på ett starkt stöd för ett 

rusdryckesförbud.    

Den nya nykterhetsrörelsen kände vind i seglet och krävde ett förbud, vilket det inte blev utan 

en utredning och starten på Brattsystemet. 
18

 Nykterhetsrörelsen var dock inte nöjd med att 

nykterhetspolitiken drevs åt ett förstatligande, nykterhetsrörelsen ville ju ha ett totalstopp. 

Under 1910-talet började därför arbetet med att få till stånd ett politiskt beslut för ett 

totalförbud, dels skedde det genom att få in absolutister in i riksdagens andra kammare, dels 

genom politiska motioner, såsom lokalt veto. Motionen om lokalt veto gick dock aldrig 

igenom och nykterhetsrörelsen fick fokusera på att skapa ett starkt opinionsstöd för ett 

rusdryckesförbud inom kommun, landsting och stat.
19

  

Även om opinionsstödet medlemsmässigt för nykterhetsrörelsen sjunker under slutat av 1910-

talet, så är det politiska stödet desto starkare. Under åren 1920 och 1921 verkar allt fokus 

inom nykterhetsrörelsen bestå i att verka för en folkomröstning i frågan. Allmän rösträtt för 

                                                           
15

 Johansson, 1995. 
16

 Hjort & Ericsson, 1978, s 26. 
17

 Elmér, 1990, s 27. 
18

 Johansson, 2008, s 172. 
19

 Johansson, 2008, s 190. 
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kvinnor har redan beslutats och folkomröstningskommittén har utrett frågan om att genomföra 

en konsultativ folkomröstning. Folkomröstningskommittén förordade en första 

folkomröstning redan 1922, med fokus på rusdryckesförbudet. Nykterhetsrörelsen hade starkt 

politiskt stöd i frågan och den centrala förbudskommittén hade redan i slutet på 1921 startat 

sitt arbete för att få tillstånd en kraftansamling när väl folkomröstningen utlysts. 

Nykterhetsrörelsen räknade med att de behövde få ca 60 % av JA-rösterna för att en 

lagstiftningsförändring, vilket inte var en omöjlighet enligt centrala förbudskommittén, det 

blev dock en kalldusch när man inte ens nådde upp till 50 % av stödet.
20

               

1.4.1 Brattsystemet vs Totalförbud 

Det går inte komma runt läkaren Ivan Bratt om du skriver om förbudsomröstningen 1922. 

Samtliga avhandlingar, böcker och artiklar som jag läst i samband med min uppsats har tagit 

upp den Jönköpingsfödda läkaren som 6-10 november 1909, mitt i den nationella 

namninsamlingen, publicerade en artikelserie i Dagens Nyheter. Rubriken löd ”Kan 

nykterhetsfrågan lösas utan totalförbud”
21

. Artikeln blev bränsle för förbudsmotståndarna i en 

debatt som så starkt leddes av absolutisterna. 

Bratt betonade dock att han inte var för ett fritt flöde av de starka dryckerna. Ivan Bratt hade 

under lång tid tryckt på i frågan om alkoholens fördärv och sociala utslagning. 

Alkoholmissbruket var en sjukdom som behöver botas, menade han och det skulle inte hjälpas 

av ett totalförbud.
22

 I sin artikelserie betonade Bratt fyra förslag som, enligt honom, skulle 

leda till en förbättring av rådande alkoholpolitik: 1. Strikt kontroll av ölen som Bratt menar 

vara starten på ett alkoholmissbruk, 2. Ett måltidstvång vid inköp av starka drycker, 3. Ett 

införande av ett inköpstillstånd, där hustrun var tvungen att gå i god för sin man. 4. Införande 

av en nykterhetsnämnd som får ansvaret att bekämpa alkoholmissbruket.
23

  

Dessa fyra punkter blev grunden för det så kallade ”Brattsystemet”. Införandet av 

inköpstillståndet, senare kallad motbok, och de nybildade nykterhetsnämnderna var ett 

kostsamt förslag, men billigare än ett totalförbud.
24

 Varför då? 

Spritskatten inbringade ca 15-20 % av den totala intäkten i stadsbudgeten. I vissa kommuner 

stod rusdrycksmedel för upp till 40 % av inkomsterna.
25

 Ekonomiskt var den Bratts linje en 

                                                           
20

 Johansson, 1995. S. 194, 197. 
21

 Brunn & Frånberg, 1985, s 52.  
22

 Johansson, 2008, s 136. 
23

 Brunn & Frånberg, 1985, s 56.  
24

 Johansson, 2008, s 331. 
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god kompromiss i ett läge när nykterhetsrörelsen krävde förbud. Under åren 1913 -17 

genomfördes Ivan Bratts idéer punkt för punkt. Hela reformen var genomförd den 17 

september 1917, när AB Vin och Spritcentralen grundades.
26

 Då hade staten kontroll över 

hela kedjan från tillverkning och import fram till att den enskilda personen tog sin öl och 

macka på en krog i Gamla Stan. Skulle det bli för stökigt efter besöket så tog den lokala 

nykterhetsnämnden över ärendet och utredde eventuella åtgärder. Hade du bara varit lite 

stökig så fick du ett krav på medlemskap i den lokala nykterhetsföreningen, hade du varit för 

stökig så skickades du till alkoholanstalt.
27

         

Inför förbudsomröstningen 1922 stod valet mellan Brattsystemet och ett totalförbud. 

Förbudsmotståndare citerade Bratt och hänvisade till att alkoholrelaterade våldsbrott hade gått 

ner under 1910-talet.
28

 Förbudsvännerna använde Brattsystemet som en slagpåse mot ett icke 

fungerande system. I skriften Kring förbudsomröstningen 1922 – Data och Fakta kring 

förbudsfrågan, lyfts 14 argument fram som visar på att Ivan Bratts system har misslyckats. 

Skriften betonar bl.a. att Brattsystemet inte är ett förebyggande nykterhetssystem, utan 

insatserna sker efter det har skett.
29

 

Ivan Bratt och förbudsvännerna var inte fiender från början utan den definitiva sprickan 

mellan de två nykterhetspolitiska falangerana skedde vid 1917 års rusdryckesförsäljnings-

förordning då staten blev ensam exportör och importör av vin och sprit, samt la krokben för 

nykterhetsrörelsens förslag om lokalt veto.
30

  Nu var ända vägen för nykterhetsrörelsen att få 

till stånd ett permanent rusdryckesförbud.  

1.4.2 Nykterhetsrörelsen i Jönköping och Lund 

Jönköpings läns första halvabsolutistiska nykterhetsrörelse startade i Bondstorp socken, 

1817.
31

  1837 bildades en riksorganisation som hade som mål att kordinera landets 

nykterhetsföreningar. Svenska nykterhetssällskapet hade vid mitten av 1840-talet 300 

föreningar och ca 100 000 medlemmar som var anslutna. Av dessa fanns 58 föreningar i 

Jönköpings län, 48 föreningar i Malmöhus län, 42 föreningar i Gävleborgs län och 37 i 

                                                                                                                                                                                     
25

 Lundkvist, 1977, s 184.  
26

 Brunn & Frånberg, 1985, s 57.   
27

 Nykterhetsnämnden, Jönköping stad, A1:3, Protokoll från 25 maj 1921. 
28

 Johansson, 2008., s 221. 
29

 Kring förbudskampen 1922, s 42. 
30

 Kring förbudskampen 1922, s 14-15. 
31

 Hjort & Ericsson, 1978, s 2. 
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Kronobergs län. Jönköpings Län dominerade redan från början nykterhetsrörelsens 

organisation. Den vanligaste platsen för riksorganisationens årsmöten var i Jönköping.
32

 

Efter att lagen om förbud av husbehovsbrännvin trädde i kraft 1855 kom många 

nykterhetsföreningar även i Jönköpings län att avveckla, dock var kraften samlad när länets 

första ”moderna” nykterhetsförening startades 1878 inom Baptiströrelsen, med namnet – 

Hoppets Här.
33

 Även Godtemplarrörelsen med den Hickmanska rörelsen i främsta led skapade 

ett starkt fäste i Jönköpings län. Vid 1885 års början fanns det 62 nykterhetföreningar/ loger i 

Jönköpings Län.  Medlemsantalet i Jönköpings tre stora nykterhetsrörelser var som starkast 

strax efter 1909 års ”folkomröstning”. Då var det totala antalet medlemmar 6 149 personer, 

fördelade på ett 70 tal föreningar/loger.
34

   

Efter förbudsomröstningen 1922 tappade inte Jönköpings län i medlemsantal som i resten av 

nationen, utan behöll samma siffra runt 5000 medlemmar ända fram till den ”stora” 

nergången på 1970-talet då IOGT och NTO av ekonomiska skäl fick gräva ner stridsyxan och 

bilda ett gemensamt förbund. 
35

 

Den första nykterhetsföreningen (IOGT) i Lund startades 16 juli 1882 och fick namnet 

Lundagård. Under 1880-talet växte sig nykterhetsrörelsen sig allt starkare i Lund. I en 

sammanställning från 1904 fanns det totalt 762 medlemmar i de 13 föreningar.
36

  När 

nykterhetsrörelsen var som starkast i Lund samlades även den totala kraften av de 13 

föreningarna för att skapa en större samlingspunkt för nykterhetsrörelsen. Den 21 september 

1907 invigdes nykterhetsrörelsens flaggskepp och byggnad ”Wieselgrens Minne” till minne 

av nykterhetskämpen.  

I samband med folkomröstningen 1922 existerade tre lokala nykterhetsföreningar, samt en 

aktiv studentförening. IOGT-logerna var de största föreningarna i Lund med 238 medlemmar. 

Efter förbudsomröstningen tappade Lunds nykterhetsrörelser i medlemsantal och kom fram 

till 1990-talet att ligga ganska stabilt på 100 – 150 medlemmar.
37

  

Totalt sett var Jönköping mer nykterhetsvänligt än Lund och medlemsantalet totalt sett var 

högre procentuellt under perioden för förbudsomröstningen 1922.     

                                                           
32
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1.5 Tidigare Forskning 

Den tidigare forskningen om förbudsomröstningen 1922 är relativt omfattande. Jag har funnit 

ett tiotal avhandlingar och forskningsstudier som tar upp frågan. I detta kapitel presenteras 

den forskning som ligger uppsatsens frågeställning närmast.   

1.5.1 Varför blev det inget rusdryckesförbud? 

Docent Lennart Johansson har i sin doktorsavhandling undersökt varför det inte blev något 

rusdrycksförbud genom en samhällsanalys av förbudsdebatten 1900-1922. Han har främst 

tittat på det politiska spelet bakom beslutet. Johansson poängterar trots att frågan utåt sett inte 

var en partipolitisk fråga så var stadsapparaten mycket aktiv i frågan. Han hävdar att det var 

för mycket som stod på spel ekonomiskt och politiskt för att ett rusdryckesförbud skulle 

kunna verkställas.
38

 Att genomdriva ett rusdryckesförbud skulle ha krävt en tydlig 

omfördelning av pengarna i stadsbudgeten. I 1922 års stadsbudget var inkomsterna från AB 

Vin & Spritcentralen av betydelse.
39

 Johansson har även publicerat Staten, supen och 

systemet, vilket är en större studie av svensk alkoholpolitik och kultur under åren 1855-2005.  

Han ger här en ingående analys av alkoholpolitiken och alkoholkulturen i Sverige innan och 

efter rusdryckersdebatten. Han menar bl.a. att även om Ja-sidan hade vunnit folkomröstningen 

1922, så skulle det krävas minst 2/3 majoritet för att ett rusdrycksförbud skulle kunna införas.  

Johanssons forskning överensstämmer när det gäller orsaksbeskrivningen med resultaten från 

Hilding Johanssons studie från 1947. Hilding Johansson lyfter fram fem anledningar som 

visar att ett rusdryckesförbud inte var möjligt 1922. Dessa anledningar fanns inte 1909, då 

stödet för ett rusdrycksförbud var som starkast. I likhet med Lennart Johansson lyfter han 

fram den ekonomiska aspekten. Sverige var 1922 beroende av spritskatten. Den starka 

högkonjunkturen efter krigsslutet är på väg att mattas av och reformerna börjar bli mer 

sparsamma.
40

 Hilding lyfter även fram nykterhetsrörelsens medlemstapp som en viktig 

anledning samt att rusdryckesförbudet hamnade i skuggan av försvarsfrågan som får de stora 

anslagen och reformerna i stadsbudgeten.
41

 Även ett antal strategimissar lyfts fram. Eftersom 

det inte blev något förbud 1909 fokuserade nykterhetsförbunden istället på att skapa ett lokalt 

veto i frågan. Helt enkelt att skjuta frågan om ett förbud från staten till de lokala kommunerna. 
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”Att genom att kommunerna stryper tillförseln av alkohol så torrlägger vi landet”
42

, sa 

ordförande i nykterhetskommittén Herman Kvarnzelius. Förslaget kom dock att ta upp 

mycket av nykterhetsrörelsernas tid, både regionalt och lokalt. 
43

  

Både Hilding Johansson och Lennart Johansson lyfte följaktligen fram Brattsystemets 

införande som en betydande anledning till att det inte blev något rusdryckesförbud. Mycket 

pengar hade redan investerats och det fanns inget intresse från politiskt håll att genomföra en 

ännu större och än mer kostsam reform. 
44

 

Även historiken Per Frånberg berör frågan om varför det inte blev något förbud 1922. I sina 

studier om Umeåsystemet – En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945 lägger han 

delvis skulden på det socialdemokratiska partiet som växte sig starkt under 1910-talet och 

knöt an till förbudsfrågan, men som i sista stund vände förbudsfrågan ryggen. Därefter lyfter 

Frånberg in pressens ansvar. Likaväl som pressen är ett starkt propagandamedel i att få fram 

sina åsikter, på samma sätt kan förbudsfientlig press skapa osäkerhet och påverka opinionen.
45

 

1.5.2 Svensk nykterhetspolitik i rusdrycksdebatten 

Per Frånberg beskriver även i sin studie de lokala och regionala variationerna av 

alkoholpolitiken. Frånbergs studie visar bl.a. på hur lokala företeelser som t.ex. 

Umeåsystemet hade som syfte att genom stark lokalpolitisk styrning torrlägga länet från 

alkohol. Genom att stadsfullmäktige i Umeå inte beviljade spritutskänkning till 

restaurangerna, så kvävde man helt enkelt möjligheten för gemena man att få tag i alkohol. 

Frånbergs studie visar på Västerbottens förbudsarbete i förbudsomröstningen var långt 

framskridet. IOGT hade redan ett starkt fäste i länet och ett flertal av dess nykterhetsvänner 

var redaktörer på länens största tidningar, samt satt med i stadsfullmäktige. Att Umeåsystemet 

kunde fungera var alltså en stark nykterhetsvänlig mobilisering från ett flertal starka 

påverkanselement. 

Frånberg lyfter fram tre tydliga punkter till att Umeåsystemet lyckades.  
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1. En tydlig förgrundsfigur, en drivande kraft som har ett starkt förtroende i stora delar 

nykterhetsrörelsen. I Umeå hette han Birger Berling och enligt Frånberg förmådde han 

entusiasmera och samordna organisationens arbete.
46

  

2. Ett nära samarbete med samtliga nykterhetsföreningar, samt kyrkliga samfund lokalt 

och regionalt, att möten planeras och genomförs, samt att fokus läggs på en gemensam 

fråga och inte sprids på för många fokusområden.
47

 

3. Att förfoga över pressen. Västerbotten Kuriren var en viktig del i 

propagandamaskineriet. Västerbotten Kuriren var huvudorgan för hela den södra 

länsdelen och hade närmast åsiktsmonopol på landsbygden och i inlandet.
48

  

Sven Lundgrens avhandling Politik, nykterhet och reformer från 1974 är en undersökning av 

en större jämförelse mellan de tre stora folkrörelserna som hade sin grund i 1800-talets 

samhällsförändring, frikyrko- nykterhet- och fackföreningsrörelsen.  

De starka folkrörelserna var en stark påtryckningsfaktor för partierna och det medförde att 

Liberalerna och Socialdemokraterna från 1911 års val lade fram nykterhetsfrågan som en av 

deras viktigaste frågor.
49

  

Lundgren undersöker även Dagstidningars nykterhetsinställning 1908 och även vilken 

partifärg som de hade. När det gäller Jönköpings län dominerade de kristet liberala, samt 

högertidningarna, där hälften av dem räknades som absolutistiska tidningar. I Malmöhus län 

bestod tidningarna av ca hälften högertidningar och hälften socialdemokratiska tidningar, där 

endast en av de totalt 21 tidningarna räknades som absolutistisk.
50

 

Lundgren visar även på i sin studie att spritskatten slog olika hårt mot städerna. Större städer 

hade mindre behov av spritskatten än mindre städer. Han visar även på att spritskatten slog 

olika hårt även regionalt. Malmöhus hade stort behov av inkomsten från spritskatten, medan 

Jönköpings län hade lågt behov.
51

 

Även visar undersökning på att frikyrko- och nykterhetsrörelsen går lite hand i hand. Att där 

frikyrkorörelsen är stark är även nykterhetsrörelsen stark och tvärt om. Jönköping var ett 

                                                           
46

 Frånberg, 1983, s 56. 
47

 Frånberg, 1983, s 59. 
48

 Frånberg, 1983, s 57 
49

 Lundgren, 1974, s 95. 
50

 Lundgren, 1974, s 201. 
51

 Lundgren, 1974, s 277. 



15 
 

starkt kyrko- och nykterhetsinriktat län, medan Malmöhus län var desto svagare i de båda 

rörelserna.   

Jag upplever att forskningen i ämnet runt förbudsomröstningen är ganska omfattande 

nationellt och regionalt, dock inte lika mycket lokalt. Det är naturligtvis därför jag skriver min 

uppsats om Jönköping och Lund, men ändå tycker jag att debatten borde förts utanför 

huvudstaden och även påverkat den nationella synen på förbudsomröstningen. Lennart 

Johanssons forskning kanske ”bäst” lyfter fram de lokala aspekterna i rusdryckesdebatten och 

naturligtvis Frånbergs forskning om Umeåsystemet, men totalt sett är litteraturen 

huvudstadscentrerad, vilket är lite synd. Jag har dock i min undersökning försökt redovisa de 

tydliga lokala debatterna som jag funnit på min väg i jakten på god litteratur och forskning.   
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2 RESULTAT  

Resultaten presenteras utifrån en jämförelse i fyra delar: Förbudskommitténs organisation, 

Förbudskommittén som distributionskanal, Förbudskommittén som agitationsverktyg och 

Förbudskommittén och massmedia. De fyra delarna var centrala i förbudsvännernas 

rikskommittés arbete utåt, mot de olika lokala kommittéerna. Beskrivning av vartdera området 

finns beskrivet i metodavsnittet.  I varje sammanfattande analys kopplar jag ihop resultatet 

med Max Webers teorier om de fyra idealtyperna.  

2.1 Förbudskommitténs organisation 

Under åren 1920-21 startar på riksplan ett omfattande arbete att komma till skott med en 

nationell förbudskommitté. 1920 startas Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse, där 

ombud från Svenska kyrkan och de olika frikyrkoorganisationerna finns representerade. Även 

en samorganisation förbudskorporation, kallad Centralrådet för kvinnornas förbudsrörelse 

drar igång sin verksamhet 1921, liksom den kanske starkaste förbudsorganisationen 

Förbudsvännernas rikskommitté som blir den samlande kraften nationellt mellan de båda 

tidigare förbudsorganisationerna och de lokala organisationerna som bildas under våren 1922. 

I samtliga län inleder förbudsvännernas rikskommitté ett samarbete med de lokala och 

regionala nykterhetsförbunden. 
52

 

Förbudskommitténs arbete går att dela in er tre delar. För det första var förbudskommittén en 

distributions kanal av tryckmaterial för ett rusdryckesförbud. Det var Affischer, 

informationsblad, böcker och flygblad, som antingen talade för ett rusdryckesförbud eller 

propagerade mot bevarande av ”Brattsystemet”. Nästa stora del av förbudskommitténs arbete 

handlade om att anordna möten och agitationstillfällen. Att bistå med föreläsare och 

förbudstalare som gav tydligare direktiv om faran med att inte införa ett rusdryckesförbud. 

Den sista delen av förbudskommitténs arbete handlade om relationen med pressen. 

Förbudskommittén hade förstått att opinionen startar vid frukostbordet. Genom nära kontakt 

med tidningsbranschen skulle den stora massan få insikt.
53

      

Jönköpings nykterhetsförbund var i samband med förbudsomröstningen mycket aktiv i arbetet 

med att få en stark opinion för ett JA till totalt rusdryckesförbud. Förbundet var drivande både 
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ekonomiskt och organisatoriskt för att få till stånd en förbudskommitté.
54

 Söndagen den 30/4 

1922 samlades en grupp av målmedvetna nykterhetsförespråkare i KFUM:s lokal på 

hovrättstorget i Jönköping. Deltagarna bestod av företrädare från Nykterhetsförbundet, 

Nykterhetsordnarnas centralorganisation, De kristnas förbudskommitté och den Kvinnliga 

förbudskommittén.
55

  Förbudskommittén blev nu representant för 149 föreningar inom 

nykterhethetsrörelsen och frikyrkorörelsen.
56

 

Riktlinjerna för Jönköpings förbudskommittés organisation drogs upp redan vid första mötet 

den 30/4. I protokollet beskrivs vilka funktioner de olika ledamöterna skulle ha och på vilket 

sätt förbudskommittén skulle arbete. Förbudskommittén blev en sambandscentral där mycket 

av det praktiska värvningsarbetet skedde ute i de lokala föreningarna. Förbudskommittén tog 

det stora ansvaret för beställning av tryckmaterial, agitationsturnén och relationen med 

massmedia.
57

 Förbudskommittén tog även initiativet på mötet både den 30/4 och den 5/5 till 

att anställa personal och heltidsanställda ombudsmän och ombudskvinnor. Två veckor senare 

19/5 har förbudskommittén ordnat en sambandscentral i centrala Jönköping, med 

Byråföreståndare Thure Carlsson, Ombudsman David Hedegård, Ombudskvinna Adéle 

Wetterlind och byråsekreterare Elin Pettersson. 
58

   

I samband med första mötet 30/4 lades även planerna upp för en introduktionskonferens i 

Jönköping. Länskonferensen var en hemställan från Förbudsvännernas Rikskommitté vilket 

hade som syfte att mobilisera förbudsvännerna i länet. Förbudskommittén beslutade om att 25 

maj skulle bli dagen för konferensen. 
59

  

Efter Redaktör Hamrins starka inledningstal den 25 maj så drog förbudskommitténs 

ledningsgrupp upp riktlinjerna för de 149 ombuden från samtliga nykterhetsföreningar i länet. 

En minneslista delades ut och 20 punkter gicks igenom för att skapa tydlighet i 

organisationen.  T.ex. står under punkt 1 att varje förening i en socken skulle dela upp 

adresserna till invånarna inom föreningen så att samtliga invånare i länet möts av broschyrer 
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och samtal med nykterhetsfolk. Under punkt 2 så förtydligas att kvinnorna måste sättas i 

arbete så att agitationen även sker mellan kvinnorna. Vidare så uppmanas det till många 

agitationsmöten, ju fler desto bättre, samt utplacering av förbudsaffischer vid varje vägskäl, 

samt att alla länets invånare skall ha fått ett personligt samtal med någon förbudsvän. 

Minneslappen avslutas med ett citat från Psaltaren ”Offren rätta offer och förtröstan på 

Herren”
60

   

Rikskommitteen som gick ut med förslaget om en länskonferens har dock bara 9 punkter som 

ligger som underlag till minneslistan.
61

 Vad rikskommittén inte har med i sin minnelista är 

bl.a. ”upprätta förteckningar över de häst- och bilägare vilka vilja skjutsa gamla och sjuka 

väljare till vallokalen vid folkomröstningen” och ”mobilisera goda talare särskilt till 

söndagarna” 
62

 Det som tydligt visas i skillnaderna mellan de två listorna är den starka tro på 

att alla vill ha ett totalförbud i Jönköpings län. Mobiliseringstanken är stark, att nu gäller det 

bara att styra upp invånarnas fokus på förbudsomröstningen. Den kyrkliga aspekten är också 

tydligt markerad att det är en självklarhet att kyrkans gudtjänst kommer att handla om att rösta 

Ja vid förbudsomröstningen. 

Förbudskommittén i Jönköpings län fortsätter även efter förbudsomröstningen att verka för 

nykterhetsfrågan, dock i en något avmättad form. Protokollen är mest fyllda av frågan vad 

förbudskommittén ska göra och vad syftet med mötena skall vara. Under en kortare period i 

slutet av 1920-talet verkar kommittén arbeta som någon slags koordinationsinstans mellan de 

olika nykterhetsföreningarna. Ett kort sista protokoll som endast visar på upplösande av 

kommittén skrevs den 16 mars 1934, nästan 12 år efter dess bildande.
63

            

Lunds förbudskommitté startade sitt arbete den 23 mars 1922 med representanter från elva 

olika religiösa och nykterhetsorganisationer.
64

 Arbetet i förbudskommittén lades upp på 

liknande sätt som i Jönköping. Till ordförande valdes nykterhetsrörelsens starke man i Lund, 

arkitekten Henrik Sjöström. Henrik Sjöström blev upplärd inom arkitektur och startade 1881 

en egen arkitektfirma och gifte sig med sin kära livskamrat Elsa. 1922, samma år som 
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förbudsomröstningen blir Elsa kraftigt sjuk och dör, 49 år gammal. Förbudskommitténs arbete 

organisiseras med distribution av tryckmaterial, anordning av upplysningsmöten och att 

påverka opinionen genom pressen. Förbudskommittén anordnar även en ”upplysningsbyrå” 

där allmänheten fick möjlighet att ställa frågor om förbudsomröstningen.  Omfattningen av 

denna upplysningsbyrå redovisas aldrig i Hultgrens undersökning. 

Hultgrens undersökning visar på att förbudskommittén i Lund hade svåra problem att 

organisera sig, även om flera större insatser genomfördes, så som agitationsmöten och 

spridning av broschyrer.
65

 Efter förbudskommitténs introduktionsmöte 23/3 dröjer det till 

mitten av maj innan styrelsen sammanträder igen och då med fokus på att hyra in en 

”budkavlebil” som för 25 kronor ska köra runt de agiterande föreläsarna.
66

  

Kraftansamlingen i förbudskommittén sker under den sista månaden innan 

förbudsomröstningen då kommittén organiserar flera omskrivna agitationsträffar och 

broschyrutdelning till samtliga hushåll i staden. Det praktiska arbetet är liksom Jönköping 

förlagt på enskilda nykterhetsföreningar. Bland annat är det Lunds studenters 

helnykterhetsförening som genomför det omfattande utdelningen av broschyrer.
67

   

Hultgren betonar det enligt protokollen från Lunds förbudskommitté fanns bekymmer med att 

få ekonomi för ett starkt förbudsarbete. 
68

 Något som Jönköpings förbudskommitté också 

diskuterade i inledningsskedet, men efter att ett flertal frikyrkliga församlingar efterskänker 

en del av deras medlemsavgifter så handlade det mer om ur pengarna skulle göra mest nytta.
69

 

Lunds nykterhetsrörelse hade dålig ekonomi även innan förbudsomröstningen. Enligt Elmér 

fick nykterhetsrörelserna ett bidrag i samband med byggandet av Ordenshuset på Prennegatan 

på 200 kr. Därefter erhölls inga bidrag fören 1899 då Lunds allmänna nykterhetskommitté 

fick ett årligt bidrag på först 600 kr, och sedan 1000 kr ända fram till 1933.
70

 

Lunds förbudskommitté träffas igen i oktober 1922 efter förbudsomröstningens utgång, och 

har sedan två möten till innan den avvecklades i april 1924. Efter avvecklingen av 
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förbudskommittén skriver styrelsen en verksamhetsberättelse som beskriver dess arbete med 

att få till stånd ett Ja för ett rusdryckesförbud.
71

 

2.1.1 Analys av förbudskommitténs organisation 

Skillnaderna på organisationsnivå var betydande. När det gäller uppstarten av de båda 

kommittéerna så startade Jönköpings Läns förbudskommitté månaden efter Lund, men hade 

på två veckor organiserat verksamheten så att samtliga 149 nykterhetsloger var igång med ett 

aktivt förbudsarbete. Lunds förbudskommitté hade ett möte strax efter kungörelsen i början på 

april, men det dröjde sedan 50 dagar innan ett nytt möte verkställdes, dock skedde inga aktiva 

förbudsfrämjande aktiviteter förrän i slutet av juli. Kommittén i Lund genomförde totalt 5-7 

möten från april – augusti, under samma period genomförde motsvarande kommitté i 

Jönköping 14 möten.   

Organisationsmässigt anställde Jönköping Läns förbudskommitté totalt 4 personer som 

arbetade heltid med att driva på det aktiva nykterhetsarbetet i föreningarna. Lunds kommitté 

arbetade ideellt under hela förbudsomröstningskampanjen.    

Ekonomiskt hade Jönköpings Läns förbudskommitté mer resurser än Lund. I samband med 

förbudsomröstningskampanjen samlas det in stora belopp från de kyrkliga församlingarna, 

samt tillkommande årligt bidrag på 3 500 kronor för nykterhetsbefrämjande åtgärder, medan 

samma uppdrag i Lund genererade 600 kronor årligen, dock utan stöd ifrån de kyrkliga 

församlingarna.   

Ordförandeskapet i de båda förbudskommittéerna var inte heller oväsentligt. Lunds 

ordförande är den respekterade arkitekten Henrik Sjöström med goda kontakter in i 

nykterhetsrörelsen, medan Jönköpings förbudskommitté leds av Josef Hamrin, VD för 

Jönköpingsposten och goda kontakter in i kommunfullmäktige och näringslivet.  

Förbudskommittén i Jönköping hade, enligt Max Webers teori ett målrationellt handlande. 

Deltagarna i förbudskommittén i Jönköping var ytterst målmedvetna. De kalkylerade utifrån 

ett naturligt starkt stöd för förbudsfrågan. Lunds organisation handlande var mer traditionellt. 

Förbudskommittén där trodde visserligen på frågan, men var mindre inriktad på att kalkylera 

utifrån ett starkt stöd, de styrdes av pliktkänslor; att kämpa för den goda saken.   
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2.2 Den tryckta propagandan 

Förbudsvännernas rikskommitté var navet när det gäller den tryckta propagandan. Enligt 

Bellfjord & Blomster var arbetet igång redan under 1921 och organisationen var planerad för 

att kunna starta så fort som kungörelsen redogjorts.
72

 Organisationen för trycksaker kallades 

litteraturavdelningen och innehöll mellan 50 – 100 olika skrifter, broschyrer och böcker. 
73

  

Skrifterna var tänkta att säljas till förbudsintresserade, men både Jönköping och Lund köpte in 

stora mängder broschyrer utan att kunna visa på någon större intäkter från försäljning.
74

    

De båda förbudskommittéerna arbetade aktivt med att nå ut med tryckmaterial. Det som 

kanske tydligast skiljer arbetet i form av tryckmaterial i de båda kommittéerna är 

omfattningen och bredden av agitationsmaterial, men också det allmänna nykterhetsklimatet 

för agitation. Lunds förbudskommitté beställde ca 6000 exemplar av broschyren ”15 frågor 

och svar i spörsmål om Rusdrycksförbudet” – en skrift av Johan Bergman som på 14 sidor 

förklarar fördelarna med ett rusdryckesförbud.
75

 Jönköpings förbudskommitté beställer själv 

7500 exemplar av den valda broschyren, men kompletterar detta med 175 000 flygblad, samt 

30 000 exemplar av övriga broschyrer och ströblad och ca 7500 agitationsaffischer. 
76

    

Det pågick ett affischkrig i Lund. Förbudsvänner och förbudsmotståndare rev ner varandras 

affischer. SGU (Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund) besökte i stort sett varje lägenhet i 

Lund. 15 000 flygblad spreds. 1400 affischer. 15000 Ja sedlar spreds.  

2.2.1 Analys av den tryckta propagandan  

När det gäller distributionsarbetet så beställer Lunds förbudskommitté ca 6000 exemplar av 

den vanligaste broschyren ”15 frågor och svar i spörsmål om Rusdrycksförbudet” Jönköpings 

förbudskommitté beställer själv 7500 exemplar av den valda broschyren, men kompletterar 

detta med 175 000 flygblad, 30 000 exemplar av övriga broschyrer och ströblad och ca 7500 

agitationsaffischer. Lund sprider 15 000 flygblad och 1400 affischer. Jönköpings tryckta 

propaganda utgår följaktligen till c:a 10 gånger fler människor än kommittén i Lunds.  
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När det gäller beställning och distribution av trycksaker så var kommittén i Lund ganska 

försiktig i sitt beställande. Man beräknar att ca 45 % av Lunds medborgare skall få en 

broschyr, vilket tyder på ett traditionellt handlande. Lunds förbudskommitté är nog relativt 

medveten om i vilka kvarter och sammanhang som möjligheten finns att sprida information. 

Jönköping däremot beställer bl.a. 175 000 flygblad i ett län på strax över 200 000 invånare 

1921
77

 . Det målrationella handladet är tydligt i fokus.  

2.3 Agitationen i det offentliga rummet 

I Jönköpings län genomfördes 537 förbudsmöten och 674 föredrag besökta av cirka 100 000 

åskådare.
78

 

Jönköpings läns förbudskommitté och den frikyrkliga organisationen var nära 

sammankopplad. Förbudsmöten och föredrag hölls vanligtvis i frikyrkliga församlingar och 

endast en gång fick förbudskommittén ett nekande.
79

 Den starkt kyrkliga organisationen 

bidrog även med föredragshållare. Ett flertal län så som Kronoberg och Halland efterfrågade 

förbudskommitténs möjlighet i sammarbetet och ett flertal protokoll visar på att Jönköpings 

läns förbudskommitté ”lånade” ut föredragshållare till just dessa län.
80

 Förhållandet till den 

statliga kyrkan verkar dock ha varit mer komplicerat. Enligt Jönköpings Läns 

nykterhetsförbunds undersökning 1921-22 visade på att statskyrkan visade på ett mindre 

intresse av ett förbud. 
81

 Den mycket drivande ordförande i Jönköpings läns förbudskommitté 

verkar dock enligt protokoll fått löfte av kyrkoherde Andrén att använda kyrkans lokaler för 

agitation i förbudsfrågan, dock nämns det inte vidare hur mycket. 
82

 

Föredragshållarna i Jönköping är många och stödet i samband med agitationstillfällena är 

starkt. Under augusti månad inbjuds bl.a. Pastor G.K. Stark från Minneapolis som talar om 

den goda förbudsreformen i USA. Under sin Smålandsturné besöker han Jönköping, 
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Huskvarna, Vaggeryd och Smålands Taberg. Jönköpings Posten hyllar den mycket vältalige 

Pastorn, som även bjuder på en och en annan humoristisk anekdot.
83

    

Förbudsmotståndarna fick stora problem i Jönköpings Län, enligt Hjort & Ericsson fick LFUF 

(Landsföreningen för folknykterhet utan förbud) endast till stånd ca 30-tal föredrag i länet. 
84

 

Enligt Jönköpings Posten inte med någon större uppslutning.
85

 Dock låter tidningen Smålands 

Allehanda fylla sin framsida den 11 augusti med en för förbudsvänner kritisk rubrik. 

Fullgiltiga skäl för nej den 27 augusti. 
86

 Stadens största tidning Jönköpings Posten väntade 

dock inte länge för att den 14 augusti trycka till med en två sidor lång redogörelse över de 

Grova osanningar som L.F.U.F. stod för.
87

   

Lunds förbudskommitté börjar med sin agitationsturné någon gång i mitten av juli, efter att 

hyrt in en budkavlebil. Klas Andersson blir en av de första talarna som får en åhörarskara på 

ca 1000 personer, vilket gör att även tidningarna tycker det är värt att skriva om det. Klas 

Andersson belyser alkoholfrågan ur en sociologisk och ekonomisk synvinkel, samt beskriver 

även alkoholens påverkan på kriminalitet.
88

 Enligt Hultgrens undersökning gick den första 

officiella agitationstillfället städat till och inga större störningar rapporterades i pressen. 

Desto mer skriverier blev det enligt Hultgren veckan efter då LFUF organiserade ett stormöte 

i Akademiska föreningens stora sal inför en fullsatt åhörarpublik. Genomslaget var totalt när 

den finske professorn Von Wendt beskriv det finska misslyckandet med ett totalförbud.  

Enligt Hultgren var recensenten för tidningen Arbetet mycket belåten och skrev en hyllning 

till professorn som visade på en frigjord syn på tingen och från första stund ingav förtroende.  

Hultgren betonar även att antalet möten totalt sett var lågt i Lund i samband med 

förbudsomröstningen.
89

  

2.3.1 Analys av agitationen i det offentliga rummet 

Det kyrkliga stödet är tydligare i Jönköping än i Lund. Förbudskommittén har i stort sett alla 

sina agitationsmöten inom kyrkans lokaler, medan Lunds relativt få agitationsmöten sker på 

torget eller på vissa större samlingsplatser utomhus. I Jönköpings län genomfördes 537 
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förbudsmöten och 674 föredrag besökta av cirka 100 000 åskådare. Motståndarsidan LFUF 

får till stånd ca 30 möten i länet.  Lunds förbudskommitté anordnar endast ett fåtal 

agitationsmöten, där endast 3 möten uppmärksammas i pressen. Motståndarsidan LFUF får 

dock mer möjligheter och organiserar flera större samlingar inomhus, bl.a. i Akademiska 

föreningens stora sal inför en fullsatt åhörarpublik.  

Nykterhetsfrågan betonas även direkt in i den kyrkliga församlingen i Jönköping. Den starkt 

frikyrkliga nykterhetsorganisationen använder gudtjänsterna som en tydlig möjlighet för att nå 

ut om förbudsfrågan, medan Lunds nykterhetsrörelse är mycket svag inom kyrkan och t.ex. 

kritiseras när en präst försöker belysa om den kommande rusdryckesomröstningen.  

När det gäller agitationen i det offentliga rummet är Jönköpings förbudskommittés handlande 

värderationellt och målrationellt. Den religiösa övertygelsen är tydlig i förbudsdebatten och 

kyrkorna lägger stor kraft i att agitera för förbudet. Lund däremot har svårigheter att 

överhuvudtaget få in agitationen i det offentliga rummet. Lunds handlande är traditionellt. 

Kyrkan i Lund är inte ens för ett förbud, utan traditionellt handlande utifrån 

nykterhetsrörelsens vanor och traditioner är i centrum.  

2.4 Förbudskommittén och massmedia 

Förbudsvänliga tidningar i Jönköpings län var Jönköpings Posten, Smålands Tidningen, 

Nässjö Posten, Värnamo Bladet, Nya Värnamo tidning, Hvetlanda Posten, Tranås tidningen 

och Norra Småland. Förbudsmotståndare räknades Smålands Allehanda och Eksjö Tidning. 
90

 

Denna kartläggning av tidningar gjorde förbudskommittén i Jönköpings län. Även beskriver 

samma protokoll att man förordar att skicka ut till samtliga personer som prenumererade på 

en förbudskritisk tidning, en gratis tidning av förbudstidningen.
91

 Dock har jag inte fått fram 

om detta verkligen gjordes. 

Förbudskommittén i Jönköping har ett tydligt trumf på handen. Ordförande för 

förbudskommittén heter Josef Hamrin, huvudredaktör och VD för Jönköpings Posten. I min 

genomgång av Jönköpings Posten under augusti 1922 så är förbudsomröstningen i fokus. I 

min granskning av samtliga 54 artiklar/insändare under augusti månad är ingen kritisk till 

förbudet. I en jämförelse samma månad i Jönköpings Posten, i samband med bärgningen av 
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ångbåten Per Brahe som förliste 1918 med 24 passagerare ombord, bl.a. John Bauer – 

konstnär av sagomotiv, så skrev tidningen 7 artiklar.   

Det finns någon enstaka insändare som lite milt försöker påvisa de ekonomiska aspekterna av 

ett totalförbud, dock svarar tidningen själv någon dag senare med en tvåsidig artikel om 

motbokens ekonomiska påverkan, och att vinsten av reformen minskar.
92

 

Ska man finna någon tydlig kritik mot förbudet behöver man byta tidning till Smålands 

allehanda som i totalt 11 artiklar under augusti månad försöker visa på en annan sida av 

myntet. Vad som är uppenbart är dock att tidningen har svårigheter i att få ”egna” artiklar om 

förbudsmotståndet. Som oftast refererar artiklarna till undersökningar av L.F.U.F. eller 

artiklar om ekonomiska aspekter från Stockholms handelskammare.
93

 Smålands Allehanda 

gör dock två större referat ifrån föredrag av förbudsmotståndare underaugusti månad. Dels 

L.F.U.F. ordförande C.G. Santessons föredrag den 11 augusti och dels häradshövding Carl 

Herlitz föredrag 23 augusti. Båda med positiva ordval – Ett sällsynt nobelt och sakligt 

föredrag.
94

 Smålands Allehanda har under augusti månad en förbudsmotståndarinriktad 

skrivning i sin tidning, men det går knappt säga att förbudsomröstningen är huvudnyheten. 18 

artiklar underaugusti månad beskriver bärgningen av ångbåten Per Brahe.   

Lunds förbudskommitté har inte haft samma tur med att ha en huvudredaktör som ordförande, 

utan istället en arkitekt som precis mist sin kära fru. Både tidningen Lunds Dagblad och 

tidningen Arbetet är motståndare till förbudet. Enligt Hultgren är det nästan omöjligt att få 

läsa positiva artiklar om förbudskampen. Istället hälsades det starka motståndet mot förbudet 

med bifall i Lunds Dagblad, dagen efter folkomröstningen.
95

         

Vi ha alltså upplevat en bemärkelsedag, en händelse som kommer att stå i historien, 

åtminstone i de större arbetena: förbudsomröstningen… När slutresultatet blev känt, hälsades 

det med högljutt bifall
96

 

Lunds Dagblad, liksom Jönköping Posten bestod av trogna läsare från det högre 

samhällskiktet, ändå betonade de varsin ståndpunkt. Det som skiljer är den frikyrkliga 
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aspekten. Lunds Dagblads läsare består av borgare inom näringslivet.
97

 Jönköpings Posten 

läsare består av direktörer och egenföretagare med medlemskap i en nykterhetsförening.
98

  

 

När Jönköpings Postens ledarskribenter välkomnar förbudsomröstningen så kritiserar Lunds 

Dagblads ledarskribent folkomröstningens tillkomst; ”Förbudsomröstning har nu föreslagits 

av första lagutskottet och kommer förmodligen att bestyrkas av riksdagen. I och därmed har 

ett brandämne kastats mot vårt politiska liv, som kan komma att medföra mycket stor 

förödelse. 
99

 

 

Lunds Dagblad tillåter liksom Jönköpings Posten till viss del kritiska insändare som går emot 

tidningens förhållningssätt till förbudsomröstningen. Lunds Dagblad tillåter en insändare om 

att ett förbud av rusdrycker skulle minska skränet och nedskräpningen i de allmänna parkerna, 

dock får en förbudsmotståndare stå oemotsagd när den svarar på insändare; Om Ni önskar 

tillbringa någon tyst och stilla timma i parken, är nog lätt för Eder uppsöka lämplig plats där. 

Om ”Borgare” är nykterhetsfantast eller ej intresserar oss föga, men vi finna emellertid hans 

åsikter mindre nyktra.
100

 

Dagen innan förbudsomröstningen så sammanfattar Lunds Dagblad intrycket av slutskedet av 

förbudsdebatten, med att man inte har hört mycket väsen från förbudsvännerna och att    

Affischer på planken, ett par förbudsmöten och en del förbudslektyr i brevlådorna – det har 

varit det hela.
101

  

Hultgren beskriver att tidningarna i slutskedet inte skriver så mycket om förbudsomröstningen 

över huvudtaget. Lunds Dagblad har dock en återkommande debatt i tidningen om en präst 

vid namn Carl Alsheim som uppmanat Gud att utdriva rusdryckernas onda ande ur åhörarna, 

vilket fick flera församlingsmedlemmar att gå i taket och kräva förklaring. Prästen fick 

utrymme i tidningen att förklara sig och hans ord inte skulle tolkas som förbudsvänliga.
102

     

2.4.1 Analys av förbudskommittén och massmedia 

När det kommer till relationen med pressen så har förbudskommittén i Jönköping ett tydligt 

trumf på handen. Ordförande för förbudskommittén heter Josef Hamrin, huvudredaktör och 
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VD för Jönköpings Posten. I min genomgång av Jönköpings Posten under augusti 1922 så är 

förbudsomröstningen i fokus. I min granskning av samtliga 54 artiklar under augusti månad är 

ingen kritisk till förbudet. I Lund är det tvärtom. Förbudskommittéen har svårt att få positivt 

skrivna artiklar i både Lunds Dagblad och tidningen Arbetet.  

Både tidningen Lunds Dagblad och tidningen Arbetet är motståndare till förbudet. Enligt 

Hultgren är det nästan omöjligt att få läsa positiva artiklar om förbudskampen. Istället 

hälsades det starka motståndet mot förbudet med bifall i Lunds Dagblad, dagen efter 

folkomröstningen.        

Lunds Dagblad, liksom Jönköping Posten bestod av trogna läsare från det högre 

samhällskiktet, ändå betonade de varsin ståndpunkt. Det som skiljer är den frikyrkliga 

aspekten. Lunds Dagblads läsare består av borgare inom näringslivet. Jönköpings Posten 

läsare består av frikyrkliga direktörer och egenföretagare med medlemskap i en 

nykterhetsförening. 

Det går inte att komma ifrån att Josef Hamrin är så målrationell att han även tenderar att bli 

affektuellt handlande. Känslorna styr debatten i Jönköping och Josef Hamrin kallar spriten för 

djävulens verk. Debatten i massmedia är mer känslosam i Jönköping än i Lund, även om vissa 

insändare i Lunds tidningar visar på affektuella handlingar. Debatten i Jönköping är väl 

kalkylerad för att uppnå bästa resultat. Jönköpingsposten visar tydligt på spritens negativa 

konsekvenser och att målet tydligt är uträknat. Lunds tidningar är överhuvudtaget dåliga på att 

ta upp förbudsfrågan och förbudskommittén får arbeta i motvind. Återigen är det traditioner 

och vanor som får leda arbetet framåt.     
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3 DISKUSSION  

När man ser på den samlade bilden över de två förbudskommittéernas organisation, 

distribution- och agitationsarbete, samt relationen med den lokala pressen så är de båda 

kommittéerna varandras motsatts i samtliga fyra undersökningsområden. Jönköpings Läns 

förbudskommitté lyckas samla kraft och engagemang för förbudsfrågan, något som Lunds 

förbudskommitté inte lyckas med. Sammanfattningsvis beror Jönköpings framgång i 

förbudsomröstningen på tre saker: En stark organisation, med en tydlig ledare. Ett starkt 

kyrkligt deltagande och en press som skriver förbudsvänligt. Lund saknar alla dessa tre delar.   

I enlighet med Max Webers teorier om de fyra idealtyperna så var Jönköpings 

förbudskommitté i det stora hela målrationell. Tydligt uppsatta mål som följdes från dag ett. 

Lunds förbudskommitté var mer traditionellt handlande. Nykterhetsrörelsen i Lund stod 

förhållandevis ensam i arbetet inför förbudsomröstningen. Traditionella vanor av 

nykterhetsarbete var centrala. Max Webers teorier går även att översätta direkt på de båda 

städernas invånare. Jönköpings läns medborgare hade utan tvekan ett värderationellt 

handlande i samband med förbudsfrågan. Frågan om ett totalförbud byggde till stor del på 

etiska och religiösa ställningstaganden. En mycket stor del av Jönköpings befolkning bestod 

av kyrkliga församlingsmedlemmar. I dessa sammanhang var det en självklarhet att avhålla 

sig från starka drycker, något som inte var en lika självklart i Lunds uteliv. Ek betonade 

tydligt i sin studie närvaron av rusdrycker och frånvaro av religiösa inslag. Enligt Ek var Lund 

ett tydligt ickereligiöst samhälle.
103

 Lunds medborgare skulle mer kunna kopplas till ett mer 

traditionellt handlande. Att traditioner av ”festtillfällen” liksom första maj, studentdagen, 

midsommar och nyår tydligt styrde de dryckesvanor som var i Lund. Säkerligen bidrog även 

Lunds svaga intresse för förbudsfrågan i augusti på grund av den stundande 

kräftfiskpremiären som verkade ha mer intresse än kommande förbudsomröstningen. Frågan 

om varför förbudsfrågan så tydligt delade upp landet beror till stor del på att invånarna i de 

olika städerna drevs av olika sociala handlingsmönster. Röstade du för eller emot ett förbud 

av traditionella, känslomässiga, etiska eller religiösa skäl. 

Jönköpings läns förbudskommittéarbete var en succé. Vid sidan av Västerbotten så hade 

Jönköpings län Sveriges högsta stöd i samband med folkomröstningen 1922. Jönköping hade 

naturligvis fördelar som inte Lund hade. En redan stark och inarbetad nykterhetsrörelse.  
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Efter förbudsomröstningen 1922 poängterar Hjort & Ericsson att Jönköpings län inte tappar i 

medelemsantal som i resten av nationen, utan behöll samma siffra runt 5000 medlemmar ända 

fram till den ”stora” nergången på 1970-talet.
104

 Hultgren betonar att Lund hade svåra 

problem att organisera sig och det även efter förbudsomröstningen.
105

 I Lund existerade 

endast tre lokala nykterhetsföreningar, samt en studentförening efter förbudsomröstningen
106

 

Den tidigare forskningen betonar att det krävs ett antal komponenter för att lyckas få med sig 

opinionen i en större folkomröstningsfråga, så som förbudsomröstningen 1922. Frånberg 

betonar ledarskap. Ett tydligt ledarskap som har respekt i flera led, både i nykterhetsrörelsen 

och i näringslivet.  Så som Ivan Bratt var en ledande förbudsmotståndare som genomförde 

aktivt och målmedvetet arbete enligt det ”Brattiska” systemet, så var Birger Berling en 

samlande ledargestalt under Västerbottens ”Umeåsystem”.
107

 Jönköping har Josef Hamrin, en 

drivande nykterhetsvän med ett kontaktnät som får förbudsmotståndarna i sin tidning ”Den 27 

augusti” kalla Jönköping för Josef Hamrins stad- där förbudsvännerna utövar fullständig 

terror.
108

 Med terror menar tidningen att det i Jönköping inte offentligt går att vara 

förbudsmotståndare och särskilt som företagare, då riskerade du att mista stora delar av din 

kundkrets.    

Lunds förbudskommitté drevs av Henrik Sjöström med få kontakter in i näringslivets topp och 

med en fru som ligger på dödsbädden. Hur mycket påverkade Hustruns tillstånd Henrik 

Sjöströms arbete som ordförande? Det kan vi tyvärr inte få reda på, men troligt är att det 

påverkade.  Hultgren nämner Henrik Sjöström som en viktig ledargestalt i förbudskommittén 

och Åke Elmér likaså.
109

   

Frånberg poängterade även att ett nära samarbete med samtliga nykterhetsföreningar lokalt 

och regionalt är en viktig utgångspunkt för en god opinionsbildning
110

 och det hade 

Jönköping, men inte Lund. Nykterhetsrörelsen behöver även ett nära samarbete med de 

religiösa samfunden, för att kunna sprida information och bli en samlande kraft inom den 

lokala och regionala politiken.
111

 Även Lundgren visade även i sin undersökning på att 

                                                           
104

 Hjort & Ericsson, 1978, s 33. 
105

 Hultgren, 2007, s 25-26. 
106

 Elmér, 1990 s 33. 
107

 Frånberg, 1983, s 56. 
108 Bellfjord & Blomster, 1981, s 123. 
109

 Elmér, 1990, s 37. 
110

 Frånberg, 1983, s 59. 
111

 Frånberg, 1983, s 56. 



30 
 

frikyrko- och nykterhetsrörelsen till viss del går hand i hand. Att där frikyrkorörelsen är stark 

är även nykterhetsrörelsen stark och tvärt om. 
112

  

Det viktigaste propagandamedlet är ändå massmedia och pressen. Enligt Frånbergs studie var 

Västerbotten Kuriren den viktigaste delen i propagandamaskineriet. Tidningen hade närmast 

åsiktsmonopol på landsbygden och i inlandet.
113

 Likaväl var det i Jönköping där Jönköpings 

Posten drev en aktiv förbudsvänlig informationsspridning.  Likaså kan massmedia liksom 

Frånberg betonar skapa osäkerhet och påverka opinionen. 
114

 De båda starka tidningarna 

Lunds Dagblad och tidningen Arbetet var aktivt förbudsmotståndare. Enligt Hultgrens 

undersökning var det få förbudsvänliga artiklar, vilket stöder Lundgrens undersökning där 

Malmöhus läns totalt 21 dagstidningar endast bestod av en liberalinriktad nykterhetstidning, 

resterande tidningar var antingen socialdemokratiska eller högerinriktade.
115

 I Jönköping var 

det enligt förbudskommitténs egen beräkning 8 förbudsvänliga tidningar mot 2 

förbudsmotståndarinriktade tidningar.
116

 

Nykterhetsfrågan var ingen partipolitisk fråga i det stora hela, ändå lägger Frånberg en stor 

skuld på det socialdemokratiska partiet för att det gick som det gick i förbudsomröstningen. 

Frånberg betonade Socialdemokraternas lån av nykterhetfrågan i de goda åren runt 1910, för 

att vända kinden till när väl nykterhetsfrågan tappar i opinionen.
117

 Lund var enligt 

undersökningen relativt starka förbudsmotståndare i 1909-års ”namninsamling” för att endast 

få 13,3 % i folkomröstingen 1922. Lund var en stark Socialdemokratisk stad där 

arbetarrörelsen var den starkaste växande folkrörelsen.
118

 Kan även Socialdemokraternas 

kovändning även påverkat det lokala Lund? 

Kanske till viss del, men inte i det stora hela. Enligt Elmér fick förbudskommittén inget stöd 

ifrån arbetarkommunen i förbudsomröstningen 1922, men det fick inte förbudsmotståndarna 

heller.
119

 Ek betonar i stället ”Lunds krogliv”- att alkoholen var en naturlig del av umgänget i 

Lund. 
120

  Även Hultgrens undersökning visar på Tidningarnas beskrivning av spritkulturen i 

Lund; Med dryckjom äro de väl förtrogna, och otaliga äro historierna om deras bragder vid 
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bägaren.
121

 Spritkulturen i Jönköping är desto mer frånvarande. Enligt Nykterhetsnämndens 

protokoll framgår det tydligt att det finns personer som inte kan hantera spriten, men överlag 

är Jönköpings tidningar fyllda av artiklar om frikyrkliga möten och samlingspunkter för olika 

sociala mötesplatser inom nykterhetsrörelsen. Få artiklar överlag betonar någon typ av 

”spritkultur”. Nykterhetsrörelsen i Jönköping hade alltså till skillnad från Lund uppnått en 

slags hegemonisk position i den lokala kulturen 

Den tidigare forskningen är överens om att det var de ekonomiska aspekterna som styrde 

utgången av förbudsomröstningen 1922. Både lokalt och regionalt var förlusterna för stora vid 

ett eventuellt rusdryckesförbud. Lundgren betonar även att de mindre städerna, såsom Lund 

hade mer att förlora ekonomiskt än medelstora städer så som Jönköping. 
122

 Jönköpings 

inkomster av spritskatten bör även vara relativt små, beroende på att Jönköping överlag hade 

få utskänkningsställen för starkare drycker och hade få bryggerier.
123

  

Vad skulle kunna vara nästa undersökning i förbudsomröstnings tidevarv? Under vägen med 

min undersökning har jag påträffat flera intressanta ämnen som av naturliga skäl valds bort. 

Det skulle exempelvis vara intressant att göra en undersökning av skillnader i 

propagandamedel mellan den Centrala förbudskommittén och LFUF (Landsföreningen 

nykterhet utan förbud), eller att närmare undersöka personerna Josef Hamrin och Henrik 

Sjöström.     
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