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Inledning 

“Alcohol may be man's worst enemy, but the bible says love your enemy.” – Frank Sinatra 

 

Den 16 januari 1920 stod Amerikas förenta stater på avgrundens brant inför en omvälvande 

förändring. När klockan slog midnatt och det blev den 17:e så inleddes ett totalt förbud mot 

all tillverkning, transport och försäljning av alkoholdrycker i hela landet. Det var början av 

den så kallade ”förbudstiden”. Detta förbud var ett resultat av det artonde tillägget till USA:s 

konstitution som ratificerades av kongressen ett år innan: den 16 januari 1919. Den 

amerikanska befolkningen hade alltså haft ett års varning att så fort kalendern skiftar till den 

17 januari 1920 så skulle de bara kunna äga de alkoholdrycker som funnits i deras hem senast 

dagen innan. En ny era skulle börja. De frihetsälskande amerikanerna hade gett upp en privat 

rättighet som de besuttit sedan nationen grundades.1 

 

Det var dock inte bara i Amerika som det under det tidiga 1900-talet förekom debatt om 

alkoholkonsumtionen. Uppe i Norden skedde debatten i flera länder och likt USA så uppstod 

det restriktioner och regleringar för att stoppa den höga alkoholkonsumtionen. I Norge hade 

de brännvinsförbudet, som gällde mellan 1916–1927. I Finland gällde en förbudslag mot 

försäljning och nyttjande av alkoholdrycker mellan 1919–1932. Lagen både infördes och 

avskaffades alltså ett år innan respektive händelse gällande lagen i USA. Här i Sverige hade 

men redan sen mitten av 1800-talet försökt kontrollera alkoholkonsumtionen genom att 

förbjuda hembränning, och 1919, samma år som USA ratificerade sitt förbud, införde man det 

så kallade brattsystemet, vilket var ett ransoneringssystem där man använde en så kallad 

motbok för att registrera inköp av alkohol. 1922 skedde en folkomröstning om alkohol skulle 

förbjudas, men majoriteten av svenskar röstade nej till detta och brattsystemet fortsatte vara 

det man använde för att reglera alkoholmarknaden istället för att följa i USA:s fotspår. En 

annan typ av alkoholpolitik för en annan typ nation och samhälle. 2 

 

Alkoholfrågan är en mycket omdebatterad fråga. Det har uppstått många argument varför man 

bör avstå från spriten, argument sprungna ur både moraliska skäl och hälsoskäl. Samtidigt så 

har människor avnjutit alkohol i olika sammanhang sedan urminnes tider och det har i många 

                                                           
1 Okrent, Daniel (2011) Last call: the rise and fall of prohibition. New York. Scribner. Prolog 
2 Johansson, Lennart (2008) Staten, supen och systemet: svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–
2005.  Stockholm. Brutus Östlings bokförlag Symposion. Sid 188 
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avseenden blivit en del av kulturen. Medan USA helt och hållet förbjöd försäljningen av 

alkohol så nådde svenskarna en typ av kompromiss mellan de som var för och mot dess 

försäljning. Dessa olika metoder för alkoholpolitik, hur de uppstod, upprätthölls och vad dess 

konsekvenser var, är vad denna uppsats kommer att handla om. 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats ämnar undersöka hur man historiskt har hanterat problemfrågan kring 

alkoholen. Utgångspunkten är den berömda förbudstiden i USA som i denna uppsats ställs i 

kontrast till hur man hanterade samma problemfråga i Sverige under samma period. Syftet är 

att genom en komparativ studie redogöra för hur dessa länder tacklade samma problem med 

olika system och medel.  

 

Denna uppsats kommer analysera och diskutera tre huvudsakliga områden inom detta ämne. 

Det första området är de institutioner och påtryckningar som låg bakom att nya lagar tillkom; 

det andra området är de svarta marknader som framträdde i form av organiserad brottslighet i 

USA och ökad hembränningsindustri i Sverige; och det tredje området är själva tillämpandet 

av lagarna.  

 

I linje med dessa områden har jag formulerat tre frågeställningar som denna uppsats ämnar att 

svara: 

- Hur och varför uppstod dessa system för restriktion av alkohol? 

 

- Både organiserad brottslighet och hembränning existerade innan dessa lagar och 

regleringar, men på vilka sätt påverkades de av dem?  

 

- Hur tillämpades lagarna för restriktionen av alkoholhandeln och för att bekämpa de 

svarta marknaderna? 
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Metod 

Denna uppsats är en komparativ studie som ämnar att beskriva och analysera de olika system 

och metoder som användes för att kontrollera alkoholkonsumtionen samt orsakerna bakom 

dessa i USA och Sverige under perioden 1900–1933. Denna avgränsning har gjorts för att 

kunna täcka alla år från sekelskiftet och fram till det år då alkoholförbudet i USA avskaffades. 

Anledningen till denna avgränsning är att uppsatsen inte är en full historisk överblick över 

alkoholpolitiken i både USA och Sverige, utan istället är tanken att undersöka USA under 

förbudstiden och samtidigt jämföra det med Sverige under samma period. Den empiriska 

delen av uppsatsen är indelad i tre periodiseringar: 1900–1919, 1920–1928 och 1929–1930. 

 

Det första kapitlet täcker perioden 1900–1919. Den första delen av detta kapitel handlar om 

de händelser som ledde fram till alkoholförbudet i USA och utformandet samt ratificerandet 

av det artonde tillägget i konstitutionen. Kapitlets andra del kommer att skifta fokus till 

Sveriges alkoholpolitik under samma period och de händelser som ledde fram till att 

brattsystemet trädde i kraft samt hur man hanterade den olagliga hembränningen. 

 

Det andra kapitlet går vidare till perioden 1920–1928. Den första delen av detta kapitel 

handlar likt det föregående kapitlet om USA. Denna gång beskrivs de första nio åren av 

alkoholförbudet i USA och hur detta tillämpades genom den så kallade Volsteadlagen, samt 
den kriminella undervärldens svarta alkoholmarknad. Kapitlets andra del går återigen tillbaka 

till Sverige och tar upp den folkomröstning som skedde angående alkoholförbud 1922, samt 

fortsatt om alkoholpolitik och hembränningsindustrin. 

 

Det tredje kapitlet omfattar perioden 1929–1933 och tar vid efter börskraschen och starten på 

den stora depressionen. Den första delen av kapitlet fortsätter historien om USA under 

förbudstiden ända fram till dess avslut 1933. Den andra delen fortsätter Sveriges redogöra för 

den svenska alkoholpolitiken under samma period. Detta avslutar den empiriska delen av 

uppsatsen. 

 

I det fjärde kapitlet kommer vi in på en jämförande analys av de två länderna och deras 

alkoholpolitik. Detta kapitel är indelat i tre delar. Den första delen diskuterar och jämför de 

institutioner som drivit för alkoholpolitiken. I den andra delen förs diskussion vidare till de 

svarta marknaderna och deras omfattning och inflytande. Slutligen handlar den tredje delen 



5 
 

om att diskutera och jämföra hur tillämpningen av alkohollagarna såg ut i de båda länderna. 

 

Det femte och sista kapitlet är en sammanfattning av uppsatsen och vilka slutsatser analysen 

kommit fram till. Här presenteras återigen de frågeställningar som angavs i inledningen och 

huruvida de blivit besvarade till en tillfredställande grad eller ej. 

 

Teori 

De teoretiska perspektiv som denna uppsats utgår från handlar om statliga regleringar och 

institutionell förändring. En reglering innebär kort förklarat ett statligt ingripande i den fria 

marknaden. Denna uppsats kommer studera reglering utifrån en förklaringsmodell som 

presenteras i boken ”Stat och marknad i historiskt perspektiv” av Lena Andersson-Skog och 

Jan Ottosson. Denna modell utgår från att staten i historiskt hänseende har funktionssätt och 

interaktionsmönster som präglas av en komplex process där man kan hitta inslag av 

stigberoende och dynamiska faser av institutionell förändring, och att detta gör så att olika 

aktörer och intressegruppers handlingsutrymmen och maktpositioner skiljer sig åt över tid 

snarare än att vara monolitiskt. Det finns flera nivåer av statliga aktörer vars interaktion med 

privata aktörer och intressen formas med tiden, och dessa interaktioner kan förklara 

marknadsmisslyckanden och offentliga misslyckanden. Författarna menar att en historiskt 

inriktad och institutionellt präglad modell ger en bra förståelse för regleringars utformning.3 

 

Konceptet kring stigberoende är relevant när man talar om institutionell förändring och det 

kommer bli en viktig del av analysdelen av denna uppsats. Stigberoende handlar om att beslut 

som fattas i samhället är beroende av tidigare kunskapsbanor och beslut. Man menar att 

historien är viktig för att förstå nuvarande beslutsfattande och att kompetenser som tidigare 

har byggts upp definierar alternativområdet för de som kommer efter.4 I denna analys är ett 

historiskt perspektiv viktigt för att förstå varför alkoholpolitiken formades i de banor som de 

gjorde i USA och Sverige under det tidiga 1900-talet. 

 

                                                           
3 Andersson-Skog, Lena & Ottosson, Jan (2018) Stat och marknad i historiskt perspektiv. Stockholm. Dialogos 
förlag. Sid 20–22 
4 Pettersson, Thomas. Att kompensera för avstånd?: transportstödet 1970–1995 - ideologi, ekonomi och 
stigberoende. Diss. Umeå studies in economic history nr 23, Umeå universitet, 1999 
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Källor 

Att jämföra USA och Sverige under perioden 1900–1933 är en utmaning i sig eftersom att 

källorna skiljer sig åt i sin omfattning. I Sverige har vi länge haft offentlighetsprincipen, vilket 

innebär att det finns tillgång till allmänna handlingar från den tidsperiod som denna uppsats är 

avgränsad till. I detta fall är de allmänna handlingar som använts statistik från den relevanta 

perioden som omfattar antalet sakfällda för brott relaterade till olaga tillverkning och 

försäljning av alkohol, samt statistik kring den lagliga försäljningen av alkohol. I USA finns 

dessa typer av data inte tillgänglig från denna period, och därför består den del av denna 

uppsats som handlar om den amerikanska alkoholpolitiken endast av litterära källor. 

 

De källor som använts för att bidra med svensk statistik är främst serierna BiSOS B 

Rättsväsendet 1830–1912 och SOS Rättsväsende 1913–1993 som båda hämtats från 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa har använts för att redogöra för antalet sakfällda inom 

tre kategorier: försäljning av brännvin/rusdrycker, försäljning av öl och vin, och hembränning. 

Uppsatsen innehåller även statistik från Folkhälsomyndigheten som visar försäljning av 

alkohol 1900–2016 i form av ren liter per invånare över 15 års ålder. 

 

Den teoretiska förklaringsmodell som denna uppsats använder för att studera statliga 

regleringar och institutionell förändring kommer från boken ”Stat och marknad i historiskt 

perspektiv” av Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson. Uppsatsen använder även teorin kring 

stigberoende, vars definition förklaras i Thomas Pettersons akademiska avhandling ”Att 

kompensera för avstånd? Transportstödet 1970–1995 - ideologi, ekonomi och stigberoende”.  

 

För att väga upp denna avsaknad av amerikanska data har jag försökt ge en omfattande 

historisk överblick över de relevanta områdena med hjälp av literära källor. ”Last Call: The 

Rise and Fall of Prohibition” av Daniel Okrent är en historisk bok av populärvetenskapligt 

slag som ger en detaljerad historisk överblick över eran känd som ”förbudstiden” och den har 

använts för en stor del av den empiri i denna uppsats som fokuserar på USA. Jag har även 

använt ekonomen Mark Thorntons bok ”The Economics of Prohibition” för att undersöka 

historien bakom den amerikanska alkoholförbudet. För att kunna ge en så tydlig bild som 

möjligt av hur den organiserade brottsligheten utbredde sig i USA så har jag använt boken 

”Prohibition Gangsters: The Rise and Fall of a Bad Generation” av historikern Marc 

Mappen. Denna bok är till stor del baserad på tidningsartiklar, reportage och historier från 
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perioden, och Mappen är väl medveten om att det i flera fall finns olika tolkningar och 

förklaringar av händelserna från denna period, och han väljer därför att ifrågasätta vart 

källorna kommer ifrån och om det finns partiskhet bakom för att sedan för läsaren kunna 

presentera de mest troliga tolkningarna av händelseförloppen. 

 

För den empiri som rör den svenska alkoholpolitiken har jag använt historikern Lennart 

Johansons bok ”Staten, Supen och Systemet: Svensk Alkoholpolitik och Alkoholkultur 1855-

2005”. I denna bok skriver Johansson omfattande om den svenska alkoholpolitiken och hur 

den förändrats från när brännvinet började regleras. Johanssons bok är detaljrik och går djupt 

in på alkoholpolitiska aspekter och regleringar. Jag har även använt delar ur Eva Hasselgrens 

akademiska avhandling ”Två vita och en brun, La Paloma och notan: En studie av svensk 

alkoholpolitik och statliga restaurangföretag, cirka 1920–1974” som är en studie över hur 

svensk alkoholpolicy influerat restauranger i Sverige. Den del av denna avhandling som 

använts i denna uppsats rör i huvudsak systembolaget och motboken.  
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Kapitel I: 1900–1919 

 

USA – De våta och de torras krig 

Amerikas förenta stater är en nation grundad på koncept kring frihet och självständighet, 

koncept som varit huggna i sten sedan nationens födelse. Så hur kom det sig att detta 

frihetsälskande folk gav upp den länge etablerade rättigheten att dricka alkohol? Svaret ligger 

i en lång och komplicerad historia om USA:s relation till spriten. Under sekelskiftet från 

1800- till 1900-tal var protesten mot alkoholen redan igång med full kraft i och med en 

nykterhetsrörelse som begärde förbud. För att få en inblick hur denna rörelse växte fram 

måste man gå väldigt långt tillbaka i tiden, ända till före nationens födelse. 

 

Alkohol hade varit en vanlig del av det amerikanska samhället sedan kolonialismens era. År 

1630 hade ett skepp som lagt ankar i Massachusetts mer än tio tusen liter vin i sin last och bar 

tre gånger så mycket öl som vatten. En av republikens framtida grundare Benjamin Franklin 

hade år 1737 satt ihop en lista med 228 termer för berusning. Flera av nationens grundare var 

mycket bekanta med alkoholen. George Washington hade ett bränneri på sin gård, John 

Adams började varje dag med en kanna hårdcider, Thomas Jefferson hade en berömd 

vissamling samt rågwhiskey gjord från hans egna grödor, och James Madison förbrukade 

dagligen en halvliter whiskey. Under nationens tidiga dagar var drickandet lika djupt invävt i 

samhällsstrukturen som kyrkan eller familjen. På 1820-talet var spriten så pass tillgänglig att 

den var billigare än te. Vid 1830 drack vuxna amerikaner, per capita, ca 26 liter ren alkohol 

om året.5 Röster som kallade för moderation av drickandet hade börjat dyka upp och en 

nykterhetsrörelse hade formats på 1820-talet. Denna rörelse växte under 1830-talet till över en 

miljon medlemmar. Dessa medlemmar bestod till stor del av kristna evangelier från 

Baptistiska, Kongregationalistiska, Metodistiska och Presbyterianska kyrkorna. Inom rörelse 

fanns även före detta alkoholister som organiserade välgörenhet för de med alkoholproblem 

och stöd för de som ville avstå från drickande. Rörelsen växte nationellt och blev mer radikal 

och effektiv, och de lyckades etablera förbud i 13 stater under via lagar som gällde mellan 

1951 och 1955. Fadern till dessa lagar, Portlands borgmästare Neal Dow, anklagades 

dessutom av motståndare för att ha tjänat pengar på regeringsstyrd alkoholförsäljning. Man 

                                                           
5 Okrent, kapitel 1 
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trodde att Dow bevarade egen sprit och en arg pöbel stormade spritbyrån för att förstöra 

alkoholen och få Dow arresterad för att ha brutit mot sin egna lag. Detta slutade med att Dow 

beordrade sina vakter att avfyra sina gevär med den stenkastande pöbeln. Dow kallades 

härefter en fanatiker och mördare och detta var en stor faktor till varför lagarna sedan 

avskaffades. Dessa förbudslagar mötte dessutom stor opposition bland befolkningen, särskilt 

bland växande grupper av irländska och tyska immigranter. Även i rätten mötte dessa lagar 

motstånd då aspekter av dem ansågs vara olagliga. När det nya republikanska partiet föddes 

under samma tidsperiod så gav de också motstånd till förbuden då de insåg att en omfamning 

av dessa lagar skulle vara splittrande bland potentiella väljare. Tillämpandet av lagarna var 

dessutom svagt och ineffektiv och förbudsanhängare fick ofta finansiera tillämpandet själva. 

Debatter kring slaveri och inbördeskriget drog också fokus från alkoholproblemen under 

denna period och nykterhetsrörelsens politiska prominens försvann.6 Det var dock inte alltför 

länge innan höga rop för alkoholförbud började på nytt. 

 

År 1895 formades ”Anti-Saloon League of America”, en rörelse som skulle komma ha en stor 

roll i vad som ledde till det 18:e tillägget i konstitutionen.7 Denna rörelse grundades av pastor 

Howard Hyde Russell. Pastorn själv ville dock inte lägga anspråk på faderskap till rörelsen, 

utan sade istället att den påbörjats av ”allsmäktige Gud”.8 Detta för oss in på sekelskiftet och 

åren som ledde fram till alkoholförbudet. Det båda sidorna av denna konflikt kallades för ”the 

wets” och ”the drys”, alltså de våta, som var mot alkoholförbud, och de torra, som var för 

alkoholförbud. Anti-Saloon ligan var den mest anmärkningsvärda rörelsen för de torra under 

denna period och de blev en politisk arm för Baptistiska, Kongregationalistiska, Metodistiska 

och Presbyterianska kyrkorna. Den växte snabbt under det tidiga 1900-talet och hade år 1904 

etablerad lokala organisationer i 42 stater eller territorier.9 Det som skilde Anti-Saloon ligan 

från tidigare anti-alkoholorganisationer och det tidigare bildade alkoholförbudspartiet ”The 

Prohibition Party” var dess två huvudsakliga drivkrafter: fokus och skrämseltaktik. Tidigare 

organisationer ansågs ha varit ofokuserade i sitt krig mot alkoholen och beblandat sig i andra 

politiska sammanhang, så som ett direkt tillrättavisande valde ASL att rikta alla sina vapen 

mot alkoholen och bara alkoholen. En av deras tidiga ledare sa att ”Anti-Saloon ligan tar inte 

del av politiken i form av ett parti, och vi försöker inte avskaffa osedlighet, hasardspel, 

                                                           
6 Thornton, Mark (1991) The economics of prohibition. Salt Lake City. University of Utah press. Sid 43–47 
7 Ibid, 50 
8 Okrent, kapitel 2 
9 Thornton, 50 
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hästkapplöpning, mord, stöld eller mordbrand. Guldmyntfoten, det obegränsade silvermyntet, 

skydd, frihandel och valutareformen rör oss inte det minsta.” All fokus låg alltså på att befria 

landet från alkoholens grepp. Ligan kunde stödja en republikan en dag och en demokrat nästa, 

huvudsaken var vart man stod när det gällde alkoholfrågan.10 Vad gäller skrämseltaktiker så 

förlitade sig ligan på politiskt ändamålsenliga strategier som till exempel hot mot politiska 

kandidater och tjänstemän. Vid 1915 så hade ligan helt get upp med att få fram nykterhet 

genom pedagogiska ansträngningar och hade istället blivit en organiserad ansträngning av 

evangeliska protestantkyrkor att använda politik för att tvinga fram nykterhet via 

alkoholförbud. Taktikerna ASL använde fick kritik av dess motståndare liksom några av dess 

följare, medlemskyrkor och alkoholförbudspartiet.11 

 

En annan viktig del av de röster som gav stöd till alkoholförbudet var kvinnorörelsen. 

Suffragetter och kvinnliga abolitionister fyllde en stor del av nykterhetsrörelserna. WCTU 

(Women’s Christian Temperance Union) hade formats 1873 för att förena protestantiska 

kvinnor bakom alkoholförbudets fana. Kvinnor spelade dessutom en stor roll i både 

alkoholförbudspartiet och Anti-saloonligan. Många kvinnor ansåg sig vara bland de 

huvudsakliga förmånstagarna utav alkoholförbud eftersom de ansåg att onykterhet generellt 

var ett problem bland makar.12 I hushållen var berusade makar och fäder ett problem och 

orsak till smärta. Kvinnor i landsbygden och småstäderna hade länge fått uthärda problem 

som kom från saloonen där makarna tömde plånböckerna i flaskor av sprit och söp medan de 

lämnade jobb ofärdiga både i hemmen och på arbetsplatserna. Vissa fruar av alkoholiserade 

makar som avnjutit mer än bara alkohol i saloonerna fick dessutom genomlida en 

könssjukdom som identifierades av läkare som ”den oskyldiges syfilis”.13 

 

Med ett flertal intressegrupper bakom sig och ett tydligt mål framför sig så fortsatte Anti-

saloonligan skapa vågor i det politiska landskapet och lyckades få salooner i flertal stater att 

bli förbjudna. De ”våta” hade inte samma inflytande som de ”torra” som organiserat sig i flera 

decennier. Det formella strävandet efter ett konstitutionellt tillägg hade börjat redan 1912 och 

genom åren så färdades den genom kongressen och genomgick väsentlig 

lagstiftningsförändring men lite diskussion om dess kärnämne. När 1917 närmade sig sitt slut 

                                                           
10 Okrent, kapitel 3 
11 Thornton, 51 
12 Ibid, 48 
13 Okrent, kapitel 1 
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hade man lyckats lägga fram förslaget för ratificering. Kriget mellan de våta och de torra 

handlade nu om att kampanja mot eller för ratificeringen, och bollen verkade vid denna 

tidpunkt ligga mer i de torras planhalva. Inkomstskatten hade gjort alkoholförbudet 

skattemässigt genomförbart, den sociala revolutionen som gjordes av suffragetterna hade gjort 

det politiskt trovärdigt, och det sista verktyget som skulle ge de torra sin seger var det större 

krig som pågick under denna period: världskriget.14  

 

Bland de som motsatte sig restriktioner av alkohol var en stor del immigranter som strömmat 

in från europeiska länder som Irland, Tyskland och Italien.15 Spridningen av salooner 

underblåstes av och för immigranter och detta undgick inte nykterhetsrörelserna. En viktig 

kämpe för kvinnorösträtt och nykterhet vid namn Frances Willard ville att kongressen skulle 

anta restriktioner på immigrationen för att hålla ute den ”gamla världens avskum”.16 William 

Joseph Simmons skapade vad som var den andra upplagan av Ku Klux Klan år 1915 bara 

några veckor efter att ha lynchat en judisk fabrikschef vars fru var dotter till en saloonägare 

och barnbarn till en spritgrossist. Denna version av KKK hade inte samma fokus på hatet av 

mörkhyade människor som senare varianter utan fokuserade istället på judar och katolska 

immigranter. Alkoholförbud ansågs vara ett vapen mot dessa immigranter och KKK stötte 

därför inte bara förbudet utan även kvinnorösträtten i alkoholförbudets vägnar. 

Immigrantfrågan var alltså relevant för Anti-saloonligan att utnyttja. När USA sen gick med i 

första världskriget utnyttjade man dessutom den anti-europeisk och anti-tysk propaganda som 

greppade nationen.17 År 1918, medan det artonde tillägget i konstitutionen färdades genom 

statliga lagstiftare, så riktade sig ”torra” politiker hårt mot tysk-amerikanska öltillverkare och 

märken som Pabst, Schlitz, Blatz och Miller pekades ut som tyska fiender inom den 

amerikanska nationens gränser. Man lyckades dessutom få politikerna att inrätta ett temporärt 

förbud mot alkohol under kriget för att spara spannmål till krigsinsatsen, en stor vinst för de 

torra.18 

 

Den 16 januari 1919 ratificerades till slut det artonde tillägget. I 46 stater hade majoriteter på 

över 80% av staterna lagstiftare röstat för ratificering. Bara i två stater, Rhode Island och 

Connecticut, avslogs ratificeringen. Generellt så var de lantligaste staterna de som hade flest 

                                                           
14 Okrent, kapitel 6 
15 Ibid, kapitel 1 
16 Ibid, kapitel 2 
17 Ibid, kapitel 6 
18 Ibid, kapitel 7 
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”torra” röster. Trots visst motstånd var nu det artonde tillägget inbäddat i USA:s konstitution. 

Alkoholförbud var ett faktum och man började redan nu förutspå att kriminalitet skulle frodas 

som en konsekvens av det. Den man vars lagstiftningsförmågor efterfrågades för att förhindra 

att dessa förutsägelser skulle bli sanna var en man vars namn skulle bli förevigat i samband 

med alkoholförbudet: Andrew John Volstead. Volstead stötte de torra men han var inte 

högröstad i sitt stöd och gick aldrig med i ASL, men alkoholförbud var nu den del av 

konstitutionen och han skulle göra sitt bästa för att uppehålla dess mening. Den 

lagstiftningsprocess som blev berömt känd som ”The Volstead Act”, eller Volsteadlagen, 

bestod av 67 separata sektioner och omfattade allt ifrån definitionen av berusning till om 

alkoholfri öl skulle få kallas öl och om utländska skepp skulle få passera panamakanalen om 

de bar på flaskor av rom till sin besättning. Lagen reglerade också den alkohol som tilläts 

användas i lagliga sammanhang som inom t.ex. vetenskap, medicin eller religiösa ritualer. 

Andrew Volstead var dock en man med realistiska förväntningar och han sa att trots att "vi 

gradvis kommer att arbeta ut det maskineri som med staternas samarbete kommer att göra 

landet torrt, kan vi inte hoppas att denna lag kan verkställas så att den inte bryts. Alla lagar 

kommer att brytas." Och nog hade han rätt. Det artonde tillägget i konstitutionen var en seger 

för de torra, men kriget mot spriten var långt ifrån över.19 

 

Sverige – Nykterhetstankens framfart 

Innan vi fortsätter historien om det amerikanska alkoholförbudet så lämnar vi USA och skiftar 

fokus till det lilla landet i norden. Sveriges restriktiva alkoholpolitik är på många sätt unikt. 

Lennart Johansson hävdar i sin bok Staten, Supen och Systemet att det svenska folkhemmet 

präglats av en skötsamhetsdiskurs vars grund lagts av en ”kommunaliserad skötsamhet”. Med 

detta menar han att betydande delar av den svenska alkoholpolitiken skapats lokalt i 

kommunerna snarare än i riksdagspolitiken, och de lagar som sedan formats i riksdagen 

baserades på grunder som formats inom ramen av den kommunala självstyrelsetanken i 

Sverige.20 

 

Vid sekelskiftet 1900 var den svenska nykterhetsrörelsen mitt i sin storhetstid och deras 

influens över alkoholpolitiken skulle bli stor,21 men innan vi går djupare in på detta 

                                                           
19 Okrent, kapitel 7 
20 Johansson, 13–14 
21 Ibid, 85 
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problemområde är det dock viktigt att kort förklara vad som hänt inom svensk alkoholpolitik 

fram till dess.  

 

År 1855 hade en reform rörande brännvinslagstiftningen ägt rum och innan dess hade det inte 

funnits någon egentlig alkoholpolitik. Under denna period hade fabriksbränning växt fram och 

de intressegrupper som låg bakom detta skyllde taktiskt det ökande fylleriet på 

husbehovsbränningen (den svenska beteckningen på legal hembränning). Mot bondeståndets 

vilja lyckades de driva igenom ett riksdagsbeslut som innebar att husbehovsbränningen 

avskaffades. Det etablerades även villkor för försäljningen av brännvin som satte 

begräsningar på hur mycket som fick säljas och köpas.22  Försäljningsförordningen 

förändrades och justerades flera gånger under 1800-talet, men principerna som etablerades 

lade grunden för den svenska alkoholpolitiken för flera decennier framöver.23  En viktig 

paragraf i försäljningsförordningen var den så kallade bolagsparagrafen. Denna paragraf gav 

statsmaktens delegerande möjligheten att driva egen kommunal alkoholpolitik och reglera 

brännvinsförsäljningen i städerna. I Göteborg bildades 1865 det så kallade 

”utskänkningsbolag” som blev mönster för bolagsinstitutionen.24 Bolagets egna principer blev 

en del av försäljningsförordningen 1895 och ett decennium senare blev det så kallade 

”Göteborgssystemet” obligatoriskt för all brännvinsförsäljning i både städer och landsbygd. 

Göteborg hade i perioden som ledde upp till bolagets bildande haft stora sociala problem som 

följd av omfattande industrialisering och inflyttning, däribland dryckenskap. Stadens 

domprost Peter Wieselgren var en anmärkningsvärd kämpe för nykterhetsfrågor och hans 

agerande ledde till större övervakning av ställen som sålde alkohol.25 I början hade kampen 

om alkoholen främst handlat om ekonomiska motiv, men under det senare 1800-talet gjorde 

den absolutistiska nykterhetsrörelsen entré. De var inte intresserade av ekonomiska frågor 

kring brännvinshanteringen, utan ville helt enkelt helt förbjuda tillverkning och försäljning. 

Denna nykterhetsrörelseengagerade sig kraftigt i politiken för att driva igenom sina krav. De 

olika falangerna i nykterhetsrörelsen samarbetade med frikyrkliga organisationer som var 

nykterhetsvänliga inför nomineringar och val till riksdag, landsting och kommuner. 1890 

bildade den absolutistiska nykterhetsrörelsen det ”Svenska förbudspartiet”, som hade förebild 

i det amerikanska Förbudspartiet och vars mål var att införa ett allmänt rusdrickningsförbud. 

                                                           
22 Johansson, 19–20 
23 Ibid, 38 
24 Ibid, 71 
25 Ibid, 73–74 
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Denna nykterhetspolitiska organisation var dock inte effektiv och löstes upp redan efter sex 

år. Efter 1896 kom den absolutistiska rörelsen istället att samlas i den så kallade 

”förbudskongressen”, vars syfte var att genom lagstiftningsväg driva igenom ett allmänt 

förbud av alkoholhaltiga drycker.26 

 

Efter sekelskiftet växte den organiserade nykterhetsrörelsens politiska styrka allt mer. Under 

1900-talets första decennium skärptes de nykterhetspolitiska kraven radikalt. Förbudsfrågan 

överlämnades till ett särskilt utskott. Detta utskott kom fram till att det inte räckte med att 

sammanställa petitioner till regeringen, utan att förbundskongressen var tvungen att öppet 

uttala sig för anordnandet av en allmän folkomröstning om ett lagstadgat rusdrycksförbud. 

Majoriteten av nykterhetskongressen var överens om att en slutgiltig lösning av alkoholfrågan 

inte kunde vinnas på annat sätt än genom absolut förbud mot tillverkning, införsel och 

försäljning av alkoholdrycker. Inför 1908 års kammarval ställde nykterhetskongressen krav på 

att riksdagspartierna skulle klargöra sina inställningar till förbudsfrågan och i valen verka för 

att ”verkliga förbudsvänner” blev invalda i riksdagen.27 Denna politiska radikalisering av 

nykterhetsrörelsen bidrog till att de även utvecklades till en allt mer sekulär riktning. Under 

1800-talet hade nykterhetsrörelsen en stor religiös förankring, och kyrkan och prästerskapet 

hade ett tolkningsföreträde i alkoholfrågan genom deras roll som moralen och sedlighetens 

väktare. I och med att det socialpolitiska kompetensområdet utbreddes efter sekelskiftet och 

alkoholfrågan förvetenskapligades så hamnade kyrkans och prästernas tolkningsföreträde 

istället hos den medicinska och socialvetenskapliga forskningen. Det fortsatte visserligen 

samarbeten mellan vissa av nykterhetsrörelsens falanger och kyrkan, men den ökande 

politiseringen av rörelsen under denna period innebar också en viss mån av sekularisering.28 

I åren efter sekelskiftet växte nykterhetsrörelsen till den troligtvis mäktigaste intressegruppen 

inom svensk politik under den perioden. En viktig faktor till nykterhetsrörelsens ökade 

politiska styrka var rösträttsreformen 1907/09 som innebar allmän manlig politisk rösträtt. 

Flertalet av rörelsens manliga medlemmar kom nämligen från den lägre medelklassen och 

arbetarklassen, och reformen stärkte därför rörelsens politiska potential. I oktober 1909 

genomförde förbudskongressen en ”folkomröstning” om rusdrycksförbud. Detta var ingen 

officiell folkomröstning under statlig regi, utan snarare en opinionsyttring där befolkningen 

fick rösta genom namnunderskrifter på listor. Denna omröstning blev en seger för de 

                                                           
26 Johansson, 85–86 
27 Ibid, 87 
28 Ibid, 177–178 
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nykterhetsvänliga då resultatet visade att 55,6 procent av Sveriges befolkning över 18 år 

uttalade sig för förbud. Detta stärkte uppfattningen att ett lagstadgat rusdrycksförbud var 

möjligt inom snar framtid.29 

 

I januari 1911 diskuterades Göteborgssystemet i nykterhetskongressen och till detta möte 

hade man bjudit in Ivan Bratt, en läkare och alkoholreformator. Bratts idéer skilde sig från 

den absolutistiska nykterhetsrörelsen i och med att hans utgångspunkt inte var ett totalt 

rusdrycksförbud utan en reformering av försäljningen av alkohol. Bratt ville ta bort privata 

vinstintressen från alkoholmarknaden och att vinsten istället skulle tillfalla staten. Under 

1910-talet blev skiljelinjen i den alkoholpolitiska debatten mellan de som såg Bratts system 

som en godtagbar lösning och de starka intressegrupperna i nykterhetsrörelsen som ville ha ett 

lagstadgat totalt förbud.30 1913 grundade Bratt sitt egna bolag i form av Stockholmssystemet. 

Detta bolag tog över bolagsrättigheterna från Göteborgssystemet i Stockholm. År 1914 

införde Stockholmssystemet ”motboken”, vilket var ett ransoneringssystem där kunder fick 

registrera sig så att bolaget kunde övervaka den kvantitet av alkohol som såldes till 

människor. Poängen med motboken var att kunna ransonera alkoholen individuellt efter 

behov samtidigt istället för att använda sig av generella restriktioner.31 Motbokssystemet 

infördes successivt under 1910-talets senare halva. Från januari 1916 krävdes det ett 

anmälningsbevis via motbok för att köpa sprit i butik, men det fanns inte ännu några 

nationella begräsningar för hur mycket dessa motboksinnehavare fick köpa.32 

 

Bratts strävan efter att eliminera det privata vinstintresset från alkoholhandeln gav honom 

delvist stöd hos nykterhetsrörelsen som såg vinstintresset som ett hot mot rusdrycksförbud. 

Efter en ny spritförsäljningsförordning 1917 blev privata vin- och spritförsäljare av med rätten 

att sälja sina varor till allmänheten så kunde de fortsätta bedriva sina verksamheter som 

partihandlare som sålde direkt till bolagen. Detta problem löste Bratt genom att börja köpa 

upp de privata handlarna. För att koncentrera partihandeln bildade Bratt ett dotterbolag, AB 

                                                           
29 Johansson, 136–137 
30 Ibid, 137 
31 Ibid, 134–136 
32 Hasselgren, Eva. Två vita och en brun, La Paloma och notan: En studie av svensk alkoholpolitik och statliga 
restaurangföretag, cirka 1920–1974. Diss., Department of economic history, university of Gotheburg, 2010. Sid 
53 
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Vin- & Spritcentralen, som vid 1919 lyckats få monopol på partihandeln i Sverige.33 

 

Diagram 1: Försäljning av alkohol 1900–1920, liter ren alkohol per 

invånare över 15 år 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten 

 

I Diagram 1 kan man se hur antalet liter ren alkohol som såldes per invånare sjönk under 

perioden 1900–1919, särskilt under 10-talets andra halva då värdet gick från 6,23 liter 1915 

till 1,22 liter bara tre år senare. Detta skulle lätt kunna ses som en succé för Bratts system 

bland nykterhetsrörelsen. Det riktiga problemet var dock inte den alkohol som svenskar 

förvärvat genom lagliga medel. 

 

Vid sidan av den restriktiva men lagliga alkoholförsäljningen så fanns det fortfarande en 

olaglig sfär av alkoholförsäljningen i form av hembränningen. Spritförsäljningsförordningen 

1917 var delvis ett försök till att slå till mot denna svarta marknad, då den gjorde det straffbart 

att tillverka, inneha eller sälja hembränningsapparater. Under första världskriget och dess 

                                                           
33 Johansson, 172–175 
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efterföljande kristid ökade hembränningen och den sågs som en stor samhällsfara.34 Vid sidan 

av brännvinet var även olaglig försäljning av vanligt vin och öl också en stor del av den svarta 

alkoholmarknaden i Sverige. Diagram 2 visar antalet sakfällda för brotten försäljning av 

brännvin och andra spritdrycker, försäljning av öl och vin, samt brännvinstillverkning under 

perioden som detta kapitel berör. 

 

 Diagram 2: Antalet sakfällda för brott relaterade till tillverkning och försäljning 

av alkohol 1900–1919 

 

Källa: BiSOS B Rättsväsendet 1830–1912 och SOS Rättsväsende 1913–1993 

 

Till en början är öl och vin-försäljningsbrotten dominerande och bara ett år efter 

Göteborgssystemet blev obligatoriskt så såg man periodens högsta antal sakfällda inom den 

kategorin, men fram mot 1910-talet så sjönk antalet medan sakfällda för brännvins-och 

spritdryckesförsäljning, som efter 1919 föll under förordningen för rusdrycksförsäljning, 

stadigt ökade. Efter 1914 avtog antalet sakfällda inom den senare kategorin till en början, men 

under 1919, samma år som en den nya försäljningsförordningen trädde i kraft, skedde en 

massiv ökning från de föregående fem åren. Även sakfällda inom brännvinstillverkning, något 

                                                           
34 Johansson 264–266 
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som i statistiken dittills varit antingen obetydligt eller icke-existerande, såg en massiv ökning 

upp till ca 800 personer detta år, vilket kan ses som en följd av den nya förordningen.35 36 

Mot 1910-talets slut restes krav på alkoholförbud i flertal länder. Det var inte bara i USA som 

det drevs igenom, utan även i nordiska länder som Norge och Finland. I Norges fall var det ett 

förbud mot brännvin och vin över 12 procent som infördes 1916, och i Finland infördes det 

1919 ett totalt rusdrycksförbud.37 I Sverige skedde det dock en alkoholpolitisk inaktivitet 

sedan 1917. Vid riksdagen 1919 lades inga motioner om tillfälliga eller permanenta 

rusdrycksförbud, trots nykterhetsrörelsens ökande inflytande i riksdagens bägge kamrar. 

Viljan att införa förbud i Sverige fanns dock kvar inom nykterhetsrörelsen, men det hade 

uppstått en tydlig spricka mellan de som stödde Brattsystemet och de som ville ha totalt 

förbud.38 Vilken grupp som skulle komma segrande ur denna tvist återstod att se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 BiSOS B Rättsväsendet 1830–1912 
36 SOS Rättsväsende 1913–1993 
37 Johansson 188 
38 Johansson 190 
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Kapitel II: 1920–1928 

 

USA – Floder av sprit och blod 

Den 17 januari 1920 efter att klockan slagit midnatt var alkoholförbudet i USA officiellt 

igång. All tillverkning, transport och försäljning av alkoholdrycker blev då totalt förbjudet. 

Själva konsumtionen av alkohol var dock fortfarande laglig och amerikanerna hade haft ett år 

på sig mellan ratificeringen 1919 och tillämpningen 1920 att samla på sig all sprit de kunde få 

tag i medan det fortfarande var lagligt. Detta gynnade mest de rika då de hade pengar nog att 

investera i mängder av alkohol som de inte skulle konsumera på flera år, och de ägde nog 

stora bostäder att kunna lagra den. Många amerikaner respekterade dock till en början 

förbudet och började dricka mindre. Alkoholrelaterade dödsolyckor sjönk under 1920 och det 

gjorde även arresteringar för offentliga fyllor. En del av befolkningen fann sig antingen 

pliktbundna och följa den konstitutionella lagen eller så fann de att det hinder som 

Volsteadlagen satte fram var en för skrämmande utmaning. Spritindustrin var dock inte död i 

Amerika, istället kom den att ersättas med en ny version, en illegal version. Olaglig sprit 

började flöda in från Canada och innan den första månaden av förbudet var över så 

informerade överhuvudet för USA:s gränsbevakning kongressen att de kvantiteter av sprit 

som rann in utgjorde en ”översvämning” som var för stark för gränsbevakningen att 

kontrollera. Detta ledde till att man kallade in förbudsagenter från förbudsbyrån ”The Bureau 

of Prohibition” för att tillämpa Volsteadlagen och bekämpa den illegala spritsmugglingen. 

Under 1920-talet smugglades alkohol in från både hav och land för att säljas inom den svarta 

marknad som snabbt bildades.39 

 

Under den tid som förbudet gällde så uppstod nya sätt att få tag i alkohol och även nya sätt att 

konsumera alkoholen. Vardagsdrickandet ersattes med att män och kvinnor samlades på fester 

för att dricka cocktails, flörta och dansa. I samband med hemmafester skickade man ut 

inbjudningar där man indikerade att lagar skulle brytas utan att säga det rakt ut. Man gav 

istället ledtrådar i inbjudningarna såsom ”ta med en korkskruv”. Saloonen ersattes av vad man 

kallade för en ”speakeasy”. Ordet har spårats till ”speak softly shop” vilket var ett gammalt 

irländskt uttryck från 1800-talet som användes för illegala drickesplatser där man parade 

                                                           
39 Okrent, kapitel 8 



20 
 

tystare för att undvika att dra åt sig uppmärksamhet. I förbudstidens Amerika blev det en term 

som användes för alla platser där man kunde köpa en drink.40  

 

Alkoholförbudet innebar att en hel industri gjorts olaglig, och människor som inte hade 

mycket till övers för lagen och samtidigt ville tjäna stora mängder pengar upptäckte att detta 

öppnade upp för en stor och lukrativ marknad för de amerikaner som ville få tag i olaglig 

alkohol. Detta var en period då immigration från den italienska landsbygdens byar och 

Rysslands och Polens jordbruksskott var väldigt stor. Många av dessa immigranter var därför 

italienare och judar, och fann det ofta väldigt svårt att uppnå status och rikedom i de 

amerikanska städerna på grund av att mer etablerade etniska grupper redan ockuperade dessa 

positioner. De som var nykomna kring sekelskiftet fann sig fast i dåligt betalda jobb i botten 

av karriärstegen. Många ungdomar som växte upp i slummen hoppade tidigt av från skolorna 

och fann istället att brott var en snabbare väg till pengar. Det är möjligt att många av dem 

växte ur ungdomens brottsligheter och landade i vanliga yrken, men för flera av denna 

generations fattiga immigranter var detta inte fallet och omständigheterna ledde till att de 

istället hamnade i organiserade gäng och blev dåtidens mytomspunna gangsters. Organiserad 

brottslighet i Amerika handlade innan förbudstiden om att man skadade eller hotade att skada 

människor på ett eller annat sätt genom utpressning, rån, arbete som anlitad hantlangare eller 

prostitution. Detta skulle dock komma att förändras.41 

I Chicago hade en gangster känd som Big Jim Colosimo gjort sig förmögen på att styra 

bordeller, och till skillnad från många andra gangsters under denna period så var Colosimo 

inte intresserad av att expandera sina affärer till att inkludera spritsmuggling. Hans andreman 

Johnny Torrio såg dock mycket pengar att tjäna inom alkoholmarknaden och när Colosimo 

mördades den 11 maj 1920 så tog Torrio över och började genast expandera sitt imperium. 

Det spekulerades att Torrio låg bakom detta mord men detta har aldrig bekräftats. Torrio 

anlitade fler muskler för att assistera honom i sin expansion, bland annat en man från 

Brooklyn vars ansikte var ärrat från ett knivslagsmål. Denna ärrade figur skulle komma att 

tillskrivas smeknamnet ”Scarface” och kom genom spritsmugglingen att växa till en av 

historiens mest kända gangsters: Al Capone. Under Torrio arbetade Capone med att ta hand 

om de bordeller han tagit över från Colosimo. Torrio och Capone expanderade in i 

alkoholmarknaden genom att köpa upp bryggerier som blivit inaktiva på grund av 

                                                           
40 Okrent, kapitel 14 
41 Mappen, Marc (2013) Prohibition gangsters: The rise and fall of a bad generation. New Jersey: Rutgers 
university press. Sid 3–5 
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alkoholförbudet. Ölen de producerade ur dessa bryggerier och den hårdare spriten de 

smugglade in i landet såldes till speakeasies och användes även i deras egna bordeller och 

spelrum. De undvek lagen genom att muta poliser, domare och politiker. Deras imperium 

sträckte sig över större delen av södra Chicago och stod i konkurrens med stadens övriga 

gäng, vilket resulterade i ett flertal våldsamma sammanstötningar.  Chicagos republikanske 

borgmästare William ”Big Bill” Thompson valde att titta åt det andra hållet när det kom till 

gangsteraffärer, men efter ett reformationsval 1923 tog en ny, mindre gangstervänlig, 

demokratisk borgmästare vid namn William Emmet Dever över. Dever såg till att polisen 

gjorde razzior mot etablissemang som sålde och smugglade alkohol och arresterade 

lagbrytarna. Detta blev ännu ett hot mot Torrios imperium och tillsammans med Capone såg 

han därför fördelar med att expandera imperiet till förorterna utanför Chicago. Den 1 april 

1924 när det var valdag i orten Cicero som Al Capone ansvarade för så skickade han ut sina 

hantlangare för att se till att kidnappa och misshandla demokratiska vallokalsarbetare i ett 

försök att säkra vinst åt det republikanska partiet där de hade allierade. Polis skickades snabbt 

från Chicago för att slå tillbaka och en eldstrid ägde rum där Als bror Frank Capone dödades. 

Till slut vann dock republikanerna valet och därmed säkrades Torrio och Capones kontroll 

över Cicero. Snart utbröt dock ett gängkrig i Chicago mellan Torrios gäng och gänget som 

kontrollerade norra sidan under Dean O’Banion. Torrio hade arresterats i en razzia på ett 

bryggeri som han planerat att köpa av O’Banion, något som troddes vara anordnat av 

O’Banion själv som en fälla. Detta ledde till att O’Banion sedan sköts till döds i sin egna 

blomsterbutik. Kriget fortsatte dock och överlevarna av O’Banions gäng utförde i januari 

1925 ett misslyckat mordförsök på Capone där de sköt sönder hans bil. Några dagar senare 

anföll de Johnny Torrio på hans uppfart medan han var på väg hem från en shoppingtur med 

sin fru. Medan frun förskräckt såg på medan de sköt mot hennes man. Fem skott träffade 

Torrio, men mirakulöst så lyckades han överleva denna attack. Medan han återhämtade sig 

satt han i fängelse i nio månader på grund av att han tidigare blivit anhållen i O’Banions 

bryggeri. Torrio kände sig trygg i fängelset där han var säker från alla våldsamheter. När 

Torrio släppts fri kände han sig färdig med spritsmugglingen och gängkrigen och bestämde 

sig för att gå i pension och resa till Italien. Johnny Torrio lämnade därmed över hela imperiet 

till Al Capone.42 
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Capone var 26 år gammal när han tog över Johnny Torrios enorma kriminella imperium. 

Under sina första år i Chicago hade han levt i Torrios skugga, men detta var nu över. Capone 

blev en stor figur i nyheterna och genom tryckespressen fick han smeknamnet ”Scarface”, ett 

smeknamn som han avskydde. Torrio var ofta öppen till att kompromissa när det skedde 

konflikter med andra gäng, men detta gällde inte Capone. Under åren efter att han fått kontroll 

över imperiet så lyckades han våldsamt bli av med sina rivaler i de blodiga gängkrig som 

pågick under hans tid som boss. År 1927 så valdes Big Bill Thompson, med stöd från Capone, 

återigen till borgmästare, vilket innebar slutet på William Emmet Devers gangsterfientliga 

administration. Samma år började Capone dock prata om att pensionera sig från 

gangsteryrket. På en presskonferens sa han till reportrar att han skulle åka till Florida och att 

Chicagos befolkning själva fick lov att få tag i sprit på det bästa sätt de kan, för själv så var 

han less på sitt ”tacklösa jobb”. I Florida så köpte Capone en lyxvilla och levde lugnt medan 

hans underhuggare styrde imperiet åt honom. Ibland reste han fram och tillbaka mellan Miami 

och Chicago för att ge instruktioner och ibland höll han kontakten via telefon. Hur som helst 

så fortsatte hans affärer i Chicago som förut och alkoholen fortsatte säljas för fullt.43 

 

Likt Chicago så var även 20-talets New York City en stor stad för alkohol och organiserad 

brottslighet. Det var dessutom USA:s största stad med 6 miljoner invånare. Våldsamheter 

bland spritsmugglande gangsters skedde även här, men till skillnad från Chicago, där det 

mesta kunde kopplas till Capone och hans konflikter med olika rivaler, så var den undre 

världen i New York mer komplex och hade flera centrala figurer i olika sfärer med stor 

influens över den organiserade brottsligheten och den svarta marknaden för alkohol. Det var 

vanligt att gangsters delade upp sig i gäng med folk av samma etnicitet, men samtidigt 

förekom det frekventa samarbeten mellan de italienska, judiska och irländska sfärerna.44 

 

Bland judiska gangsters var Arnold Rothstein den mest prominenta. Rothstein skilde sig från 

andra av förbudserans gangsters på ett flertal sätt. Han var högre utbildad än vanligt i och med 

att han avslutad två år av high school, han var barnbarn till en immigrant vilket innebar att 

hans släkt varit i Amerika längre än många andra gangsters, och han var dessutom född till en 

prominent och välbärgad familj. Hans far Abraham var en förmögen affärsman som var 

beundrad av folk i högt uppsatta politiska positioner och hans familj bodde på New Yorks 

blomstrande västra sida, borta från ghettot på den östra sidan där många gängmedlemmar 
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växte upp. Till skillnad från sin ortodox judiska familj så kände Arnold väldigt lite koppling 

till religionen. Han sa till sin far: ”Jag är amerikan. Låt Harry vara jude.” Harry var hans äldre 

bror som studerade till att bli rabbi. Arnold lämnade istället sitt hem när han var 20 för att bli 

hasardspelare. Han älskade att slå vad och besatt extraordinär matematisk skicklighet. Hans 

rykte blåste upp 1919 då han var involverad i en matchfixning av The World Series inom 

baseboll. Strax efter detta började alkoholförbudet och likt många andra såg Rothstein 

potentialen att känna pengar i den svarta marknaden för alkohol. Rothstein själv konsumerade 

dock aldrig alkohol, och inte tobak heller, ännu en faktor som skiljde honom från den vanlige 

gangstern. Rothstein fann det dessutom för besvärligt att direkt ta del av alkoholsmuggling på 

grund av riskerna som medföljde och föredrog istället att bidra som en passiv investerare i den 

undre världens affärer. Han omringade sig med en grupp av advokater och företag under 

andra täcknamn som tillhandahöll försäkringar och tjänster som var både legitima och 

olagliga. Pressen gav honom smeknamnet ”The Brain”, vilket passade honom utmärkt. 

Rothsteins kärlek hasardspel, specifikt Poker, skulle till slut leda till hans undergång. Den 5 

november 1928 blev Arnold Rothstein skjuten i buken i ett hotellrum på Central Park Hotel 

efter att ha vägrat betala en pokerförlust på 320,000 dollar då han ansåg att spelet var riggat. 

Man vet inte säkert om detta var orsaken till att han sköts. Under den period han legat vid 

medvetande på sjukhus så vägrade han svara på en detektivs frågor. En dag efter att han 

skjutits dog Arnold ”The Brain” Rothstein med sin tystnadskod obruten. 

Under sin tid som central figur bland New Yorks undre värld hade Rothstein anlitat och varit 

mentorfigur åt flertal figurer från olika etniska bakgrunder som tog del av alkoholens svarta 

marknad. Bland dessa fanns en man som skulle bli komma att bli väldigt signifikant i 

historien om den amerikanska maffian: Charles ”Lucky” Luciano. 

 

Lucky Luciano föddes som Salvatore Lucania i Sicilien 1897 och immigrerade tillsammans 

med sina föräldrar till New York 1907. Luciano ändrade sitt namn till ”Charles” då han tyckte 

att ”Sal” lät för feminint då det kunde förknippas med ”Sally”. Han lämnade skolan tidigt och 

gick med i de gatugäng som fanns innan förbudstiden, specifikt ”Five Points” gänget som 

även Al Capone var han del av innan han flyttade till Chicago. Luciano växte upp i en del av 

New York som var hem till många av judiskt ursprung och det gjorde att hans attityd mot 

judar skilde sig från många andra sicilianska gangsters. Som ung man blev han vän med 

framtida signifikanta judar som Meyer Lansky och Benjamin ”Bugsy” Siegel45, och alla tre 
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fick arbete under den välbärgade Arnold Rothstein.46 Luciano lärde sig att klä sig konservativt 

och att enkelt kunna beblanda sig med folk från en högre rank i samhället. När 

alkoholförbudet börjat byggde Luciano upp ett gäng av både italienska och judiska 

underordnade och partners som var inblandade i spritsmuggling, men även narkotika och 

bordeller. På grund av hans sicilianska ursprung tilläts Luciano entré in i den italienska 

maffian, men hans association med judar sågs ner på av den mäktige italienske gängledaren 

Giuseppe Masseria. Trots detta blev Luciano någon gång under 20-talet medlem i Masserias 

gäng och vid 1927 hade han klättrat upp i status och blivit Masserias andreman.47 

 

Giuseppe Masseria var en av de mest dominanta italienska bossarna i New York. Han hade 

stor kontroll över stadens alkoholmarknad, en kontroll han krigat och dödat sig fram till. Han 

gavs det passande smeknamnet ”Joe the Boss”. Masseria föddes i Sicilien 1879 och 

immigrerade till Amerika 1903, vilket gjorde honom till en av de äldre av förbudstidens 

gangsters.48 Han var dock inte den enda stora italienske bossen i New York. Tidigt under 

1920-talet hade fascistiska diktatorn Benito Mussolini tagit till stränga åtgärder mot Maffian i 

Italien, vilket ledde till att ett flertal mafiosi flydde till Amerika. En av dessa var en man vid 

namn Salvatore Maranzano. Likt den judiske Rothstein skilde sig Maranzano från de 

vanligtvis obildade gangstrarna i förbudstidens undre värld. Han hade studerat till att bli 

katolsk präst och kunde tala latin, grekiska och engelska. Maranzano var väldigt intresserad 

av antika Rom och Julius Caesar och han var dessutom djupt insatt i den romantiska 

traditionen av den sicilianska maffian som en patriotisk motståndsrörelse. För sina undersåtar 

höll han detaljerade initieringsriter som bland annat involverade att sticka en nål i 

avtryckarfingret på nyinvigda och tömma ut en droppe blod. Maranzano besatt stor karisma 

som attraherade flera följare och han beskrevs som en ståtlig man i kontrast till den mer 

skrovlige Masseria. Maranzano etablerade sig i New York som en fastighetsmäklare, men likt 

andra gangsters under perioden så gick han också in i alkoholsmugglingsbranschen.49 

 

Med denna utbredda svarta marknad så var tillämpningen av Volsteadlagen väldigt svår. Anti-

saloonligan och dess sympatisörer i andra delar av nykterhetsrörelsen verkade tro att själva 

tillämpandet av lagarna var viktigare än dess effektivitet. Deras mål verkade vara att nå höga 
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nivåer av totala arresteringar. Detta på grund av att sedan kunna använda det sammansatta 

antalet för att glädja nykterhetsrörelsens följare, men också det obehag och besvär som 

spritförsörjarna och deras kunder fick genomlida. Oftast så var det inte mer än obehag och 

besvär som blev deras ”straff”, men så länge spritsmugglare och bartenders straffades så 

verkade det nästan inte spela någon roll om de sedan fortsatte sina affärer. Den mani över 

vikten av imponerande statistik i form av antal arresteringar ledde till att förbudsbyrån 

spenderade sin energi på att jaga efter hundratals människor med någon viss mängd alkohol 

på sig istället för att ta sig an stora gangsterbossar som sålde sina varor till hundratals 

speakeasies. Det hjälpte nog inte heller att förbudsbyrån var underfinansierad och full av 

korruption. I stora delar av nationen skedde tillämpningen av lagarna i form av trakasserier 

snarare än riktiga straff. Volsteadlagen gav en garanti till rättegång med jury till alla som 

anhållits för ett fördbudsrelaterat brott. Detta visade sig vara något som rättssystemet inte 

kunde hantera. I New York hade de första fyra tusen arresteringarna resulterat i färre än 

femhundra åtal, vilket sin tur lett till sex fällningar och inte ett enda fängelsestraff. Detta på 

grund av att juryn helt enkelt inte tyckte att något straff var lämpligt för brytning av 

alkoholförbudslagarna. Advokater i landet spenderade minimum 44% av sin tid och resurser 

på alkoholförbudsåtal. Det minskande antalet stater som fortfarande spenderade pengar på 

tillämpandet av alkoholförbudet spenderade vid 1927 sammanlagt mindre än 15% av vad de 

spenderade på tillämpandet av fiske- och jaktlagar. Många städer brydde sig inte alls om att 

tillämpa lagarna, och bland de ”våtaste” städerna fanns såklart både New York och Chicago.50 

Korruptionen var hög inom politiken. Den tidigare nämnda borgmästaren Big Bill Thompson 

i Chicago var ett exempel på en politiker som hjälpte den organiserade brottsligheten och 

alkoholmarknaden, men det fanns också flera så kallade ”stadsbossar” med enorm politisk 

influens som Enoch ”Nucky” Johnson i Atlantic City och Frank Hague i Jersey City, som 

samlade på sig stora summor pengar genom mutor.51 Kriget mot spriten var högst ineffektivt 

och förbudstidens slut var inte långt borta. 
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Sverige – Systemet eller förbudet 

Nykterhetsrörelsen i Sverige var splittrad i två läger. På den ena sidan stod Ivan Bratt och 

hans allierade som förespråkade statsmonopol och kontroll över alkoholen via systembolaget, 

och på den andra sidan stod de så kallade förbudsvännerna som ansåg att rusdrycker behövde 

genom laglig väg förbjudas. I augusti 1920 överlämnade nykterhetskommittén ett lagförslag 

till regeringen som, om det antogs av riksdagen, skulle innebära införandet av ett allmänt 

rusdrycksförbud. Med detta hade kommittén tagit ställning med förbudsvännerna. 

Lagförslaget gick under namnet ”Förslag till lag om alkoholvaror m.m.”, och med 

alkoholvaror menades alla varor som innehöll mer än 2,25 viktprocent i alkohol. 52 År 1921 

blev möjligheten för detta förslag att hanteras genom folkomröstning öppen i och med att 

riksdagen införde möjligheten att grundlagsmässigt hålla konsultativa folkomröstningar. Att 

avgöra politiska tvistefrågor hade blivit allt mer vanligt runt om i Europa efter demokratins 

genombrott i slutet av 1910-talet. Den första fråga att bli föremål för en konsultativ 

folkomröstning blev då den omdiskuterade förbudsfrågan.53 

 

I och med att det potentiella införandet av ett rusdrycksförbud skulle ske till följd av en 

folkomröstning så intensifierades verksamheten bland intressegrupper på både ja-sidan och 

nej-sidan. Man spred propaganda genom politiska pamfletter, flygblad, broschyrer, med mera. 

Dessa innehöll statistik, politisk retorik och uttalanden av kända personer med syfte att ge 

stöd åt de olika sidornas ståndpunkter. Omfattningen av denna typ av propaganda hade aldrig 

någon tidigare politisk fråga i Sverige gett upphov till.54 Frågan om förbudet blev dessutom en 

politisk vänster/höger fråga. Ju längre ut på vänsterkanten partierna stod i frågan, desto större 

var deras stöd för förbudet. De enda partier som inför omröstningen gav stöd genom 

skrivningar i partiprogrammen var Vänstersocialisterna och kommunisterna.55 En viktig del 

av ja-sidan var de kvinnorörelser som manifesterade sig inför folkomröstningen. Detta blev 

särskilt viktigt efter riksdagsbeslutet att könsmarkera valsedlarna. Både bland 

förbudsvännernas kvinnliga och manliga opinionsbildare fanns åsikten att kvinnorna som 

hade hand om hem och barn drabbades hårdast av rusdryckesproblemet. Man hoppades på ja-

sidan att svenska kvinnor skulle rösta ja i överväldigande majoritet och i månaderna fram till 

omröstningen skedde därför en politisk mobilisering av kvinnor genom ”missionering och 
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litteraturspridning”.56  

 

Den 27 augusti 1922 var det dags för folkomröstningen och därmed dags för det svenska 

folket att ställning i frågan om ett allmänt lagstadgat rusdrycksförbud skulle införas i landet 

eller inte. Resultatet var hyfsat jämnt, men det blev en majoritet för nej-sidan med 925 097 

(51 procent) röster mot 889 132 (49 procent) röster. Av landets röstberättigade deltog 55,1 

procent. Bland männen låg valdeltagandet på 62,6 procent och bland kvinnorna låg det på 

48,3 procent. Kvinnorna utgjorde dock majoriteten av de som röstat ja med 58,5 procent. 

Valdeltagandet var högst i Jönköpings län där 67 procent av berättigade hade röstat. Detta län 

var dessutom mycket förbudsvänligt i och med att nykterhets- och frikyrkoorganisationen 

organiserat sina medlemmar där.57 Tillsammans med Västerbottens län hade Jönköpings län 

flest ja-röster. Utöver Jönköping var lutade dock övriga län i syd mot att rösta nej, medan 

länen i norr hade majoritet av ja-röster. Det blev dessutom tydligt med folkomröstningen att 

stödet för nykterhetstanken förskjutits från städerna till landsbygden. Stödet för förbud låg 

bland kvinnorna på landsbygden på 69 procent ja-röster, medan kvinnorna i städerna utgjorde 

40 procent. Bland männen var stödet för förbud på 48 procent på landsbygd och endast 25 

procent i städerna. Det var alltså bland kvinnorna på landsbygden som stödet för förbudet var 

störst, och endast bland dem som ja-rösterna var i majoritet.58 Det svenska folket hade talat 

och de flesta ville inte ha ett rusdrycksförbud. Förbudsfrågan blev därmed inte längre aktuell 

att vidare behandla i riksdagen och inte heller politiskt betydelsefull för nykterhetsrörelsen. 

Segraren i denna politiska strid blev därmed Brattsystemet.59  

 

Den fortsatta mellankrigstiden blev motbokens era, och det var en era då 

alkoholkonsumtionen höll sig på en låg och förhållandevis stabil nivå. Lennart Johansson 

beskriver mellankrigstiden som en era som präglades av ”en sträng nykterhetsmoralism 

uppburen av en extrem social kontroll från myndigheter och politiker i ett finmaskigt nät av 

socialt integrativa folkrörelseorganisationer”.60 Motbokssystemet hade sedan sommaren 1920 

infört hårda granskningar för godkännandet av potentiella motboksinnehavare. Det mesta en 

innehavare fick köpa per månad var fyra liter sprit, men den individuella mängden skiftade 

baserat på olika faktorer ålder, kön och om man hade eget hushåll eller inte. Det var långt 
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ifrån alla motboksinnehavare som fick köpa den fulla månadsransonen på fyra liter sprit, och 

denna tilldelning blev allt snålare med åren.61 

 

Dessa strikt tillämpade lagar må ha bidragit till minskad alkoholkonsumtion, men den svarta 

marknaden fanns fortfarande där med dess lönnbränning och spritsmuggling. 20-talet såg 

ökningar i mängden beslagtagen sprit och antalet personer åtalade för smuggling. Detta måste 

dock också ses i ljuset av det finska alkoholförbudet som pågick under denna period, vilket 

ledde till att finska smugglarligor opererade i Stockholms skärgård med smugglarkungen 

Algot Niska i spetsen. Hembränningen, som ökat till följd av kristiden efter första världskriget 

och försäljningsförordningen, var fortsatt hög under 1920-talet och på den svarta 

alkoholmarknaden fortsatte smugglingen och den olagliga försäljningen. Hembränningen 

skedde vanligtvis ute på landsbygden medan de stora kuststäderna var skådeplats för 

smuggling och den olaga försäljningen, särskilt Stockholm. De många öarna och holmarna i 

Stockholms skärgård var en perfekt plats för de välorganiserade smugglingsligorna. I början 

av 20-talet smugglades spriten mestadels från Tyskland. Tysk sprit var under denna period 

extra billig eftersom att landet hade en svag valuta. Spriten hämtades vanligtvis från 

spritdepåfartyg som låg förankrade i internationella vatten, och sedan fördes den i land i 

mindre båtar. Detta var väldigt stark sprit på 96 procent som smugglades in i dunkar och 

sedan blandades med vatten och slogs över i pilsnerflaskor. Dessa langades sedan ut på 

gatorna till köpare som för det mesta var män ur den lägre arbetarklassen. Polisens kamp mot 

smugglingen och försäljningen var ojämn i och med att den folkliga acceptansen för dessa 

verksamheter var stor. Det uppstod dock organisationer som starkt motsatte sig denna illegala 

sprithantering. Ett exempel är ”Sammanslutningen för smugglingens bekämpande” som var 

verksam i Stockholm från 1925 till 1928. Även det så kallade ”Norrlandsproblemet” 

uppmärksammades under denna period. Detta problem handlade om att den restriktiva 

alkoholpolitiken hade i Norrland skapat en dryckeskultur med mycket hembränning och 

lönnkrogar, samt substitut för det legalt svåråtkomliga brännvinet i form av denaturerad sprit, 

eter och bluddervin. I mitten av 1920-talet började man rikta sig mot missbruk av 

alkoholhaltiga apoteksvaror, ett problem som var särskilt utbrett i Norrland, och hårdare 

lagskärpningar infördes. Den vanligaste formen av illegal alkoholhandel var dock överlåtelser 

av motböcker och försäljning av motboksprit till personer som blivit vägrade motbok eller fått 

sina tilldelningar sänkta. Dessa brott kunde leda till både böter och fängelse.62 I Diagram 3 
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kan man se antalet sakfällda för rusdrycksförsäljning, försäljning av öl och vin, samt 

brännvinstillverkning under den del av 1920-talet som detta kapitel behandlar.  

 

Diagram 3: Antalet sakfällda för brott relaterade till tillverkning och försäljning 

av alkohol 1920–1928 

Källa: SOS Rättsväsende 1913–1993 

 

I början var siffrorna höga i alla tre kategorier, men särskilt vad gäller brännvinstillverkning. 

År 1921 infördes skärpta straffbestämmelser för dessa brott och man kunde därefter se en stor 

minskning bland sakfällda brännvinstillverkare. Inom båda försäljningskategorierna gick 

förändringen långsammare. Antalet sakfällda för rusdrycksförsäljning hade sjunkit vid 

periodens slut, medan antalet sakfällda för försäljning av öl och vin inte såg någon större 

förändring.63 
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Kapitel III: 1929–1933 

 

USA – Förbudstidens sista år 

1929 var på många sätt ett dåligt år för de ”torra”. Deras överdrivna självförtroende ledde till 

de försökte knuffa lagstiftningen att åta sig för mycket. Kvinnorna i WCTU var så självsäkra i 

sin seger över alkoholen att de började ta an nya strider och förklara krig mot Coca-Cola. 

Upptåg så som detta från de ”torras” sida ledde till en hel del hån från den ökat mer ”våta” 

dagspressen och andra inom den ökande cirkeln av cyniker och satiriker. Även före detta 

”torra” började vända sig mot dem. De en gång i tiden robusta väggarna i de ”torras” fästning 

höll på att spricka. I oktober 1929 skedde den stora börskraschen som signalerade för en tid av 

dålig ekonomi och eventuellt den historiska era känd som den stora depressionen. Denna era 

medförde massiv arbetslöshet, minskande respekt för den federala regeringen och kollaps i 

federala beskattningen. Kostnaderna för alkoholförbudet började ifrågasättas. Det artonde 

tillägget is USA:s konstitution började bli en sannolik kandidat för det första konstitutionella 

tillägg att någonsin bli upphävt.64 

 

Börskraschen 1929 dödade på många sätt det välstånd och höga andan som karaktäriserat det 

så kallade ”glada 20-talet” eller ”roaring twenties”. Decenniets partyatmosfär av nattklubbar, 

jazzband och champagne var malplacerad i 30-talets stora depression då miljontals 

amerikaner förlorat sina jobb. I denna nya atmosfär blev gangsters alltmer fördömda. I 20-

talets gyllene era kunde flera gangsters ses fraternisera med politiker och andra högt uppsatta, 

men efter depressionen börjat blev de utpekade som samhällets fiender. Amerikaner hade 

idoliserat och lyft upp gangstrarna fram tills denna period, men den vardaglige amerikanen 

som tidigare druckit och festat på spritsmugglare som Al Capones vägnar stod nu utan arbete 

och försörjning, och de blodiga konflikter som uppstått ur gangsterväldet blev allt blodigare.65 

 

När vi i föregående kapitel lämnade Al Capone så spenderade han en stor del av sin tid i sin 

lyxvilla i Miami, med besök till Chicago för att titta till sina affärer emellanåt. På alla hjärtans 

dag den 14:e februari 1929 befann sig Capone i Miami, delvis förmodligen på grund av det 
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kalla vädret i Chicago denna tid på året, men troligtvis även då detta var den dag då en av 

förbudstidens blodigaste händelser tog plats: Sankt Valentin-massakern. I ett garage i Chicago 

hade sju medlemmar i Capones rival Bugs Morans gäng funnits samlade. Utanför hade en bil 

som liknade en polisbil stannat och fyra män, två i polisuniform och två civilt klädda, gått ur 

fordonet och in i garaget. Skottlossningar hade därefter hörts och de två civilt klädda männen 

hade kommit ut med händerna i luften och de två i uniform gående bakom sig med vapen mot 

deras ryggar som om de vore arresterade. Därefter gick de återigen in i fordonet och körde 

hastigt därifrån. En granne hade sedan gått in i garaget och bevittnat en förskräcklig syn. De 

sju gängmedlemmarna hade radats upp mot väggen och metodiskt avrättats med kulsprutor 

och hagelgevär. Blod, hjärna och inälvor stänkte ner golv och väggar. Det var bara två 

stycken vid liv, en var en oskadd hund som befunnit sig i garaget och den andra var en av 

gängmedlemmarna som fortfarande andades trots att han hade fjorton kulor i kroppen. Denna 

man dog dock kort senare på sjukhus. Man vet inte säkert vem som låg bakom attacken men 

den kom för evigt att länkas till Al Capone. Capone själv hade dock ett alibi, då han som 

tidigare nämnt befunnit sig i Miami den dagen.66  

 

20-talet närmade sig sitt slut och Capone var en av de mest prominenta gangsters i nationen 

med ett spritsmugglingsimperium som dominerade Chicago och orterna runtom. Han var en 

stor kändis i staden som gärna gav informella konferenser till pressen och kunde ofta ses av 

allmänheten på operan eller på sportevenemang. Innan förbudstiden nådde sitt slut så skulle 

dock Capone se slutet på sin karriär som Chicagos gangsterkonung, men detta var inte det 

blodiga slut som kanske förväntats av en man i Capones position. Till att börja med så hade 

Capone tidigt i sin karriär ådragit sig syfilis som långsamt ätit sin iväg fram till hans hjärna 

och nervssystem. Avancerad syfilis kunde resultera i våldsamt beteende och megalomani, 

vilket stämde in väl på Capones personlighet.67 Medan denna sjukdom attackerade Capones 

hälsa så fanns det även yttre krafter som alltmer sökte att sänka honom. År 1929 så svor den 

nyvalde presidenten Herbert Hoover att sätta Capone bakom galler. I sitt installationstal så 

varnade han för den farliga expansionen inom de kriminella elementen som utnyttjat 

möjligheter inom fördelningen av illegal sprit. Sankt Valentins massakern som skett bara en 

månad innan Hoover svors in bidrog till stor del till dessa löften om strängare åtgärder. Ett 

markant antal resurser lades ner på att sätta dit Capone och efter två år lyckades man till slut. 

Det var dock inte ett spritsmugglingsbrott eller gängvåld som Capone till slut åtalades för, 
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utan skatteflykt. Då detta var ett brott på federal nivå så var fallet utanför Chicagos korrupta 

och ineffektiva rättsväsende.68 Den 24 oktober 1931 dömdes Al Capone till 11 års fängelse 

och 80,000 dollar i böter. Efter detta var hans gangsterkarriär över, och syfilisen bröt till slut 

ner hans mentala hälsa så pass att han ansågs vara sinnessjuk släpptes fri till sin familj innan 

hans fängelsestraff var över. Den på alla sätt försvagade Capone dog till slut den 25 januari 

1947 vid 48-års ålder.69 

 

Förbudstidens sista år må ha signalerat slutet för Al Capone, men detsamma gällde inte alla 

gangsters. I New York fortsatte spänningar mellan bossarna Joe Masseria och Salvatore 

Maranzano, och mellan dessa två stod Charles ”Lucky” Luciano. I oktober 1929 hade 

Luciano, som fortfarande var löjtnant åt Masseria, hittats av polis i skadat tillstånd. Han 

berättade att han dragits in i en bil av okända angripare som slagit, sparkad och knivhuggit 

honom. Man vet fortfarande inte vem som låg bakom incidenten, men Luciano överlevde och 

det lämnade honom för evigt ärrad med ett hängande högra ögonlock, och möjligtvis även 

med en större determinism att komma ur dessa blodiga gangsterkrig på topp.70 Lucky Luciano 

hade redan sen mitten av 20-talet vuxit till New Yorks största spritsmugglare och 

kontrollerade egna affärer där han tillverkade och sålde alkohol, och till skillnad från de äldre 

italienska maffiabossarna så var han öppen till att affärer med spritsmugglare av annan 

etnicitet, som hans judiska partners Meyer Lansky och Bugsy Siegel.71 Luciano var en 

ambitiös man, och detta ledde till slut att han och hans boss Masseria blev alltmer 

desillusionerade med varandra. Till slut tipsades Luciano om att Masseria önskade honom 

dödad, och därför bestämde han sig för att vända sig till rivalen Maranzano. De båda männen 

kom överens om att Masseria måste dödas. Luciano ska då sedan ha mött Masseria på en 

restaurang den 15 april 1931, och efter en lång lunch, lite samtal och kortspel så ursäktade 

Luciano sig själv och gick på toaletten. Medan han var där inne kom en grupp av män han 

anlitat in i restaurangen och sköt ihjäl Joe ”the boss” Masseria. När polisen anlände på platsen 

sa Luciano att han inte varit i rummet när mordet skedde och att han inte visste vilka 

angriparna var.72 

 

                                                           
68 Mappen 129–131 
69 Ibid, 140–141 
70 Ibid, 152–154 
71 The Mob Museum. Prohibition profits transformed the mob. http://prohibition.themobmuseum.org/the-
history/the-rise-of-organized-crime/the-mob-during-prohibition/ (hämtad 2019-12-12) 
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Mordet på Joe Masseria förändrade landskapet för organiserad brottslighet. Salvatore 

Maranzano var nu den ledande maffiabossen i New York, och han samlade stadens mafiosi på 

ett möte där han på italienska deklarerade sig själv ”Capo di tutti Capi” vilket betyder 

bossarnas boss. Under sig hade han samlat fem existerande ”familjer” som representerade den 

italienska maffian i New York. Lucky Luciano fick kontroll över den familj som tidigare 

tillhört Masseria. Dessa fem familjer skulle komma att uthärda i flera generationer, men 

däremot var Maranzanos karriär som bossarnas boss väldigt kortlivad. Bara fyra månader 

efter mordet på Masseria blev även Maranzano mördad när fyra förklädda män som 

identifierade sig som skatteagenter kom till hans kontorsbyggnad. Maranzano blev först inte 

förvånad eftersom att han redan befann sig i trubbel med skatteverket, men det tog inte länge 

innan ”agenterna” drog fram vapen och tvingade in Maranzano på hans kontor där de 

mördade honom. Även detta mord skedde troligtvis på Lucky Lucianos order. Det sägs att 

Maranzano, likt Masseria före honom, redan planerade att mörda sin ambitiöse undersåte och 

att Luciano helt enkelt agerade först. Luciano skilde sig från de äldre italienska bossarna på 

flera sätt. Han var mer öppen till samarbete med folk andra etniciteter och han verkade mer 

erfaren i den sekulära, pragmatiska och affärslika amerikanska arenan. Lucianos mer 

”amerikaniserade” generation hittade affärsmöjligheter i spritsmugglingen som den äldre 

generationen av mafiosi, som Masseria och Maranzano tillhörde, inte hade lika stadigt grepp 

om.73 Med dessa äldre mafiosi ur bilden så var Luciano nu det högsta hönset bland New 

Yorks maffia. Han avvisade dock konceptet kring ”bossarnas boss” och tillsammans med de 

andra familjerna skapade han istället en gemensam brottsorganisation kallad ”The 

Commission” som sträckte sig över hela nationen och som fortsatte existera i decennier efter 

alkoholförbudets eventuella avslut.74 

 

Under det tidiga 1930-talet blev alkoholförbudet allt svårare att tillämpa. Medan företag och 

banker föll samman och massiv arbetslöshet och hemlöshet genomsyrade städerna och delar 

av landsbygden försökte President Hoover balansera budgeten. Man sänkte lönerna för 

förbudsagenter och förbudsbyråns chef, som insisterat att han behövde 300 miljoner dollar för 

att tillämpa lagarna, gavs endast 12 miljoner dollar att disponera. Intressegrupper för de 

”våta” tog tillfället i akt och utnyttjade den svåra ekonomiska krisen för deras mål. De 

publicerade pamfletter där de ifrågasatte kostnaden för alkoholförbud och skattepengarna som 
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gick åt för att uppehålla något som knappt existerade i städer som New York där man kunde 

få tag i alkohol nästan överallt. I början av decenniet kände sig de ”torra fortfarande säkra och 

var inte övertygade att en upphävning av alkoholförbudet skulle ske. Författaren till det 

artonde tillägget, Morris Sheppard sa i september 1930 att ”det är lika stor chans att artonde 

tillägget upphävs som att en kolibri flyger till Mars med Washington monumentet knuten till 

sin svans”. Intressegrupper för de ”torra” som Anti-Saloonligan började dock alltmer förlora 

stöd och finansiering. Affärsmannen John D. Rockefeller jr., som tidigare skänkt pengar åt 

Anti-Saloonligan, övergav den torra sidan 1932 på grund av de kriminella element som 

frodats av alkoholförbudet. Den våta sidans dominans blev allt tydligare under valåret 1932 

kampanjade den demokratiske kandidaten Franklin D. Roosevelt med löfte att upphäva 

förbudslagen, och när dagen för presidentvalet kom fick han en jordskredsseger. Dagen då 

Morris Sheppards kolibri skulle flyga till Mars var inte långt borta.75 

 

Det som till slut skulle bli sista spiken i kistan för det artonde tillägget i USA:s konstitution 

var ett nytt tillägg: det tjugoförsta. Detta tillägg kom först upp för debatt i kongressen i 

februari 1933, och det öppnades med nyckelorden ”det artonde tillägget i De Förenta 

Staternas Konstitution är härmed upphävd”. De återstående två klausulerna förbjöd 

transporten av berusande vätskor till stater som valde att förbjuda det och fastställde en 

ratificeringsprocess som krävde godkännande enligt statliga konventioner utformade för detta 

syfte. Den 14 februari reste sig Morris Sheppard i senaten och påbörjade en enmans-

filibuster76 som pågick i åtta och en halv timme innan han till slut gav upp. När senatorerna 

sedan fick rösta blev resultatet 63–23 för upphävning. Bland de tjugotvå senatorer som röstat 

för alkoholförbudet 16 år tidigare och som fortfarande var senatorer så var det sjutton som nu 

röstade för att upphäva det. Två dagar efter senaten röstat så röstade representanthuset och där 

blev resultatet 289–121 för upphävning. Under de månader som följde ratificerades det 

tjugoandra tillägget i USA:s konstitution i olika stater. Den första staten var Michigan den 10 

april, och vid midsommar hade fjorton stater ratificerat det. Slutligen, den 5 december, blev 

Utah den 36:e staten att ratificera det tjugoförsta tillägget. Ratificeringsprocessen var nu 

komplett och efter 13 år, 10 månader och 19 dagar var alkoholförbudet i USA officiellt över.77 

 

                                                           
75 Okrent, kapitel 20 
76 En ”Filibuster” är en amerikansk politisk term för en fördröjningstaktik i loppet av en beslutsprocess 
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Sverige – Den restriktiva alkoholpolitikens fortsatta 

välde 

Perioden i Sverige efter finanskraschen innebar till skillnad från USA inte några omvälvande 

förändringar för den restriktiva alkoholpolitiken. Istället fortsatte den vara en viktig del av det 

expanderande socialpolitiska fältet, då den kontrollerande alkoholpolitiken gick hand i hand 

med välfärdsstatens socialpolitiska mål. Konsumtionen var dessutom fortsatt låg, vilket 

åtminstone delvis kan kopplas till den ekonomiska kris som uppstod till följd av 

finanskraschen, då kris- och dyrtider alltid visat en sjunkande alkoholkonsumtion.78 

 

Under det tidiga 30-talets depressionsår ökade hembränningen återigen, och en stor del av de 

som dömdes kom från Norrland där hembränningen blivit en del av dryckeskulturen under 

alkoholpolitikens restriktiva år. I oktober 1931 bildades ”Rikskommittén mot den olagliga 

rusdryckshanteringen” som var ett samarbete mellan nykterhetsrörelsen, kyrkliga 

sammanslutningar, folkrörelseorganisationer och kommunala nykterhetsnämnder.  Denna 

kommitté slog hårt mot smugglingen genom opinionsmöten och propagandaverksamheter i 

form av bland annat affischkampanjer och anordnandet av en nationell ”antismugglingsdag”. 

Flera lokala kommittéer bildades runt om i landet och 1932 fanns det över hundra stycken. 

När det rapporterades att smugglingen minskat år 1932 så tog de kampen vidare från kustens 

orter till skogsbygderna i inre delarna av landet där hembränningen ökade. På landsbygden 

förekom illegal sprithantering ofta på dansbanorna vilket bidrog till en moralpanik över 

ungdomars nöjesliv under 1930-talet.79 Diagram 4 visar antalet sakfällda för 

rusdrycksförsäljning, försäljning av öl och vin, samt brännvinstillverkning i slutet på 1920-

talet och början på 1930-talet.  
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Diagram 4: Antalet sakfällda för brott relaterade till tillverkning och försäljning 

av alkohol 1929–1931 

 

Källa: SOS Rättsväsende 1913–1993 

 

Antalet sakfällda för brännvinstillverkning växte i samband med depressionsårens ökande 

hembränning, men avtog lite under 1933. Antalet sakfällda för rusdrycksförsäljning ökade till 

en nivå som det inte legat på sedan 1920-talets mitt, medan antalet för öl och vinförsäljning 

låg under hela perioden på en relativt låg nivå i jämförelse med tidigare perioder.80 

 

De stränga alkoholrestriktionerna fortsatte stramas åt under 1930-talet och till skillnad från i 

andra länder som under den restriktiva alkoholpolitikens guldålder infört olika typer av förbud 

så fortsatte brattsystemet och motboken reglera alkoholen i Sverige långt efter den tidsperiod 

som denna analys ämnar undersöka. Med tiden så skulle allt mer kritik lyftas mot 

restriktionerna, och 1955 så blev motboken till slut avskaffad. 81 Historien om motbokens fall 

kommer dock inte berättas här, då denna historia slutar året 1933 då Ivan Bratts system 

fortfarande styrde över den svenska alkoholmarknaden. 
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Kapitel IV: USA och Sverige – En 

jämförande analys 

 

Institutioner och Lagar 

USA och Sverige skiljer sig på flera sätt både politiskt och kulturellt, men i båda dessa länder 

restes, likt flera andra länder i väst under denna period, krav på alkoholrestriktioner. Lennart 

Johansson skriver att för att man ska kunna förstå den tidsmässiga koncentrationen av 

införandet av restriktiv alkoholpolitik så måste den ”tolkas inom ramen för en stark 

moraliserande och disciplinerande diskurs som utvecklades åren kring sekelskiftet 1900”.82 

Den historiska kontexten är därför en väsentlig del i analysen av de institutioner och lagar 

som format alkoholpolitiken. 

 

Det finns tydliga gemensamma faktorer i hur båda länderna under det sena 1800- och tidiga 

1900-talet såg framväxten av starka nykterhetsrörelser som var instrumentala institutioner i 

strävandet efter lagstadgad kontroll över alkoholen. Till att börja med så var både USA och 

Sverige länder som dominerades av starksprit och som hade djupt rotade alkoholkulturer. I ett 

samhälle där stigberoendet inte präglas av en kultur där alkohol är djupt förankrad skulle den 

kanske kunna förbjudas utan problem, men så var inte fallet här. Alkohol är för människan en 

källa av både lycka och misär så det är inte alls konstigt att befolkningen i dessa länder haft en 

bitterljuv relation till den. En större organiserad motreaktion till alkoholen var kanske därför 

oundviklig i båda dessa länder, särskilt i ljuset av att den svenska nykterhetsrörelsen på många 

sätt hade den amerikanska nykterhetsrörelsen som sin förebild. 

 

Den religiösa faktorn är tydlig bland båda ländernas nykterhetsrörelser, och båda dessa länder 

var dessutom till stor del protestantiska. Alkohol sågs bland protestanter som ett hot mot 

moral och sedlighet. I USA var Anti-saloonligan den mest prominenta nykterhetsrörelsen i 

landet vad gäller till strävan efter alkoholförbudet, och det var dessutom en rörelse som 

grundades av en pastor och som agerade som en politisk arm för de protestantiska kyrkorna. 

Den svenska nykterhetsrörelsen hade även den till en början en stor förankring i kyrkan och 
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prästerskapet, där präster var bland de största förespråkarna för nykterhet. Både USA och 

Sverige såg dessutom starka allianser mellan nykterhetsrörelser och kvinnorörelser. Detta är 

inte alls förvånande då alkoholen för en stor andel kvinnor var en destruktiv förekomst både 

innanför och utanför hemmet som gjorde deras män våldsamma och vårdslösa. 

 

Ur ett historiskt perspektiv är nykterhetsrörelsen intressant att titta på i kontexten av den 

förändrande och moderniserade västvärlden i början på 1900-talet. I Sverige blir detta tydligt i 

hur nykterhetsfrågan sekulariserades och prästerna ersattes med läkare och moraliska 

argument ersattes med hälsoargument, men i USA blir detta perspektiv kanske ännu mer 

signifikant, då det fortfarande var en ung och expanderande nation som människor världen 

över immigrerade till. Man kan man se sekelskiftets strid mot alkoholen som en symbolisk 

kamp mot urbaniseringen, industrialiseringen och, i ljuset av kraftig immigration från katolska 

länder, framväxten av nya kulturer som hotade den rurala, protestantiska kulturen. Denna 

kamp blir särskilt tydligt i nykterhetsrörelsens negativa inställning till den dåvarande 

immigrationen (”den gamla världens avskum” som nykterhetskämpen Frances Willard kallade 

dem), samt i hur immigranter från länder som Irland, Tyskland och Italien både motsatte sig 

restriktioner av alkohol samt ofta frekventerade landets salooner. 

 

En annan del av denna historiska period som är viktig för att förstå den historiska kontexten 

kring den restriktiva alkoholpolitiken är det första världskriget som pågick 1914-1918. Med 

kriget kom sociala och politiska konsekvenser som i sin tur skapade utrymme för 

regleringspolitik och omfattande statligt ingripande. Detta innebar att möjligheterna för 

fattandet av radikala socialpolitiska beslut ökade. Det uppstod också en rädsla för social oro 

och revolution som gjorde att behovet av att kontrollera arbetarklassen blev en stor drivkraft 

bakom restriktionspolitiken. Även strömningar av nationalism och protektionism spelade en 

roll i förandet av en nationellt inskränkt alkoholpolitik.83 

 

Att Sverige inte gick samma väg som USA och införde ett totalförbud kan mycket möjligt ha 

varit resultatet av inte bara en befolkning som ville behålla sin lagliga tillgång till rusdrycker, 

utan även en splittrad nykterhetsrörelse och ett redan etablerat alternativ för kontroll i form av 

Brattsystemet. Nu var det så att Ivan Bratts system gick hand i hand med välfärdsstatens mål 

och så fort folket sagt nej till ett totalförbud så fanns det ingen anledning för Sveriges regering 
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att ett ge frågan någon ytterligare relevans. I USA var omständigheterna annorlunda och 

nykterhetsrörelsen hade bara ett mål i sikte: totalförbud. När det artonde tillägget ratificerades 

och alkoholförbudet blev en del av USA:s konstitution så var det till följd av år av påtryck 

från en välorganiserad och enad nykterhetsrörelse med stort politiskt inflytande och makt. 

 

Den svarta marknaden 

Den svarta marknaden som uppstod till följd av totalförbudet av tillverkning, transport, 

import, export och försäljning av alkoholhaltiga drycker i USA var en väsentlig del i varför 

många anser att förbudet var ett misslyckande. USA präglas av ett stigberoende där alkoholen 

är djupt inrotad i amerikansk kultur, så när staten gjorde det omöjligt att för den törstiga 

befolkningen att få tag i sina alkoholhaltiga drycker lagligt så var det bara naturligt att en 

utbredd svart marknad skulle uppstå. Det var en möjlighet som en ny generation av kriminella 

entreprenörer inte kunde motstå. 

Att alkoholförbudet ledde till en utökad organiserad brottslighet i landet är ett tydligt faktum. 

Organiserade gäng existerade i landet sedan långt innan förbudstiden, men just 

alkoholförbudet öppnade upp för en lukrativ svart marknad där människor som inte hade 

mycket till övers för lagen fick möjligheten att tjäna stora mängder pengar. En helt ny 

generation av brottslingar fick lära sig hur man skötte sina kriminella gäng som om de vore 

företag. De lärde sig skapa kontakter bland människor i högt uppsatta positioner och att 

genom mutor få polisen att titta åt det andra hållet. Den inverkan som förbudstidens gangsters 

som Al Capone och Lucky Luciano haft på den organiserade brottsligheten i USA går inte att 

förneka.  Capone var under sin storhetstid en lokal kändis i Chicago, och Luciano var 

instrumental i bildandet av den amerikanska maffians imperium och kan i flera avseenden 

anses vara fadern till den moderna organiserade brottsligheten i USA.  

 

I Sverige var den svarta marknaden inte alls lika utbredd som i USA eftersom att 

förutsättningarna var helt annorlunda. Först och främst så fanns det inget totalförbud, utan 

endast restriktiva lagar. Dessa lagar må ha bidragit till en viss ökning av olaglig försäljning 

och smuggling under 20-talet, men inte alls på samma nivå som i USA där den svarta 

marknaden blev så pass omfattande att den stod i konkurrens med landets ekonomi, vilket 

blev särskilt tydligt efter finanskraschen 1929. En olaglig alkoholmarknad innebar förlust av 

de skatteintäkter som funnits när försäljningen var laglig. Denna kostsamhet var tillsammans 

med den organiserade brottslighetens våldsamma spridning en del av ett flertal negativa 
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konsekvenser som ledde till att förbudet avskaffades 1933. I ett land som Sverige, där den 

svarta marknaden var mindre omfattande och sociala kontrollen var högre, gick det inte att 

organisera sig på samma sätt. Att det fanns en laglig, men restriktiv, marknad för alkohol 

gjorde att förutsättningarna för att den svarta marknaden skulle bli ett stort hot mot ekonomin 

inte heller fanns där. Dessutom var korruptionsnivån inte alls densamma som i USA där man 

mutade poliser och infiltrerade politiken, fackföreningar och myndigheter. Den smuggling 

och hembränningsindustri som fanns i Sverige var dessutom inte präglad av de blodiga 

konflikter som uppstod bland USA:s brottsorganisationer.  

 

Tillämpning av restriktioner och regleringar 

Restriktionen av alkoholhaltiga drycker i USA och Sverige skilde sig åt i sin natur, den ena ett 

totalförbud och den andra en reglering av alkoholmarknaden, och det gjorde även själva 

tillämpandet av dessa restriktioner. Volsteadlagen i USA sattes på plats för att tillämpa 

förbudet mot alkoholhaltiga drycker, och den var omfattande i hur den till och med dresserade 

definitioner av berusning. Det svenska systemet under motboken var istället ett 

ransoneringssystem där man kunde bevaka och bestämma hur mycket man sålde till 

individuella kunder. Volsteadlagen omfattade dock vissa regleringar när det gällde den 

alkohol som lagligt fick användas i medicinska, vetenskapliga och religiösa sammanhang. 

 

Tillämpandet av Volsteadlagen när det kom till de som bröt mot lagen var högst ineffektiv 

och det fanns ett flertal orsaker till detta. Den höga korruptionen, med mutade poliser och 

politiker som själva deltog i spritsmugglingen, var en av dessa orsaker. Vad är poängen med 

restriktioner och regleringar när även politikerna själva inte kan följa dem? Det är lätt att se 

denna korruption som ett symptom av pengars makt i samhället, men man måste även ta i 

beaktande att det när det kommer till just alkohol så finns det en stor folklig acceptans i 

samhället som spelar in på hur allvarligt dessa lagar tillämpas. Volsteadlagen gjorde det 

möjligt för alla som blivit anhållna för brott relaterade till alkoholförbudet att få rättegång 

med jury, och en jury bestående av folk som mest troligt själva avnjuter en olaglig drink på 

hemmafester eller i dolda speakeasies kommer med stor sannolikhet inte vara särskilt manad 

att åtala folk som ertappats med lite sprit på sig. Man kunde se liknande situationer i Sverige 

där polisens nedslag mot smuggling och olaglig försäljning var ojämn. Här blir stigberoendet 

återigen tydligt. Hade dessa länder inte haft en lång historia av vardaglig alkoholkonsumtion 
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så hade denna folkliga acceptans av alkoholen inte heller varit ett hinder för en striktare 

tillämpning av restriktioner och reglering alkohol. Det fanns dock organisationer som Anti-

saloonligan i USA och Rikskommittén mot den olagliga rusdryckshanteringen i Sverige som 

starkt motsatte sig den olagliga alkoholmarknaden, men dessa var i det stora hela endast en 

högljudd minoritet. Vad gäller ASL så slutade folk ta dem på allvar runt den tid då de 

bestämde sig för att även föra protester mot Coca-Cola. 

 

En lag som ingen följer är en lag som är svår att tillämpa. Detta var en stor anledning till 

varför alkoholförbudet i USA slopades. Det blev helt enkelt för dyrt att lägga resurser på 

upprätthållandet av Volsteadlagen, särskilt under krisperioden efter finanskraschen. Det 

svenska ransoneringssystemet la, som tidigare påpekat, inte en grund för samma skala av 

brottslighet och korruption. Även om den folkliga acceptansen av alkohol möjligtvis gjorde 

den svenska polisens tillämpande av lagen slappare än den kunde ha varit så var situationen 

inte densamma som i USA, och som tiden visat överlevde de svenska restriktionerna mycket 

längre. 
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Kapitel V: Slutsatser 

 

Restriktionen av alkohol såg annorlunda ut i Sverige och USA, men anledningarna till varför 

de uppstod har flera gemensamma faktorer. De var båda länder med djupt rotad alkoholkultur 

som under sekelskiftet kring 1900 såg framväxten av starka nykterhetsrörelser med starka 

band till den protestantiska kyrkan och kvinnorörelser, och som dessutom fick stort inflytande 

inom politiken. Efter första världskriget blev regleringspolitik och statligt ingripande mer 

vanligt i västvärlden, och detta öppnade i sin tur upp möjligheten för att ta itu med 

alkoholproblemen via lagstadgade restriktioner. I USA var nykterhetsrörelsen enad och 

lyckades via påtryckning få fram ett tillägg i konstitutionen som förbjöd alkoholhaltiga 

drycker. I Sverige var nykterhetsrörelsen splittrad mellan att vilja ha förbud eller fortsätta med 

Ivan Bratts redan etablerade ransoneringssystem för att reglera alkoholen. Efter en 

folkomröstning stod det klart att majoriteten av den svenska befolkningen inte ville följa i 

USA:s fotspår och diskussioner om förbudet kastades åt sidan till förmån för Brattsystemet. 

 

I USA ledde alkoholförbudet till att organiserad brottslighet växte sig starkare och att en ny 

generation av gangsters fick möjligheten att göra sig till entreprenörer och bygga imperium ur 

den svarta alkoholmarknaden. Dessa kriminella imperier fortsatte att existera efter 

alkoholförbudet upphävts i form av den amerikanska maffian. I Sverige såg man en viss 

ökning av olaglig alkoholförsäljning och smuggling i samband med alkoholregleringen, men 

restriktionerna var bara en av flera faktorer bakom detta. Den svarta marknaden i Sverige var 

dessutom småskalig och saknade den organiserade brottsligheten, korruption och våld som 

präglade Amerika. 

 

Tillämpningen av lagarna bakom regleringarna stötte inte på samma omfattning av problem i 

Sverige som i USA. Även detta var på grund av att det inte fanns samma skala av korruption 

och brottslighet, samt att ransoneringssystemet i Sverige inte innebar att man gav bort hela 

spritindustrin till kriminella element som det totala förbudet i USA gjorde. Alkoholkulturen i 

båda länder gjorde dock att det i båda länder fanns en folklig acceptans för brott relaterade till 

alkoholen, och detta påverkade i sin tur hur ojämnt lagarna tillämpades.  
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Sammanfattningsvis så verkar det svenska ransoneringssystemet ha varit ett mer lyckat försök 

att kontrollera alkoholen. Man måste dock, som tidigare påpekat, ha i åtanke att den historiska 

och kulturella kontexten för dessa restriktioner skiljde sig åt på flera sätt, och det som 

fungerade i ett land skulle med all säkerhet inte kunna fungera i ett annat land. Amerikanske 

presidenten Herbert Hoover kallade alkoholförbudet ”ett stort socialt och ekonomiskt 

experiment, ädelt i dess motiv och vidsträckt i dess syfte”. Om en minskad alkoholkonsumtion 

var vad man ville ha ut av detta experiment så var det inte helt misslyckat. Många skulle nog 

anse att alkoholkulturen i landet förändrades till det bättre i och med att vardagsdrickandet 

ersättes med att man söp på fester och vid särskilda evenemang. Priset av det hela blev dock 

att en stark organiserad brottslighet växte sig starkare och vidgade sina arenor.  

 

Det är svårt att säga exakt vem som egentligen kom segrande ur kriget mot spriten. Att kora 

en vinnare var aldrig poängen med denna analys till att börja med, och huruvida man kan 

anses ha vunnit beror helt på vilken grad av kontroll över alkohol som man föredrar. Jag kan 

dock avsluta denna text med att påpeka att oavsett restriktioner och regleringar så finns 

spriten fortfarande kvar, och det kommer den med stor sannolikhet alltid att göra. Detta gäller 

inte bara alkoholen, utan droger i allmänhet.  Faktorer som tillgänglighet, missbruk, folkhälsa 

och risker fortsätter att utmana politiker, rättsstaten och befolkningen, och regleringarna 

fortsätter att variera beroende på vilka ambitioner som staten har. Ur ett ekonomiskhistoriskt 

perspektiv kommer därför drogmarknadens förändring att fortsätta vara ett viktigt 

forskningsområde. 
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