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Abstract 
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This dissertation deals with temperance in rural economically backward 
communities in the county of Västerbotten in Northern Sweden. Most 
Swedish historians have related the rapid break-through of organized 
temperance to industrialization and industrial areas. The connection 
temperance - industrialization is indisputable. The question then arises: 
why did temperance establish its very strongholds in predominantly rural 
and backward areas of Northern Sweden? 

In the referendum over Prohibition in 1922, when the prohibitionists 
lost their case, the industralized part of Sweden took least interest in 
the question. In Norrland over 70% and in Vastebotten 81% of the popu
lation wanted and voted for Prohibition. 

The mechanisms of temperance in non-industral areas are dealt wich 
against this background. Was industrialization seen as a threat to the 
agrarian communities? How did the commercialization of liquor and wine 
after 1864 affect small peasant communities and pre-industrial towns, and 
in which ways and to what extent were these communities ready to 
defend themselves from the Demon Rum? 

In the town of Umeå and the southern part of the county of Väster
botten, temperance was able to dominate the left-wing factions of the 
regional populistic party variations of liberalism and social democracy. 
These populist parties were genuine prohibition parties and were often in 
opposition to their own central bureaucracy in Stockholm. They rep
resented, like the American populist movement, a reaction against 
laissez-faire capitalism and commercialization. With the support of these 
political parties temperance succeeded in building up Sweden's most 
severe system of alcohol restrictions - the Umeå system - in 1923. 

Keywords: Temperance - non-in du s trial areas - Prohibition - populism -
restrictions - social control. 
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the question. In Norrland over 70% and in Västebotten 81% of the popu
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agrarian communities? How did the commercialization of liquor and wine 
after 1864 affect small peasant communities and pre-indus trial towns, and 
in which ways and to what extent were these communities ready to 
defend themselves from the Demon Rum? 

In the town of Umeå and the southern part of the county of Väster
botten, temperance was able to dominate the left-wing factions of the 
regional populistic party variations of liberalism and social democracy. 
These populist parties were genuine prohibition parties and were often in 
opposition to their own central bureaucracy in Stockholm. They rep
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political parties temperance succeeded in building up Sweden's most 
severe system of alcohol restrictions - the Umeå system - in 1923. 

Keywords: Temperance - non-in du s trial areas - Prohibition - populism -
restrictions - social control. 



INNEHÅLL 

I. UTGÅNGSPUNKTER 1 
Det västerbottniska samhället 2 - Politisk och ekonomisk struktur 5 -
Nykterhetsrörelsen som kulturbevarande faktor i Västerbotten 15 J 

Syfte 28. 

II. MOT FÖRBUD 31 
De nykterhetspolitiska motsättningarna inom IOGT 1915 32 - Taktikfrå
gorna och den västerbottniska nykterhetsrörelsen 3fe Nykterhetsfrågan 
och norrlandsfrisinnet vid valen 1914 47. 

III. FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922 55 
Förbudskampanjen i Västerbotten 55 - Förbudsförbundet och konflikteli 
mellan frisinnade och höger 59 - Förbudsomröstningen 65. 

IV. NYKTERHETSRÖRELSENS POLITISKA DILEMMA EFTER FÖRBUDSOM
RÖSTNINGEN 1922 77 
Socialdemokrater, frisinnade och hy kterhetsf rågan 77 - Förbudsländernas 
dilemma och svensk nykterhetspolitik 89. 

V. VÄNSTERSOCIALISMEN I SVENSK OCH VÄSTERBOTTNISK POLITIK 
97 
Elof Lindberg och socialismen 97 - Vänstersocialiömen och frisinnet 1Ô5 -
Vänstersocialisterna och SAP 113 - Vänstersocialisterna och sammanslag
ningsdebatten 1923 118. 

VI. UMEÅS Y STEMET 129 
Västerbottenspressen och Umeåsystemet 135 - Umeåsystemets fall 151. 

VII. LAGTILLÄMPNINGSLINJEN 157 
Västerbottens Förbudsförbunds nykterhetspolitiska linje 158 - Mot med
borgargarden? 166. 

VIII. NYKTERHETSRÖRELSEN OCH INSTITUTIONERNA l73 
Umeå stads nykterhetsnämnd 185. 

IX. POPULISM OCH LOKALPOLITIK 197 
Populismbegreppet - några tolkningar 197 - Västerbottnisk populism 
207 - Nykterhet och politik 219. 

X. SAMMANFATTNING 225 
Summary 231. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 235 





1 

I UTGÅNGSPUNKTER 

Denna avhandling är en delstudie inom forskningsprojektet, "Folkrörel
serna och samhällsomvandlingen", ett projekt som initierades vid institu
tionen för historia i Umeå 1976. 

Den ursprungliga tanken var att umeåprojektet skulle utgöra en 
komplettering till de tidigare utförda undersökningar som förelåg vid 
historiska institutionen i Uppsala inom ramen för projektet, "Klassam
hällets funktioner: folkrörelserna", vars forskningsresultat Sven Lund
kvist redovisat i två studier, "Politik, nykterhet och reformer" (1974) 
och "Folkrörelserna i det svenska samhället" (1977). I den sistnämnda 
studien har Lundkvist skisserat ett mönster för de svenska idéella folk
rörelsernas utvecklingsfaser. Lundkvist fastslår därvid att nykterhets
rörelsen nått sin medlemsmässiga höjdpunkt omkring år 1910 och att 
rörelsens positiva mobiliseringstrend därefter avbryts efter en kortare 
mättnadsfas. Eftersom man i Uppsala studerat de mekanismer som ledde 
fram till de idéella folkrörelsernas etablering i det svenska samhället, var 
det meningen att man i Umeå skulle söka få svar på frågan om vilka 
mekanismer, som låg bakom nykterhetsrörelsens gradvisa, medlemsmässiga 
tillbakagång efter 1910, regressionsfasen. 

Ett annat av Lundkvists viktigaste resultat är att han ser folkrörel
sernas, även de idéellas, utveckling som ett positivt gensvar på det nya 
industrisamhällets framväxt. Bakom det komplex av moderniseringsteo
rier, som ligger till grund för Lundkvists studier, finns en grundmurad 
positiv inställning till folkrörelseorganisationernas förmåga och vilja till 
anpassning i ett snabbt föränderligt samhället. Det positiva samband 
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mellan industriell utveckling och de idéella folkrörelsernas framväxt, som 
Lundkvist hävdar, går inte att ensidigt fastslå. Lundkvist har också 
utsatts för kritik för sitt synsätt av främst Vagn Wåhlin och Torkel 
Jansson, vilka båda påpekat att han inte tillräckligt beaktat den sam
hällsförändring som ägde rum i den svenska agrara strukturen före och i 
samband med industrialiseringen. * 

Det västerbottniska exemplet visar också tydligt på att det var i en 
ruralt präglad region, som folkrörelser av idéell karaktär (här nykter
hetsrörelse och väckelserörelse) hade sina bästa utvecklingsbetingelser. 

De idéella folkrörelsernas mobiliseringsmönster i Västerbotten skiljer 
sig också avsevärt från riket i övrigt. Den västerbottniska folkrörelse
mobiliseringen ägde rum något senare än i övriga riket och en markerad 
regressionsfas kan inte iakttagas förrän under 1950-talets mitt. En av 
huvuduppgifterna i denna studie blir därför att söka blottlägga de meka
nismer, som skapade grunden för en positiv folkrörelsemiljö i Väster
botten under den tid då motsvarande rörelser gick tillbaka i övriga 
Sverige. 

Det västerbottniska samhället 

Det västerbottniska landsbygdssamhället med sina två hantverks- och 
handelsstäder Umeå och Skellefteå var vid sekelskiftet tämligen opåverkat 
av de strukturella ändringsmekanismer, som det svenska industriella 
genombrottet medförde. 

Länets ekonomiska struktur dominerades av jordbrukssektorn i samt
liga delar, d v s i såväl kustlandet och skogsbygderna i inlandet som 
fjälltrakterna. Jordbruket karaktäriserades av framför allt små och mel
lanstora brukningsenheter, med dominans för de förstnämnda. Bruk-
ningsenheterna ägdes i dominerande utsträckning av enskilda, och pro
ducerade i mycket ringa omfattning för en marknadsekonomi. 

1 Jansson, T: Samhällsförändring och sammanslutningsformer. Uppsala 
1982 s. 256 ff. Jansson hävdar att de grupper, som organiserat sig i 
t ex nykterhetsrörelsen, gjorde detta i protest mot en ekonomisk ny
ordning, som berövade dem deras politiska rättigheter. Wåhlin, V: 
Omkring studiet af folklige bevaegelser (HT 1979:2) s. 120 ff. Wåhlin 
utgår i sin kritik främst från egna och andras forskningsrön rörande 
likartade problemställningar i dansk utveckling. Man har funnit att 
laissez-fairekapitalismen först stötte på patrull från agrara motstånds
fraktioner, organiserade efter folkrörelsemönster. Lundkvists harmoni
argument har rörande arbetarrörelsens framväxt ifrågasatts av H. 
Stenius: Folkrörelser och samhällsomvandling (Hist. Tidskr. för 
Finland nr 4 1979) s. 175 ff. 
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Skogsbolagens och brukens hemmansägande var mindre än i övriga 
Norrland. I Umeå fögderi ägde bolagen 14,1% av mantalen år 1900. Mot
svarande siffra för Skellefteå fögderi var 4,5% och för Lappmarkens 
fögderi 23,9%, vilket för länet innebar ett totalt bolagsinnehav av 16,1% 
av mantalen. Bolagens man talsmässiga dominans var i norrlandslänen 
lägst i Gävleborg och Västerbotten.1 Karaktäristiskt nog var bolags-
ägandet störst i lapplandssocknar som Åsele och Dorotea, vilka låg i 
anknytning till älvsystem, som mynnade ut vid industriorter i Ånger
manland. Det västerbottniska jordbruket var dock till övervägande del i 
privata händer och småjordbruken dominerade. 

Städerna Umeå och Skellefteå kan karaktäriseras som typiska småstä-
2 der, pendanger till den omgivande landsbygden. De var handels- och 

hantverks s täder. Umeå var tillika administrativt centrum för Väster
botten . 

Någon egentlig differentierad industriell struktur fanns inte i någon 
av städerna, där näringslivet dominerades av handel och mindre företag. 
Den sociala hierarkin i städerna kan därför karaktäriseras som typiskt 
småborgerlig. 

Borgerskapet eller de borgerliga grupperna sönderföll i två huvud
grupper : 

1 Statlig byråkrati (länsstyrelse, rättsväsende m m), officerare, all
män tjänst (läroverks- och seminarielärare), fria yrken (läkare, 
advokater, banktjänstemän, journalister m fl). 

2 Småföretagare och hantverksmästare med egen rörelse och handels
män. 

1 1901 års norrlandskommittés betänkande del 6 tab. 3. Se tab. 1. 
2 Antropologen Robert Redfield, som i sin studie: The Little Commu

nity. Peasant Society and Culture. Chicago 1973, refererar till Börje 
Hanssens forskning kring stad och landsbygd i Skåne, menar att små
staden i stor omfattning var att betrakta som en pendang till lands
bygden. Detta synsätt medför att stadens kulturella mönster inte av
sevärt skiljer sig från motsvarande mönster på landsbygden: "Dr. 
Hanssen produces (which is given here considerably simplified) allows 
us to study the persisting patterned relationships of townsman and 
villager, manor dweller, and servant of the cotter class. Dr. Hanssen 
has given us a tool offering fresh advantages to student of communi
ties in which town and country have interpenetrated one another." 
a.a. s. 126 f. se även Emmanuel Le Roy Ladurie: Peasants (in New 
Cambridge Modern History vol. XIII 1979, s. 155 f.) Ladurie som för 
Frankrikes del ser mycket positivt på den utveckling som föregick i 
bondesamhället 1870-1914, "the triumphant rural civilisation", ser 
småstad och landsbygd som en naturlig enhet. 
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De borgerliga grupperna var alltså signifikativa för den förindustriella 
staden. De klassmässiga förhållandena var sådana att motsättningar inom 
den borgerliga gruppen förelåg. Företrädarna för fria ekonomiska företag 
stod i konfliktställning mot den administrativa, statliga byråkratin, som 
hävdade det utanför stående samhällets och statens finansiella och poli
tiska krav gentemot lokalsamhället. Vidare innebar näringsfrihetslagstift
ningen under 1800-talet uppkomsten av en ny kapitalistiskt sinnad grupp 
av grosshandlare företrädesvis lokaliserad till Umeå. Grosshandlarna fick 
genom den på skatteförmåga baserade rösträtten ett dominerande infly
tande i den kommunala politiken och innebar därigenom ett reellt hot mot 
den äldre småbourgeoisiens ställning. Småborgerskapet sökte därvid 
kontakter med arbetare och bönder för att stärka sin politiska position.1 

Arbetarkategorierna i städerna var också de gängse för den för
industriella småstaden. De yrkeskategorier som dominerade var pigor och 
drängar, sedan följde grupper som byggnadsarbetare, hantverks- och 
han dels an s tällda, hantverkare utan anställda, typografer osv. Klyftan 
mellan arbetarkategori och småborgerskap var inte särskilt stor, vilket 
möjliggjorde politiskt samarbete grupperna emellan. 

Bruken och sågverken utgjorde en tredje storhet i det västerbottniska 
samhället. Det var vid bruken som det industriella produktionssättet 
någorlunda slagit igenom, men bruken var en speciell samhällstyp utan 
någon industriell urbanisering. Bruken utgjorde i sig det traditionella 
svenska förindustriella samhällets produktionsenhet. Kännetecknande för 
de västerbottniska bruken var att de, liksom senare sågverken, pla
cerades utanför den urbana sektorn. Man skall kanske inte överdriva 
brukens karaktär av slutna samhällen. Tendensen är emellertid tydlig i 
Västerbotten och även om bruken ofta var beroende av tillfällig arbets
kraft så eftersträvade man att bygga upp en fast specialiserad arbets
styrka . 

Bruken strävade också efter att binda arbetarna genom att ge dem 
möjligheter att hålla husdjur och odla en liten täppa. Brukens organisa
tion var ofta patriarkaliskt uppbyggd. Eftersom bruksägarna, som i fallet 

1 Se Stecksén, B: Umeå Stads historia 1588-1888 Umeå 1922 s. 457 f. 
och Rosén, S: Tidningar i norr 1841-1981 Umeå 1981 s. 14 f. Stecksén 
och Rosén redogör för motsättningarna 1847 mellan stadsbefolkningen i 
Umeå och ämbetsmännen med landshövdingen i spetsen. I denna kon
flikt var landsbygdsbefolkningen indragen. Sven-Ingemar Olofsson 
redogör i Umeå stads historia. Umeå 1962 i kapitlet "Umeborna och 
dess herrar" för det politiska läget och de politiska motsättningarna i 
staden omkring sekelskiftet. Frisinnad småbourgeoisie och arbetare 
sökte vid den tiden bryta korporativismen i stadsfullmäktige. 
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med familjen Kempe, blev stora intressenter i sågverksindustrin organi
serades denna ofta med bruket som förebild. 

Bruks- och sågverksnäring kom naturligtvis att dras in i och produ
cera för den nya marknadsekonomin, men socialt och politiskt sökte 
ägarna behålla det traditionella samhällets regler. 

Bruken utgjorde därför inte bara lokaliseringsmässigt utan också 
genom sin ekonomiska och politiska struktur att utgöra enklaver i det 
västerbottniska samhället ännu under det tidiga 1900-talet. 

Politisk och ekonomisk struktur 

Det är vanligt att betrakta politiska förhållanden och de politiska orga
nisationernas utveckling utifrån de högre myndigheternas (stat, län etc) 
intentioner. Bakom dessa intentioner står de ledande gruppernas intres
sen. I Sverige kan man betrakta 1865 års riksdagsordning som en kon
sekvens av ekonomiska intresseförskjutningar i samhället. Mannen bakom 
riksdagsordningen, justitiestatsminister De Geer var, enligt Stig Ekman, 
klart medveten om den graderade skalans "plutokratiska och antidemokra
tiska effekt".1 Dessa förhållanden kom främst att avspegla sig i Första 
kammarens sammansättning, där aristokrati och plutokrati fick ett domi-

2 nerande inflytande. I Andra kammaren blev städerna överrepresentera
de, men godsägare och bönder (främst hemmansägare) hade ändå majo-

3 ritet. Till grund för riksdagsordningen låg i betydande omfattning 
1862 års kommunallagar, som framför allt blev normerande för valförfa-

4 randet till Första kammaren. Kommunallagarna och riksdagsordningen 
måste märkbart ha påverkat den politiska strukturen på lägre nivåer i 
det svenska samhället. Den kommunala representationen kom i bety
dande omfattning att tillfalla plutokratiska element och personer som 
ägde mantal efter ett system med graderad rösträtt. Rätten för en en
skild eller en juridisk person att äga obegränsat antal s k fyrkar 
kunde medföra och medförde att de besuttna grupperna i landskommu
nerna fick större inflytande inom politiken. Utseendet av riksdagsmän 
till Första kammaren kom också helt i händerna på de besuttna 

1 Ekman, S: Slutstriden om representationsreformen. Uppsala 1966 s. 
33. 

2 Carlsson, S: Svensk historia II Sthlm 1961 s. 534 f. 
3 Ibid. s. 535 f. 
4 Ibid. s. 420. Nilsson, G. B: Självstyrelsens problematik. Undersök

ningar i svensk landstingshistoria 1839-1928 Uppsala 1967 s. 35. 
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grupperna.* Representanter för nya näringsgrenar, som ägde kapital, 
och de stora jordägarna blev överrepresenterade i de politiska över- och 
understrukturerna. Torkel Jansson har i sin studie över föreningsvä
sendet i Husby-Rekarne i Södermanland visat att de lägre klasserna 

2 gradvis förlorade sitt politiska inflytande. Han har även mätt hur 
kapitalägan det gradvis trängde ut mantalen i kampen om fyrkarna och 

3 den politiska makten. I regioner med hög industrialiserings grad och 
rationellt marknadsanpassat jordbruk, som i Mellansverige, var omform-
ningen av det politiska systemet enligt rationellt ekonomiskt tänkande och 
efter marknadsmässiga principer naturlig. I sådana regioner med långa 
industriella traditioner, där penningekonomi, koncentration och indust
riell urbanisering vunnit insteg, kom en sådan politisk reform att te sig 
mer naturlig än i ett i det närmaste självhushållande bondesamhälle som 
det norrländska. Klart står också att de ekonomiska stipulationerna för 
politisk medbestämmanderätt drabbade de norrländska och västerbottniska 
bondesamhällena hårt och bröt upp tidigare politiska organisationsformer. 
Skogsbolagens möjligheter att dominera det kommunalpolitiska scenariot 
genom sina överlägsna ekonomiska resurser skapade bittra klassmotsätt
ningar och utlöste de lägre klassernas hat mot systemet. 

Åke Hermansson har i Kalix historia del 2 ingående studerat ett 
ärende rörande avlöningsformen för en av socknen anställd barnmorska, 
där sex av kommunalstämmans ledamöter röstade för 4 734 fyrkar. Mot
ståndarna som uppgick till femtio man kunde enbart skrapa ihop 1 249 

4 fyrkar. Hermansson, som tolkat lönestriden i Kalix som en social kon
flikt, konstaterar: " 1800-talets kommunalpolitik i Sverige är ett till stora 
delar outforskat område. I all synnerhet i fråga om landskommunerna är 
inte mycket bekant om hur det kommunala livet fungerade... De anförda 
episoderna och resonemangen belyser de sociala motsättningarna mellan 
storföretag (bruket) och allmoge. De låter ana betydelsen av för orten 
speciella förhållanden som de låga taxeringsvärdena på jord. . . De visar, 
hur allmogen i bestämda situationer möter upp i stort antal för att hävda 

1 Carlsson, S: a.a. s. 534. 
2 Jansson, T: a.a. s. 87 fig. 10, 95 ff. 
3 Ibid. s. 52 se fig. 5 s. 53. Se även 0sterud 0: Agrarian Structure 

and Peasant Politics in Scandinavia. Oslo 1978. s. 225. 0sterud kon
staterar i likhet med Jansson att bönderna gradvis förlorade terräng 
politiskt efter kommunallagarnas införande. De kapitalstarka grup
perna vann i längden. 

4 Hermansson, Å: Socknen och kommunen (Ingår i Kalix del 2 Uppsala 
1968) s. 237. 
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sina intressen. Därigenom erbjuder de en parallell till vad vi på annat 
håll funnit rörande riks dagsmanna valen. De visar slutligen på ett högst 
påtagligt sätt, hur lokalpolitiken förändrades genom 1862 års kommunal
författningar " . 

Hermanssons undersökning visar hur bruken och ståndspersonerna 
inom kommunen kunde rösta ned bönderna i kommunalstämman genom att 
utnyttja sin på taxeringsvärdet grundade fyrkmajoritet. 

Ove Lundberg utför vid ekonomisk-historiska institutionen i Umeå en 
liknande studie över främst skogsbolagens politiska maktställning i två 
älvdalar i norra Ångermanland. Han kan därvid visa hur bolagen utnytt
jade sin politiska maktställning, baserad på ett överlägset fyrktalsinne-
hav, framför allt i frågor som främjade bolagens ekonomiska intres-

2 sen. 
Det kapitalistiska samhällets framväxt påverkade det traditionella 

bondesamhället i många hänseenden. Redan under den konstitutionella 
revolutionen i samband med Gustav IV Adolfs avsättning 1809 kom bön
dernas missnöje över att grundskatterna åvilade dem i dagen. Andra 

3 grupper i samhället undgick helt eller delvis skatt. Bönderna hade vid 
detta tillfälle en utmärkt förhandlingsposition, då man kunde vägra att 
skriva under regeringsformen. Ryska trupper fanns också vid tillfället i 

4 Norrland. Bönderna krävde därför en progressiv inkomstbeskattning, 
o o 5 som skulle avlasta dem från en del av de bördor som åvilade jorden. 

De övriga stånden tvingades åtminstone temporärt att böja sig för bön
dernas krav och en noggrann undersökning i syfte att förändra skatte
systemet vidtog. Man kom med viss framgång att pröva systemet i tre 
o 6 år men skattereformen föll vid 1812 års riksdag. Sune Åkerman an
ser att skattereformen för lång tid framåt satte sin prägel på beskatt
ningspraxis . Den nya lokala taxeringsorganisationen bibehölls och i 
viss mån kvarstod den progressiva uttagsprincipen medan fastighets
taxeringen på landsbygden med smärre förbättringar förblev oföränd

1 Hermansson, Å: a.a. s 242. 
2 Ove Lundberg: Opubl. avhandlingsmanuskript. Inst. för ekonomisk 

historia Umeå. 
3 Åkerman, S: Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv 

inkomstskatt. Uppsala 1967 s. 10. 
4 Ibid. s. 11. 
5 Ibid. s. 10 f. Åkerman anser att reformen var frukten av ett missnöje 

hos de lägre klasserna, "som var socialt betingat och inte vände sig 
mot den avsatte kungen utan mot de priviligierade i samhället". s. 10. 

6 Ibid. s. 54. 
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rad.1 Åkermans undersökning av skatterna 1810 visar också att norr
landslänen hade höga uttag av skyddsavgifter (garantiskatter). Detta 
var symptomatiskt i områden med många små ägare. I områden med stora 

2 egendomar dominerade däremot inkomstskatten. 
Skattereformen 1869 påverkade grundskatterna så tillvida att skat-

3 terna helt övergick från natura- till penningskatt. Denna skatteomlägg
ning innebar, särskilt efter indelningsverkets avveckling 1885, slutet för 
den beskattningsprincip "som innebar att skatten utkrävdes med jordför-

4 hållanden som beräkningsgrund istället för t ex värde och avkastning." 
Om denna förändring skriver Stellan Dahlgren: "Bakom den direkta 
skatteexploateringens försvinnande ligger fr a den stora förändring, som 
övergången från feodalt till kapitalistiskt samhälle innebar."^ Detta 
sammanhänger med att statens roll förändras i samklang med den ekono-

g 
miskt dominerande klassens intentioner. 

Dahlgren, som utgår från ett marxistiskt perspektiv, konstaterar att 
det gamla exploateringssystemet med feodalräntor mot bönderna måste 
ersättas med ett nytt system när godsägarnas ekonomiska hegemoni 
brutits av de borgerligt-kapitalistiska grupperna. Dahlgrens iakttagelser 
är intressanta och sätter man även in dem i det politiska perspektivet så 
finner man att det är dessa grupper som drar den största nyttan av de 
politiska reformerna under samma decennium. För böndernas del innebar 
de politiska reformerna och skatteomläggningen, vilket Torkel Jansson 
tydligt markerat, att de förlorade terräng politiskt i takt med att jorden 

7 o upphörde att vara det förnämsta skatteobjektet. Förhållandena i Väster
botten bör ha varit likartade. I Västerbotten saknades dock i stor om
fattning en kapitalistisk klass, även om bruksägarna utgör ett undantag. 
Någon egentlig feodal utsugning kan man heller inte tala om, såvida man 
inte betraktar staten med dess skatteuttag som en feodal institution, 
vilket förekommer hos vissa historiker. Antropologen Eric R. Wolf anför 

1 Åkerman, S: a.a. s 54. En avvikande uppfattning har E. Rodriguez, 
som ej går i polemik mot Åkerman. Han konstaterar dock: "De poli
tiskt-ekonomiska förutsättningarna för en sådan typ av åtgärd exis
terade helt enkelt inte." Se Rodriguez, E: Den progressiva inkomst
beskattningens historia. (HT. nr 4 1982, s. 540.) 

2 Ibid. s 35 ff. se tab. 2. Västerbotten var befriat från bev. p g a 
kriget. De övriga norrlandslänen visar dock höga skyddsavgifter. 

3 Gårestad, P: Jordskatteförändringar 1861-1914 (HT nr. 4 1982 s 523). 
4 Ibid, s 537. 
5 Dahlgren, S: Skattesystemet som exploateringsform. (HT nr. 4 1982 s 

451.) 
6 Ibid. s 451. 
7 Jansson, T: a.a. s 52 f. se fig. 5. 
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en annan exploateringsmodell för samhällen av Västerbottens karaktär, 
där en utsugande adel inte finns. Skatter och avgifter går här direkt till 
staten utan ett allt för stort antal byråkratiska mellanhänders inbland
ning. Detta system kallar Wolf "mercantile domain".* Systemet är vanligt 
i marginalområden och i periferiområden i t ex nationalstater. Områdena 
betraktas i regel som ogynnsamma att kolonisera. Investeringar för mer 
systematisk exploatering bedöms ofta som olönsamma. Därför lämnas om
rådenas socio-politiska struktur oftast därhän och man koncentrerar sig 
från statens sida på att få in så mycket skatter som möjligt. "Mercantile 
domain may be used to. . . maintain paleotechnic peasant ecotypes, while 
drawing off whatever funds of rent and profit the peasant is capable of 

2 generating under these conditions. " "Mercantile domain" är vidare 
vanlig i samhällen där bönderna utgör basen för all produktion. Indust
rialiseringen är det huvudinstrument som kan bryta efterblivenheten 
genom att förändra de ekonomiska grundvalarna för sådana samhällen. 
Liknande iakttagelser har gjorts av 0yvind 0sterud som också framhåller 
att bondejordbruket skarpt avviker från kapitalistisk företagsdrift där 
konsument- och producentenhet är splittrade i olika sfärer. Bondejord-

o 3 bruket är som produktionsform en hushållsekonomi. I ett pre-kapita-
listiskt samhälle kan en sådan ekonomi fungera väl då arbetskraften inte 
har något enhetspris. Man kan därför dra åt svångremmen och öka ar
betsinsatsen i krislägen. Bondeekonomin har dock tydliga tendenser att 
undergräva sig själv på marknaden därför att den reagerar på konjunk
tursvängningar på ett sätt som förstärker prisfall: ökar utbudet då pri-
serna sjunker, och reducerar det när priserna ökar. Den nödvändiga 
institutionella förändringen när det gäller bondejordbruket inträffar 
först i samband med tekniska innovationer, reinvestering och ackumu-
lering av kapital.^ Detta är dock en lång och smärtsam procedur 

1 Wolf, E: Peasants. New Jersey 1966, s 53. Jordägaren kan om han be
talar sina skatter i stort förfoga över jorden som han vill. Detta gör 
även försäljning och investeringar möjliga till skillnad från förhållan
dena för bönder under patrimonial (feodal) och prebendal (byråkra
tisk) domain. (De övriga kategorier som Wolf laborerar med.) 

2 Ibid. s 56 f. 
3 0sterud, 0: Utviklingsteori og historisk endring, Olso 1978, s 248. 
4 0sterud, 0; Utviklings teori a. a. s, 248 f. 
5 Ibid. s 256 . 0sterud anser inte att jordbruket i de skandinaviska 

länderna var helt baserat på naturahållningsprincipen. Produktion för 
avsalu fanns hela tiden med i bilden och utgjorde viktiga binäringar. 
För Norrlands del har bondehandeln i Örnsköldsviksregionen utretts 
av Kersti Ullenhag: Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från Norra 
Ångermanland 1750-1850. Örnsköldsvik 1982. Ullenhag visar också att 
en stor marknad för böndernas produkter fanns och att en långväga 
handel ägde rum. Se bl a s 39 f. 



10 

och det västerbottniska agrar samhället befann sig vid sekelskiftet knap
past längre än i en inledningsfas i den kapitalistiska utvecklingen.* 
Samhället var alltså ytterst sårbart och de politiska och ekonomiska 
förändringarna gagnade knappast gemene man. Bolagens och övriga stora 
fyrkägares dominans blev avgörande för Övre Norrlands politiska och 
ekonomiska utveckling fram till dess rösträttsreformerna kunde bryta 
fyrkväldet. 

Grundskattereformen 1869 innebar inte att de demokratiska inten
tioner, som Sune Åkerman skönjer bakom den progressiva skattereformen 
1810, återuppstod. Den politiska makten som var knuten till skatterna 
tillföll enligt aktiebolagsprincipen dem som skattade mest. Böndernas och 
de lägre klassernas position försvagades av skattereformen, särskilt i 
Norrland där bolagen ökade sin makt på bondebefolkningens bekostnad. 

En genväg, som ger ett relativt säkert mått på skogsbolagens poli
tiska styrka jämfört mçd böndernas i de olika norrlandskommunerna, ut
gör de statistiska samlingarna i Norrlandskommitténs betänkande, där bo
lagens mantalsinnehav ställs mot böndernas. 

Tabell 1 Samtliga såverks- och bruksägare. 

Mantal % Taxeringsvärde ' 
1885 1895 1900 1885 1895 1900 

Kopparbergs län 14,6 16,7 20,6 19,7 23,1 24,3 
Gävleborgs län 18,3 20,6 24,2 23,8 26,4 31,2 
Västernorrl. län 13,5 18,6 22,2 12,8 19,7 24,5 
Jämtlands län 6,8 18,7 21,9 7,7 21,1 26,4 
Västerbottens län 7,5 12,9 18,4 8,2 14,6 15,6 
Norrbottens län 21,6 20,8 23,3 13,5 11,8 10,3 
Norrland och 
Dalarna totalt 14,3 18,2 21,9 15,9 20,5 22,5 

1 Detta bestyrks av R. Bunte, S. Gaunitz, L-E. Borgegård i "Vindein. 
En norrländsk kommuns historia". Lund 1982, se s 78 ff ang bytes
handel se s 89 f. Angående binäringar på landsbygden se även Ny
ström, M: Norrlands ekonomi i stöpsleven. Ekonomisk expansion, 
stapelvaruproduktion och maritima näringar 1760-1812. Göteborg 1982 
s 40 ff. 

2 Inte förrän i samband med 1902 års skattereform återupprättades den 
progressiva principen mer helhjärtat. 
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UMEÅ FÖGDERI 

Nordmaling 
Bjurholm 
Umeå 
Vännäs 
Sävar 
Degerfors 
Bygdeå 
Fögderiet 

SKELLEFTEÅ 
FÖGDERI 

Burträsk 
Skellefteå 
Byske 
Jörn 
Nor sjö 
Lövånger 
Malå 
Nysätra 
Fögderiet 

LAPPMARKS-
FÖGDERIET 

Lycksele 
Stensele m Tärna 
Sorsele 
Åsele 
Fredrika 
Örträsk 
Vilhelmina 
Dorotea 
Fögderiet 

Mantal % 
1885 1895 1900 

17,9 18,6 21,3 
17,6 26,7 31,6 
7,4 7,5 11,9 
0,1 0,1 4,0 

10,8 9,2 13,0 
13,6 15,0 26,6 
10,9 12,1 15,9 
10,2 11,1 16,0 

Taxeringsvärde % 
1885 1895 1900 

11,3 12,4 16,5 
21,0 30,0 22,8 
4,7 5,1 7,7 
0,1 0,1 2,6 

10,6 11,5 17,1 
21,1 20,5 24,4 
12,9 13,8 15,8 
11,4 12,3 14,4 

4,3 3,8 16,7 10,8 9,7 15,7 
1,4 1,6 2,1 1,5 1,6 2,5 
3,7 3,0 5,2 2,9 3,3 7,7 
6,5 8,4 14,0 3,4 5,6 11,5 
1,9 3,5 10,9 2,1 3,5 7,1 
- - - - - 0,1 
- - 22,0 - - 13,5 
- 1,0 2,3 - 1,6 2,7 

2,1 3,6 7,1 2,0 3,6 6,9 

9,6 

3,1 
19,8 
22 ,2  
6,8  
4,5 

33,2 
11,7 

17,9 
4,9 
4,7 

45.8 
40,0 
24.9 
16,8  
57,8 
26,7 

33,9 
9,0 

13,0 
53.2 
43,0 
31.5 
28.6 
62,9 
36.3 

8,8  

3,3 
19.6 
23,9 
19,1 
7,9 

33.7 
14,4 

20.5 
6,8  
4,3 

50.6 
42,5 
36,0 
20,3 
71,2 
34,9 

16 ,0  
3,9 
6,8  

40.7 
21,3 
19,3 
24.8 
46.1 
25.2 

Källa: 1901 års Norrlandskommitté, V, VI tab. 3. 
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Av tabellen framgår att Västerbotten var det län som kanske lindri
gast berördes av brukens och sågverksaktiebolagens jordhunger. 

Även om bolagen ägde egen majoritet avseende fyrkar i få väster
bottniska kommuner, så kunde man liera sig med andra större fyrktals-
innehavare och på så sätt få ett dominerande politiskt inflytande. 

Det var, som redan konstaterats, lappmarks socknarna vid de ånger-
manländska älvsystemen, vilka drabbades hårdast av bolagsexpolate-
ringen. 

Lappmarkssocknarna var relativt sena kolonisationsobjekt. I Åsele, 
Fredrika och Vilhelmina kom nybyggarversamheten inte igång på allvar 
förrän under 1700-talet.1 Nybyggena utgjorde med få undantag små 
brukningsenheter med relativit god skogstillgång. Ett ogynnsamt klimat 
och hårda odlingsbetingelser medförde att jakt och fiske blev nödvändiga 
supplementnäringar till jordbruket. Det lappländska jordbruket med sina 
binäringar utgjorde en ytterst känslig ekologisk struktur, där små för
ändringar kunde få katastrofala följder. 

Bolagens inträngande i dessa samhällstyper betraktades i förstone som 
positivt, då ett hårt utnyttjande av jaktmarker och fiskevatten hade 
inneburit att tillgångarna från de supplementära försörjningskällorna 
sjönk. 

Skogen i sig var därför inte av så stort värde för bönderna, som 
förutom köpeskillingen också ofta tillförsäkrade sig kontrakt på avverk
ning och transport. Vidare tog man ofta av myrslått och veduttag innan 
försäljning ägde rum. 

Den nya ekonomiska struktur som därvid uppstod var baserad på ett 
slags hälftenbruk, där småbrukaren, ärren datorn, fungerade som bonde 
och skogsarbetare. Den nya supplementnäringen, skogsarbete, visade sig 
ofta lika nyckfull som tidigare jakt och fiske. Marknadskonjunkturerna 
blev lika ödesdigra och okontrollerbara fenomen som tillgången på ville
bråd och fisk. 

En samtida iakttagare har formulerat sig enligt följande angående de 
berörda problemen: "När de norrländska bolagen, ofta för en ringa pen
ning, tillhandlat sig böndernas skogrika hemman, förvandlades dessa 
bönder till bolagens arrendatorer och deras söner blefvo sedan i sin tur 

1 Fahlgren, Karl (red.): Åsele sockens historia. Umeå 1966, s 22, 31 
ff. Åsele omfattade 1715 även nuvarande Fredrika och Vilhelmina samt 
en del byar i nuv. nordvästra Ångermanland. Den första nybyggaren 
i denna lappmark var en finne som bosatte sig i Gafsele året efter 
lappmarksplakatet 1674. 
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blott 'lösa' arbetare, hvilka måste söka sin utkomst på att hugga ned 
sina fäders skog. Till en början betalades detta arbete bra, men när den 
växande trävaruindustrin drog till sig ett allt talrikare arbetskrafter, 
pressades lönerna ned..."1 

Marknadsekonomins intrång i dessa primitiva samhällstyper måste 
ovillkorligen ha påverkat den lokala politiska strukturen, då även det 
legala systemet ändrades och kom utanför lokalsamhällets domvärjo. 
Bolagen, och de rent privatkapitalistiska intressen de företrädde, krävde 
andra rättsinstanser än de som föreskrevs i de gamla byordningarna. 
Man tvingades ofta att gå utanför det lokala samhällets juridiska regler 
för att avgöra tvister rörande t ex ägandeförhållanden. Detta är ett tema 
som för övrigt ständigt återkommer i författarinnan Sara Lidmans skild
ringar av det västerbottniska bondesamhället. 

Nya regler och nya sedvänjor kom att bryta den tidigare kollektivis-
tiska by solidariteten, som i hög grad, vilket skall visas senare, var en 
följd av ett mycket strängt socialt kontrollsystem, varifrån avsteg knap
past beviljades. 

De strukturella förändringarna, som här berörts, fick kraftiga ned
slag i inlands- och lappmarkskommunerna, men påverkade även den av 
bolagsköp mindre berörda kustregionen. 

De efter norrländska förhållanden relativt välbärgade kustbönderna, 
som i hög omfattning ägde självbärande jordbruk under naturahushåll
ningsepoken, drabbades av förändringar i skattesystemet. De nya be
skattningsformerna var anpassade efter förhållanden i de områden inom 
den agrara sektorn i södra och mellersta Sverige där jordbruket var mer 
marknadsanpassat. 

Gustaf Utter ström har beskrivit de norr- och västerbottniska sam
hällenas ekonomiska struktur. Utterström som gör en periodindelning 
menar att perioden 1800-1900 måste ses som slutskedet av en längre 
period av fortskridande bebyggelse och inre kolonisation, en utveck
lingsfas som Utterström daterar tillbaka till 1300-talet. Han påpekar 
vidare att landsändans försörjning fram till 1850 nästan helt måste ha 
grundats på jordbruk och binäringar. Den befolkningsökning, som blir 
skönjbar för Övre Norrlands del från 1800, medförde en ökad inre ko
lonisation, en kolonisation som möjliggjordes främst tack vare avvitt-
ringarna. Vidare kan ett uppsving för de s k binäringarna iakttagas. 

1 Leffler, K.P: Föreningsrättsstriden i Västernorrland. En historik 
(Social Tidskrift 1907, 7:e häftet.) Leffler är vidare mycket kritisk 
mot övriga proletariseringseffekter som han menade att bolagsköpen 
medförde. 
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Någon genomgripande strukturförändring följde dock inte i befolknings
ökningens spår. 

Perioden 1850-1900 var visserligen genomslagsperioden för skogsbruk 
och sågverksrörelse, som gav ökad sysselsättning. Några större för
ändringar i infrastrukturen medförde inte heller denna form av industria
lisering, som i första hand innebar ett utnyttjande av norrländska bas
resurser. Perioden 1900-1950 ser Utterström som "en övergång till vår 

2 egen tid de senaste decennierna." Det är först mot mitten av seklet som 
förändringsmekanismerna inom näringslivet nått full genomslagskraft i det 
västerbottniska samhället. Den nya statliga lokaliseringspolitiken som 
syftade till att utjämna regionala skillnader och stimulera näringslivet i 
mindre utvecklade områden har, enligt Utterström, medfört den differen
tiering av näringslivet som karaktäriserar ett industrisamhälle. Processen 

3 är ännu inte fullbordad. 
Övre Norrlands näringsliv kom därför att längre än i övriga Sverige 

att domineras av en primitiv agrar sektor. Jörgen Björklund, Sven 
Gaunitz och Ove Lundberg har uttryckt detta förhållande på följande 
sätt: "Särskilt Övre Norrland och inlandsområdena har fått känna på vad 
det vill säga att var ett gränsland i den nationella ekonomin. Föränd
ringar i det ekonomiska och sociala mönstret har startat i Mälardalen och 
längre söderut, och när de nått de perifera områdena har de ofta redan 
varit passé. Det kan räcka med att erinra om mellankrigstidens kolonat-
verksamhet och om olika satsningar för att skapa sysselsättning i norr
ländsk industri."^ Man har också visat att den form av industrialisering, 
som sågverksindustrin medförde, inte förrän relativt sent påverkade de 
västerbottniska bondesamhällena. Lars-Göran Tedebrands studie över 
emigrationen från Västernorrland visar också på den agrara sektorns 
dominans vid sekelskiftet, då cirka 60% av länets befolkning var syssel
satta inom agrara näringar. I Västernorrland förekom också en stor 

0 nyodlingsverksamhet. 

1 Utterström, G: Ekonomisk-historiska perspektiv på Nordskandinavien 
(fr. Baudou, E - Dahlstedt, K.H. (red.): Nordskandinaviens historia 
i tvärvetenskaplig belysning. Umeå 1980, s 96 f). 

2 Ibid. s 97. 
3 Ibid, s 97 ff. 
4 Björklund, J m fl: Ekonomisk-his to risk forskning om Norrland. Prob

lem och frågeställningar (fr. Samhällsforskning kring historiska prob
lem. Uppsatser tillägnade Gustaf Utterström. Umeå 1977, s 9). 

5 Ibid. s 13. 
6 Tedebrand, L-G: Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Uppsala 

1972, s 38. Den agrara dominansen i Västernorrland är anmärknings
värd, då detta län betraktas som ett typiskt industrilän. 
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Simon Johanssons lokalhistoriska undersökningar av Tavelsjöbygden i 
Umeå landskommun, visar att antalet hemman i Tavelsjö ökade markant 
under 1800-talet.1 Denna ökning var en följd av att utrymmen för ny
odling förelåg. Myndigheterna trodde också på att det skulle vara möjligt 
att lösa de med en befolkningsökning förknippade sociala problemen 
genom att stimulera en ökad expansion inom jordbrukssektorn. De sociala 
och ekonomiska problem som följde med den demografiska transitionen 
skulle lösas genom en intensifiering av nybyggarverksamheten. 

Emigrationsutredningen, som redovisar en negativ syn på utvand
ringen till Amerika, förespråkade också en inhemsk kolonisation och 
Norrland framställdes därvid som ett synnerligen utvecklingsbart projekt. 

Emigrationsutredare och politiker var naturligtvis ute på mycket svag 
is när man tänkte sig kunna lösa norrlandsproblemen genom att satsa på 
en så föga utvecklad struktur, som det norrländska jordbruket utgjorde. 
Ändamålen fick dock helga medlen, då man inte hade någon genomtänkt 
ekonomisk investeringsplan för landsändan. Norrland, med sina Natur
tillgångar, som skog, malm och vattenkraft, var ett storartat exploate
ringsobjekt. Oviljan att avstå från att maximera vinsterna genom att 
investera i ett differentierat näringsliv inverkade hämmande på Övre 
Norrlands ekonomiska utveckling. 

För norrlandspolitiker, som Gustav Rosén i Västerbotten, framstod 
norrlan ds problemen som en direkt följd av exploaterings- och kolonisa
tionspolitik, ett tema som ständigt ventilerades av norrlandspolitiker i 
riksdagen. Vi skall senare återkomma till denna speciella norrlahds-
opposition i samband med behandlingen av de politiska partiernas ut
veckling i Västerbotten. 

Nykterhetsrörelsen som kulturbevarande faktor i Västerbotten 

Det har redan antytts att min studie över nykterhetsrörelsen i Umeå oôh 
södra Västerbotten framför allt på en punkt skiljer sig från Sven Lund
kvists tolkningar av de idéella folkrörelsernas roll i samhällsutvecklingen 
i samband med Sveriges industrialisering. Denna divergens framkommer 
tydligt i senare kapitel, men det kan vara på sin plats att redan här 
kortfattat markera skiljelinjen. Lundkvist ser ett samband mellan indust
rialiseringsprocess och folkrörelsernas framväxt. Den relationen behöver 

1 Johansson, S: Äldre och yngre byar i Tavelsjöbygden (Stencil inst. 
för historia 1980) s 39. 
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inte betvivlas. Däremot är det ytterst tveksamt om de idéella folkrörel
sernas framväxt utgjorde en positiv respons från de lägre klasserna på 
de förändringsmekanismer som industrialisering, urbanisering och kapita
lismens genombrott medförde. Nykterhetsrörelsens relativt svaga position 
i städerna i jämförelse med landsbygden, antyder i stället att de idéella 
folkrörelserna, som hade sina starkaste rötter i det agrara samhället 
måste betraktas som främst landsbygdsbefolkningens protest mot de nya 
institutioner och de förändrade ekonomiska realiteter som det nya indust-
rikapitalistiska samhället innebar.* 

Det västerbottniska exemplet visar tydligt att det är på landsbygden 
som den i länet starka väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen hade sina 
djupaste rötter och att dessa rörelser blev ett naturligt substitut för det 
sociala kontrollnät som det gamla bysamhället förmått organisera. De 
idéella folkrörelsernas kraftiga etablering i det västerbottniska agrarsam
hället markerar därför snarare en protest mot den utveckling som hotade 
att spränga detta samhälles institutioner, ekonomi och soci-kulturella 
mönster. 

Man skall ändå inte se de idéella folkrörelsenra enbart som konserva
tiva protestorganisationer i kamp mot varje form av samhällsförändring. 
De idéella folkrörelsernas medlemmar kom att utgöra kärnan i de popu
listiskt anstrukna vänsterpartier, som uppstod i Västerbotten under det 
tidiga 1900-talet. Det frisinnade partiet och vänstersocialisterna var 
starkt uppbundna till nykterhetsfrågan. Dessa partier var, vilket skall 
visas senare, i stor utsträckning att betrakta som reformpartier, med 
udden riktade mot de sociala missförhållanden och den orättvisa eko
nomiska fördelning som följde i den kapitalistiska samhällsomvandlingens 
spår. 

För att förstå nykterhetsfrågans centrala position i det västerbott
niska samhället under 1900-talet, måste man även studera alkoholens 
inverkan på och roll i samhällen av denna kategori. 

Tyvärr finns endast ett fåtal historiska studier över hur landskom
munerna fungerade i politiskt, socialt, ekonomiskt och juridiskt sam-

1 Ingrid Åberg har i sin studie över folkrörelser och politik i Gävle 
gjort följande iakttagelse som stöder detta resonemang: "För svenska 
förhållanden har man konstaterat att i vissa jordbrukssocknar, där 
ingen industrietablering eller tätortstillväxt ägde rum, människor ändå 
engagerades i folkrörelseföreningar i lika stor utsträckning som på 
orter stadda i omvandling." Åberg, I: Förening och politik. Folkrö
relsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet. Uppsala 1975, s 
111. 



17 

manhang. 
För Västerbottens del finns Olof Isakssons avhandling om bystadgan 

och bystämmans funktioner. Isaksson hävdar: "Befolkningens sociala 
struktur i Västerbotten har sedan landskapet koloniserades under 1300-
talet väsentligt avvikit från förhållanden som rått i riket i övrigt. Här 
fanns ingen jordägande adel och detta har förmodligen haft en viss 
betydelse för utvecklingen av den västerbottniska byorganisationen.1,1 

Vidare konstaterar Isaksson att de västerbottniska byarna alltid känne
tecknats av en mycket stark kollektivism och att bystadgan och bya-

2 stämman därför överlevt längre här än i övriga Sverige. Byastämman 
har ända in i 1900-talet haft kvar sina juridiska, politiska, ekonomiska 
funktioner. Byastämmans juridiska funktioner har också medfört att 
byamännen alltid haft ett verksamt redskap för att utöva social kontroll 
över byns innevånare. 

By stadgorna innehöll ofta regler som reglerade den sociala samvaron i 
byn och detta innebar att man tog mycket allvarligt på de sedlighets-
övervakande uppgifterna. "Bestämmelser som reglerar det sedliga livet i 
byarna återfinnes senast i § 14 i Lillpite byordning (1902), enligt vilken 
byamännen var skyldiga att till åldermannen anmäla om 'fylleri och förar-

3 gelseväckande beteende* förekom i byn." 
Jan Sundin har i en studie, "Control, punishment and reconsiliation. 

A case study of parish justice in Sweden before 1850", undersökt det 
decentraliserade juridiska system som förekom på sockennivå. Kyrkans 
roll som juridisk instans och instrument för etablerande av sociala kon
trollnät studeras också. Sundin ger exempel på hur en socken i Medel
pad, Hassela, sökte lösa en del av sina sociala problem genom införande 

4 av lokalt brännvinsförbud 1842. 
Sundin gör också iakttagelsen att den demografiska transitionen 

medförde en ökad proletarisering och att strukturförändringar, som ledde 
fram till den tidiga industrialiseringen först ägde rum på landsbygden. 
Urbaniseringen var icke den dominerande faktorn i den industriella ut
vecklingen före 1900. Förändringsmekanismerna måste därför sökas på 

1 Isaksson, O: Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre 
Norrlands kustbyar. Uppsala 1967, s 324. 

2 Ibid. s 382. 
3 Ibid. s 258. 
4 Sundin, J: Control, punishment and reconsiliation. A case study of 

parish justice in Sweden before 1850 (fr. Sundin, J (ed.): Tradition 
and Transition, Umeå 1981, s 52 f). 
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landsbygden, där den fattiga marginella befolkningen ökade. Denna 
grupp blev så småningom så stor att den inte kunde hanteras under det 
traditionella juridiska systemet: "Industrialization did not start the 
process, but it some times made the transition easier. It gave financial 
resources for building a system of formal control by policemen. Volun
tary associations with their roots in agrarian society became well-orga-
nized in the new industrial communities. They were tools of informal 
control. 

Jan Sun dins konstaterande att de frivilliga organisationerna haft sina 
rötter i landsbygdssamhällen bestyrks också av de uppgifter som finns 
att hämta ur lappmarks socknen Doroteas sockenstämmoprotokoll. Den 
ökande mobiliteten sågs som ett hot mot det bestående samhället. 

Alkoholen och dess sedlighetsupplösande inverkan analyserades tidigt 
av sockenmännen i Dorotea och redan 1828 hette det i sockenstämmo
protokollet: "Sedan Ordföranden sorgfälligt för Sockenmännen förklarat 
starka drycker i allmänhet, såsom förstörande både sedlighet och Välmå
gan, beivrades nödvändigheten af att förhindra desse dryckers nytt
jande... Församlingens Ledamöter, lifligen yttrande sig känna sanningen 
häraf, och hotade af en ej långt aflägsen erfarenhet beslöto enhälligt 
följande: All utländsk dryck såsom Arrack, Rom, Conjack, viner eller 
deraf beredde Toddi, punch m m få icke till salu eller gåfva, i större 
eller mindre qvantum, hvarken vid Grafvöl, Bröllop, Barnöl eler andra 
tillfällen tillhandahållas... "2 

Något totalt förbud, som Sundin konstaterat för Hassela, var det dock 
inte fråga om, men man sökte reglera missbruket framför allt vid kyrk-
platsen. 

Förbudet gällde främst utländsk sprit, vilken bör bottna i att man 
inte ville förbjuda böndernas egen brännvinshantering. En inkomstkälla 
som måste ha varit nog så lönsam, då även tjänstefolkets lega till viss 
del utgjordes av brännvin. Brännvinets betydelse som inkomstkälla för 
bönderna var av betydligt äldre datum och brännvinsbränningen betrak
tades av allmogen som en oförytterlig ekonomisk rättighet, vilket inte 

o o 3 minst bondeståndets protokoll från 1700-talet omvittnar. 

1 Sundin, J : Control.. a. a. s 59. 
2 Dorotea sockenstämmoprot. 15/11 1828. Att främst utländska drycker 

avses tyder på ett merkantilistiskt tänkande. De utländska destillaten 
var också en handelsvara, som sockenmännen inte kunde kontrollera. 

3 Se t ex Schematiska framställningar av några riksdagsärendens gång 
vid frihetstidens riksdagar (stencil hist. inst. Sthlm:s univ) 1968. 
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Nedslag av detta kan också konstateras för Lapplands vidkommande, 
då prästen i Asele, Petrus Forssberg, vilken i mitten av 1700-talet för
ordat totalförbud för lappmarken, ändrade uppfattning. 

Forssberg var 1745 helt emot brännvinshantering i Åsele lappmark: 
"Ty hafwer Hr Kyrkoherden Forssberg och Hr Magister Sebrelius om-
tänkte, hwad til et så otilbörligit och straffbart förhållandes säkra af-
böjande förnembligast tiena kan, stadnat i det project: At Brännewin i 
Lappmarken så aldeles måtte förbiudas, at hädanefter ingen här boende 
må äga frihet, at an ten sielf tilwärka eller ifrån andre orter införa eller 
hoos sig inkomma låta något slags Brännewin, til Hwilken ända alla här 
befintelige Bränwins pahnor borde förseglas och å säker ort insättias til 
dess ägarne få tilfälle hwar sin utom Lappmarken föryttra. . "1 

Tingsrätten inhämtade därefter sockenmännens åsikter i frågan och 
fann att dessa hade samma inställning som Forssberg: "Så öfwerenstämde 
ock härhos Lappallmogen med ofwannemde Nybyggare och förklarade sig 
wäl tilfreds der med om alt Bränwin så strängeligen förbiudas skulle, at 

2 dem intet tilfälle yppas, dertil at hafwa begiärelse.. " 
Åseleförbudet, som främst riktade sig mot samerna, blev emellertid ett 

mycket kortfattat experiment. De ekonomiska vinster som stod på spel 
var allt för höga och böndernas klagan över förbudet blev redan under 
första året jämmerlig. Forssberg själv började också att vackla och 
överträdde vid några tillfällen förbudet. Han förklarade övertrampen med 
att hans samiska församlingsbor blev omedgörliga och vägrade att lämna 
överenskommet tionde:... "mine lappske åhörare i följe deraf begynte 
wisa sig okärlige emot mig, som ei eller, när the Pastoralierne til mig 
aflemnade wille dem med det ringaste af merberörde drik fägna, måste 

3 iag fast emot min wilja stiga samma olagliga steg. " 
Forssberg, som klarade sin egen alkoholkonsumtion genom medicine-

ring med "framledne Doctor Stiernas testamente", var redan 1747 villig 
att låta förbudet gå i stöpet och tingsrätten löste samma år sockenmän
nen från deras ed. De kvarvarande restriktionerna skulle enbart gälla 

4 samerna. 
Restriktionerna utformades också så att det blev de svenska bofasta 

nybyggarna som fick rätt till bränning. Handelsmän utifrån kunde inte 
längre föra in spritdrycker i området. Nybyggarna fick härigenom kont-

1 Utdrag ur Åsele tingslags dombok 5/1 1745 (avskr. FA. Umeå). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 7/1 1746. 
4 Ibid. 7/1 1747. 
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rollen över sprithanteringen. 
Man kan genom att studera sockenstämmoprotokollen se en märklig 

dualism i böndernas inställning till brännvinet. Bränningen betraktades, 
som en oförytterlig ekonomisk rättighet, men man hade å andra sidan full 
klarhet över de skadeverkningar som alkoholkonsumtion medförde. Bonde
samhället, åtminstone det västerbottniska, hade därför väl utbyggda kon
trollmekanismer, som reglerade tillgång och konsumtion. Isakssons och 
Sundins ovan relaterade arbeten in dikerar att så även var fallet för öv
riga Norrland. Det var oftast sockenmännen, hemmansägarna, som ägde 
pannorna och förestod utminu te ringen. Brännvinet ingick som en bytes
vara i byns naturahushållning. Tilldelningen till tjänstefolket reglerades 
strängt, varför missbruk kunde stävjas. Liknande exempel kan andragas 
från det norska bondesamhället, där gårdsbrukarna i Valle socken 1815 
tvingade sitt tjänstefolk och socknens övriga innevånare att skriva under 
ett dokument som skulle reglera socknens moraliska och sedliga för
hållanden. Dokumentet, som undertecknades av ca 70 personer, stadgade 
bl a hur länge tjänstefolket fick vistas ute på kvällarna. Bröt man flera 
gånger mot utegångsförbudet räckte det inte att plikta med böter utan 
den skyldige skulle också bli: "udesluttet fra aell saellskabelig Samqvem 
med andre Mennesker i Sognet."* Liknande straff dvs böter och ute
slutning ur den samhälleliga gemenskapen drabbade också den som ille
galt sålde brännvin. Härvid ansåg sig sockenmännen inte behöva full
ständig juridisk bevisning för att binda den skyldige vid brottet. Ansåg 

o 2 sig gårdsmännen ha tillräckliga indicier kunde man utdöma straff. 
Sam-Olof Hellgren redogör i Åsele sockens historia för innehållet i ett 

liknande dokument som förelades sockenstämman i Åsele 1839. Prosten 
Olof Lindahl meddelade då stämman följande ordningsregeler, som accep
terades enhälligt: 
"1 Vill sockenmännen förbinda sig att aldrig spela kort här i kyrkbyn 

vare sig om pengar eller som man säger för ro skull? 
2 Vill de även förbinda sig att aldrig för att dricka besöka sådana 

ställen där starka drycker utminuteras? 
3 Vill de som hittills hemligt eller uppenbart utminuterat starka drycker 

i betraktande av det myckna onda som de därigenom åstadkommer, 
självmant avsäga sig denna nesliga rörelse och förbinda sig att aldrig 
återupptaga den? 

1 Utskrift fr. Robyggelagets futearkiv. Dokumentet har ställts till mitt 
förfogande av arkivarie Hans Try. 

2 Ibid. 
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4 Vill sockenmännen lova att aldrig härefter saluhålla starka drycker 
samt aldrig till församlingen införa mera brännvin, än vad var och en 
själv eller hans grannar behöver till medikamenter eller måttligt 
bruk?"1 

Husbönderna uppmanades vidare att inte "giva starka drycker till 
2 söner eller tjänare." Dryga böter för överträdelser stipulerades och 

3 vidare tillsattes två ordningsmän för att övervaka reglernas efterlevnad. 
Den skärpning av reglerna, när det gällde hanteringen av brännvin, 

som sålunda kan iakttagas i både svenska och norska socknar, har att 
göra med att bondesamhället hade behov av att skydda sina institutioner 
och intressen gentemot de upplösnings tendenser som följde i samband 
med den ökade befolkningsrörligheten. Befolkningsökningen, proletarise-
ringen och ökad rörlighet, inte industrialisering och urbanisering, var 
de faktorer som först hotade det traditionella bysamhället. Därför skall 
de nya komplex av regler och förordningar, som uppstod i det svenska 
bondesamhället undet 1800-talet, ses mot denna bakgrund. Dessa förhåll
anden har för Frankrikes vidkommande ingående studerats av Eugene 
Weber, "Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 
1870-1914." 

Weber menar att industrialisering och urbanisering var faktorer som 
mycket sent fick inverkan på det franska bondesamhället. Weber påpekar 
också att den rurala migration som förekom i samband med befolknings
ökningen inte främst rörde sig mot städerna: "much rural migration was 
to rural regions: A circuit of backward men and women visiting back-

4 ward regions in which each side preserved its integrity. " Weber konsta
terar också att när migrationen i form av arbetsvandringar innehöll 
moment från en urbaniserad kultur kunde vissa kulturella murar raseras 
mellan migranterna och de bofasta. Någon definitiv kulturell omstörtning 
skedde dock inte, skillnaderna mellan urban och rural kultur var ännu i 
slutet av 1800-talet för stora. "Cultural integration on such divergent 

5 terms was hardly possible." 
I vad mån den ökade befolkningsrörligheten negativt påverkade de 

traditionella regelsystem, som de västerbottniska bysamhällena utformat, 

1 Fahlgren, K (red): Åsele, a.a. s 278. 
2 Ibid. 
3 Ibid. Bestämmelserna förankrades också hos KB. 
4 Weber, E: Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural 

France 1870-1914 Stanford 1976, s 281. 
5 Ibid, s 281. 
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är inte möjligt att här fastställa. Det är dock klart att man sökte skydda 
sig och traditionerna mot nya impulser som ansågs skadliga. 

En mycket viktig faktor härvidlag står att finna på den ekonomiska 
lagstiftningens område. Den nya näringsfrihetslagstiftningen 1864, tillät 
etablering av fasta affärer på landsbygden. Affärsidkarna kom att i hög 
omfattning syssla med vinaffärer. Vin och öl blev lättillgänliga och de 
informella ransoneringssystem, som husbönderna utövade i byarna, 
hotade att raseras. 

I Dorotea fördes en intensiv kamp mot rusdryckshandeln och det i 
dess spår florerande lönnkrögeriet. För att beivra detta avsatte socken
männen en summa pengar, som skulle finansiera angivare. Kyrkan 
stod också i spetsen för kampen mot rusdryckshanteringen, då försälj
ning och lönnkrögeri koncentrerades kring kyrkbyn vid de större hel
gerna. 1895 miste en handlare rätten att sälja vin: "Då nu samtliga 
ledamöterna ha sig väl bekant, att genom ofvannämnde Bergqvists (hand
laren) förfarande fylleri och oordningar mer än ofta förekomma, samt då 
Bergqvist, hvilken trots upprepade varningar från såväl undertecknad 
Ordförande som ock Kronobetjäningen, mer och mer synes utsträcka sin 
rörelse... beslöts enhälligt att han skulle för alltid förbjudas all vidare 
försäljning af nämnda drycker."1 Razziorna fortsatte och två år senare 
gick sockenmännen till kungs "med underdånig ansökan om att Âsele 
Ångbryggeris filial härstädes måtte förbjudas all vidare öltappning och 

o 2 försäljning å Dorotea kyrkplats." Handlaren B.O. Cedergren i Avaträsk 
miste också sina vinrättigheter, då det visade sig att han baserade hela 
sin affärsverksamhet på vinförsäljning, "hvarigenom fylleri, slagsmål och 

3 andra oordningar mycket ofta förekommit..." 
Från Umeå socken kan också flera exempel andras på hur byarna 

sökte reglera alkoholkonsumtion och tillgång till destillerade drycker. 
Redan 1761 ingick Sörfors byamän med en skrivelse till kungs för att få 
till stånd ett förbud mot införsel och konsumtion av brännvin vid byns 
fiskevatten i Sörforsen. Fiskerihanteringen var här förenad med livsfara 
om man hade sprit i kroppen. Det kom också besökare från omkring-
liggande orter, som ville betrakta skådespelet. Dessa personer medförde 
ofta sprit och bjöd fiskardrängarna. Byns egna restriktioner och regler 

1 Kommunalnämndens prot. Dorotea (avskrift) 3/8 1895. 
2 Ibid. 6/11 1897. 
3 Ibid. 14/4 1900. Se även Jansson, T a.a. s 106 ff. Jansson redogör 

för hur lanthandeln innebar nya möjligheter att komma åt starka 
drycker. "Det saknades inte lycksökare bland de första handels
männen." (106). 
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fungerade därför inte och man såg som enda utväg att via ett kungligt 
brev torrlägga fiskeområdet.* 

Förbud kunde också gälla enskilda personer, som hade alkoholprob
lem. "När Tegs byamän var samlade till stämma 1 januari 1829, beslöts 
att det inte skulle vara tillåtet för någon av grannarna att lämna Johan 
Jacobssons hustru något brännvin. För överträdelse av detta beslut 
sattes ett vite av 1 rdr banko, varav hälften skulle tillfalla angivaren 

2 och hälften byns kassa." Exemplen skulle kunna göras flera, men det 
ovan relaterade indikerar dock att bysamhällena hade ett ofta väl ut
byggt socialt kontrollnät när det gällde regleringen av alkoholkonsum
tion. Man tillämpade också som i det sistnämnda fallet kontroll över 
enskilda, som var kända som missbrukare. 

Näringsfriheten skapade också möjligheter för främst brännvinets 
handelskapitalistiska exploatering. De nya formerna för brännvinshan
tering drabbade byarna både socialt och ekonomiskt. 

Det stora problemet för socknarna och byarna inställde sig när 
brännvinet övergick från att vara en naturahushållningsprodukt, som 
kunde kontrolleras av socken- och byamän, till att bli en kapitaliserad 
produkt, som genom den nya näringsfrihetsförordningen 1864 ganska 
fritt kunde saluföras. 

Vi känner exempel på hur de norrländska skogsbolagen kontrollerade 
utminuteringen och genomdrev uppkomsten av försäljningsställen i lands-

3 kommuner mot lokalbefolkningens och kyrkans vilja. 
Byarnas informella rättssystem kom i direkt konflikt med den fria 

spritförsäljningen, då alkoholen verkade som en nedbrytande faktor inom 
såväl den sociala som den ekonomiska sektorn. 

Man måste även söka klarlägga vilka faktorer i det lokala samhället 
som kunde inverka positivt för Sveriges strängaste restriktions sy stem, 
Umeåsystemets genomförande, då de politiska institutionerna i kommu
nerna i södra Västerbotten inte i något fall reagerade negativt gentemot 
de restriktioner som påfördes dem genom stadsfullmäktiges i Umeå beslut 
1923. Detta hänger i hög grad samman med de lägre samhällsskiktens 
kamp mot det s k Göteborgssystemets utformning och tillämpning i Väs
terbotten . 

1 Fahlgren, K: Dryckenskap och nykterhetssträvanden (fr. Fahlgren, K 
(ed.): Umeå sockens historia. Umeå 1970, s 414 f). 

2 Ibid. s 415. 
3 Se nedan kap. om Nykterhetsrörelsens politiska dilemma... 



24 

"Hvad menas med Göteborgssystemet?"* frågade sig G.H. von Koch år 
1900 i en liten pamflett, "Göteborgssystemets teori och praktik." Sys
temet som fullt utbildat infördes i Göteborg 1866 innebar ett försök att 
befria rusdryckshanteringen från privatekonomiska intressen. Göte
borgssystemet skulle vidare söka mildra de sociala missförhållandena i 
samband med utskänkning. Utskänkningsrättigheter skulle enbart komma 
pålitiliga näringsidkare till del. Utskänkningsställena skulle ha karaktä
ren av främst matserverings ställen för arbetarklassen. God och billig mat 
skulle serveras och öppethållandetiderna regleras. Delägarna i bolagen 
erhöll högst 5% v inst på insatt kapital, övriga vinstmedel redovisades till 

2 kommun, landsting och hushållningssällskap. Stadskommunerna blev i 
regel huvudman för systemaktiebolagen. Detta var, enligt von Koch, den 
viktigaste orsaken till systemets misslyckande: "Det ligger nämligen en 
stor fara i ett system, som ger hvarje skattskyldig ett direkt personligt 
intresse i brännvinsförsäljningens ekonomiska behållning. Då denna 
användes att minska de skattskyldiges skatteutgifter, ligger det natur
ligtvis i dessas intresse att rusdryckshanteringen bibehålles och att 
konsumtionen blir så stor som möjligt." von Koch konstaterade därvid, 
att arbetarnas supande minskade skatterna för de välbärgade. "Den 
illusoriska vinsten förvandlar bolagen till lysande affärsföretag, hvilkas 
enda uppgift är att åt stadskassan öfverlämna en så stor penningbe
hållning som möjligt, hvarigenom beloppet å de enskildes debetsedlar 

4 minskas. " Detta torde enligt von Koch inte ha utgjort den ursprungliga 
tanken bakom systemet. I stället borde all inkomst från systembolagen gå 
till staten som sedan hade att rättvist fördela medlen mellan kommunerna 

o  o  5 i förhallande till innevånarantal. Sven Lundkvists undersökningar om 
brännvinsmedlens betydelse för städernas finanser bestyrker i alla delar 
von Kochs iakttagelser. Lundkvist, som utgår från rusdrycksmedels-
kommitténs betänkande och dess insamlade statistiska material, visar 
också att rusdrycksmedlen spelade den största rollen för stadsfinanserna 

0 i städer med mindre än 5 000 invånare. 
Lundkvists siffermaterial upplyser också om att landskommunerna i 

1 von Koch, G.H: Göteborgssystemets teori och praktik, Sthlm 1900, s 
3. 

2 Ibid. s 4, 6 f. 
3 Ibid. s 12. 
4 Ibid. s 12. 
5 Ibid. s 13. 
6 Lundkvist, S: Politik a.a. s 275 ff, se särsk. tabellerna 15, 16, 17 

och 18. 
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betydligt mindre grad än städerna kom i åtnjutande av brännvinsmedel i 
l o  o  2 skattereducerande syfte. Då städerna hade monopol på utminuterirçgen 

genom sina bolag var detta en stor irritation skälla för landskommunerna, 
som fick vara med och subventionera stadsbefolkningens skatter. 

"De flödande intäkterna från brännvinsbolaget blev ett karakteristicum 
för Umeås stadsfinanser. Ingen stad i Övre Norrland kunde visa upp 

o  3 o  o  något likande" , skriver Sven-Ingemar Olofsson i Umeå stads historia. Så 
sent som 1880 utgjorde brännvinsmedlen en större inkomstkälla än kom
munalskatt räknat i kronor. Ännu vid sekelskiftet var vinsterna från bo
laget betydande. Umeå spritbolag hade större inkomster än Luleås bolag, 

o  o  4 trots att Luleå hade tre ganger större folkmängd. 

Diagram 1. 

UMEÅ STADS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1875—1910 
(borgerliga kommunen och församlingen) 

INKOMSTER 
UTGIFTER 
KOMMUNALSKATT 
BRÄNNVINSMEDEL 
KÄLLO* : 

församling« revisionate
le Ull SvarigM offici«»« 
ama« fattigvård oc h 

1«7f 

Från Olofsson a.a. s 43. 

1 Lundkvist, S: Politik a.a. s 276, tab. 16. 
2 Olofsson, S-I: a.a. s 42. 
3 Ibid. 
4 Ibid. s 43. 
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Olofsson har i Umeå stads historia i kapitlet Kyrkan och Folkrörel
serna givit en mycket belysande bild av den tidiga nykterhetsrörelsens 
kamp mot Göteborgssystemet. Han pekar här på Göteborgssystemets 
politiska implikationer: "I städerna blev det därför allt vanligare att 
herrar stadsfullmäktige inte nöjde sig med att vara lagliga huvudmän för 
hanteringen utan själva bildade bolag och drev rörelsen som stadens 
brännvinskungar.11 * Detta skedde också i Umeå där stadens mest eko
nomiskt inflytelserika män övertog kontrollen över bolaget och krogarna. 
Då bolagsägarna också hade nyckelpositioner i stadsfullmäktige och 
därmed kunde bestämma hur många utskänkningsställen som fick finnas 
inom stadens hank och stör, kan man lätt instämma i Olofssons påpe-

2 kände: "I Umeå låg det i dubbel mening pengar i spriten." Syftet med 
systemet var annars att det skulle garantera att inga privata profiter 
fick göras i affärer med sprit utan vinsten skulle gå till det allmänna. 
Det är, trots att stad, landsting och hushållningssällskap fick sina väl 
tilltagna dusörer från brännvinshanteringen, lätt att inse vilka profit
möjligheter de ledande i bolagsstyrelsen fick i form av reducerade kom-
mi^nala utskylder. Vinsterna från kroghanteringen bör inte heller ha 
varit föraktliga. Missbruket ökade också kraftigt, då det var bolagets 
policy att utminutera så mycket sprit som möjligt. Göteborgs sy s temet blev 
därför en av de tidigaste stötestenarna för den samlade nykterhetsrörel
sen, kyrkan och de fria samfunden i Umeå. Petitionslistor mot krogarna 
cirkulerade 1904 och gav uttryck för en stark opinion mot missbruket i 
samband med krogförtäring av alkohol. Protestmöten arrangerades 1906, 
samma år som Gustav Rosén på allvar började engagera sig i nykterhets-

3 rörelsen. Denna fick därvid en kraftfull politisk ledare, som kunde ta 
4 Upp kampen mot högern och Göteborgs sy s temet. 

Det av Rosén ledda frisinnade partiet i Umeå och södra Västerbotten 
kunde alltså falla tillbaka på den gamla antagonismen mellan kyrkan och 
folkrörelserna på den ena sidan och bolagsherrar och kapitalister på den 
andra. I denna segslitna kamp, som också innefattade de ryktbara ume-

1 Olofsson S-I a.a. s 193. 
2 Ibid. s 191 ff. 
3 Ibid. s 195 f. 
4 Nykterhetsfrågans politisering i Umeå före 1915 ligger inte inom denna 

avhandlings ram. Dessa förhållanden har emellertid på ett mycket 
förtjänstfullt sätt behandlats av Olofsson i ovan nämnda verk, där 
nykterhetsfrågans politiska och ekonomiska dimensioner belyses. Det 
stora standardverket om Göteborgssystemet är Thulin, E.J. - Marcus, 
M: Göteborgssystemet 1865 - 1945, Göteborg 1947. Författarna gör 
mycket få ansatser att belysa systemets avigsidor. 
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bråkens epok 1910-1916, hade båda sidor i en ytterst hätsk strid testat 
alla till buds stående medel för att ernå sina syften. Positionerna var 
låsta och nykteristerna kunde aldrig tänka si g att retirera sedan man 
kommit i besittning av den politiska makten 1922. 

Frågan om varför landskommunerna i södra Västerbotten utan större 
protester accepterade Umeåsystemet går kanske inte heller att fullstän
digt besvara. 

Vissa viktiga faktorer skall dock anföras. 
Det frisinnade partiet hade i 1911 års val sin absolut starkaste rep

resentation i just södra Västerbotten. Övriga partier hade mycket be
gränsad politisk representation i kommunala sammanhang. Då de fri
sinnade till övervägande del representerade den profana eller religiösa 
nykterhetsrörelsen är det lätt att inse att protester mot ett system som 
låg så nära förbudet, som lagens råmärken tillät, inte var att vänta från 
detta håll. 

Man uppfattade också alkoholen som det främsta hindret för en positiv 
samhällsutveckling. 

Nya försvarsmekanismer måste därför byggas upp och det är i det 
sammanhanget man måste se nykterhetsrörelsens och väckelserörelsens 
snabba och överväldigande genombrott i det västerbottniska bondesamhäl
let. Här fanns redan en väl förberedd jordmån, där de nya rörelsernas 
ideologiska och politiska budskap tacksamt togs emot. Kampen mot bränn
vinsdraken fördes vidare via de nya organisationerna som också blev 
starka i politiska sammanhang. Den starka etableringen av de ideella 
folkrörelserna i det norrländska bondesamhället blir därvid inte så svår
förklarlig . 

Den amerikanske historikern W.J. Rorabaugh förklarar den ameri
kanska nykterhetsrörelsens snabba utveckling efter 1830 på ett likartat 
sätt. De nya marknadskrafterna försvagade de mindre samhällenas möj
ligheter till självstyre. Den ökade kommersialiseringen av alkoholhante
ringen innebar att varan blev lättillgänglig, vilket ledde till ökat miss
bruk. De sociala följderna av missbruket kunde hota hela samhällen, 
vilket senare skett, då alkohol införts i samhällen med primitiva politiska 
och sociala strukturer. Rorabaugh exemplifierar här främst utifrån in
diansamhällen. Inför detta hot mot de lokala samhällsorganisationerna, 
bildades som försvar nykterhetsföreningar. Dessa blèv en garanti för 
samhällets normala fortbestånd. Rorabaugh laborerar också med medi
cinska teorier om att stress framkallar ökad alkoholkonsumtion. Under 
förändrings situationer ökar i regel stressbenägenheten hos enskilda med 



28 

ökad alkoholkonsumtion som följd. Det var när man såg samhällsvådorna 
av detta, som man började organisera sig mot det onda och kampen mot 
"Demon Rum" på allvar begyntes. Nykterhetsrörelsen fick därvid en 
viktig funktion som en av lokalsamhällets överlevnadsmekanismer. 

Syfte 

Den relativt långa bakgrundsbeskrivningen av det västerbottniska sam
hällets sociala och kulturella miljöer har som huvudsyfte att ge en orien
tering om hur ett huvudsakligen agrart samhälle reagerade på föränd
ringsmekanismer i samband med industrialiseringen av Sverige. Det var 
därvid även nödvändigt att sätta in alkoholfrågan i både ett tidsmässigt 
och samhälleligt perspektiv, då kommersialiseringen av alkoholen betrak
tades som ett hot mot samhället av både bönder och stadsbor. De reli
giösa och profana organisationer som formerade front mot brännvins
draken rekryterade sina medlemmar ur befolkningsskikt, som i politiskt 
sammanhang var klart missgynnade av de rådande rösträttsreglerna. 
Organisationerna blev därför delvis substitut för politiska "folkpartier", 
vilket är viktigt att känna till för förståelsen av hur och varför nykter-
hetsfrågan sedan fick en så central plats i västerbottnisk politik. Det 
har framgått hur bondesamhället sökte skydda sig från alkoholens skade
verkningar genom att av egen kraft söka etablera regler och försvars
mekanismer mot den alkohol, som i kommersiella former drabbade byar 
och tätorter. Göteborgssystemet, med den tillämpning det fick i Umeå, 
var en direkt utmaning mot de lägre klasserna. Brännvinskungarna i 
stadsfullmäktige höll benhårt på sina privilegier, vilket bäddade för en 
bitter klasskonflikt, där brännvinet blev den yttersta symbolen för 

3 kapitalismens orättvisor och obarmhärtighet. Symbiosen mellan de fri
kyrkliga och nykterhetsfolket fick sitt första politiska uttrycksmedel i 
det speciella frisinnade parti som växte fram i Umeå och Västerbotten. 

1 Rorabaugh, W.J: The Alcoholic Republic. An American Tradition. 
Oxford 1979, s 189 f. Angående stressdiskussioner se även s 241 f. 

2 Åberg, I: Förening a.a. s 73 ff. Se även Åberg, I: Folkrörelserna 
och samhället. En kommentar (Scandia 1977, nr 1 s 85). 

3 Levine, H.G: The Birth of Demon Rum: Changing Attitudes About 
Alcohol in America. (Paper presented at the Annual meeting of the 
American Association for Public Opinion Research. Dept of Sociology 
Queens Coll. N.Y. 1981 s 3 f). Levine diskuterar hur alkoholen under 
1800-talet övergår från att vara en positiv symbolfunktion till att 
identifieras med Demon Rum. 
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Fronten mot högern, som var spritkapitalets beskyddare, accentuerades 
kraftigt.* Alkoholens starka negativa symbolvärde för de lägre klasserna 
kom också under slutet av 1910-talet att utgöra en av de främsta orsa
kerna till att det vänstersocialistiska partiet i så stor omfattning kunde 
etablera sig i Västerbotten. Det vänstersocialistiska partiet profilerade 
sig kraftigt just i alkoholfrågan. 

Den starka politiska och ideologiska innebörd som vidhängde nykter
hetsfrågan i samband med Umeåsystemets tillblivelse 1923 var inte fram
sprungen över en natt. Den hade sina rötter långt ner i sjutton- och 
artonhundratalens västerbottniska agrarsamhälle. Umeåsystemet, Sveriges 
strängaste experiment med alkoholrestriktioner, kom visserligen formellt 
bara att existera under fyra år främst på grund av att kontrollfunktio
nerna kring systemet inte var tillräckligt utbyggda. Efter systemets fall 
1927 lyckades emellertid nykterhetsrörelsen och vänsterpartierna i Väs
terbotten ånyo att bygga upp ett restriktions sy stem, som låg det ur
sprungliga Umeåsystemet mycket nära. De frågeställningar som behandlas 
i denna avhandling söker ge svar på varför nykterhetspolitiken fick ett 
så dominerande inflytande just i detta län. Vilka sociala, politiska och 
ekonomiska mekanismer låg bakom den starka förbudsandan i länet inte 
bara fram till förbudsomröstningen 1922 utan ända fram till Brattsyste
mets avveckling 1955. 

1 Samma iakttagelse kan göras angående förhållandena i Norge. Se 
Mjeldheim, L: Parti og r0rsle. Ein studie av Venstre i landkrinsane 
1906-1918. Bergen 1978 s 351. "'Symbiosen1 mellom ventreorganisasjo-
nen og mål- og fråhaldsfolket aksentuerte tendensane til regional kon-
sen tras jon av Vens tres veljarbasis og n0rte motsetningar mellom ulike 
kultursyn i partiet." Mjeldheim visar också att de politiska motsätt
ningarna mellan H0jre och Venstre, p g a bl a nykterhetsfrågans 
starka symbolvärde för det senare partiet, blev så starka att någon 
gemensam borgerlig koalition mot socialismen inte var möjlig, (s 351). 
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II MOT FÖRBUD 

Marken för förbudsrörelsen var, vilket framgått av bakgrunds teckning
en , väl föreberedd i Västerbotten. I Umeå hade arbetare och småbour-
geoisie förenat sig i kampen mot Göteborgssystemets avigsidor. Lands
kommunerna hade också sökt bygga upp skyddsmekanismer mot ohämmad 
vin- och brännvinshandel, som följde i näringsfrihetsreformernas spår. 

I detta kapitel skall nykterhetsrörelsens dilemma inför förbudsomröst
ningen diskuteras. Dilemmat utgjordes av att det politiska systemet ännu 
inte medgav en lösning lagstiftningsvägen genom riksdagen. Första kam^ 
maren fungerade härvid som en effektiv broms mot nykterhetsvännernas 
strävanden. I denna situation tvingades nykterhetsrörelsen till kompro
misser. Man laborerade också med olika nykterhetspolitiska alternativ, 
varav ett var det lokala vetot. 

På det politiska planet arbetade vänsterpartierna, socialdemokrater 
och frisinnade för en lösning av nykterhetsfrågan genom förbud. Stäm
ningarna inom dessa partier var emellertid inte entydigt för förbud, då 
partiledningarna var tveksamma,* Ute i landet blev stämningen irriterad 
då nykterhetsorganisationernas fotfolk krävde aktivt agerande av sina 
egna ledare och vänsterpartiernas politiker. Det är mot denna bakgrund 
man skall se sprickan inom godtemplarorden, som tydligt framträdde vid 
årsmötet i Umeå 1915. 

1 Lundkvist, S: Politik a.a. s 233 ff. 
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De nykterhetspolitiska motsättningarna inom IOGT 1915. 

Vid godtemplarordens trettiosjätte årsmöte i Umeå 1915 kom klara mot
sättningar i dagen mellan en minoritetsfalang, som ville gå direkt mot 
totalförbudets införande utan kompromisser. Majoriteten, som stödde 
IOGT:s verkställande råd, ville först ha frågan om det lokala vetot och 
försäljningsreform i hamn. 

Majoritetsfalangen hänvisade till att förbudet vore ogenomförbart 
under rådande politiska förhållanden. Man kunde visserligen räkna med 
Andra kammarens vänstergruppers enhälliga stöd. Första kammaren, vars 
sammansättning var baserad på den 40-gradiga skalan, skulle effektivt 
kunna stoppa en parlamentarisk, för nykterhets vännerna, positiv lösning 
av förbudsfrågan. * Vidare framhölls att innan "Ett inrymmande i lagstift
ningen av ett särskilt omröstningsinstitut, varigenom det fullmyndiga 
folkets oförgripliga mening med avseende på rus dr y eks trafiken s vara 
eller icke vara kan göra sig gällande, måste sålunda bli det grundlägg
ande, det centrala och ofrånkomliga krav, som det åligger oss att med 

2 förenade och obrutna krafter resa." 
Bakoiri majoritetsgruppens agerande kan utläsas en tveksamhet att lösa 

nykterhetsrörelsens kärnfråga, totalförbudets införande, under före
liggande politiska auspicier. De nödvändiga politiska reformerna, röst
rättsfrågan, folkomröstningsinstitutet etc., måste först genomdrivas, 
innan ett agerande i förbudsfrågan skulle kunna leda till önskat resultat. 
Mot denna majoritetens linje riktades stark kritik från ordensrådgivaren 
Johan Bergman. Bergman och hans anhängare, främst de norrländska 
ombuden vid årsmötet, fylkade sig kring en motion, avgiven av det 
stridbara òmbudet från Norrbotten, Knut Löf. 

Den löfska motionen åsyftade en direkt återgång till den nykterhets
politiska väg godtemplarorden följt fram till 1912. Motionen framhöll att 
man ånyo borde "styra kurs direkt på förbudet (kursiv, i motionen) 

o  o  3 såsom närmaste mål." Löf föreslog vidare, "att Storlogen måtte uttala ett 
bestämt krav på att det nykterhetspolitiska arbetet i landet omlägges i 
direkt syfte att vinna majoritet i riksdagens båda kamrar för införandet 

4 Utan förtialning av fullt effektivt rusdrycksförbud." 

1 Godtemplarordens årsmötesförhandlingar 1915, s 319 ff. 
2 Ibid. s 321. 
3 Ibid. s 137. 
4 Ibid. s 137. 
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Då lagstiftningskommitténs utlåtande över den löfska motionen bestämt 
tog avstånd från motionärens propos om att godtemplarna direkt borde 
arbeta för förbudets införande, utan att sinka den nykterhetspolitiska 
frågans lösande genom vägen över lokalt veto och försäljningsreform, 
inlämnades en reservation av Johan Bergman och Henning Lind. Denna 
reservation kom också att i huvudsak stödjas av Gustav Rosén.1 

Vid omröstningen segrade emellertid lagstiftningskommitténs förslag 
med 680 röster mot 450. De norrländska ombuden från Norrbotten, Väs
terbotten och Ångermanland stödde, på ett undantag när, reservatio-

2 nen. 
Reservanterna hade inte något utformat handlingsprogram för en 

snabb lösning av förbudsfrågan. Detta kom att bli ett av huvudargu-
3 menten mot dem. Reservanterna ansåg dock, att laborerande med alter

nativ, som hade ringa utsikter att förverkligas, enbart skulle förvärra 
situationen, enär man därvid skulle förlora både tid och initiativkraft. 
Något som motståndarna inte skulle vara sena att dra fördel av. Argu
menteringen och konfrontationslinjerna i "taktikfrågan" återkom vid 1916 
års årsmöte i Halmstad, men även här blev resultatet detsamma, den 

4 bergmanska linjen förlorade, när man gick till omröstning. 
Fortfarande stödde majoriteten av ombuden från de tre nordliga dist

rikten inom godtemplarorden: Norrbotten, Västerbotten och Ångerman
land5, minoritetsgruppens yrkanden om en direkt aktion i förbudsfrågan. 

Västerbottningarna var emellertid nu splittrade, då två av fem ombud 
röstade för majoritetslinjens förslag. Gustav Rosén hörde åter till dem 

1 Godtemplarordens årsmötesförhandlingar 1915, s 323. 
2 Ibid, s 325 f. Angående röstsiffrorna bör noteras, att varje ledamot 

förutsattes ha 10 röster. Siffrorna blev därför totalt missvisande när 
de framställdes i pressen. VK är den första tidning som påpekar att 
segern endast kunde skrivas med ett dussintal röster, men man påpe
kade inte hur förfarandet gick till (VK 20/7 -15). Johan Bergman 
klarlade sedan förhållandena i en mot Kvarnzelius polemisk artikel i 
DN 25/7, där han bl a sade:... "som jämte förtigandet av den kuriösa 
tio-dubblingen av varje röstande gjorde den nyttan att Pyrrhussegern 
kunde betecknas som "förkrossande". DN som förhöll sig starkt kri
tisk till de bägge ovan nämnda nykterhetspolitiska linjerna, tackade 
Bergman för denna utomordentligt viktiga upplysning med vilkens 
hjälp tidningen sedan slog åt bägge hållen. Om Bergman skrev man: 
"Tillsvidare ligger ju ändå saken så att segern faller under den 
klassiska formeln: om inte om varit emellan, så hade kärringen skjutit 
björnen". (DN 27/7 -15). 

3 Johansson, H: Den svenska godtemplarrörelsen och samhället. Sthlm, 
1947 s 238. 

4 Ibid. s 201 f. 
5 Ångermanland bestod eg. av tre distr. ; norra, södra och Sollefteå. 
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som höll på Johan Bergman.1 De norrbottniska ombuden med Knut Löf i 
spetsen stödde mangrant den bergmanska linjen, under det att endast en 

o 2 av angermanlänningarna stod fast vid denna politik. 
Johan Bergman fick omgående efter storlogemötet i Umeå 1915 tillfälle 

att i två artiklar i Dagens Nyheter få ge utlopp för sin indignation över 
årsmötets beslut. Dagens Nyheter tog bestämt avstånd från förbudet och 
tidningens chefredaktör Otto von Zweigbergk stödde den brattska linjen. 
De bergmanska artiklarna kom med skärpa att markera dennes avgång 
som kulturskribent för Aftontidningen. Aftontidningen ägdes av nykter
hetsradikalerna inom det Liberala Samlingspartiet och dess chefredaktör 
var Carl Ekman. 

Artiklarna utgjorde ett fron talangrepp mot den av godtemplarorden 
vid årsmötet antagna nykterhetspolitiska linjen. De måste också ses som 
en personlig vidräkning med ordenschefen Svante Kvarnzelius, vilken av 
Bergman betraktades som personligt ansvarig för den tvehågsenhet och 

3 kompromissvilja, som präglat orden efter 1911. De personliga motsätt
ningarna mellan Johan Bergman och Svante Kvarnzelius var i det när
maste oöverbryggbara. Den sistnämnde anklagades för att stå bakom alla 
olyckor som drabbat Bergman under de senare åren - uteslutandet av 
Bergman ur den internationella styrelsen vid världs storlogemötet i Kris
tiania 1914 och manövrer som fick till följd att densamme inte återvaldes i 
sin funktion av orden s rådgivare vid storlogemötet i Umeå 1915 - vilket 

4 lett till att Bergman försatts i ostracism inom orden . Kvarnzelius var 
emellertid inte den ende som fick stå i skottgluggen för det bergmanska, 
tunga artilleriet, som även riktade sina salvor mot partiledaren Karl 
Staaff: "som bekant sjönk liberala partiets numerär högst betydligt, med 
över 40 procent vid dessa båda val (1914 I o II förf. anm.). För detta 
ha vi att tacka hr Staaff s i så många stora frågor (främst nykterhets
frågan, förf. anm.) opålitliga och vacklande politik. Felet med hr Staaff, 
ur vår synpunkt, är - trots hans obestridliga duglighet och många för
tjänster - att hans politiska antecedentier icke kunna inge kritiska för
budsvänner någon visshet om var man har honom, när det en gång 
gäller. Den som svikit i androm styckjom, kan tyvärr befaras svika även 

5 i dryckjom..." 

1 Godtemplarordens årsmötesförhandlingar, 1916, s 344. 
2 Ibid, s 344. 
3 DN 25/7 -15. Rosénska klippsamlingen vol. 44. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Ivan Bratt fick också sin beskärda del av den bergmanska gallan. 
Bratt anklagades öppet för att springa högerns och spritintressenternas 
ärenden. Hans försäljningsreform hade väl förankrats hos högern: "Tag 
mitt system så slipper ni förbudet."1 Högern insåg, enligt Bergman, 
snabbt möjligheterna i det brattska systemet, som också blev dess nyk
terhetsprogram. Bratt ilade sedan raskt vidare till vänstergruppernas le
dare och även hos dessa lyckades han förankra sitt program," i det han 
- i djärvt förtroende till den mänskliga naivitetens makt - intalade dem 
formeln fTag mitt system, så kommer ni fortare fram till förbudet1 - raka 
motsatsen till hans första paroll och verkliga tanke - synes striden 
komma att stå mellan Brattska linjen å ena sidan och ingenting å den 
andra. 

I den andra DN-artikeln angrep Bergman nykterhetsrörelsen, för dess 
lama agerande vid kandidatnomineringen till Första kammaren i samband 
med riksdagsupplösningen 1911. Nyvalet var en följd av den nya röst
rättsreformens ikraftträdande. Man hade vid detta tillfälle haft alla 
möjligheter att för långliga tider framåt ernå en säker förbudsmajoritet. 
"I stället såg man likgiltigt på och förhöll sig i nykterhetspressen hu
vudsakligen refererande, när vid det viktigaste valtillfället i vår gene
ration avunden, bygdepatriotismen och den privata vänskapspolitiken 

3 fingo förråda de större synpunkterna..." 
Artikeln utmynnade sedan i en allvarlig kritik av sammankopplingen 

mellan försäljningsreformen och det lokala vetot, då man med all säker
het, enligt Bergman, skulle tubbas till att acceptera det första alterna
tivet och genom Första kammarens agerande förlora striden om det lokala 

«. «. 4 vetot. 
Dessa artiklar väckte stort rabalder inom de liberala och frisinnade 

leden. Kulturradikalerna kring DN gick redan samma dag som den andra 
artikeln publicerades till storms mot såväl Bergman och Kvarnzelius, som 
kretsen kring C-G Ekman och Aftontidningen. DN, som stödde Bratts 
linje, uttryckte nu en stilla förhoppning, "att det praktiska reformar-

o  o  5 betet skall få sitt, medan de stora absolutisterna slåss." 
Bergman måste själv ha varit medveten om vilket vapen han satte i 

händerna på DN när han bröt med den nykterhets vänliga Aftontidningen 

1 DN 25/7 -15. Rosénska klippsamlingen vol 44. 
2 Ibid. 
3 DN 27/7 -15. Rosénska klippsamlingen vol 44. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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och gav off enlighet åt de djupa motsättningar som existerade inom nyk
terhetsrörelsens egna led. Detta framgår också av hans andrå DN-arti-
kel, där han klart och tydligt framhöll DN, som den verkliga seger
herren i kampen mellan honom själv och Kvarnzelius. 

Taktikfrågan hade också, som bl a Hilding Johansson, Sven Lundkvist 
och Arne Svensson påpekat, en politisk dimension. Högern, som var di
rekt förbudsfientlig, undvek att ta upp nykterhetspolitiska spörsmål i 
sitt program, medan både liberaler och socialdemokrater, som stödde 
förbudssaken, hade formuleringar om det lokala vetot och allmänt rus-

2 drycksförbud som väsentliga inslag i respektive partiprogram. Hilding 
Johansson har emellertid visat att man inom dessa partier kan skilja 
mellan å ena sidan en nivå av godtemplare, som var professionella poli
tiker, dvs aktiva i riksdag och partistyrelse, och å andra sidan en 
annan grupp, som representerade oppositionen inom respektiva parti. 
Den förstnämnda gruppen fanns företrädesvis representerad i majori
tetsfalangen inom IOGT, medan den sistnämnda representerade opposi-

3 tionen inom såväl partierna som inom orden. 
Naturligtvis kom också förbudsfrågan och andra nykterhetspolitiska 

avgöranden, att i hög grad sätta sin prägel på det politiska livet över 
huvud taget i Sverige. Nykterhetsfrågan var en av många anledningar 
till det socialdemokratiska partiets splittring 1917, vilket ledde till upp
komsten av ett vänstersocialistiskt parti. Detta klövs i sin tur 1921 då 
Sveriges Kommunistiska Parti bildades. Den vänstersocialistiska mino
riteten omorganiserade därefter resterna av partiet. Vänstersocialisterna 
engagerade sig fram till 1923, då partiet uppgick i SAP, mycket starkt i 
kampen för förbudet. Även inom den liberala rörelsen fick förbudsfrågan 
avgörande konsekvenser och ledde till partiklyvning av Frisinnade 

4 Landsföreningen 1923. 

Taktikfrågorna och den västerbottniska nykterhetsrörelsen 

Taktikfrågorna och senare förbudsomröstningen, kom som ovan nämnts, 
att sätta sin prägel på den partipolitiska situationen i Sverige. Inom 
socialdemokratin fanns en grupp, som radikalt motsatte sig alla komp

1 DN 27/7 -15. Rosénska klipsamlingen vol 44. 
2 Johansson a.a. s 205 f, 209 ff. 
3 Johansson, H a.a. s 205. 
4 Rönblom H-K: Frisinnade landsföreningen 1902-1927 (akad. avh.) 

Uppsala 1929, s 315 f. 
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romisser med förbudsmotståndarna. Denna grupp fanns 1921 organiserad, 
som Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti, med Ivan Vennerström och 
Elof Lindberg som portalfigurer. SSV skiljde sig främst från SAP i 
försvars- och nykterhetspolitiskt avseende. Nykterhetsfrågan användes 
som argument mot SAP, som intog en kluven hållning till förbudet.1 

Frisinnade Landsföreningen lyckades trots splittringstendenser hålla 
ihop till efter förbudsomröstningen, då skillnaderna i nykterhetspolitiskt 
avseende medförde att de icke förbuds vänliga grupperna bildade Sveriges 
Liberala Parti under Eliel Löf gren. 

Utgjorde de nykterhetspolitiska frågorna en viktig och allmänt integ
rerad del av den svenska vänsterns program, så kom de att få en ännu 
större politisk betydelse i Västerbotten, där nykterhetsfrågorna, vilket 
skall visas i senare kapitel, direkt fick en avgörande betydelse för 
vänsterpartiernas framväxt, ideologiska uppbyggnad och förmåga att 
mobilisera väljarkåren. Västerbotten, som i varje fall sett med social
demokratiska ögon, utgjort en i det närmaste vit fläck på kartan in
lemmades i den vänstersocialistiska rörelsen. De liberala grupperna 
samlades kring den stridbare Gustav Rosén och hans radikala frisinnade 
parti, vars ideologi gått till eftervärlden under beteckningarna "norr
landsfrisinnet" och "västerbottensfrisinnet." 

Nykterhetsfrågornas inlemmande i de olika vänsterpartiernas ideolo
giska arsenaler skall utförligare behandlas i senare kapitel. 

Det står klart att man för att kunna utröna hur och varför de nyk
terhetspolitiska avgörandena satte en så signifikativ prägel på den väs
terbottniska politiken, måste analysera hur nykterhetsorganisationerna, 
såväl de profana som de religiösa, själva agerade. Man måste också 
fastställa i vilken grad de kunde påverka de politiska partierna och 
genom dessa artikulera sina krav. 

Västerbottningarna stödde, vid godtemplarordens årsmöte i Umeå 1915, 
den bergmanska linjen och slöt upp kring den löfska motionen. Man re
serverade sig också mot lagstiftningskommitténs förslag, som innebar en 
fördröjning av förbudsfrågans lösning. Några ytterligare protestaktioner 
kan man inte utläsa ur årsmötestrycket. 

Går man däremot till andra typer av källor, som länspressen och 
IOGT:s i Västerbotten eget Månads- och Programblad, så kan man få en 
ganska klar bild av hur man uppfattade huvudorganisationens agerande i 
taktikfrågan. 

1 Branting var motståndare till förbudet. Se nedan kap. Vänstersocia
lismen, i svensk och västerbottnisk politik. 
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IOGT:s Månads- och Programblad iakttog under åren närmast före 
1915 en försiktig hållning i taktikfrågan, så till vida, att man inte på 
ledarplats fördömde det lokala vetot. Klart framgick emellertid, att man 
krävde allmänt rusdrycksförbud, även om man inte lade fram något 
tidsprogram för denna frågas lösning. Dock kan man från 1914 i tid
ningen skönja tendenser som vittnar om ovilja mot det lokala vetot. 
Programbladets åsikter sammanföll mer med den bergmanska direkta 
förbudslinjen, som denna kom att lanseras 1915. 

I en artikel, "Godtämplarorden och politiken", gick logetemplaren från 
Skansholm, J P Dahlberg, till storms mot det lokala vetot: "Nu kräva vi 
absolut rusdrycksförbud i hela riket (kursiv i texten), och bry oss icke 
ett dugg om några lokala veto eller dylikt och vi ha socialisterna och 
större delen av de frisinnade riksdagsmännen i andra kammaren på vår 
sida, ..."* 

Dahlberg visade också i artikeln på att möjligheter till en politisk 
lösning av förbudsfrågan inom en snar framtid saknades på grund av 
Första kammarens motstånd, men lika lite, som Löf och Bergman, var han 
i stånd att skissera en lösning på detta problem. 

I en senare artikel ondgjorde sig Dahlberg åter över det lokala vetot. 
Vetot skulle visserligen kunna innebära att man röstade bort t ex kro-
garna i en ort. Man kunde också rösta mot oktroj för utskänknings-
s t alien a, men inget kunde hindra en medborgare i ett torrlagt område att 
inhandla sprit från ett annat område, "ty det lokala vetot stänger icke 
enskilda att rekvirera sprit för sitt behov från orter varifrån det kan 
fås."2 

Dahlberg menade också, att i de icke torrlagda områdena skulle rus
dryckshanteringen blomma upp som aldrig tillförne, "ty det finnes kom
muner inom vårt land som ägas nästan uteslutande av spritinträs sen ter 
och från dessa kommer rusdrycksfloden att ständigt välla över land och 
folk.. ,"3 

Liknande men mindre klart formulerade tankegångar lanserades också 
av en broder Carl Jacobsson, som menade att nykterhetsrörelsen,"... 
nöjer sig blott med ett lokalt veto + Brattska linjen och maskerar för
såtligt det hela genom att åberopa nykterhetslagstiftningskomiténs be-

4 tänkande." Skribenten frågade sig också varför nykterhets vännerna, 

1 Mpbl nr 12 1914. 
2 Ibid. nr 5 1916. 
3 Ibid. nr 6 1916. 
4 Ibid. nr 1 1915. Jacobsson var en av nykterhetsrörelsens portalfi

gurer i Umeå. 
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som hade förbudet som slutmål, behövde laborera med partiella reformer. 
"Är det inte ett hån mot oss själva, att vi skola begära en revision av 
rusdryckslagstiftningen, en revision, som inte kan ha annat till följd än 
ett tryggande av rusdrycksnäringen."* Jacobsson var dock främst kri
tisk mot försäljningsreformen. Han ville ha det lokala vetot följt av för-
bud.2 

Signaturen Filon, Nils Edin, berättar i Programbladets majnummer 1915 
om en tågresa, där han träffade och inledde samtal med den kände 

3 o nykterhetsmannen August Berglund från Boden. 
Artikeln är upplagd efter dialogmönster och Berglund leder diskus

sionen. Berglund frågar rakt på sak Filon om Umeågodtemplarna kan 
tänka sig att ställa upp för en politik, som skulle leda till att person
sammansättningen i Storlogens Verkställande Råd ändrades, då rådet med 
nuvarande personsammansättning utgjorde ett hot mot rusdrycksförbudet. 
Härtill gav Filon undvikande svar. Sina egna tankar redovisar han inför 
läsarna i en parentes: "Jag tänkte för mig själv: nog tänker många U-å 
godtämplare avsätta ett och annat råd, distriktrådet nämligen, men så 
högtflygande planer som att avsätta värkställande rådet i storlogen ha de 
nog ändå inte."^ Berglund forstatte sedan sin kanonad mot Storlogens 
ledning och dess inställning i nykterhetsfrågorna. Rörelsens oförmåga att 
gå rakt mot förbudet skulle enligt Berglund komma att innebära katast
rofala medlemsförluster. "Skall det fortgå på det här sättet så är det om 

o 5 tio år inte mycket kvar av godtemplarorden. " Filons försiktiga invänd
ningar slogs alltid raskt bort av Berglund, som talade om det lokala 
vetot som en halvmesyr och förordade rakt spår mot förbud utan komp
romisser. Det är också intressant att notera att Berglund klart kon
staterade att en av de stora farorna för en folkrörelse, av nykterhets
rörelsens karaktär, låg i oförmågan att ge klara ideologiska målsättningar 

g 
som sedan kunde realiseras. 

Någon entydig linje i nykterhetsfrågan för Västerbottens del kan inte 
utläsas av ovanstående artiklar och citat. Dock kan skönjas en begyn
nande ovilja och irritation gentemot Storlogens program och agerande. 
Det var främst kompromisspolitiken som man såg som en fara för rö-

1 Mpbl nr 1 1915. 
2 Ibid. nr 1 1915. 
3 Johansson, H: a.a. s 199. A.B-d, en av männen bakom den löfska 

motionen. Riksdagsman för de frisinnade, advokat, Boden. 
4 Ibid. nr 5 1917. Någon palatskupp kom ej till stånd i Västerbotten. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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reisen. Att ta det lokala vetot och försäljningsreformen vore kompro
metterande, då detta av medlemmarna kunde uppfattas som defaitism. Man 
hade, trots att den politiska lösningen måste ligga i framtiden, mer att 
vinna på att driva en konfrontationspolitik som syftade till förbud utan 
kompromisser. Dessa tankar hade också slagit rot i Västerbotten före 
storlogemötet i Umeå 1915. Nils Edin talade redan i maj 1915 i Program
bladet utan omsvep om att det fanns planer på en kupp mot det sittande 
distrikts rådet och August Berglunds kätterska åsikter redovisades öppet. 

Gustav Roséns agerande inför och efter storlogemötet, där han till
sammans med Johan Bergman och Henning Lind reserverade sig mot lag
stiftningskommitténs behandling av Knut Löfs motion, kännetecknades 
inte heller av något större mått av konsekvens. I januari 1915 försvarade 
t ex Rosén det lokala vetot och försäljningsreformen i en nykterhets-
politisk debatt i Umeå Nykterhetsfolks Centralförening. 

Föreningen antog därefter ett uttalande, där dessa punkter ingick. 
Motståndarna ville ha till stånd ett uttalande som i princip hade samma 
innehåll, som den senare löfska motionen.* 

Roséns egen tidning, Västerbottens-Kuriren, kommenterade inte heller 
i nämnvärd grad den löfska linjens nederlag vid storlogemötet. Man nöjde 
sig med att konstatera: "Nederlaget blir icke fullt så förkrossande om 
man betraktar de riktiga voteringsiffrorna: 680 mot 450. Dessa visa att 
det erfordrades en överflyttning av blott ett dussin personer för att hr. 

o 2 Bergman skulle ha erhållit majoritet." I artikeln framhävdes vidare att 
Första kammaren fortfarande hade möjlighet att avvisa det lokala vetot. 
Samtidigt trodde tidningen att den nykterhetsvänliga delen inom högern 
hade möjlighet att utöka sitt inflytande så att vetoreformen kunde gå 
igenom. "Den starka minoritet som nu fanns inom storlogen visar till
räckligt tydligt att det är sista gången som landets 200 000 godtämplare 

o 3 erbjuda lokalt veto som övergångsplattform till förbudet." Rosén tillhör
de också vid storlogemötet 1916 reservanterna för Bergman-Löf^. 

Det är svårt att klargöra hur Gustav Rosén i verkligheten såg på 
frågan om det lokala vetot. Vid de bägge storlogeårsmötena 1915 och 
1916, stödde han minoritetslinjen, som ville gå direkt på förbudet. I de 
lokala nykterhetsorganisationerna försvarade han under samma tid det 

1 Lyxell, T - Borg, A: Förbudsomröstningen 1922 i Västerbottens län 
(opubl. sem. upps. i historia) Umeå 1979. 

2 VK 20/7 1915. Varje ombud förfogade över 10 röster. 
3 Ibid. 
4 Godtemplarordens årsmöteshandlingar 1916, s 339. 
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lokala vetot. Rosén kom också, vilket skall visas senare, att bygga upp 
det lokala nykterhetspolitiska program, som gått till historien under 
namnet "Umeåsystemet", efter principer som hade starka influenser från 
det lokala vetot. 

Stellan Rosén har uttryckt sig följande angående faderns engagemang 
i nykterhetsfrågan: "Rosén ivrade mycket för lokalt veto. Eftersom 
Första kammaren flera gånger hindrat frågans lösning, borde referendum 
införas, så att folket fick säga sin mening, ansåg han. Folkomröstning 
var också nödvändig, för att man inom rimlig tid skulle kunna få olika 
frågor genomförda. I riksdagen borde röstningen ske öppet, så att varje 
riksdagsman tvingades att stå vid sitt ord."1 

Det verkar även som Rosén, liksom Bergman, hyste starka personliga 
antipatier gentemot Svante Kvarnzelius. Denna ovilja mot Kvarnzelius kan 
utgöra en förklaring till Roséns agerande i nykterhetsfrågan vid stor
logemötena, där han tillsammans med Bergman sökte desavouera Verk
ställande Rådets politik, trots att han själv på det lokala planet i Väs
terbotten, stod för en nykterhetspolitisk linje som ganska väl överens
stämde med vad Verkställande Rådet förordade. 

Vari motsättningarna mot Kvarnzelius låg kan här inte till fullo ut
redas, men indikationer på att personliga antipatier förelåg kan redovi
sas. I det rosénska klipparkivet, omfattande 65 volymer, behandlas 
nykterhetsfrågan i två band. Fram till 1922 är klippen mycket sporadiska 
och omfattar endast ett tiotal nyckelartiklar, varav fyra behandlar tu
rerna kring storlogemötet i Umeå. 

Två av de övriga artiklarna utgör snabb skis ser över Svante Kvarnze
lius som politiker och nykterhetsman. Kvarnzelius' personliga egenskaper 
avhandlas också i dessa på ett negativt sätt. Artiklarna innehåller un
derstrykningar, vilket nästan inte alls förekommer i klippsamlingen. 
Understrykningarna är koncentrerade till negativa sidor i Kvarnzelius 
personlighet. 

I den första artikeln, införd i SvD 1908 under rubriken, "En nykter 
nykterhets vän", signerad Juvenalis återfinnes följande karaktäristik över 
Kvarnzelius: "Ett utmärkande drag för hr Kvarnzelius är hans modera
tion, hvilken tydligast visar sig, när det gäller nykterhetsfrågan. Han 
är som så många andra medlem av nykterhetsgruppen och därtill absolu
tist - man behöfver nämligen inte vara det senare för att blifva det förra 
- men han har icke af den anledningen tappat eftertanken. Han synes ej 

1 Rosén, S: Folkpartiet i Västerbotten 1910-1960. Umeå 1960 s 44. 
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heller bland undertecknarna till motionen om totalt rusdrycksförbud, men 
han har i stället föreslagit en utredning om det kan gå för sig att undva
ra brännvinsmedel i statens och kommunernas hushållning. Han står allt 
för mycket på fast mark för att icke räkna med miljonerna, och förrän 
penningfrågan är utredd lönar det sig inte att söka realisera idealen. 
(Roséns understrykningar)* 

Tilläggas bör att SvD, trots vissa ironiseringar, såg positivt på 
Kvarnzelius. 

Kvarnzelius reformism i nykterhetsfrågan måste för Rosén framstå 
som förräderi av de högsta idealen. 

Rosén var vid denna tidpunkt hårt engagerad för förbudssaken och 
han var en av de pådrivande krafterna bakom den s k förbudsomröst-

2 ningen 1909-10 i Västerbotten. 
Det var inte bara Kvarnzelius' avvikande åsikter i förbudsfrågan som 

retade Rosén. Det i artikeln omnämnda förslaget om utredning om bränn
vinsmedlen gick också stick i stäv mot en annan av de rosénska käpp
hästarna i nykterhetspolitiska sammanhang. Rosén menade att allt pri
vatintresse måste bort från rusdryckshanteringen. Vidare skulle stat 
och kommuner omedelbart avveckla inkomsterna från rusdrycksmedlen. 
Rosén gav i en artikel i VK sin syn på den kungliga kommitté, som bil
dades 1909 och där Svante Kvarnzelius ingick. 

Han ironiserade över Kvarnzelius och talade om den stora seger som 
denne hemfört åt nykterhetsfolket (nykterhetsfolket är understruket 
i artikeln). Man kunde nu endast vänta sig något utlåtande och ett 
par reservationer, "varmed frågans slutliga avgörande på det enda rik-

3 tiga sättet kan undanskjutas till en avlägsen framtid." Regeringen gra
tuleras till sin klokhet, "att sätta in sådana speciella nykterhetsmän i 
denna komité som ingalunda äro omöjliga när det gäller kompromisser."^ 
Kort sagt, Kvarnzelius hade enligt Rosén sålt nykterhetsrörelsens ideal 
och program för en grynvälling. 

Kvarnzelius måste, för Rosén, ha framstått som en ytterst opålitlig 

1 SvD 25/2 1908. Rosénska klippsaml. vol 44. Se även Lundkvist, S: 
Politik a.a. s 258 f. Kvarnzelius var enl. Lundkvist mycket skeptisk 
"mot den politiska organisationsapparat, som representantförsamlingen 
höll på att bygga upp..." Lundkvist säger vidare om Kvarnzelius, 
"att ju mer framträdande politiker en nykterhetsledare var, desto 
försiktigare blev han." a.a. s 260. 

2 Rosénska ark. Personliga ant. 1908-15. 
3 VK aug. 1909 (odat.) Rosénska klippark. vol 44. 
4 Ibid. 
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person, som i nykterhetspolitiska spörsmål vände kappan efter vinden. 
Anton Wikström gav i ett senare sammanhang relief till västerbott-

ningarnas missnöje med den politik som förts av Kvarnzelius i en artikel 
i Norra Västerbotten. Wikström var i denna artikel upprörd över att 
Bergman, inför motståndarna och hela svenska folket, blottlagt stridig
heterna inom orden. 

Wikström kritiserade också Bergmans nykterhetspolitiska linje och för
svarade både det lokala vetot och försäljningsreformen. Han menade vi
dare att många av dem som röstat för Bergman, även norrlänningarna, 
inte sympatiserade med hans program, men väl med hans person. Detta 
skulle ses som ett förtroen devo tum "och soulangera honom för förmenta 
oförrätter."* Kvar står det faktum, att Rosén, som 1915 inte i den reella 
politiken var emot det lokala vetot och försäljningsreformen, röstade för 
Bergman och inte för Kvarnzelius 1915 och 1916. 

På det rikspolitiska planet tillhörde Rosén, som förstakammarledamot, 
den yttersta vänstern inom de frisinnades led. Hans patos i försvars
frågan är välbekant. När Karl Staaff efter sin demissionering 1914 ansåg 
sig tvingad att ge vika för regeringen Hammarsköld i försvarsfrågan, 

2 lämnade Rosén tillsammans med Anton Wikström Liberala Samlingspartiet. 
Rosén kom dock mycket snart att ändra sig och återinträdde i partiet 

3 efter landsmötet i augusti samma år. 
Jarl Torbacke har i sin avhandling, "Journalistik på osäkra villkor", 

som behandlar den liberala Af ton-Tidningen, konstaterat ett politiskt 
samband och samarbete mellan Gustav Rosén, Carl Ekman och Felix 
Hamrin.^ Alla dessa tre var också nitiska folkrörelsemän. De hade via 
folkrörelserna tillkämpat sig sina politiska positioner. Ekman hade dess
utom nära relationer till Staaff, vilket kanske kan förklara att Ekman 
lättare än Rosén kunde acceptera partiets svängning i försvarsfrågan. 
Den Staaffska politiken innebar att partiet tvingades lämna sina radikala 
positioner för att kunna hålla samman styrkorna. 

Staaff kom dock under sin sista tid att allt mer ägna sig åt nykter
hetsfrågan. Om denna Staaffs omsvängning sommaren 1914 skriver Tor
backe: "Från sommarens politiska strider finns bevis för nykterhets
frågans centrala betydelse i de taktiska manövrerna. Högermannen Ha
milton berättar, att Staaff 'och hans vänner numera sätta sina förhopp

1 NV 3/8 -15. 
2 Torbacke, J: Journalistik på osäkra villkor. Den liberala Afton-Tid-

ningen och dess föregångare. (Akad. avh.) Sthlm 1966, s 185 f. 
3 Ibid. s 186. 
4 Ibid. s 298, 315. 
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ningar att återkomma till makten framför allt just på nykterhetssaken'".1 

Efter den liberala kapitulationen i försvarsfrågan bedömde socialdemo
kraten Palmstierna såväl Staaffs som Lindmans attityd i nykterhetsfrågan 

o 
som "valfiske". "Två gånger uppträdde han (Staaff förf. anm.) i riks
dagsdebatter: vid det ena tillfället talade han för den liberala partimotio
nen i frågan - i sak nära förbunden med nykterhetskommitténs betän
kande - vid det andra uttryckte han sin harm över att Första kammaren 
förkastat bevillningsutskottets kompromissförslag, i vilket den liberala 
motionen r/esulterat. Detta sista tal fick av Gustav Rosén, som då verka
de för en fronderande partibildning, i Västerbottens-Kuriren betyget 

3 'glänsande'". Torbacke menar att Staaffs nyväckta intresse för nykter
hetssaken under 1914 förmodligen konsoliderade partiet efter utträdena 

4 o och valnederlagen. Genom sin aktivering i nykterhetsfragan räckte 
Staaff ut handen till den radikala folkrörelsegruppen inom partiet och 
dessa var inte sena att gripa den utsträckta handen. 

C-G Ekman var en varm anhängare av det lokala vetot som första 
etapp mot totalförbudet, och när han 1913 lämnade sin post som chef
redaktör för Eskilstuna-Kuriren för motsvarande tjänst på Afton-Tid-
ningen, fick han stora möjligheter att driva och politisera nykterhets
frågan. Johan Bergman kom exempelvis att fungera som medarbetare på 

5 tidningens kultursida. 
Ekman hade vid övergången till Afton-Tidningen uppenbarligen planer 

på att, som sin efterträdare på Eskils tuna-Kuriren s chefsstol, få Gustav 
Rosén. Torbacke har noterat att Ekman kvarstod som ansvarig utgivare 
för Eskils tuna-Kuriren fram till hösten 1914, "möjligen markerar det att 
han betraktade tidningen som en reträttmöjlighet och den inledande 

g 
perioden i Stockholm som en prövotid. " Det kan också ha varit så att 
Ekman ville hålla dörren öppen för Gustav Rosén, som hade allvarliga 
planer på att acceptera posten. Rosén hade hårda dagar i Umeå under 
denna tid, som av S-I Olofsson karaktäriserats, som "de ryktbara umeå
bråkens tid".7 

"Umeåbråken" urartade enligt Olofsson, till en personlig vendetta mot 
Rosén från stadens konservativa jurister med stadsfogden Sven Hallström 

1 Torbacke, J: a.a. s 221 och not 144. 
2 Ibid. s 221 och not 145. 
3 Ibid. s 221 och not 148. 
4 Ibid. s 221 f. 
5 Ibid. s 162. 
6 Ibid. s 172. 
7 Olofsson, S-I: Umeå stads historia 1888-1972. Umeå 1972, s 298 ff. 
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som drivande kraft. Hallström hade bl a 1910 bokfört Rosén för rest
skatt, men så sent inför valet, att Rosén därigenom förlorade rösträtten. 
Den nitiske stadsfogden sökte också med alla medel stoppa Västerbottens-
Kurirens utgivning genom att bl a söka förmå borgenärerna att sätta 
tidningen i konkurs. Rosén lyckades emellertid klara upp de ekonomiska 
problemen, men utsattes för ständiga trakasserier, som Olofsson ser det, 
i form av återkommande tryckfrihetsåtal. Ett av dessa åtal förorsakat av 
en VK-artikel, som ansågs innehålla beskyllningar mot stadsfiskalen A.H. 
Landgren för tagande av muta, ledde till att Rosén fälldes i juli 1915. 
Domen löd på tre månaders fängelse och skadestånd till Landgren till ett 
belopp av 2 000 kr. Tryckfrihets domen stod fast i hovrätten och Rosén 
fick under våren 1916 avtjäna sitt fängelsestraff.1 Det är knappast för
vånande att Rosén i detta kärva klimat reflekterade på att lämna Umeå. 
"Själv synes Gustav Rosén aldrig ha hyst någon tvekan om de konserva
tiva motståndarnas taktik och särskilt de mot honom rabiata juristerna. 
Men sedan dessa drivit det därhän, att det mera blev en strid om person 
än sak, återstod för honom uppenbarligen endast två utvägar- att rymma 
fältet eller framhärda. Han kunde emellertid varken förneka sin politiska 

2 övertygelse eller överge sina anhängare. " 
Sonen Stellan Rosén har lämnat följande redogörelse för faderns flytt

ningsplaner: "Gustav Rosén levde ett äventyrligt liv med de täta tryck
frihetsåtalen, flera dock med friande utslag. Men han började bli trött på 
stridigheterna. I början av september avslöjade Västerbottens-Nyheter, 
att Gustav Rosén skulle bli redaktör för Eskilstuna-Kuriren.. . Rosén 
meddelade sedan i VK, att han den 10 augusti hade utsetts till huvud
redaktör för Eskilstuna-Kuriren. Han skulle efterträda Carl Gustaf 
Ekman, som övertog Aftontidningen i Stockholm. Redan den 21 augusti 
hade Rosén avsagt sig. Efter enträgen vädjan från sina meningsfränder i 
Västerbotten beslöt han att avstå från flyttningen söderut. Han skrev i 
VK: Min avsikt var att lämna Umeå. Även en stark människa kan trött-

3 na..." Stellan Rosén kommenterar som avslutning: "Det är inte otänk
bart, att Gustav Rosén sedan ångrade sig."4 

Det var Ekman själv som per brev meddelade Rosén nyheten om ut
nämningen den 10 augusti. Brevet var undertecknat, "vännen Carl 
Ekman".5 

1 Olofsson a.a. s 355 ff. 
2 Ibid. s 301. 
3 Rosén, S: Västerbottens-Kuriren 1900-1975. Umeå 1975, s 44. 
4 Ibid. s 44. 
5 Brev från Ekman till Rosén 10/8 1913 (handl. rör. G Rosén). 
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Dagen efter anlände lyckönskningar från andrakammarledamoten Axel 
Modig, som väntade sig mycket av den nye chefredaktören. Modig skrev 
bl a: "Du må tro det varit åtskilligt i görningen för andra personer, men 
du var för stark och segrade."* 

Detta in dikerar klart att Rosén hade intima kontakter med C-G Ekman 
och de liberala nykteristerna i gruppen omkring Afton-Tidningen. Roséns 
liksom Ekmans engagemang i nykterhetsfrågan blir starkt efter det att 
den första besvikelsen över partiets misslyckade försvarspolitik gradvis 
ebbade ut. Det var ganska naturligt att dessa båda politiker med genuin 
folkrörelsebakgrund med liv och lust skulle ge sig i kast med denna 
uppgift, som kunde tjäna som hederlig reträtt inför väljarna. 

Nämnas bör att Ekmans agerande i nykterhetsfrågan ofta gav anled
ning till kritik från partivännerna både inom den kulturradikala flygeln 
och från vänstern. Dagens Nyheter och Otto von Zweigbergk var an
hängare av Brattsystemet och ytterst kritiska mot förbudsaktivisterna 
inom partiet. Inom vänsterleden var missnöjet med nykterhetskommitténs, 

2 där Ekman var verksam, arbete frappant. 
Sven Lundkvist har konstaterat Ekmans dilemma i de nykterhetspoli

tiska sammanhangen under denna period och summerar Ekmans engage
mang sålunda: "Strävan att få återförsäkringar både hos nykterhets
anhängarna och bland väljarna var inte något enastående för Ekman 
1917. Också 1915 hade han agerat efter samma linjer. . . Sommaren 1915 
hade Ekman och Staaff ingående överläggningar om det lokala vetot. Den 
linje som Ekman så småningom valde och drev vid förbudskongressen i 
augusti samma år, var resultatet av dessa överläggningar. I det fallet 
hade av allt att döma nykterhetsledaren Ekman bestämt sig för sin 
ståndpunkt, sedan politikern Staaff övertygat honom. Nykterhetsrörel
sens mål kom 1915 ytterst att dikteras av politiska hänsyn och möjlig
heter."^ 

En annan liberal nykterhetsman, som hamnat i samma dilemma var S.H 
Kvarnzelius, som i egenskap av ordenstemplare i IOGT hade att slåss mot 
den direkta förbudslinjens män, och som politiker hade att kämpa för det 
krympande partiets linje. 

Gustav Rosén ställdes inför liknande problem och däri ligger måhända 
förklaringen till hans dilemma när det gällde att klart ta ställning. 

1 Brev från Modig till Rosén 11/8 1913 (handl. rör. G Rosén) 
2 Torbacke: a.a. s 174 och not 4. Lundkvist, S: Politik nykterhet och 

reformer. Uppsala 1974, s 102, 110, 112. 
3 Lundkvist, S: Politik... s 262. 
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Nykterhetsfrågan och norrlandsfrisinnet vid valen 1914 

Rosén och Anton Wikström hade kanske mer än några andra liberala po
litiker att ta hänsyn till opinionskänsliga väljarkårer. 

Tabell 2 Röstetal för de liberala i Västerbottens län 1911-1920. 

Procent 
Valkrets 1911 1914 I 1914 II 1917 1920 
AC södra 87,9 74,6 60,0 68,5 53,4 
AC norra 54,7 53,3 37,8 48,1 49,8 
Källa: Ricknell, Lars: Studier rörande politisk struktur i fyra norr

landslän 1911-1920 (opubl. lic.avh. i statskunskap, stencil) 
Umeå 1971. 

Tabell 3 Valmanskårens fördelning länsvis i procent på de olika parti
erna vid andrakammarvalen 1911-1914. 

Län 
1911 
M L S 

1914 
M 

A 
L S 

1914 
M 

B 
L S 

Stockholms stad 27 5 25,6 46,9 38 4 18 8 42,8 36 9 15 6 47,4 
Stockholms 28 3 34,2 37,4 42 8 22 9 34,4 37 3 19 8 43,0 
Uppsala 26 2 45,5 28,3 34 6 35 6 29,8 31 7 29 2 39,1 
Södermanlands 16 8 44,7 38,5 21 6 38 8 39,6 21 6 30 5 47,9 
Östergötlands 35 0 33,6 31,4 43 1 24 9 32,0 41 8 18 8 39,4 
Jönköpings 53 0 32,1 14,9 55 4 28 5 16,1 55 1 25 1 19,8 
Kronobergs 53 0 29,1 17,9 60 2 21 1 18,8 60 0 17 9 22,1 
Kalmar 49 9 36,1 13,9 62 0 24 2 13,8 59 4 21 1 19,5 
Gotlands 56 6 33,6 9,8 82 2 16 4 1,4 81 8 15 3 2,9 
Blekinge 38 1 34,8 27,2 46 2 29 0 24,8 45 7 24 3 30,0 
Kristianstads 25 7 50,1 24,2 32 9 41 5 25,6 33 2 34 7 32,2 
Malmöhus 27 9 25,8 46,3 34 4 22 6 43,0 34 6 18 0 47,2 
Hallands 50 3 31,6 18,1 59 4 23 8 16,8 59 1 20 9 19,9 
Göteborgs- o Bohus 42 2 34,8 22,9 44 2 29 2 26,6 42 0 26 6 31,4 
Älvsborgs 44 2 39,1 15,8 50 8 32 6 16,6 50 7 29 6 19,7 
Skaraborgs 37 6 50,2 12,1 40 8 44 1 15,1 43 4 35 2 21,4 
Värmlands 18 0 52,5 29,5 21 8 44 1 34,1 22 1 36 9 41,0 
Örebro 20 1 46,1 33,8 24 1 39 1 36,8 23 5 36 0 40,5 
Västmanlands 20 9 39,6 39,5 25 6 30 7 43,7 24 6 28 0 47 >4 
Kopparbergs 18 1 42,6 39,3 18 5 32 6 48,9 18 1 27 5 54,4 
Gävleborgs 17 3 37,3 45,4 18 7 30 5 50,8 17 6 24 2 58,2 
Västernorrlands 22 6 54,9 22,5 24 4 41 9 33,6 25 2 31 7 43,1 
Jämtlands 18 0 68,9 13,1 21 6 57 1 21,2 21 8 47 2 31,0 
Västerbottens 26 3 71,9 1,8 33 8 64 4 1,8 33 4 49 0 17,6 
Norrbottens 18 3 42,3 39,3 25 7 27 8 46,4 25 9 20 4 63,8 
Medelvärde 31 2 40,2 28,5 37 7 32 2 30,1 36 7 26 9 36,4 
Götaland 40 1 35,9 24,0 47 1 29 0 23,9 46 5 24 6 28,9 
Svealand 21 9 40,8 37,3 28 6 32 2 39,2 27 3 27 2 45,4 
Norrland 20 5 53,4 26,1 24 2 43 0 32,8 24 1 33 4 42,6 
Städerna 32 2 38 1 37 8 20 0 42,2 
Landsbygden 31 0 37 5 36 4 29 0 34,6 
Anm. M = moderater, L = liberaler, S = socialdemokrater. 
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Tabell 4 Liberalernas procentuella andel i vissa valkretsar och deras 
vinster (+) respektive förluster (-) i procent i förhållande till 
föregående val. 

Valkrets Vårvalet 1914 Höstvalet 1914 

Södermanlands läns norra 39,0 -4,9 30, ,6 -8,4 
Södermanlands läns södra 38,6 -6,6 30 : ,5 -8,1 
Jönköpings läns östra 32,5 +2,1 29; ,1 -3,4 
Malmöhus läns mellersta 37,3 -3,1 30. , 2  -7,1 
Hälsingborg, Landskrona, Lund 10,3 +0,7 9. ,8 -0,5 
Malmö 6,8 +6,8 3. »9 -2,9 
Göteborgs- o Bohus läns norra 31,8 -2,9 28. »9 -3,5 
Älvsborgs läns mellersta 38,6 -2,2 35. »3 -3,3 
Skaraborgs läns norra 46,2 -7,3 35. >4 -10,8 
Skaraborgs läns södra 42,3 -6,2 35. ,1 -7,2 
Värmlands läns västra 54,8 -8,8 40 ; »8 -14,0 
Kopparbergs läns norra 47,6 -6,3 38, ,0 -9,6 
Hälsingslands södra 25,7 -1,8 21 ,0 -4,7 
Hälsinglands norra 35,5 -7,2 26 ; ,2 -9,3 
Ångermanlands norra 58,8 -6,9 48 ,0 -10,8 
Västerbottens läns södra 74,6 -13,3 60 ,0 -14,6 
Västerbottens läns norra 53,3 -1,4 37 ,8 -17,1 
Norrbottens läns södra 35,4 +2,9 24 >4 -11,0 

Tabell 3 och 4 källa: Lundkvist, S: Politik... s 312, 323. 

Siffrorna i tabell 2 visar hur häftigt väljarkåren i Västerbotten rea
gerade på Liberala Samlingspartiets kursändring. Vid en jämförelse med 
1911 års val hade liberalerna i valet 1914 II i södra valkretsen förlorat 
27,9% av väljarna och i den norra hade man förlorat 16,9% av sin väljar
kår. 

Gustav Rosén och Anton Wikström hade tidigare haft klart för sig att 
något sådant skulle inträffa om inte partiet lade om kurs enligt folkrö
relsefolkets intentioner. Rosén förkunnade i VK den 10 augusti: "Ett är 
visst: de frisinnade valmännen kunna inte följa sina ledare längre. 
Skilsmässans stund är kommen."* Det drastiska steget att lämna partiet 
togs aldrig fullt ut av Rosén, men han och Anton Wikström förbehöll sig, 
inför landsmötet, rätten att efter eventuellt val "fatta beslut rörande 
fortsatt medlemsskap i Liberala Samlingspartiet eller inträde i ett even-

2 tuellt nytt borgerligt vänsterparti." 
Tabell 3 visar hur högern väl förmådde hålla sina positioner och hur 

socialdemokraterna skodde sig på liberalernas bekostnad. Forskningen 

1 VK 10/8 1914 Torbacke a.a. s 186. 
2 VK 30/8 1914 Torbacke a.a. s 186. 
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har här varit tämligen ense om försvarsfrågans stora betydelse för upp
splittringen av det liberala partiet, varifrån de förs vars vänliga elementen 
gick till högern och försvarsnihilisterna gick till socialdemokratin. 

Sven Lundkvist har visat att stadsradikalerna inom partiet redan 
under vårvalet 1914 gått åt höger och att "frimicklar och nykterister" då 
var i majoritet inom partiet och att Staaff nu också var villig att gå den 
senare gruppen till mötes. Han konstaterade att partiet måste stå fast 
vid sitt program i försvarsfrågan och att det skulle motionera i riksda
gen "särskilt i folkliga frågor."1 

Det liberala programmet kom emellertid att utformas av Axel Schotte, 
David Bergström och Otto von Zweigbergk. Det innebar att nykterhets
frågan sköts i bakgrunden och ledde till ytterligare kompromisser åt 

© 2 höger i försvarsfragan. 
Den norrländska reaktionen på partiprogrammet blev ytterst bitter. 

3 Rosén, Wikström och Johan Olofsson i Digernäs beslöt att lämna partiet. 
Att Wikströms och Roséns förmodanden om väljarkårens reaktion var 
riktiga framgår också med all önskvärd tydlighet av tabell 4, som visar 
att liberalerna just i Västerbotten gjorde de största procentuella förlus
terna . 

Staaffs närmande till folkrörelsegruppen inom partiet kom 1914 för 
sent. 1915 var det dock tydligt att partiledaren klart tog ställning för 
denna grupps strävanden främst i nykterhetsfrågan. 

Det har tidigare nämnts att Roséns agerande i nykterhetsfrågan präg
lats av en viss kluvenhet, i avseende på dess lösning via det lokala ve
tot eller en direkt marsch mot förbudet. Det har också hävdats att Rosén 
aktiverade sig starkt i nykterhetsfrågan för att i görligaste mån dölja 
debaclet i försvarsfrågan. 

Den 28 juni 1914 höll Rosén ett politiskt tal i Robertsfors. Han skisse
rade härvid framtida politiska handlingsalternativ för de frisinnade. Det 
mest intressanta i talet var att Rosén sökte finna b roslagnings alternativ 
mellan liberalernas kanske fyra viktigaste programpunkter: försvarsfrå
gan, nykterhetssaken, den sociala frågan och rösträttsreformen. Rosén 
uppbådade hela sin retoriska förmåga, när han beskrev "den yttre 
fienden", dvs världslägets inverkan på den svenska försvarspolitiken, 
och "den inre fienden", varmed avsågs alkoholens nedbrytande effekter 

1 Lundkvist, S: Politik... s 317. 
2 Ibid. s 317. 
3 Ibid. s 318. 
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på det svenska folket. 
Han konstaterade att det i stort sett rådde enighet i försvarspoliti

ken, där högerns argument segrat, men att foket stod splittrat inför den 
"inre fiendens" attacker: "Om det svenska folket sålunda har en enda 
mening när det gäller vårt försvar mot den yttre fiende, som kan få lust 
att angripa oss, och det är den meningen att vi vilja och kunna försvara 
oss, så är enigheten tyvärr inte lika stor i en annan betydelsefull fråga. 
När det gäller att driva på flykten den fiende, som under långa tider 
opåtalt härjat inom vårt fosterlands gränser är det slut med enigheten om 
att vi måste försvara oss. " 

Rosén framhöll att högern alltid drivit en generös linje gentemot för
svaret mot den yttre fienden. Denna generositet hade fått till följd en 
social nedrustning. Därför hade högerns försvarslinje mot "den inre fi
enden", som var ett minst lika farligt hot, alltid präglats av en ansvars
lös låt gå-an da. Högerns enda egentliga argument i debatterna var att 
man inte kunde inskränka på den personliga friheten för medborgaren att 
själv välja vilka drycker man önskade inmundiga. Något som helst ansvar 
för de sociala följderna var man från det hållet inte beredd att ta. Få
talet välutbildade i landet var helt enkelt beredda att offra sina sämre 
lottade bröder, för att själva ostört få konsumera sina njutningsmedel. 
Någon solidaritet i kampen mot den "inre fienden" kunde man aldrig 

o o 2 räkna med från högerhåll. 
Mot högergruppernas demobiliseringspolitik i nykterhetsfrågan, fick 

de små i samhället, som också tvingades bära försvarsbördorna mot "den 
yttre fienden", kämpa. 

Rosén gav sedan en översikt över de politiska turerna i fråga om det 
lokala vetot, som han i talet gav sitt fulla och oreserverade stöd. Det 
framgår klart att han också satte in frågan om det lokala vetot i röst
rättsperspektivet och ställde de gällande reglerna för den kommunala 
rösträtten under stark kritik. Högern kunde, menade han, vara med i 
diskussioner om införande av s k kommunalt veto, så länge den 40-gra-
diga skalan existerade. Detta kunde innebära att en arbetare med 10 
barn uteslöts från rösträtt, medan t ex ett rikt stärbhus hade möjlighet 
att avgiva maximalt antal röster. Kvinnorna, utom det fåtal som i egen
skap av egna företagare eller förvärvsarbetare hade rösträtt, var den 
grupp som mest negativt berördes av alkoholens skadeverkningar. 

1 Gustav Roséns personliga anteckningar 1914-1931. Tal i Robertsfors 
28/6 1914. 

2 Ibid. 
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De ansågs inte kapabla att försvara sig mot den "inre fienden", som 
årligen ruinerade tusentals hem. 

Det lokala vetot, som innebar referendum med lika rösträtt, måste 
därför ovillkorligen accepteras och genomdrivas : "Och därvid är det 
inte förmögenhet som skall tala utan individerna. Varje myndig man och 
kvinna skall ha en röst. Inte blott de kvinnor som ha kommunal rösträtt, 
utan alla (kursiv i texten) - de gifta som ogifta. Ty de gifta kvinnorna 
få lida mäst av krogen. . . Och vilka är mest sakkunniga på detta om
råde - krögaren eller drinkarens hustru?"1 

Det lokala vetot och försäljningsreformen skulle vara den första etap
pen mot slutmålet, totalförbudet, som genom rådande rösträttsförhål
landen var omöjligt att för tillfället realisera. 

De sociala frågorna, som på grund av ökade försvarsanslag fått ligga 
på is, skulle, om nykterhetsfrågan löstes enligt de frisinnades inten
tioner, i hög grad lösas av sig själva, då alkoholen var det största hotet 

2 mot den sociala välfärden. 
Talet visade att Rosén var mycket försiktig i sina försvarspolitiska 

uttalanden. Han hade under rådande politiska förhållanden av taktiska 
skäl tvingats att ligga lågt. Däremot agerade han kraftfullt i nykter
hetssaken och kampen mot "den inre fienden" blev för honom kärnfrå
gan. Det lokala vetot skulle också innebära kommunalt referendum efter 
den allmänna rösträttens principer. Då kunde man slå två flugor i en 
smäll, dels tog man ett steg mot nykterhetsfrågans lösning och dels ett 
steg mot rösträttsfrågans avgörande. 

Det står klart att Rosén liksom den övriga folkrörelse väns tern inom 
partiet ansåg detta vara ett program som borde ha utsikter att aktivera 
väljarna på vänsterkanten och dämpa olusten över partiets agerande i 
försvarsfrågan. Partiets officiella linje blev emellertid en annan och raset 
inom de frisinnade leden i Västerbotten var ett faktum. 

Roséns och "norrlännningarnas" till synes näcks ty va agerande vid 
landsmötet mellan valen 1914 blir mer förståeligt om man tar hänsyn till 
att dessa hade god kännedom om opinionsklimatet i de egna valkretsarna 
och därför i god tid utfärdat stormvarning, som det inte togs någon 
hänsyn till vid utformandet av partiprogrammet. Att de sedan blev 
sannspådda gjorde inte saken bättre. 

1 Gustav Roséns personliga anteckningar, 1914-31. Tal i Robertsfors 
28/6 1914. 

2 Ibid. 
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Gustav Rosén och Anton Wikström, "norrlandsfrisinnets" eller "väst-
terbottens frisinnets" portalgestalter, hade genom sin radikalism och sin 
folkrörelseanknytning förmått att mobilisera de breda massorna till det 
frisinnade partiet. Denna frisinnade radikalism var i många hänseenden 
radikalare än den socialdemokratiska ideologin och utgör därför en av 
förklaringarna till varför socialdemokratin hade så trångt i portgången 
innan man kunde etablera sig ordentligt i länet. 

Socialdemokraterna hade i de flesta valen i länet fått inordna sig un
der frisinnad flagg. 1914 hade man möjlighet att profilera sig i de viktiga 
frågor, där det liberala partiet på grund av inre motsättningar enbart 
kunde formulera sig halvhjärtat, som t ex i försvars- och nykterhetsfrå
gorna. Detta minskade liberalernas trovärdighet betydligt. 

Dessa frågors politiska känslighet kom också att sätta sin prägel på 
valresultatet. Socialdemokraterna hade stora möjligheter att i sitt program 
tydligt uttala sig i dessa frågor. Sven Lundkvist hävdar med bestämdhet 
att det socialdemokratiska partiets linje härvidlag måste ha tett sig 

2 betydligt mer tilltalande än det liberala alternativet. 
Av tabell 31 framgår också med tydlighet, att det var just social

demokratin, som på liberalismens bekostnad, gjorde de största vinsterna 
3 i Västerbottens två valkretsar. Socialdemokraterna, som i jämförelse med 

valet 1911, stod stilla i vårvalet 1914, ökade sina andelar i höstvalet 
enligt följande: i södra valkretsen från 3,5 till 17,7% i valmanskåren, och 
i den norra valkretsen från 0 till 17,5%. 

Tilläggas bör att socialdemokraterna i den senare valkretsen i vårvalet 
uppträtt under frisinnad beteckning, ett gängse förfaringssätt i Väster-

4 botten. 
Det står också klart att nykterhets- och försvarsfrågorna måste ha 

haft en mycket stark ideologisk folklig förankring i länet. Valen 1914 
måste karaktäriseras som åsikts val, där de ideologiska avgörandena hade 
stor betydelse. 

Lars Ricknell har konstaterat att de frisinnades program i mångt och 
mycket präglas av en hög grad av radikalism och att socialdemokrater 
och frisinnade hade gemensamma grundvärderingar i rösträttsfrågan, 
försvarsfrågan och nykterhetsfrågan. Detta gjorde det svårt för social-

1 Ricknell, L a.a. s 55. 
2 Lundkvist: Politik... s 313 f, 322 f. 
3 Se ovan tab. 3. 
4 Ricknell a.a. s 47 ff. 



53 

Tabell 5 Röstandelar för socialdemokratiska och vänstersocialistiska ar
betarpartierna vid valen 1911-20 i Västerbottens län. Procent. 

Val 1911 1914A 1914B 1917 1920 
krets soc. d v. : soc tot soc.d v. soc tot 
BDN 45,6 56, ,9 60,6 11,4X 41 ,3 52,7 8,8 34,1 42,8 
BDS 34,2 37 ; ,1 47,8 7,0° 40 ,9° 47,9 7,3 25,1 32,4 
ACN _ _ 17,5X 1,6X° 10 ,1 11,7 0,01 0,01 
ACS 3,6X 3. ,5X 17,7X 8,8XO 1 7° 10,5 5,3° 7,2° 12,6 
ZN 7,6X 13, ,7X 22,4X 18,8XO 4 9° 23,8 13,8° 6,8° 20,6 
zs 18,5X 27, >9X 39,2 9>2o 30 >3o 39,5 10,8° 21,2° 31,9 
YNÅ 6,8X 12, ,oX 21,8 1,4° 21 ,0° 22,4 2,7 18,5 21,2 
YSÂ 31,1 44, > 2 53,4 3>2o 49 ,5° 52,7 3,0o 4,18 43,8 
YM 26,9 40 ; »9 50,4 35,8 7 ,9° 43,7 37,5 6,5 44,0 

tot. 18,0 25 : ,9 36,3 11,0 21 ,9 32,9 9,9 17,1 27,0 
riket 28,5 30 : ,1 36,4 31,1 8 ,1 39,6 29,6 6,4 36,0 

Anm. ett X anger valsamverkan med de liberala. 
ett o anger valsamverkan mellan socialdemokrater och vänster
socialister. 

Källa: Ricknell, L a.a. s 47. 

demokratin att bryta den frisinnade dominansen främst i Västerbottens 
län.1 "Möjligheterna att lansera socialdemokratin i en valkrets med en 
kompakt liberal/frisinnad majoritet och då socialdemokratin program
mässigt knappast hade några nyheter att komma med inte kan ha varit 

2 betydande. " 

Den socialdemokratiska partistyrelsen klagade också 1914 över att Got-
3 land och Västerbotten var partiets mörkaste punkter. 

Den starka socialdemokratiska frammarschen i Västerbotten 1914 kan 
alltså förklaras utifrån den tvehågsenhet, i de ovan nämnda viktiga 
frågorna, som de frisinnade uppvisade. 

Den positiva trenden för den i länet mycket dåligt organiserade soci
aldemokratin kom också att vända redan i valet 1917, när de frisinnade 
ledarna på nytt lyckades koppla ett ideologiskt grepp över väljarska-
rorna. Nykterhetsfrågan fick då åter spela en avgörande roll då både 
Rosén och Wikström förmådde att profilera sig som förbudsivrare. 

Naturligtvis kom även splittringen av SAP att verka oroande på de 
socialdemokratiska väljarna. SAP hade 1917 hamnat i samma ideologiska 
dilemma, som Liberala Samlingspartiet stått inför 1914. 

1 Ricknell a.a. s 48 f. 
2 Ibid. s 49. 
3 Ibid. s 55 och not 13. 
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Någon mer inträngande analys av innebörden i "norrlandsfrisinnet" 
skall inte redovisas här. Vissa påpekanden kan dock vara på sin plats. 
"Norrlandsfrisinnet" betraktades av stadsliberaler/kulturradikaler som en 
oppositionell fraktion inom Liberala Samlingspartiet.1 Enligt Gunnar 
Gerdner, som citerar Carl Lindhagen, bars det upp av bondeindividua-

2 lism, frihan dels stävan den och ett aktivt nykterhetsintresse. Gerdner 
konstaterade vidare att denna typ av frisinne främst var lokaliserad till 
Norrland och att dess högborg låg i Västerbotten, där Gustav Rosén var 

o 3 o dess främste förespråkare. Av Gerdners analys framgår vidare att han 
såg partiets uppsplittring på flera olika fraktioner som en följd av regio
nala särintressen. I kapitlet "Populism och lokalpolitik" skall problema
tiken kring "norrlandsfrisinnet" analyseras vidare. 

1 Gerder, G: Liberaler och frisinnade, professorer och norrlänningar. 
Ett terminologiskt axplock (Ekonomi, politik och samhälle. En bok 
tillägnad Bertil Ohlin på sextio-årsdagen. Stockholm 1959 s 82.) 

2 Ibid. 
3 Ibid. 



55 

III FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922 

Förbudskampanjen i Västerbotten 

Det var med kortast möjliga varsel som nykterhetsorganisationerna i 
Sverige fick organisera den slutgiltiga kampanjen inför förbudsomröst
ningen, som ägde rum den 27: e augusti 1922. 

Distriktsvalintendenten i Västerbottens län, Oscar Brandt» uppmanade 
dock i februarinumret av IOGT:s Månads- och Programblad medlemmarna 
att påbörja förberedelserna inför den sista avgörande drabbningen, den 
stora förbudsomröstningen, som han förmodade skulle infalla någon gång 
under år 1923. Man skulle sålunda vara ute i god tid med förberedelser
na.1 Redan i april stod det klart att omröstningen skulle kunna infalla 

2 betydligt tidigare än man kalkylerat med. 
Någon oro inför förbudsfrågans snara lösning förspordes inte i Väs

terbotten. Nykterhetsorganisationerna, såväl de profana som de religiösa 
hade i god tid under ledning av det nybildade Förbudsförbundet orga
niserat förberedelser för lokala samarbetskommittéer vilka kunde träda i 
funktion även med knapp förberedelsetid. 

Redan l:a april, när IOGT:s distriktstemplare, Birger Bergling, i 
Programbladet tillkännagav att förbudsomröstningen med största säkerhet 
skulle äga rum under hösten, vilket också blev fallet, hade exempelvis 
Umeå landsförsamling bildat en samarbetskommitté med representanter 

1 Mpbl nr 2 1922. 
2 Ibid. nr 4. 



56 

från samtliga nykterhetsorganisationer. Samarbetsorganisationen hade 
också ombud i många byar inom den stora och folkrika församlingen. 

Bergling uppmanade nu samtliga kommuner i länet att följa Umeå 
landsförsamlings exempel och låta arbetsorganisationerna träda i funk
tion. Nätet av samarbetsorganisationer i länet var imponerande, då varje 

2 kommun förfogade över en dylik. 
Birger Bergling, var också mannen som förmådde att entusiasmera 

och med kraft samordna organisationernas arbete. Bergling kom mer och 
mer att fram tona som nykterhetsrörelsens obestridligt starke man i lä-

3 net. 
De olika samarbetskommittéerna var oftast sammansatta av respektive 

kommuns ledande nykterhetsvänner, representanter för de religiösa 
samfunden, även inkluderande statskyrkan, och ledande politiker från 
både de frisinnades led och de bägge socialdemokratiska partierna. 
Kommittéernas genomslagskraft blev därigenom stark i de lokala sam
hällena, där man också på flera håll hade lokala bykommittéer samord
nade under kommunorganisationen. s 

Dessutom intensifierades missioneringen ute i bygderna. Missioriering 
var en betydande ingrediens i främst godtemplarordens arbete for att 
hålla kontakt med inlandslogerna och för att grunda nya fästen. Missio
närerna, som var föregångare till de senare reseombudsmännen, anställ
des ofta för att under kortare perioder genomföra värvningskampanjer 

1 Mpbl nr 4 1922. 
2 Sv nykt v landsförb Statistik för kommunerna 1921-22. RA. Av För

budsförbundets statistik framgår att Västerbotten och Jämtland var 
de enda länen i landet som hade samarbetskommittéer i samtliga 
kommuner. 

3 Bergling var även ordförande i UNC och medi av styrelsen för För
budsförbundet. Han hade gjort en rask karriär inom nykterhetrörel
sen med tanke på att han anlände till Umeå och länet så sent som 
1916. B var en utmärkt och idog administratör, som hade ständig 
kontakt med sina medarbetare i framför allt samarbetskommittéerna, 
varvid han skapade ett informellt nykterhetspolitiskt och politiskt 
kontaktnät av största betydelse även för den framtida utvecklingen. 
Samarbetskommittéerna kom att bestå och består delvis ännu i länet. 
Bergling var en flitig brevskrivare, som tom korresponderade pri
vat med de olika byombuden under samarbetskommittéernas nivå. Han 
använde sällan eller aldrig mångfaldigade kopior utan skrev personliga 
brev. Erhöll han inte svar inom angiven tid fortsatte han oförtrutet 
att bombardera den försumlige med brev. Denna personliga kontakt 
med ledaren som man fick via direkt korrespondens, bör ha betytt 
mycket för de olika ombudens självkänsla och förmåga till engage
mang. B:s brev utgör huvuddelen av organisationernas samlade 
korrespondens, som finns förvarad i Folkrörelsearkivet i Umeå. 
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och för att klargöra ordens politik för medlemmarna. * Redaktören Nils 
Edin företog under våren 1922 en omfattande missionsresa i lappmarks
socknarna Åsele, Dorotea, Vilhelmina och Lycksele, varvid han förutom 
att hålla rena nykterhetspolitiska föredrag också sammanträffade med 
ledande nykterhetsmän för att diskutera åtgärderna kring den kommande 
folkomröstningen. Edins färd återgavs i form av reseberättelser i Pro
grambladet . 

Vidare förfogade nykterhetsvännerna över ett annat mycket viktigt 
propagandainstrument: pressen. De frisinnade tidningarna Väster
botten s-Kuriren och Norra Västerbotten var i likhet med den vänster
socialistiska Västerbottens Folkblad utrerat förbuds vänliga. Förbudsmot
ståndarna hade visserligen kraftfulla förespråkare i högertidningarna 
Umebladet och Skelleftebladet. Högertidningarnas upplagor var dock låga 

o 2 och spridningsområdena centrerade till städerna. 
Västerbottens-Kuriren var huvudorgan för hela den södra länsdelen 

och hade närmast åsiktsmonopol på landsbygden och i inlandet. Norra 
Västerbotten hade en liknande ställning i den norra länsdelen även om 
man upplagemässigt låg långt efter Kuriren. Detta åsiktsmonopol bör 
ytterligare ha förstärkts av att Folkbladet, som hade samma åsikter som 
de frisinnade i nykterhetsfrågan, sökte sig ut över hela länet som enda 

3 arbetartidning. 
Pressens avgörande roll för nykterhetsrörelsens opinionsbildande för

måga i länet skall diskuteras grundligare i ett senare kapitel. Det kan 
dock redan här konstateras att de frisinnade tidningarna och Folkbladet 
utan undantag tog sig an förbudsvännernas sak och att dessa tidningar 
genom sin samlade upplaga och större spridning informationsmässigt var 
högerpressen överlägsen under förbudsstriden. 

Andra informationskanaler utgjorde de upplysnings skrifter och över
sikter över förbuds rörelsen i andra länder, som Förbudsvännernas 
Landsförbund distribuerade till sina länsorganisationer. Skrifterna som 

1 Missioneringen var tidigt en mycket viktig ingrediens i godtemplarnas 
arbetsformer. Den mest kände av dessa missionärer var Emil Öster, 
som omkring sekelskiftet outtröttligt, ofta till fots genomkorsade 
län det och grundade loger, som han också ständigt återbesökte. 
Senare missionärer som Nils Edin och Herman Broman visade minst 
lika stor nit som sin föregångare. Den sistnämnde blev ordens förste 
reseombudsman och hans dagböcker och redovisningar utvisar ett nära 
nog otroligt arbetsprogram, där veckan helt saknade vilodagar. 

2 Skillnaderna i postupplagorna ger en tydlig indikation om att så var 
fallet se bl a Ullsten a.a. s 17 ff. Rosén: Tidn a.a. s 16 ff. 

3 Ullsten a.a. s 25 ff. V-soc hade sin väljarkår främst på landsbygden. 
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spreds till organisationerna användes ofta inom de enskilda godtemplar-
logerna som inledning till diskussioner.* 

Den omfattande broschyrfloran måste också ha medverkat till att 
stärka förbuds an dan. Småskrifterna, som behandlar förbudsfrågan ur de 
mest skilda aspekter: från rent medicinska fakta, över de sociala frå
gorna, historiska erfarenheter, fram till rent ideologiska och religiösa 
spörsmål, ger en mycket god bild av de förbudsvänliga argumenten. Det 
är alltid vanskligt att bedöma i vilken grad ett informationsmaterial av 
detta slag har möjlighet att tränga igenom och påverka. Det står dock 
klart att nyckelpersonerna inom organisationerna oftast haft tillgång till 
detta material och att de i sin tur verkat som förmedlare av budskapet i 
sina organisationer. Vidare kommenterades innehållet i de olika pamflet
terna ofta i den nykterhetsvänliga pressen. Västerbottens Folkblad och 

2 Arbetarpolitiken behandlade, i enlighet med vad som var gängse inom 
den europeiska centrumsocialistiska rörelsen, nykterhetsfrågan ur ett 
ideologiskt klasskampsperspektiv. Man hade till sitt förfogande ett be
tydande informationsmaterial i nykterhetsfrågan från broderpartier runt 
om i Europa, som man publicerade och kommenterade. När Folkbladets 
redaktörer Dufvenberg, Lindberg och Nordin började engagera sig i 
IOGT:s Månads- och Programblad kan man genast också här utläsa dessa 
förhållanden genom att Programbladet började publicera ledande svenska 
och europeiska socialisters skriftliga inlägg i nykterhetsdebatten. Sålun
da förekom ofta artiklar av Ture Nerman som behandlade nykterhets
frågan ur det ideologiska perspektivet. Bland framstående utländska 
socialistiska ledare som publicerades i Programbladet märks österrikaren 
Otto Bauer och belgaren Emilie Vandervelde. 

Det kan råda delade meningar om reklamens roll som förmedlare av 
nya idéer, I Sverige finns dock många människor som identifierar kampen 
om förbudsomröstningen med Albert Engströms lustiga anti-affischer. 
Nykterhetsrörelsen var ingalunda underlägsen i den sortens kampanjer. 

1 Folkrörelsearkivet i Umeå förfogar över en betydande flora av dylikt 
informationsmaterial, som utsorterats ur de olika förbundens lokalarkiv 
och sammanställts. 

2 Vänstersocialisternas ideologiska huvudorgan i Sverige. Utgavs som 
veckotidning åren 1921-23. Chefredaktör var Elon Dufvenberg och 
tidningen trycktes på Folkbladets tryckeri i Umeå. Elof Lindberg, 
Ivar Vennerström och andra ledande representanter för den vänster
socialistiska minoritetsfalangen efter SKP:s utbrytning 1921 medver
kade i tidningen med politiska analyser. Tidningen utgör därför en av 
de viktigaste källorna till förståelse av vän s ter socialismen. Se nedan 
kapitlet om Väns ter socialismen. 
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Sociologen Harry G. Levine har påpekat att den amerikanska förbuds
rörelsen är en av de första organisationer som till fullo förstått värdet 
av reklamens makt. Levine anser att förbudsvännerna genom sin massiva 
propaganda, som redan under 1800-talet var fullt utvecklad, lyckades att 
med framgång lanesra en modell för en ny livsstil. De var därvid fram
gångsrika och nådde ut till alla grupper i samhället. Prohibitionisternas 
modell blev sedan normgivande för industrins och affärsvärldens senare 
annonskampanjer.1 Förbudsvännerna i Sverige satsade också helhjärtat 
på att reklamvägen sälja sina argument och de lånade sina förebilder 
från väster. 

Det täta nätet av samarbetsorganisationer i samtliga kommuner, vilket 
för övrigt Västerbotten jämte Jämtland var ensamt om, den nykterhets
vänliga pressens roll och den stora betydelse nykterhetsfrågorna spelade 
inom de olika politiska partierna bidrog med säkerhet till det stora 
intresset för förbudsomröstningen i länet. Detta ledde till att Väster
botten tillsammans med Jönköpings län svarade för det högsta procen
tuella ja-röstandet i riket. Över 81% av den röstberättigade befolkningen 
stödde förbudstanken. 

Vi skall i det följande utreda nykterhetsfrågans politiska implikationer 
inom de politiska partierna inför förbudsomröstningen. Nykterhetsfrågan 
fick genom sin politiska dimension en mycket stark genomslagskraft i det 
västerbottniska samhället. 

Förbudsförbundet och konflikten mellan frisinnade och höger 

Det första steget för skapandet av ett samarbetsorgan mellan de i Väs
terbottens län verksamma nykterhetsorganisationerna togs 1904, då 
Västerbottens läns Nykterhetsorganisationers Centralförbund bildades. I 
detta förbund ingick endast representanter för den renodlade nykter
hetsrörelsen, dvs IOGT, NGTO, TO och Blå Bandet. Denna organisa
tion ombildades 1915 och fick därvid nainnet Västerbottens Nykterhets
organisationers Centralkommitté. 

Det framstod emellertid klart inför arbetet med den kommande för
budsomröstningen, att de profana nykt^rhetsorganisationerna inte en

1 Levine, H.G: The Birth of Demon Ri^m: Changing Attitudes About 
Alcohol in America. (Paper presented at the Annual Meetings of the 
American Association for Public Opinion Research, May 1981) s 5f. 

2 Många av de ledande inom svensk förbudsrörelse som Johan Bergman 
hade starka band till den amerikanska förbuds rörelsen och var med
vetna om reklamens makt. 
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samma var tillräckligt starka och eftersom de flesta religiösa organisa
tionerna hade helnyktra medlemskadrar tog nian kontakt med dessa för 
att få till stånd ett samarbete. Även representanter för statskyrkan in
bjöds .1 

Den 12 juli 1921 bildades så Västerbottens Förbudsförbund. Några 
egentliga stadgar antogs i förstone inte, men väl arbetsregler, vars 

2 innebörd kan sammanfattas enligt nedan. 

a) Att vara en sammanhållande länk mellan alla lokala organisationer inom 
länet, vilka vilja verka för ett allmänt rusdrycksförbud. 

b) Att vid riksdags- landstingsmanna- och kommunala val - utan att på 
något sätt verka i partipolitiskt syfte, arbeta för att verkligt för
budsvänliga kandidater uppsättas. 

c) Att underhålla förbindelser med liknande organisationer inom landet. 
d) Att för övrigt på alla lagliga sätt verka för förbudstankens utbre

dande inom respektive arbetsområde. 

Det nybildade Förbudsförbundets första år var, trots det allvarliga 
läget med förbudsomröstningen inför dörren, inte helt konfliktfritt. 

De motsättningar som kom i dagen var snarare av allmänpolitisk art 
och ett utslag av konkurrensen om väljarna mellan de frisinnade och 
högerpartiet, eftersom det sistnämnda partiet hade en stark förbuds
vänlig falang anknuten till främst EFS. Denna höger representerades av 
personer som riksdagsmannen Ewald Lindmark från Drängsmark och 
direktören J M Nilsson i Umeå. J M Nilsson hade i egenskap av repre
sentant för en av de största religiösa organisationerna inom länet blivit 
vald till Förbudsförbundets första ordförande 1921. Nilsson hade därvid 
krävt att IOGT skulle göra om sitt val av representanter, då han från 
godtemplarhåll saknade ordens affischnamn och dess starka politiska 
profiler. Särskilt framhöll han Gustav Roséns namn. Det borde vara 
ordens plikt att nominera Rosén även som styrelseledamot i förbundet, 
främst med tanke på att han ägde länets mest spridda, förbudsvänliga 
tidning. 

De tidigare valda ombuden ställde bredvilligt sina platser till förfo
gande för Rosén och övriga galjonsgestalter inom orden. Det innebar att 
även distrikts templar en Birger Bergling kom i besittning av en supple

1 Edin, Nils: Ett och annat rörande Västerbottens förbudsförbunds 
20-åriga verksamhet (stencil) Umeå 1941 s 5 f. 

2 Ibid. s 5. 
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antplats. * 
Orostendenser kom i dagen redan i samband med det konstituerande 

mötet, som ägde rum 12 juli. 
De frikyrkliga representanterna började vid sammanträdet diskutera 

högerns nomineringslista inför andrakammarvalet. Stor upprördhet rådde 
över att partiet först på tredje plats hade ett förbudsvänligt namn. Man 
diskuterade därvid de eventuella möjligheterna av att gå ut med en mo
derat särlista. Den skulle enbart uppta förbudsvänliga kandidater. Mot 
detta inlades erinringar och man beslöt bordlägga ärendet till nästa 
sammanträde, då även de frisinnades och de båda socialdemokratiska 

2 listorna skulle föreligga. 
Vid nästa sammanträde godkändes de sistnämnda partiernas listor utan 

anmärkningar. Högerlistan var emellertid stötestenen, dock främst för de 
nykterhets vänliga högermännen själva. Idén om att gå ut med en särlista 
aktualiserades åter och fick stöd av de flesta vid mötet närvarande. 
Dock med ett mycket viktigt undantag, Gustav Rosén, som tycks ha 
menat att särlistan skulle gynna bondeförbundet och högern på de fri
sinnades bekostnad, då den moderata särlistan måste samla flera namn än 

3 bondeförbundets lista för att få sin förbudskandidat vald. 
Ett annat alternativ, som diskuterades, var att låta moderaterna gå 

fram med en särlista under frisinnad flagg, vilket också, enligt proto
kollet, underkändes av Rosén, då detta "vore ägnat att riva sönder de 

4 frisinnades officiella lista". 
Baptistförbundets representant Svenman sade sig inte förstå Roséns 

upprördhet. Han ansåg att de frisinnade mycket lätt kunnat avvärja den 
nu uppkomna situationen, genom att ge plats för en förbudsvänlig hö
german på sin officiella lista. När emellertid inte så var fallet borde man 
godkänna att den förbuds vänliga högern gick ut med en särlista. Det 
blev också resultatet, då främst de religiösa representanterna ställde sig 
bakom särlistan. 

Rosén vägrade att finna sig i detta och lämnade sammanträdet i vre
desmod efter att först ha lämnat en skriftlig utträde s anmälan från såväl 
Förbudsförbundet som dess styrelse.^ 

En direkt följd av Roséns nederlag i Förbudsförbundet blev en press

1 Vffb prot 12/7 1921. FA. 
2 Ibid. 18/8 1921. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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kampanj mot detsamma i VK. Rosén påpekade att förbundet svek sina 
stagdar, där det hette att förbundet skulle verka för att få sina repre
sentanter valda vid politiska val, men ej ta politisk ställning. Förbuds
förbundet hade enligt VK-artiklarna klart tagit ställning för högern i och 
med att man också distribuerade dess nykterhetsvänliga särlista. För
budsförbundet svarade och framhöll Svenmans argument om att de fri
sinnade borde ha upplåtit plats på sin lista för åtminstone en nykter
hetsvänlig högerman. Rosén var emellertid orubblig och vägrade att gå 
med på en förlikning med Förbudsförbundet och vidhöll sina argument. 
Han gick t o m så långt som till att kalla Förbudsförbundet för "höger-
agitator" . De rosénska angreppen på Förbudsförbundet och den för
budsvänliga högern uppfordrade både Umebladet och Skelleftebladet till 
kamp mot Rosén, som i dessa tidningars spalter fick figurera som en 
despotisk antidemokrat.1 "Naturligtvis menar VK, att de högersinnade 
förbudsvännerna skulle övergiva sitt parti och blint stirrande på för-
budsidealet löpa in i de liberala fållorna." 

Då manövern med särlistan medförde att en förbudsfientlig kandidat 
valdes tvingades Förbudsförbundets representanter förklara sig inför 
Förbudsvännernas Rikskommitté. Nils Edin menade att missförstånden 
berodde på de långa avstånden och kommunikation s svårigheterna i Väs
terbotten. Edin vidgick också i en senare skrift, "Ett och annat ur 
Västerbottens förbudsförbunds 20-åriga historia", att förbundet gjort ett 

3 misstag med särlistan. 
Senare protokoll från förbundet visar också att en konflikt mellan 

Förbudsförbundet och UNC existerade långt in på våren 1922. Tyvärr 
saknas UNC:s protokoll just för 1922 och inget rörande konflikten kan 
utläsas ur IOGT-distriktets protokoll. Däremot lämnar de få bevarade 
protokollen från Förbudsförbundet en del uppgifter. I april 1922 konsta
terade man att situationen var prekär, enär man inte fick till stånd sam
verkan med UNC. J M Nilsson övervägde att avgå, då tydligen detta 
förhållande gav Förbudsförbundet dåligt rykte. Någon klar begäran om 
att Nilsson skulle lämna förbundet förelåg dock inte och man konstatera
de att de religiösa nykterhetsorganisationerna innehade en nyckelroll i de 
lokala samarbetskommittéerna. Den profana nykterhetsrörelsen betrak
tades som för svag att ensam driva förbudskampen. Detta konstaterande 
räddade ansiktet åt Nilsson, som vid nästa sammanträde kort därefter 

1 Vffb Klippbok 1921-22. Art odat men tillkomna aug-sept 1921. 
2 Ibid. 
3 Borg-Lyxell a.a. s 15 ff. 
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fick tillfälle att frivilligt avgå. Med honom lämnade EFS som organisation 
förbundet, även om många av dess medlemmar ändå kvarstod som rep

resentanter för Blå Bandet.1 

Vad som låg bakom splittrings tendenserna går genom bristfälligheten 
hos källorna näppeligen att klarlägga. Klart står dock att Nilsson genom 
att utmana Rosén med särlistan skaffat sig en oförsonlig fiende. Det var 
utan tvekan Rosén som genom sin dominans i IOGT och UNC framkallade 
den konflikt som ledde fram till Nilssons fall. 

Roséns agerande måste bedömas utifrån allmänpolitisk taktik. I det 
föregående har konstaterats att Rosén på länsplanet gjort nykterhets
frågan till de frisinnades viktigaste programpunkt och att han med alla 
medel drev fram denna fråga som en skiljelinje mellan frisinnade och 
höger. Den västerbottniska högern var dock inte entydigt förbudsfient
lig. Tvärtom, starka grupper med religiös anknytning, arbetade for för
budets genomförande och då dessa grupper fick ett avgörande infly
tande i Förbudsförbundet ansåg Rosén att de frisinnades ställning var 
allvarligt hotad. EFS-högern företrädde inte heller ämbetsmanna- och 
centralmaktsintressen. Dess medlemmar var snarare representanter för 
det traditionella västerbottniska bondesamhället men kritiska i politiskt 
avseende både mot frisinne och socialism, d v s de två politiska parti
bildningar, som tagit nykterhetsfrågan på entreprenad. EFS-hÖgerns 
nykterhets vänlighet innebar enligt Roséns bedömande, att högerpartiet 
härigenom fick ett allt för stort stöd av nykterhetsvännerna. 

Många av de ledande inom EFS och det de kristna organisationerna 
närstående Blå Bandet var högerpolitiker. De var därför också intres
serade av att slå politiskt mynt av nykterhets saken. Det är mot den bak
grunden som man måste bedöma Roséns sura och häftiga sorti från Föru 

budsförbundet. De artiklar i VK som följde på utträdet vittnade också om 
att det främst var av politiska orsaker som Rosén angrep förbundets 
ledning. Han ville med alla medel förringa och misstänkliggöra högerns 
nykterhetsintresse i det han påpekade att nykteristerna inom partiet, 
när det kom till kritan, alltid röstade med partilinjen, vilket innebar att 

2 de kom att stödja en rent förbudsfientlig politik. 
För Rosén hade det i stället varit önskvärt att högerlistan, med den 

notoriskt förbudsfientlige Jonas Ludvig Brännström från Ljusvattnet som 

1 Vffb prot 1/4, 10/4 1922. FA. 
2 Vffb klippbok 1921-23. FA. 
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första namn, hade fått gälla. Brännströms namn var ett rött skynke för 
varje rättrogen nykterist. De frisinnade skulle därvid med stor säkerhet 
ha kunnat räkna med den förbudsvänliga högerns röster, då även bon
deförbundet framförde en förbudsfiende, Folke Gabrielsson, som första 
namn. Det var alltså rent partitaktiska hänsynstaganden som styrde Ro
séns agerande vid detta tillfälle. Men han hade också härmed förlorat 
kampen om de nykterhetssinnade höger väljarna, som i stället fylkade sig 
kring Ewald Lindmark från Drängsmark. Lindmark förstod också mycket 
väl att förvalta sina väljares intressen i riksdagen, där han blev Väster
bottens i särklass flitigaste motionär i nykterhetspolitiska spörsmål.* Hö
gern lyckades också konsolidera sin ställning på landsbygden och undvek 
därigenom att bli ett stadsparti med enbart stöd från näringsliv och äm-
betsmannagrupper. 

Motsättningarna inom Förbudsförbundet och mellan detta och IOGT-
UNC, verkar inte att i någon nämnvärd grad ha försvårat eller fördröjt 
arbetet inför förbudsomröstningen. Trots allt var man helt ense om att 
förbudsfrågan måste få en positiv lösning. De religiösa organisationerna 
behöll än så länge också kontrollen över Förbudsförbundet då distrikt
föreståndaren i Sv Missionsförbundet K A Ekman övertog ordförandepos
ten efter J M Nilsson. Ekman, som var frisinnad, kunde också lättare 
accepteras av Rosén och IOGT. De politiska motsättningarna rörande 
nykterhetsfrågan var därmed inte över utan skulle åter blossa upp efter 
omröstningen, men nu med frontställningarna vänstersocialister mot hö-
gersocialister. Nykterhetsfrågans politiska betydelse var avgörande för 
samtliga de stora partierna på den regionala nivån. 

1 Sven Lundkvist har i Politik. . a.a. pekat på förekomsten av en nyk
terhetsvänlig höger med religiös förankring främst i Jönköpings län. 
Lundkvist menar dock att denna frikyrkohöger under Erik Räfs led
ning inte spelade någon egentlig roll vid utformandet av högerns 
partiprogram. "Endast sporadiskt kan man se, hur högergruppernas 
beslut i riks dags s ammanhang tillkom just i nykterhetsfrågan... Olika 
och ibland ganska starka stämningar kunde finnas för en lösning..., 
men det blev till intet om Arvid Lindman eller Ernst Trygger gick 
emot. Inte heller här kan man därför finna utrymme för särpräglade 
grupper som just smålandsgruppen. Dess styrka låg därför på hemma
plan, däremot inte på riksplanet" (Lundk a.a. s 246 f). Därmed säger 
också Lundkvist att nykterhetsfolket hade små möjligheter att påverka 
sitt partis politik under perioden 1900-20. Förhållandena var likartade 
för Västerbottens del, där högern genom frikyrkofalangen lokalt drev 
en nykterhetspolitisk linje som kunde accepteras av frikyrkliga och 
nykteristiska väljare. 

2 I samband med de kommunala valen efter förbudsomr 1922 se mer 
därom nedan kap. om V-soc. 
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Förbudsomröstningen 

Resultatet av omröstningen i augusti 1922 blev att förbudsmotståndarna 
segrade med knappast möjliga majoritet, då man lyckades mobilisera 51% 
av valmanskåren. Förbudsfrågan hade därmed fallit, men förbudsvän
nerna hade ingalunda gjort ett dåligt val. Man hade närmare hälften av 
valmanskåren på sin sida. Uttryckt i absoluta tal förlorade man omröst
ningen med 35 965 röster.1 Denna till synes jämna utgång av omröst
ningen borde rimligtvis ha sporrat nykterhets vännerna till nya krafttag 
för att än en gång få frågan prövad i folkomröstning eller riksdag, 
vilket dock inte skedde. Starka krafter inom den frisinnade utbrytar-
gruppen ur det Liberala Samlingspartiet gjorde visserligen tappra försök 
att profilera sig som förbudsparti. Detta misslyckades skäligen då social
demokraterna förmådde hålla sina nykterhetsvänner kvar inom partiet 
trots att man tog bort förbudspunkten från programmet. Dessa prob
lemställningar skäll behandlas ytterligare i kapitlet om nykterhetsröre
lsens dilemma efter förbudsomröstningen. 

Förbudsomröstningen utvisade att det starkaste nykterhetsintresset 
ovedersägligen fanns i de norrländska länen och i Kopparberg, som i 
norrlandsutredningen hänförs till Norrland. Jönköpings län utgjorde en 
isolerad ö i de södra delarna av landet (Kartogram 1). 

Det framgår också klart att förbudsintresset i Norrland framför allt 
var knutet till landsbygden, även om städerna uppvisade tal som i gemen 
var högre än riksmedeltalet. De lägsta siffrorna redovisade de områden 
där en differentierad industri och en hög andel servicebetonade yrken 
dominerade näringslivssektorn: Stockholms stad, Stockholms län, Fyr
stadskretsen, Göteborg och Göteborg och Bohus län. 

Även de marknadsanpassade jordbrukslänen Malmöhus och Halland 
visade låg förbudébenägehet. Dessa län, både de högin du s trialis erade 
och de högmekaniserade jördbrukslänen, dominerades politiskt av högern 
och socialdemokraterna. Undantaget ut^ör Halland, där bondeförbundet 
var större än SAP. Bondeförbundet i Halland var dock utrerat förbuds-
fientligt.^ 

Man kan utifrån det statistiska materialet utläsa att nykterhetsvänner-
nas participation i de kommunalpolitiska organen och inom de politiska 
partierna i dessa områden var betydligt lägre än riksmedeltalet. Högerns 

1 Post- och Inrikes tidningar 20/11 1922. 
2 Se diagram 1 (bondeförbundet). 
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Kartogram 1. Förbudsomröstningen 1922. Procentuella andelar ja-röster. 
Länsvis. Källa: S.N.L. Statistik. R.A. 
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inställning är inte förvånande, då partiet profilerat sig som förbudsmot
ståndare. Däremot visar siffrorna att socialdemokraterna i de urbanisera
de samhällstyperna fäste ringa vikt vid nykterhetsfrågan, vars politiska 
betydelse härigenom måste betraktas som låg. Detta tyder sammantaget 
med förbudsomröstningsresultaten på att det var i landets högst moder
niserade områden som nykterhetsrörelsen först förlorade sitt grepp. Det 
var i dessa områden som nykterhetsfrågan först förvandlades till en po
litisk nullitet. Det innebar att partiorganisationerna i mycket ringa grad 
påverkades av nykterhetsrörelsen vid nomineringsförfarandet. Partierna 
stod därför relativt fria i nykterhetspolitiskt avseende. Detta var en av
gjord svaghet ur nykterhetsrörelsens perspektiv, då man inte kunde 
torgföra sina åsikter med den tyngd som det innebar att ha det politiska 
etablissemanget bakom sig. 

Tabell 6. Förbudsomröstningen i Sverige 1922. Procentuell, valkrets vis 
redovisning. 

ja/ ja/ ja/ 
Valkrets män kv tot 

Stockholm st 9,9 16,6 13,4 
Stockholm 28,4 41,4 33,2 
Uppsala 40,5 58,4 48,8 
Södermanland 37,4 61,5 47,9 
Östergötland 45,7 68,7 56,2 
Jönköping 73,0 90,3 81,4 
Kronoberg 39,0 57,8 46,9 
Kalmar 33,6 53,5 42,0 
Gotland 28,6 48,9 37,3 
Blekinge 31,3 52,1 40,0 
Kristianstad 34,9 57,2 44,3 
Fyrstads kretsen 12,9 24,4 18,6 
Malmöhus 14,4 28,1 19,9 
Halland 19,4 32,1 25,0 
Göteborg st. 21,4 32,1 27,5 
Göteb. o. Bohus 22,2 33,2 27,1 
Älvsb. n:a 44,1 68,6 55,2 
Älvsb. s : a 30,9 50,6 39,9 
Skaraborg 44,3 68,9 55,0 
Värmland 54,9 79,6 66,1 
Örebro 52,1 76,7 63,4 
Västmanland 47,7 59,1 58,7 
Kopparberg 59,5 82,5 70,2 
Gävleborg 58,9 83,4 70,3 
Västernorrland 70,8 87,1 78,3 
Jämtland 63,5 83,2 72,2 
Västerbotten 74,1 89,4 81,0 
Norrbotten 71,0 88,1 78,9 

Källa: S.N.L. Statistik Förbudsomröstningen. R.A. 
Utgår man från justitiedepartementets sammanräkning pubi, i 
Post- och Inrikes tidningar 20/11 1922 är skillnaden mellan Väs
terbotten 81,4% ja-roster och Jönköping 81,5% ja-röster mindre. 
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I Norrland var däremot förhållandena helt annorlunda. Förbudsfrågan 
intog här en central position i vänsterpartiernas handlingsprogram. 
Vänstersocialisterna blev efter SKP:s bildande och utträde 1921 i det 
närmaste ett rent norrlandsparti med främst landsbygdsväljare. Partiet 
profilerade sig huvudsakligen i samma frågor som de frisinnade; för
svarspolitiken, nykterhetsfrågan och norrlandsproblemen blev domi
nerande inslag i partiets program.1 SAP som med vänstersocialisternas 
uppdykande miste initiativet i nykterhetspolitiskt avseende kämpade 
hårdnackat för att återvinna sina positioner och högern lyckades trots 
den frisinnade attacken behålla sin trovärdighet inför väljarna. Det var 
om det sistnämnda förhållande som maktkampen inom Västerbottens För
budsförbund handlade. 

Nykterhetsfrågans centrala ställning inom det politiska livet i Väster
botten är helt ovedersäglig. Därom vittnar också de unika källserier som 
föreligger i Sveriges Förbudsvänners Landsförbunds statistik. 

Landsförbundet gjorde omedelbart efter förbudsomröstningen en kart
läggning av nykterhetsvännernas styrka i de olika kommunala instanserna 
på länsnivå, vilket innebär att man för varje enskild kommun kan avläsa 
hur stark nykterhetsrepresentationen inom respektive parti var. Denna 
statistik som inlevererades från de olika förbudsförbunden överfördes 
sedan till en riks statistik. 

Uppgifterna är av varierande kvalitet, men bortfallet är betydligt 
mindre än i de uppgifter, som Sven Lundkvist redovisar för perioden 

2 före 1920, och som baseras på IOGT:s övervalintendents siffror. Man 
kan också utifrån det här nedan redovisade materialet utläsa den exakta 
svarsprocenten för respektive län. 

Mätningarna var särskilt noggranna för perioden 1923-27, då förbuds
vännerna snabbt ville ha en översikt över om man kunde tänka sig en 
politisk lösning via riksdagen av förbudsfrågan. De kommunala valen som 
då också avspeglar landstingsvalen och elektorsförhållandena till Första 
kammaren, var därvid av största intresse. En senare mätning utfördes 
också för den efterkommande mandatperioden 1927-30, men inför 

1 De tongivande politikerna inom partiet hade efter 1921 norrländsk an
knytning, Ivar Vennerström som redaktör för Nya Norrland i Sollefteå 
och Elof Lindberg som redaktör för Västerbottens Folkblad i Umeå. 
Större delen av partiets a u flyttade också upp till Umeå, där man i 
likhet med vennerströmmarna i Ångermanland lyckades bli den domi
nerande socialistiska falangen. 

2 ÖVI-institutionens statistik f senare perioder har ej återfunnits. Det 
bör ha gått att få en löpande serie, då de olika valint på lägre nivåer 
enl källorna har sänt in dylika rapporter. Lundkvists siffror behand
lar end riksdagsmännen länsvis. 
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denna lyckades man inte uppamma något större intresse och sifferserien 
är allt för fragmentarisk för att avspegla en reell verklighet.* 

I Sveriges Nykterhets vänner s Landsförbunds arkiv har inte ur
sprungsblanketterna där respektive län och kommun rapporterade åter
funnits annat än för Örebro län. Dessa blanketter var tryckta och re-

2 dovisade i detalj varje kommunmans nykterhetspolitiska inställning. 
Intresset för uppgiftsinsamlandet var stort, därom vittnar inte minst 

resultaten. Lägsta svarsprocent uppvisade Malmöhus län med 35% av de 
kommunalt valdas åsikter kartlagda. 

Av tabell 7 och diagram 1 framgår tydligt att nykterhetsinslaget i den 
kommunala representationen var starkast i norrlandslänen och där främst 
inom de frisinnade och socialistiska leden, men även höger- och bonde-
förbundsrepresentationen var högre än riksmedeltalet. Vidare framgår att 
Västerbotten är det län som har den starkaste nykterhetsanslutningen i 

3 den kommunala represenatationen. 

Andelen förbudsvänliga i procent av totala antalet valda kommunala 
förtroendemän inom högerpartiet, bondeförbundet, frisinnade partiet 
och SAP. Länsvis 1922-23 års val. (se även tabell 7). 

Diagram 2 
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bondeförbundet saknade förbudsvänliga repr. i storstäderna. Siff
rorna rörande Gotland osäkra se tab. 7. 
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Tabeü 7. 
Bonde- Frisin Soc. Tot ant valda %-redov kom 

Högern förb. nade dem V. soc. Kom. övr. därav fv o %fv valda/lftn 

Sthlm st. 40 - 9 45 - 6 - 100 100 
förb.v. - - 4 2 - 4 - 10 
% fö rb.v. - - 44,4 4,4 - 66,7 - 10,0 
Sthlm 1. 326 69 188 412 10 29 72 1106 75,0 
förb.v. 36 17 90 116 4 20 20 303 
% fö rb.v. 11,0 24,6 47,9 28,2 40,0 69,0 27,8 27,4 
Uppsala 1. 90 64 115 146 14 21 61 511 96,0 
förb.v. 16 19 72 72 13 11 23 226 
% förb.v. 17,8 29,7 62,6 49,3 92,9 52,4 37,7 44,2 
Södermani. 1. 269 35 275 336 21 20 80 1036 95,0 
förb.v. 16 13 144 155 6 12 13 359 
% fö rb.v. 5,9 37,1 52,4 46,1 28,6 60,0 16,3 34,7 
östergötl. 1. 341 223 259 437 4 42 93 1399 77,5 
förb. v. 36 50 166 213 2 34 40 541 
% fö rb.v. 10,6 22,4 64,1 48,7 50,0 81,0 43,0 38,7 
Jönköpings 1. 276 150 172 209 12 41 136 966 76,1 
förb.v. 113 68 136 121 9 33 101 581 
% fö rb.v. 40,9 45,3 79,1 57,9 75,0 80,5 74,3 58,3 
Kronobergs 1. 330 151 163 212 12 35 115 1018 93,7 
förb.v. 24 27 94 127 8 28 40 348 
% fö rb.v. 7,3 17,9 57,7 59,9 66,7 80,0 34,8 34,2 
Kalmar 1. 503 125 202 237 33 35 52 1187 89,2 
förb.v. 53 33 124 120 29 30 16 405 
% fö rb.v. 10,5 26,4 61,9 50,6 87,9 85,7 30,8 34,1 
Gotlands 1. 44 54 31 18 - - 21 168 x) 
förb.v. 2 8 26 15 - - 5 -

% fö rb.v. 4,5 14,8 83,9 83,3 - - 23,8 33,3 
Blekinge 1. 213 52 106 165 5 1 29 571 69,4 
förb.v. 9 5 47 61 3 1 4 130 
% fö rb.v. 4,2 9,6 44,3 37,0 60,0 100 13,8 22,8 
Kristianst. 1. 381 121 248 431 6 24 68 1279 76,6 
förb. v. 36 21 121 179 3 22 33 415 
% förb.v. 9,4 17,4 48,8 41,5 50,0 91,7 48,5 32,4 
Malmöhus 1. 276 25 96 347 4 7 71 826 45,6 
förb.v. 7 2 22 96 6 8 141 
% fö rb.v. 2,5 8,0 22,9 27,7 - 85,7 11,3 17,1 
Hallands 1. 246 183 133 169 3 11 56 801 80,0 
förb.v. 6 7 38 79 3 5 4 141 
% förb.v. 2,4 3,8 28,6 46,7 100 45,4 7,1 17,6 
Göteborgs 1. 20 - 6 23 8 3 - 60 100,0 
förb.v. - - 1 5 5 3 - 14 
% förb.v. - - 16,7 21,7 62,5 100 - 23,3 
Göteb. o Boh. 1. 274 68 189 205 4 9 198 947 67,5 
förb.v. 7 1 81 94 3 9 51 246 
% förb.v. 2,5 1.5 42,8 45,8 75,0 100 25,8 26,0 
Älvsborgs 1. 305 187 189 288 17 31 76 1093 86,3 
förb.v. 19 34 102 144 14 18 28 359 
% förb.v. 6,2 18,2 54,0 50,0 82,4 58,1 36,8 32,8 
Skaraborgs 1. 201 89 145 134 19 14 113 715 93,7 
förb.v. 17 25 107 66 10 8 34 267 
% förb.v. 8,5 28,1 73,8 49,3 52,6 57,1 30,1 37,3 
Värmlands 1. 221 87 297 333 41 57 172 1208 72,5 
förb.v. 27 24 188 189 29 45 87 589 
% förb.v. 12,2 27,6 63,3 56,8 70,7 78,9 50,6 48,8 
Örebro 1. 247 140 272 352 10 44 107 1172 90,4 
förb.v. 34 48 211 169 9 41 44 556 
% förb.v. 13,8 34,3 77,6 48,0 90,0 93,2 41,1 47,4 
Västmanl 1. 143 143 164 276 7 40 89 862 97,3 
förb.v. 15 37 108 146 4 37 40 387 
% förb.v. 10,5 25,9 65,9 52,9 57,1 92,5 44,9 44,9 
Kopparbergs 1. 146 189 298 351 57 94 129 1264 94,5 
förb. v. 16 67 225 227 43 63 54 695 
% förb.v. 11,0 35,4 75,5 64,7 75,4 67,0 41,9 55,0 
GSvléborgs 1. 113 212 234 330 41 66 14 1010 82,4 
förb.v. 10 92 187 241 39 50 6 625 
% förb.v. 8,8 33,4 79,9 73,0 95,1 75,7 42,8 61,9 
Västernorrl 1. 249 282 281 263 176 88 112 1451 92,5 
förb.v. 25 96 205 192 156 72 53 799 
% förb.v. 10,0 34,0 73,0 73,0 88,6 81,8 47,3 55,1 
Jämtlands 1. 214 121 310 135 53 33 72 938 91,2 
förb.v. 17 35 220 88 36 26 42 464 
% förb.v. 7,9 28,9 71,0 65,2 67,9 78,8 58,3 49,5 
Västerb. 1. 289 24 309 47 49 - 56 774 98,3 
förb.v. 71 13 259 42 45 - 29 459 
% förb.v. 24,6 54,2 83,8 89,4 91,8 - 51,8 64,0 
Norrb. 1. 178 51 114 74 51 118 75 661 82,6 
förb.v. 33 23 81 51 38 97 34 357 
% förb.v. 18,5 45,1 71,1 68,9 74,5 82,2 45,3 54,0 

Källa: Sveriges Nykterhets vänner s Landsförbund. Statistik för Kommu
nerna . RA. 
x) siffrorna för Gotland är missvisande, då de främst representerar fa
kultativa kommunala instanser. Statistiken för länet är också i övrigt 
bristfälligt redovisad. 
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Kartogram 2 VÄSTERBOTTENS LÄN 

Summa förbudsvänner i % av det 
totala antalet förtroendemän i lands
ortskommunerna. 1923-1926 

Sorsele 

Stfnsel* 

(TT) 5 0-59% 

(7) 60-69% 

(•) 70-79% 

80-89% Hord-^e Baling^ 
pooo Hörnefors 

Källa: Nykterhetsrörelsens landsförbund. Statistik (R.A.). 

Tabell 8 Länets befolkning, 
kategorier. 

tingslagsvis, fördelad på olika yrkes-

Nordm. o 
B jurh. 
Degerfors 
Umeå 
Nysätra 
Burträsk 
Skellefteå 
Norsjö o Malå 
Lycksele 
Åsele 
Umeå st. 
Skellefteå st. 
Länet 

Jordbr. Ind. Hand. Allmtj. Husl. F.d. 
m binär. han tv. samf. arb. arb. verk 

56,1 26,4 5 ,9  1 ,7  2 ,2  7 ,7  
73 ,0  9 ,9  6 ,4  2 ,0  2 ,5  6 ,2  
55 ,1  24 ,7  8 ,8  2 ,1  2 ,1  7 ,2  
68 ,0  17 ,2  2 ,8  1 ,6  2 ,5  7 ,9  
78 ,6  7 ,8  2 ,3  1 ,4  2 ,7  7 ,2  
59 ,9  25 ,3  5 ,8  1 ,4  2 ,0  5 ,6  
75 ,0  8 ,6  4 ,9  1 ,6  3 ,0  6 ,9  
80 ,9  6 ,5  2 ,1  1 ,9  2 ,1  6 ,5  
76 ,4  7 ,3  3 ,5  1 ,7  3 ,0  8 ,1  
4 ,1  31 ,6  27 ,0  21 ,2  6 ,2  9 ,9  
5 ,5  32 ,1  34 ,6  12 ,0  6 ,3  9 ,5  

66 ,6  17 ,4  5 ,1  1 ,7  2 ,3  5 ,6  

Källa: S.O.S. Folkräkningen 1920 III. 
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Den norrländska dominansen hade blivit ännu större om vänstersocia
lister och kommunister medtagits. Dessa ställde upp i för få valkretsar.1 

Förbudsfrågan hade inte förlorat sin viktiga ställning inom de norrländs
ka partierna, trots nederlaget i förbudsomröstningen. I Västerbotten kan 
man med fog säga att nykterhets vännerna framflyttat sina positioner och 
att nykterhetssaken därmed behöll sin förstarangsplacering. Detta fram
går också av den positiva medlemsutvecklingen inom nykterhetsorganisa
tionerna. Lundkvists konstaterande om en allmän medlemsmässig nedgång 
för nykterhetsrörelsen efter toppåret 1910 håller inte streck för länet, 
som under 1920- och 30-talen fortfarande visar en uppåtgående trend. 
Denna uppgång för nykterhetsrörelsen var, som skall visas i det föl
jande, i högsta grad beroende av den starka politisering av nykterhets
saken i länet och de därmed för nykterhetsfolket vidhängande sociala 
kontrollmöjligheterna som kunde appliceras på samhället via de politiska 
instanserna. 

Det var bara i de befolkningsfattiga inlandskommunerna Tärna, Sor-
sele och Jörn som den kommunala representationen innehöll mindre än 40% 

3 absolutister och förbudsvänner 1922 (se kart. 2). 
Av tabell 2 och kartogram 2 framgår tydligt den styrka som nykter

hetsvännerna ägde i kommunala sammanhang. Den västerbottniska nyk
terhetsrörelsen, som i stor utsträckning på det lokalpolitiska planet 
arbetade via samarbetskommittéerna, besatt sålunda en för landet unik 
styrka, som den också mycket väl förstod att utnyttja. 

Det politiska och sociala kontrollnät som man därvid förfogade över 
skulle också ytterligare byggas ut och raffineras. Nykterhetsrörelsen 

1 Se tab 7. Nykterhetsfrågan var vid tiden för förbudsomröstningen ett 
av den yttersta vänsterns skötebarn. V soc hade ingalunda monopol 
på dens. Både dessa och kommunisterna såg på den ur ett klass
kampsperspektiv. Folkets Dagblad, Politiken hade 25/5 1922 en första-
sidesledare, "Manifest till Sveriges arbetare", där man visserligen 
talade om att ett förbud under ett kapitalistiskt system var en illu
sion , men där man tillade : "Men likväl anse vi förbudet vara ett 
ytterst viktigt arbetarintresse såsom stärkande arbetarklassen mora
liskt och ekonomiskt i dess nödvändiga klasskamp mot det kapita
listiska utsugardömet. . . Lantpatronerna ha alltid i brännvinet sett 
sina bästa bundsförvanter mot lantarbetarna, vilkas fackliga och 
politiska efterblivenhet i hög grad sammanhängt med deras slaveri 
under alkoholen. " 

2 Lundkvist: Folkrörelserna a.a. s 66. 
3 Det fanns enast ett fåtal loger i dessa kommuner. Många människor 

var dock medlemmar av s k korresponderande loger. Dessa loger 
rapporterades särskilt. Detta kan vara förklaring till den låga andelen 
absolutister som redovisas. 
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fick härigenom en mycket betydande roll i det västerbottniska samhället 
under de närmast följande decennierna, då rörelsen i övriga landet 
snabbt tappade mark. 

Tabell 9 Antal kommunalt valda i Västerbottens kommuner. Totala an
talet förbudsvänner inom respektive parti. Procentuell andel 
förbuds vänner inom kommunerna och procent ja-röstande i 
förbudsomröstningen. Fv=förbudsvänner. V=valda. 

% 
H Bf Fr SAP V soc Övr Ant Ant % ja 
v : fv v f v v fv v fv v fv v fv v fv fv 1922 

Bjurholm 10- 5 15-15 3- 3 8- 7 25 20 80 79 
Bureå 11- 2 8- 6 30 18 60 88 
Burträsk 18- 5 12- 9 30 14 47 78 
Bygdeå 6- 3 17-17 7-7 30 27 90 73 
B y ske 17- 7 10-10 12-12 40 29 73 89 
Degerfors 9- 0 16-16 5- 5 30 21 70 85 
Dorotea 15- 1 10-10 25 11 44 78 
Fredrika 10- 5 2- 0 5- 1 3- 2 20 8 40 69 
Holmsund 2- 0 11- 9 6- 5 6- 6 25 20 80 86 
Hörnefors 25-16 25 16 64 79 
Jörn 17- 3 10- 7 1- 1 1 -0 1- 0 30 11 37 82 
Lycksele 10- 2 16-13 1- 1 27 16 59 90 
Lövånger 17- 4 8- 7 25 11 44 81 
Malå 7- 5 1- 1 15-14 1- 1 24 21 88 90 
Nordmaling 13- 1 12- 7 6- 5 30 13 43 71 
Norsjö 10- 7 11- 9 7- 6 2- 1 30 24 77 93 
Nysätra 9- 0 16-13 25 13 52 71 
Skellefteå 
lk 21-11 3- 3 16-15 40 29 73 92 
Sorsele 21- 8 21 8 38 82 
Stensele 8- 0 2- 1 13-12 1- 1 24 15 63 86 
Sävar 21-13 21 13 62 81 
Tärna 8- 0 6- 3 3- 3 3- 0 20 6 30 78 
Umeå lk 10- 1 3- 1 22-20 2- 2 37 24 65 74 
Vilhelmina 11- 0 19-19 30 19 63 88 
Vännäs 3- 0 10- 6 8- 5 7- 5 2- 1 30 17 57 78 
Asele 10- 2 3- 1 17-11 30 14 47 88 
Örträsk 2- 0 1- 1 4- 4 7 5 71 79 
Skellefteå 
st 15- 5 5- 5 2- 2 20 12 55 62 
Umeå st 14- 0 10- 7 1- 1 2- 2 30 13 43 63 

Källa: SNL Statistik för kommunerna. RA. 

Av kartogram 3 framgår att förbudsomröstningen medförde en över
väldigande ja-majoritet i samtliga landskommuner i länet. 

Norsjö noterade den högsta siffran, 92,6%. Fredrika, som saknade 
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formella nykterhets- och religiösa organisationer1, redovisade symp
tomatiskt det ur förbudsvänlig synpunkt sämsta resultatet. Detta var 

dock så högt som 69,1%. 

VÄSTERBOTTENS L lN 
Surna förbudsvänner i % av totala antalet röstande i förbuda-
oaröstningen 1922 i landskommunerna. 

;Sor««l* ; 

!W! 

«0-69% 

70-79% 
•BJnrhol»; 

80-89% 

90-100% Si :  
Källas Nykterhetsrörelsens landafBrbund. Statistik- (H.A.) 

Kartogram 3 

Förbudsvännernas farhågor över att pingströrelsen, som förklarade 
sig vara en apolitisk organisation, skulle bojkotta omröstningen besanna
des på intet sätt, då pingstvänsbältet Lycksele, Mala och Norsjö upp
visade de bästa resultaten.2 Omröstningsresultaten för de två städerna, 
Umeå och Skellefteå låg under länsmedeltalet. 

Enligt Sven Lundkvist inföll nykterhetsrörelsens medlemsmässiga topp
notering 1910,3 därefter tappade rörelsen terräng oroväckande snabbt. 

1 Enl Förbuds v landsförb:s statistik saknade Fredrika helt dylika org, 
men förfogade över samarbetskommitté. Sv kyrkan repr i kommunen 
av nykterhetsvänliga präster. 

2 Mpbl nr 4. 1922. 
3 Lundkvist, S: Folkrörelserna a.a. s 69 f. 
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oroväckande snabbt. Man kan också konstatera att förlusterna i första 
hand drabbade de urbaniserade och industrialiserade områdena. Detta 
faktum måste också ha påverkat de politiska partierna, som för sin 
kandidatnominering blev allt mindre beroende av nykterhetsorganisatio
nerna. De strävade därför att lösa de nykterhetspolitiska spörsmålen 
utifrån kompromisser och samhällsekonomiska premisser, vartill man nu 
hade spelrum. 

Nykterhetsfrågan hade en helt annan ställning i norra Sverige, där 
samhället främst befann sig i den förindustriella fasen. Den industriella 
utveckling som ägde rum i Norrland var med få undantag baserad på 
råvaruframställning och viss förädling av regionens råvaror. Någon mo
dernisering av jordbruket hade knappast ägt rum. 

Betraktar man nykterhetsrörelsen 1910, när den nådde sin toppnote
ring, kan man lätt konstatera att den varken har sin största totala eller 
relativa andel i de industrialiserade samhällena. Det framstår än tydligare 
om man gör denna iakttagelse 1922, året för förbudsomröstningen, då 
man verkligen kan få ett mått på rörelsens styrka i de olika samhällsty
perna. Det är i det förindustriella norrlan ds samhället som nykterhetsrö
relsen har sin starkaste totala och relativa andel. Det är också här som 
den i samtliga politiska partier och lokala politiska samfälligheter har sin 
starkaste förankring. 

Nykterhetsfrågans politisering inrymde också andra viktiga dimen
sioner, som inte får glömmas bort. Den representerade nämligen det 
lokala norrlandssamhällets opposition mot centraliseringssträvanden inom 
de politiska partierna. De norrländska partiorganisationerna präglades av 
opposition mot sina partiledningar och denna opposition verkade positiv 
på väljarkårerna och var därför nödvändig. Nykterhetsfrågan var ett 
politiskt spörsmål av den art att partierna där kunde tolerera avvikelser 
från den strikta partidisciplinen, vilket var en förutsätttning för den 
norrländska profileringen. 
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IV NYKTERHETSRÖRELSENS POLITISKA DILEMMA 
EFTER FÖRBUDSOMRÖSTNINGEN 1922 

Socialdemokrater, frisinnade och nykterhetsfrågan 

Resultatet av förbudsomröstningen 1922 förefaller med den ytterst knappa 
majoritet, som förbudsmotståndarna förmådde uppbåda, knappast ha 
utgjort en katastrof för nykterhetsvännerna. Ändå kan man med fog säga 
att resultatet utgjorde dödsstöten för den på riksplanet organiserade för
budsrörelsen, som aldrig mer förmådde att mobilisera de sinsemellan 
divergerande intressen, som fanns inom den svenska nykterhetsrörelsen. 
Dessa förhållanden bottnade främst i partipolitiska motsättningar inom 
själva rörelsen. 

Det kan vara av intresse att försöka utröna, hur de ledande grup
perna inom Förbuds vännernas Rikskommitté summerade intrycken från 
förbudsomröstningen och hur man ansåg att riktlinjerna för en fortsatt 
kamp borde formuleras. 

Generalsekreteraren Gunnar Hammarlund gav vid Förbudsvännernas 
Rikskonferens i oktober 1922 uttryck för sin och mångas åsikt om vad 
som förorsakat nederlaget i förbudsomröstningen. Hammarlunds summe
ring innehöll fem huvudrubriker:* 

1. "Pressen var den makt som hindrade oss att nå målet... I Stockholm 
hade vi två (tidn förf anm) i Göteborg, Malmö och Norrköping ingen". 
Det var den rikstäckande pressens utrerade förbudsfientlighet som 
Hammarlund främst syftade på. 

1 Förbudsv rikskonf 27-28/10 1922 (SNL) RA. 
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2. "Men den socialdemokratiska ledningen har ett drygt ansvar, hrr 
Möller och Magnusson förrådde sin egen klass (bravorop*). " 

3. De förbudsfientliga prästerna inom svenska kyrkan, som främst fanns 
på västkusten, hade också en stor andel i nederlaget. 

4. Fruktan för ekonomiska konsekvenser. Rusdrycksmedlens borttagande 
från statskassan skulle innebära ökade skatter, menade förbudsmot
ståndarna, som kraftigt betonat denna fråga. 

5. Maggördlarna på pilsnerflaskorna som sade: "Även denna dryck blir 
förbjuden". Förutom detta påverkade propagandan om ökad brotts
lighet med framför allt smuggling, som skulle följa förbudet i hälarna, 
många att rösta nej till förbudet. 

Stor enighet rådde om den första punkten. Elof Ljunggren var omgå
ende efter omröstningen inne på att förbuds vännerna måste starta ett 
tidningsbolag för att köpa in en av de större tidningarna som skulle 
täcka upp bristerna efter Aftontidningens nedläggelse. Ljunggren såg 
helst att man inköpte Stockholms Tidningen. Alfred Stärner kom med 
invändningar mot Ljunggrens plan i det att han påpekade, "det ej vara 
möjligt att nu realisera en så stort anlagd plan som här skisserats. Inköp 
av en gammal tidning betyder ej precis detsamma som att erövra allt vad 
den ägt - publikstocken sjunker undan i avsevärd mån. En annan fråga 
är de svårigheter i politiskt avseende, som yppa sig. Det går ej att 
undvika politisk färg på ett dylikt tidningsföretag." Stärner menade, 
att om de frisinnade drev tidningsfrågan inom nykterhetsrörelsens hu
vudorgan, skulle man omgående på grund av de ovan citerade konklusio
nerna komma i direkt konflikt med socialdemokraterna. Dessa kunde 
knappast tänka sig att stödja ett frisinnat tidningsföretag. Man riskerade 
därmed en ödesdiger splittring av nykterhetsrörelsen. Stärner framhöll i 

3 stället möjligheterna av ytterligare inbrytningar i landsortspressen. 
Tidningsfrågan kom att läggas på is, då någon enighet inte var möjlig 
att uppnå. 

Hammarlunds angrepp på den socialdemokratiska ledningen kommente
rades inte ytterligare. De ledande frisinnade med Carl Ekman i spetsen 
vidrörde ej frågan vidare. Man ville av taktiska skäl inte riskera en 

1 Förbudsv rikskonf 27-28/10 1922 (SNL) RA. Parentesen finns i proto
kollet som är utskrivet av sekreteraren Gunnar Hammarlund. Parente
sen visar vilken inställning man hade till socialdemokratin inom de 
frisinnade leden, som dominerade konferensen. 

2 Förb v rk prot 22/9 1922 (SNL) RA. 
3 Ibid. 
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splittring inom förbudsförbundet. Man berörde heller inte frågan om 
prästernas delaktighet i nederlaget. Däremot koncentrerade sig Ekman på 
den fjärde punkten, som behandlade de ekonomiska konsekvenserna, 
främst de skattetekniska. Nykterhetsrörelsen hade så till vida tidigare 
uppnått framgångar, när man lyckats koppla bort det privatekonomiska 
intresset från rusdryckshanteringen. Det hade dock inte varit rörelsens 
mening, att rusdrycksmedlen skulle få ett så dominerande inflytande över 
statsfinanserna. Det var en följd av att politikerna inte följde den ur
sprungliga överenskommelsen från 1913, som förespråkade en fondering 
av rusdrycksmedlen. I stället utnyttjades dessa medel aktivt i finans
politiken . * 

Ekman fick här stöd av sin frisinnade kollega Erik Englund. Englund 
påpekade att det inte suttit en enda bemärkt nykterhetsman i bevill
ningsutskottet på mycket länge. Han var även kritisk mot att parti
intressena i för hög grad fått gå före allt annat. Den negativa utgången 
av förbudsomröstningen var en följd av detta. Englund fortsatte: "Vi 
måste nu skapa förutsättningar för det politiska ansvaret i riksdagen -
Inget parti är närmare härtill än det frisinnade. Kommer ett sådant 
förbudsparti till stånd, löses tidningsfrågan av sig själv, ty ett parti 

o 2 måste ha en tidning." Eftersom man, i enlighet med Englunds konsta
terande, stod inför alternativet att bilda ett förbudsparti, vore det otak
tiskt att utmana socialdemokratin redan nu, då man med största sannolik
het kunde vänta en övergång från detta partis nykterhetsväljare. Ekman 
önskade själv ett frisinnat förbudspartis bildande. Nykterhetsfolket 
skulle då få möjligheter till ökad insyn och kontroll inom riksdagen. 
Detta skulle säkert inverka positivt för förbudssaken även inom det 
socialdemokratiska partiet, som därigenom skulle tvingas ta större hän
syn till sina egna förbudsvänner. Ekman aktade sig för att utmana 
socialdemokratin utan harangerade i stället de förbudsvänliga inom detta 
parti när han påpekade att de förbudsvänliga socialdemokraterna utförde 

o 3 sin gärning under hård press. 
Under samtliga möten, som arrangerades av Förbudsvännernas 

Landsförbund hösten 1923, låg initiativet i de nykterhetspolitiska 
spörsmålen helt i de frisinnade delegaternas händer. Någon opposition 
från socialdemokratiskt håll kan knappast utläsas. De frisinnade do
minerade också eftertryckligt de i landsförbundet ingående organisa-

1 Förb v rikskonf prot 27-28/10 1922 (SNL) RA. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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tionerna.* Gösta Johansson har i sin avhandling "Liberal splittring. 
Skilsmässa och återförening 1917-1934" klart konstaterat sambandet mellan 
den nykterhetspolitiska linje, som de frisinnade förbuds vännerna drev i 
Förbudsvännernas Landsförbund, där frågorna oftast initierades, och 

2 den linje dessa förespråkade inom partiet före partisplittringen. 
Problemen kring det liberala partiets sprängning skall därför inte 

behandlas utförligare här. Det måste ändå påpekas, att de organisationer 
på vilka Förbudsvännernas Landsförbund byggde i högsta grad var att 
betrakta som rent frisinnade bastioner. De kunde härigenom utnyttjas 
som mobiliseringsbas för ett politiskt parti. Inte minst aktiviteten i 
samband med förbudsomröstningen hade visat detta. Det nya partiet 
måste alltså organisatoriskt byggas på den grundval, som de olika för
budsorganisationerna utgjorde och man måste därför profilera sig i för
budsfrågan . 

Otvivelaktigt trodde också de frisinnade förbudsvännerna, att orga
nisationerna skulle hålla måttet. Man skulle härigenom kunna vinna åt
skilliga väljare främst från vänstern, då socialdemokraterna betraktade 
förbudsfrågan som för tillfället avskriven. Dessa förhoppningar var också 
realistiska, så länge som socialdemokraterna höll sig passiva. Socialdemo
kraternas passivitet var dock, vilket skall visas, delvis imaginär. Den 
gällde enbart Förbudsvännernas Landsförbund, där partiet under de 
rådande förhållandena knappast kunde vänta sig ökat inflytande. För
budsförbundet kunde härigenom, vilket också framgår av Gösta Johans
sons avhandling, verka som den frisinnade oppositionens jacobinklubb, 
där färlan fördes av Carl Ekman, bröderna Ljunggren, Gunnar Hammar
lund, Erik Englund, Alfred Stärner, bröderna Hamrin, Gustaf Mosesson 

3 m fl frisinnade koryféer. 
Ekmans predestination som partiledare för ett eventuellt förbudsparti 

var också ställd utom allt tvivel. Han var den politiker, som förfogade 
över det bredaste spektrumet av nykterhetsrörelsens viktiga organisa
tioner. Han var chef för NTO, medlem av Förbudsförbundets För
troenderåd, vars viktigaste kugge han förvisso var. Han var även ord
förande i riksdagens nykterhetsgrupp, en position som gav stor insyn i 
och medförde starka kontrollmöjligheter av nykterhetspolitiken. Den 
sistnämnda befattningen måste ha känts som en nagel i ögat på social-

1 Bl a förutom de rena nykterhetsorg, DKSN och Kvinnornas Förbuds
rörelse. Ekman var ordf i riksdagens nykterhetsgrupp. Alla dessa org 
hade repr i Förbudsförb. 

2 Johansson, G: a a s 80 ff, 84 ff, 143 ff. 
3 Ibid. 
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demokraterna. 
Det blev också Ekman, som i det närmaste helt oemotsagd fick domi

nera de på omröstningen följande konferenserna i Förbudsförbundet. 
Något färdigt nykterhetspolitiskt program tycks Ekman inte ha haft. 
Frågan om en ny förbudsomröstning ansågs för tidigt väckt, då man en
ligt Ekman inte förmådde att påverka regeringen, som ställt sig nyk
terhetspolitiskt neutral. Man hade heller inte tillförlitlig kontroll i riks
dagen. Ekman ansåg att situationen i riksdagen var så ogynnsam att man 
måste vänta sig ytterligare förluster, om förbudsfrågan ånyo togs upp. 
Vid ett eventuellt regeringsskifte väntades en koalition höger-bondeför-
bund, som sannerligen inte skulle ta sig an nykterhetsvännernas prob
lem. I händelse av en förstakammarupplösning skulle man i denna kam
mare, enligt Ekmans bedömning, förlora ett tiotal förbudsmandat. Några 
nya manifestationer i förbudsfrågan från socialdemokratiskt håll var inte 
heller att vänta. Förbudsvännerna inom detta parti befann sig nu på 
defensiven och arbetade under hårt tryck. De små vänsterpartierna hade 
trots sin ideologiska trohet mot nykterhets saken inga politiska möjligheter 
att realisera sina program. Förbudsfrågan måste därför läggas på is tills 
ett gynnsammare klimat inträdde, detta trots förbudsvännernas knappa 
nederlag i omröstningen. * Ett nykterhetspolitiskt program var dock av 
nöden. Man skulle annars tappa trovärdigheten. Det var även nödvändigt 
att skapa ett manifest, som inte gav uttryck för defaitism i själva för
budsfrågan, vilken nödvändigtvis måste få en central plats i förbuds
vännernas agitation. De lösningar som Ekman presenterade under hösten 
1922 var förvisso inga nyheter för nykterhetsrörelsen. De var förankra
de i de nykterhetspolitiska program, som diskuterats före Brattysstemets 
tillkomst 1917. Det slutgiltiga förslaget utgjorde ett modifierat lokalt 
veto. Med största säkerhet hade Ekman fått sitt programförslag från 
Gustav Rosén i Umeå. Rosén lanserade i valrörelsen inför stadsfullmäk
tigevalet 1922 ett identiskt prograun, Umeåysstemet, som byggde på 

2 tidigare, likartade experiment i Västerbotten. Det rosénska programmet 
innehöll betydande fördelar. Det utgjorde ett plausibelt avsteg från det 
direkta förbudskravet, dock utan att ta avstånd från förbudstanken. 
Programmet innebar, att man med bibehållen heder kunde genomföra en 
reträtt, som syftade till samling och skärpning inom de nykterhetspoli
tiska leden. Nederlaget i förbudsomröstningen kunde vändas till åtmin
stone en halv seger om programmet gick att genomföra. 

1 Förb v rk 22/9 1922. (SNL) RA. 
2 Se nedan kap om Umeåsystemet 
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Här skall endast redogöras för huvudpunkterna i programmet, som de 
framfördes av Ekman i förbudskommittén och vid förbudskonferensen 
1922. Systemet kom nämligen inte att realiseras annat än i södra Väster
botten . 

De huvudargument i det rosénska programmet som Ekman utnyttjade 
sig av var följande: "Man kan tänka sig en vetolagstiftning med ändring 
av nu gällande lag. Men man kan också med utnyttjande av nu gällande 
lag söka avklippa rusdryckssystemets rottrådar. Med oförändrad lagstift
ning kan åstadkommas rätt mycket genom bildande av kommunala torr
läggningsmajoriteter, ehuru upphävandet av försändningsförbudet vä
sentligt motvärkar syftet med en lokal torrläggning. En annan åtgärd är 
att på kommunal väg besluta att motböcker ej få utlämnas till nya års
klasser - en utväg som användes utan lagändring.111 Det rosénska sys
temet innebar, att man med maximalt utnyttjande av gällande lagstiftning 

o o 2 kunde få till stånd en form av kommunalt veto. Att genomföra det lokala 
vetot enligt de ursprungliga principerna bedömdes av Ekman som föga 
utsiktsfullt. Lokalt veto eller länsveto kunde inte erhållas utan föränd
ring av Första kammarens sammansättning. Detta skulle emellertid gå 
så långsamt, att man lika gärna kunde fortsätta på förbu ds vägen : "Vad 
vi under sådana omständigheter ha att göra är att med utnyttjande av 
nuvarande lagstiftningsmöjligheter åstadkomma det bästa möjliga och att 

o 
därjämte stärka våra organisationer för ernående av riksförbudet." 
Ekman fick medhåll av bl a Alfred Stärner. Stärner förklarade dock att 
han fann tanken på länsveto mer sympatisk. Länsvetoprincipen betydde, 
att de län, som i likhet med de amerikanska delstaterna hade förbuds
majoritet, fick rätt att själva bestämma om torrläggning. Denna princip 
hade också diskuterats i Västerbotten och skulle därstädes också i fram
tiden ses som ett alternativ inom nykterhetspolitiken.4 

Ekman ansåg att länsveto i likhet med lokalt veto måste införas lag
stiftningsvägen och uttryckte följande tankar: "I varje fall skulle en 
vetolag bliva ganska värdelös så länge man ej kunde hindra invånarna i 
vetodistrikt att få köpa rusdrycker, som försändningsvis erhölles. Däre
mot kunna vissa resultat åstadkommas på den kommunala representations
vägen genom nedläggande av spritbolag eller genom att ifråga om bo
lagens försäljningsrätt vidtaga starka begränsningar. Väljarna böra 

1 Förb v rk prot 22/9 1922 (SNL) RA. 
2 Se nedan kap om Umeåsystemet 
3 Förb v rk prot 22/9 1922 (SNL) RA. 
4 Se nedan kap om Umeåsystemet. 
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därför nu uppfordras att med utnyttjande av nu gällande lag taga ut allt 
som är möjligt. Lyckligt vore, om vi så kunde aktualisera förbudsfrågan 
vid 1924 års val, att det bleve förbudsmotståndarna, som finge begära 
ny förbudsomröstning.1,1 

Det rosénska systemet, som framfördes av Ekman, förutsatte ett totalt 
utnyttjande av befintliga lagar. Det hade utsikt att bli framgångsrikt i 
distrikt, där nykterhetsvänner dominerade den kommunala politiken. En 
förbudsliknande situation kunde då åstadkommas. Följderna av ett dylikt 
systems genomförande i områden, där förbudsvännerna hade politisk 
majoritet, förväntades då bli att hela den alkoholpolitiska situationen 
framstod som ohållbar. I förlängningen av ett sådant resonemang låg, 
som Ekman påpekade, brattsystemets bankrutt. Förbudsmotståndarna 
skulle själva tvingas att agera. Därmed skulle nykterhetsfolkets möjlig
heter vara uppenbara. Brattsystemet höll inte måttet, vilket förbudsmot
ståndarna hävdat. Förbudsfrågan skulle åter med framgång kunna aktua
liseras och politiseras med för nykterhetsvännerna hopp om en lycklig 
utgång. Den rosénska fällan kom emellertid aldrig att gillras av de 
frisinnade på riksplanet, utan endast i Västerbotten, där det ledde till 

2 ett våldsamt rabalder. 
Det nykterhetspolitiska program som sålunda skisserades av Ekman 

blev inte en enande paroll för den samlade nykterhetsrörelsen. Umeå
systemet var krångligt och fordrade en klar kommunalpolitisk dominans 
för nykterhets vännerna i de kommuner, där det hade utsikter att 
genomföras. Detta innebar också att socialdemokrater och frisinnade 
måste kunna samarbeta aktivt. Sådana betingelser existerade knappast 
annorstädes än i Umeå. 

Den ekmanska lanseringen av programmet bör därför i viss utsträck
ning ses som ett spel för gallerier. Det gällde att visa en progressiv 
vilja i den fortsatta behandlingen av förbudsfrågan. Ekman kunde nu i 
lugn och ro bevaka, hur det rosénska fältexperimentet utföll innan han 
åtog sig vidare förpliktelser. Han hade också visat nykterhetsradikalerna 
och de norrlandsfrisinnade inom sitt parti sin goda vilja. 

Inom Förbudsförbundet var det emellertid under de närmaste åren hart 
när omöjligt att enas om ett reellt nykterhetspolitiskt program. Motsätt
ningarna mellan socialdemokrater och frisinnade var därtill för starka. De 
socialdemokratiska nykterhetsvännerna fick ju längre tiden led inrangera 
sig under den officiella partilinjen. De nykterhetsvänliga socialdemo-

1 Förb v rk prot 22/9 1922 (SNL) RA. 
2 Se nedan kap. om Umeåsystemet. 
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kraterna bildade även en egen nykterhetsgrupp i riksdagen. Partiet tillät 
inte längre den ohämmade fraterniseringen med de frisinnade. 

Hilding Johansson har i sin undersökning av godtemplarrörelsen gjort 
liknande iakttagelser och poängterat svårigheterna för orden att skapa 
ett nykterhetspolitiskt program inför 1924 års riksdagsval, vilket innebar 
en tillbakagång för nykterhetsintresset och förbudsfrågan: "Partierna 
visade inte heller något större intresse för den (förbudsfrågan förf 
anm). Det socialdemokratiska partiet hade som tidigare nämnts mjukat 
upp förbudspunkten på sitt program. Den löd 'restriktions- och förbuds-
lagstiftning'. Det var en oklar och mångtydig formulering som inte för
pliktade till någon förbudsaktivitet. . . Frågan betraktades som inaktu-

2 eli." Socialdemokraternas nykterhetsvänliga riksdagsgrupp, som deltog i 
Förbudsvännernas Landsförbunds förhandlingar under åren efter för
budsomröstningen, agerade på ett sätt som bekräftar Hilding Johanssons 
iakttagelse. 

Socialdemokraterna hade redan 1923 tagit konsekvensen av den frisin
nade dominansen i Förbudsförbundet och Riksdagens Nykterhetsgrupp. I 
riksdagen bildade de en egen nykterhetsgrupp som blev parlamentets 
största. De lyckades också få denna representerad i femtonmannade-

3 o legationen. Det innebar att den frisinnade hegemonin inom både riksda
gens nykterhetsorganisation och inom Förbudsförbundet kraftigt reduce
rades. Man kan med fog säga att socialdemokraterna genom skickligt age
rande nådde sina syften. Nykterhetsfrågan avdramatiserades inom par
tiet. Samtidigt undanröjde man möjligheterna för det frisinnade utbrytar-
partiet att återigen på allvar politisera förbudsfrågan med utsikter till en 
sådan kraftsamling, som onekligen 1922 års omröstning inneburit. 

Man kan ställa frågan om socialdemokraterna alltigenom agerade rent 
taktiskt efter förbudsomröstningen och genom sin tystnad i Förbudsför
bundet drev fram en oberättigad optimism bland de frisinnade opposi
tionsmännen. Något sådant går emellertid inte att bevisa utifrån det 
material, som ligger till grund för denna avhandling. Troligt är att 
socialdemokraterna måste ha sett utvecklingen i Förbudsförbundet med 
stor oro. Man var dock under hösten av rent politiska skäl tvingade att 
hålla sig på defensiven. Partiet låg då i känsliga underhandlingar med 
vänstersocialisterna om den definitiva sammanslagningen av de båda 
partierna. Det vore ytterst otaktiskt att i ett sådant läge komma 

1 Riksdagens socialdem nykterhetsgrupp bildades 1923. 
2 Johansson, H: Den sv a a s 250. 
3 Bildades 1924. 
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med nykterhetspolitiska uttalanden och aktioner, som kunde stöta och 
irritera den förbuds vänliga vänstern. Den hävdade även under förhand
lingarnas slutomgång i januari förbudsfrågans inskrivande i partiprogram
met som villkor för sammanslagning. Det kravet kom dock bort vid den 
slutliga redigeringen av sammanslagningsdelegerades deklaration. Efter 
partisammanslagningen 1923 stod det SAP fritt att ge offentlighet åt sin 
inställning i nykterhetsfrågan och att på allvar söka hejda det frisinnade 
partiets försök att via nykterhetsrörelsen mobilisera nya väljarskaror. 

Per Edvin Sköld har 1926 i en pamflett "Nykterhetspolitiska synpunk
ter" givit sin syn på varför den socialdemokratiska nykterhetsgruppen i 
riksdagen blev en nödvändighet. Sköld menade att de frisinnade och so
cialdemokraterna tidigare hade kunnat samarbeta då ingetdera av parti
erna rent valtaktiskt hade utnyttjat nykterhetsfrågan gentemot den 
andra parten: "Såväl partipolitiskt och valpolitiskt befunno sig nykter
hetsvännerna inom båda partierna i samma situation, och samarbetet i en 

o 2 gemensam nykterhetsgrupp var både nödvändig och naturlig." Sköld 
ansåg, att denna situation inte längre förelåg i och med att det liberala 
partiet för egen vinning nu sökte ta nykterhetsfrågan på entreprenad 
Han sade: "Bakom denna politik kunde de socialdemokratiska nykterhets
vännerna i riksdagen icke ställa sig, emedan därigenom skulle kunna 
åstadkommas en sprängning av arbetarklassen. Bevarandet av arbetar
klassens enhet måste vara a och o för varje socialdemokrat, ty därutav 
beror arbetarklassens möjlighet att lösa de sociala spörsmålen över-
huvud taget." Vid Förbudsvännernas Landsförbunds årsmöte 1926, i 
samband med att ett nykterhetspolitiskt uttalande skulle formuleras, 
fastslog Sköld med skärpa: "Anbefallningen i uppropet att endast rösta 
på förbudsvänner är spegelfäkteri. Vi kunna naturligtvis uppsätta rena 
nykterhetslistor, men så länge vi använda partibeteckningen stödja vi 
med våra röster endast den officiella listan, och med vår säraktion kunna 
vi åstadkomma att den rensas från nykterhets vänliga kandidater. De fri
sinnade kunna icke rösta med en socialdemokratisk lista, hur nykterhets
vänlig den än är. Socialdemokrater rösta icke med de frisinnades valse
del. Ty blodet är tjockare än vatten och i valkampanjen är det partilin-

4 jerna som skilja." Tydligare kan nykterhetsrörelsens dilemma inte ut
tryckas. Nykterhetsfrågorna borde inte längre drivas över partigränser-

1 SSV:s akriv (arb r arkiv Sthlm) Sammanslagningsdel prot 1-3/1 1923. 
2 Sköld, P E: Nykterhetspolitiska synpunkter. Sthlm 1926 s 3. 
3 Ibid. s 3f. 
4 Sv Förb v landsprot 9/3 1929 (SNL RA. 
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na. De nykterhetspolitiska uttalandena måste anpassas till partiernas 
linjer och inte tvärtom. 

Denna uppfattning fick ju längre tiden led fast förankring även hos 
ledande frisinnade inom nykterhetsrörelsen. Gustav Mosesson lät som ett 
eko av Sköld, när han vid årsmötet 1928 förklarade: "Vi måste också 
betänka riksdagsmännens dilemma. Gå de socialdemokratiska nykterhets
vännerna för hårt fram, förlorar de sin prestige i partigruppen och 
bland väljarna och det förlorar vår sak på."* 

Skölds resoluta agerande omintetgjorde också de frisinnades hopp om 
en överströmning av nykterhetsvänliga socialdemokratiska väljare. De 
frisinnade kunde hädanefter inte profilera sig som förbudsparti. Parti
intresse och partipolitik kom sedermera att i hög grad sätta sin prägel 
på nykterhetsvännernas nykterhetspolitiska agerande. Nykterhetsfrågan 
var ohjälpligt underordnad partihänsyn och nykterhetspolitiska säraktio-
ner över partigränserna blev allt sällsyntare. 

Det finns paralleller till den svenska nykterhetsrörelsens allt svagare 
grepp om det socialdemokratiska partiet. Irma Sulkunen har nyligen i en 
studie: "Why Did the Finnish Working Class Come to Support Prohibi
tion?" fastslagit, att den finska socialdemokratin i begynnelsen utveck
lades i nykterhetsrörelsens ledband: "In arguing for temperance, the 
labour leaders were actually using abstinence as a mean to mobilise the 

2 0 o diffuse and frequently unedified working class." På frågan varför det 
finska socialdemokratiska partiet så starkt engagerade sig i förbuds
frågan vid sekelskiftet, ger hon följande svar: "The policy (förbudet 
förf anm) was both radical and unambiguous. It made for excellent slo
gans and, above all, was a rallying point from which the disenfranchised 
common man could give full vent to his feelings about the entire power 
structure of society." Sulkunen belyser också förtjänstfullt den i Fin
land i likhet med Sverige mångfacetterade politiska innebörden i nyk-
terhetsfrågan. Hon visar att det även i Finland fanns krafter i rörelse 
för skapandet av ett nykterhetsparti. Nykterhetsrörelsens anknytning till 
A A Granfelt och fennomanien belyses också.^ 

1 Sv förb v landsförb prot 9/3 1926 (SNL) RA. 
2 Sulkunen, I: Why Did the Finnish Working Class Come to Support 

Prohibition. (Reports from the social research institute of alcohol 
studies no 515) Helsingfors 1981 s 14. 

3 Ibid, s 14. 
4 Ibid. s 15. För dessa problem se även Stenius, H: The Breakthrough 

of the Principle of Massorganization in Finland. (Scand J of History 
5: 197-217) 1980 och dens Finlandssvenska folkrörelser (föreligger 
ännu endast i manuskript) Helsingfors 1981. 
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Sulkunen framhåller vidare att det efter generalstrejken 1905 och 
efter de första allmänna valen till enkammarriksdagen kan skönjas en 
socialdemokratisk vilja att trappa ner nykterhetsengagemanget: "The 
membership of the temperance movement fell off drastically and many 
temperance societies were forced to disband as their members went over 
to the workers societies. The workers societies, in their turn, allied 
their support for prohibition to the overall social policy of the Social 
Democratic Party, thus bringing the workers into the party fold." Nyk
terhetsfrågan blev en bland många sociala och politiska frågor, som 
partiet hade att ta hänsyn till. Likheterna med de svenska förhållandena 

o 2 är iögonfallande, vilket också Sulkunen påpekar. 
Nykterhetsrörelsen utgjorde i Finland liksom i Sverige den första 

massorganisationen med bred social basis och fick därigenom stor bety
delse för de moderna politiska rikspartiernas utveckling och utformning. 
För att kunna vara med och dela på denna kaka, måste såväl de finska 
som svenska socialdemokraterna både ideologiskt och praktiskt binda upp 
sig till nykterhetsfrågan, som ideologiskt inrangerades under klass-

3 kampsbegreppet. Om denna utveckling i Finland skriver Henrik Stenius: 
"This picture (nykterhetsrörelsens karaktär av klasslös organisation 
förf. anm.) changed during the eighteen eighties when proletarization 
produced mobilization in temperance, youth and workers associations both 
in the towns and in the countryside. From the very start these new 
movements were an object of conflict between on the one hand established 
groups which sought through an ideology of reconciling class differences 
to integrate less privileged groups which tried to find an outlet for their 

4 protest through the organization." De finska forskarna är dock mycket 
noga med att påpeka, att man inte skall överdriva nykterhetsfrågans 
ideologiska värde när man bedömer arbetarrörelsens praktiska agerande 

1 Sulkunen aas 16. 
2 Ibid. s 3. "It is interesting to note that the history of organization in 

Sweden and the Swedish temperance movement's membership are simi
lar. This might indicate that both countries were subject to the same 
•laws1. " 

3 Ibid, s 1 ff. S diskuterar här främst Kautskys uppfattning om nyk-
terhetsfrågan i det politiska perspektivet och påpekar att K, som 
hade stort inflytande även på de sv soc dem nykterhetsvännerna, var 
noga med att inte överdriva frågans betydelse. 

4 Stenius, H: The Breakthrough of the Principle of Massorganization in 
Finland (Scand Journ of History) 1980 s 217. 
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i nykterhetsfrågor. * 
Svenska SAP genomgick en liknande utveckling sett ur ett nykter-

hetspolitiskt perspektiv. Partiet anknöt från början till nykterhetsrö
relsen och dess organisationer för att säkra sin mobilisering. När det 
sedan kom till kritan, uppfattade man andra frågor som mera väsentliga 
och nykterhetsfrågans politiska förstarangsställning betvivlades allvar
ligt. Fram till 1922 och förbudsomröstningen var emellertid SAP tvunget 
att ta hänsyn till nykteristerna inom partiet. Avtrappningen av engage
manget hade börjat tidigare, åtminstone i partitoppen. Vänstersocialis
terna å andra sidan sökte genom att politisera nykterhetsfrågan komma i 
åtnjutande av de mobilise rings effekter, som man i likhet med de frisin
nade tillmätte denna. Dessa effekter var emellertid inte tillräckliga mer 
än i norrlandslänen. Nykterhetssaken intog där fortfarande en första-
rangsposition. Det gällde därför att söka misstänkliggöra SAP:s för
ändrade nykterhetspolitiska ambitioner inför väljarna. Nykterhetsfrågan 
blev mer eller mindre mot partiledningens vilja i det närmaste den enda 
överlevnadsfrågan. 

Det bör också här påpekas att nykterhetsrörelsen i Sverige ingalunda 
bars upp enbart av proletära gruppers intressen. I likhet med för
hållandena i USA fanns starka företagarintressen för förbudet, vilket 
skulle skapa större effektivitet bland industriarbetarna och därmed öka 

2 produktiviteten. 

1 Förutom Sulkunen se Mäkelä et al: Alcohol, Society and the State 
(Addiction Research Foundation, manuskript) Toronto 1982. I förordet 
där Nils Christie fr. f. allt påpekar de praktiska implikationerna av 
drickandet som arbetarklassens ledare hade att komma till rätta med. 
Se äv kap 4 (Alcohol Control Policies). I och med klassutjämningen i 
välfärdssamhällena miste frågan också det mesta av sitt ur klass
kampsmotivets synvinkel ideologiska perspektiv. 

2 Företagare, som bröderna Seth och Frans Kempe understödde i Väs
terbotten sina arbetares nykterhetsträvanden och gav rundhänta bi
drag till ordenshusen. (Uppg fr Gränt Wallin som arbetar med en av-
handl om Robertsfors vid inst f hist i Umeå) Ove Lundberg som i sitt 
avhandlingsarb i ekon hist bl a undersöker skogsbolagens politiska 
inflytande i två älvdalar i norra Ångermanland i slutet av 1800-talet, 
har konstaterat att bruksägarna vid bruksorterna vid kusten uppvi
sade ett starkt intresse för nykterhetsrörelsen, som man ofta stödde 
aktivt, medan man i inlandet, där man främst hade intressen av för
värvskaraktär, ofta såg spriten som en bundsförvant i affärerna. 
(Uppg fr Ove Lundberg). En stor del av "norrlandsfrisinnets" och 
nykterhetsrörelsens negativism gentemot bolagen torde ligga i det 
sistnämnda konstaterandet. I USA har dualismen mellan arbetsgivare-
och arbetstagareintresse i förbudsfrågan under tidigt 1900-t. ingående 
belysts av Larry Engelmann i en studie av förbudsrörelsen i Michigan, 
"Intemperance. The Lost War Against Liquor" där Henry Fords effek
tivitetsargument ställs i kontrast mot arbetarledare som Eugene Debs, 
som förfäktade de socialistiska argumenten a a s 7, 13 etc. 
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Förbudet skulle gynna både arbetsgivare och arbetstagare. Svensk 
forskning har i ringa grad uppehållit sig vid dessa faktorer och därför 
kan endast indikationer på att så skulle ha varit fallet ges.* Arbetsgi
varnas inställning var också ytterst kluven, då man förordade förbud för 
arbetarna, men ansåg förbudet som en inskränkning av de egna fri- och 
rättigheterna. Brattsystemet blev därigenom en acceptabel kompromiss för 

2 denna grupp. Man kunde genom detta rädda sina egna rättigheter, 
samtidigt som systemet innebar en inskränkning av de materiellt sämre 

3 o ställda gruppernas alkoholkonsumtion. Dessa förhållanden som uppfatta
des som orättvisor fick politiska nedslag i den lokala västerbottniska 
politiken, då såväl nykterhetsrörelse som vänsterpartier kom att bekämpa 
Brattsystem och motbok som odemokratiska. 

Förbudsländernas dilemma och svensk nykterhetspolitik 

Den svenska nykterhetsrörelsen och de nykterhetsvänliga partierna fick 
också snart kämpa mot argument av statsfinansiell natur. De nordiska 
förbudsländerna Finland, Norge och Island fick omedelbart efter förbu
dens införande uppleva betydande handelspolitiska avbräck i sina han
delsrelationer med främst de vinproducerande länderna i södra Europa. 

1 Frans Kempe hade exempelvis intressen i brännvinshanteringen. I 
Anundsjö fick Kempe monopol på utminuteringen genom att utnyttja 
sin överlägsenhet i avseende på antalet fyrkar. Detta medförde en 
våldsam protest från böndernas och prästens sida. Vid industriorterna 
stödde Kempe nykterhetsrörelsen, (uppg. från Ove Lundberg). 

2 Brattsystemet innehöll en ekonomisk "finess", som sällan behandlas 
ens av nykterhetsrörelsens huvudorganisationer, men som kom att bli 
ett viktigt argument i den västerbottniska agitationen mot motboks
systemet "Finessen" innebar att det var inkomsten, som angav antalet 
litrar, vilka man hade rätt att ta ut. Detta betraktades som klart 
odemokratiskt. Denna punkt i Brattsystemet gjorde att de besuttna, 
som hade rätt till fyra liter i månaden knappast kände av systemet, 
då man också hade rätt att ansöka om särskild tilldelning för repre
sentation och vid högtidligheter. I Västerbotten företogs årliga 
granskningar av motboksbeståndet under närvaro av lokal nykter
hetsnämnd, representanter för systembolaget och taxeringsmyndig
heten . Dessa granskningar ledde obönhörligen till nedskärningar i 
tilldelning, om den ekon. situationen försämrats. Denna sida av 
Brattsystemet bör vara förklaringen till att försäljningsreformen fick 
ett så allmänt accepterande bland de mera konservativa grupperna i 
samhället, som nu kunde rädda sin egen konsumtion samtidigt som 
kontrollen över arbetarna ökade. 

3 De senare försöken som gjorts i Sverige att ta bort de billiga bränn
vinssorterna Kronbrännvin och Renat, som uppfattats som den 
svenska arbetarens favoritdrycker, vittnar också om denna mentalitet, 
som speciellt högermannen Dickson gjort sig till tolk för i riksdagen. 
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Dessa problem har för Finlands del utretts av Jorma Kallenautio. 
Kallenautio påvisar att den finska nykterhetsrörelsen och de med den 
lierade partierna redan omkring 1906 främst framförde statsfinansiella 
argument för förbudets genomförande. Nykterhets vännerna hade räknat 
ut vilka summor det finska folket spenderade på alkoholhaltiga drycker. 
Man hade därvid dragit slutsatsen, att den finska ekonomin skulle må 
bättre om dessa summor kanaliserades över till annan konsumtion. Det 
skulle även bli utrymme för ökad uttaxering av skatter, vilket var 
nödvändigt för att möta de ökande sociala problemen med en utvidgad 
sociallagstiftning.1 

Efter förbudets genomförande visade det sig att den finska utri
keshandeln fick betydande svårigheter att hävda sig på den franska 
marknaden, då fransmännen krävde att Finland skulle importera vin och 
andra alkoholprodukter. Frankrike vidtog även sanktioner mot Finland i 
det att man belade importen av finska trävaror och papper med, i jämfö-

2 reise med de svenska importvarorna av samma art, fyrdubbla avgifter. 
Detta tvingade Finland att skriva under ett avtal med Frankrike, som 
gynnade detta lands export av alkoholvaror till Finland på övriga medel
havsländers bekostnad. Avtalet med Frankrike medförde ansträngda 

3 o handelsrelationer till Spanien, Portugal och Italien. Liknande svårighe
ter mötte norrmännen, som exporterade fisk till medelhavsländerna. Nor
ge och även Island tvangs till betydande eftergifter gentemot Spanien. 
För Norges del innebar detta, att man vid två tillfällen tvingades att 
jämka på sitt förbud. Man tillät först försäljning av vin upp till 14% oc h 

4 släppte senare under press även starkvinerna. Det isländska förbudet, 
som infördes redan 1908, upphävdes 1921. Detta främst på grund av de 
påtryckningar Island utsattes för från Spanien och Portugal, som krävde 

5 export av viner till Island, för att de skulle importera isländsk torsk. 
Frankrike spelade också, enligt Kallenautio, en icke obetydlig roll vid 

det finska förbudets upphävande under depressionen i trettiotalets 

1 Kallenautio, J: Finnish Prohibition as an Economic Policy Issue 
(Scand. econ. hist. rev. 3 1981) s 203 ff. 

2 Ibid, s 208 f. 
3 Ibid. s 209, 213 (import av alk för medicinskt bruk). 
4 Ibid. s 209 äv. not 15. 
5 Pinson, Ann: Towards a functional explanation of Icelandic temperance 

organizations. (Opubl. rapport till Meeting of the Alcohol Epedemiolo-
gy. Section of the International Council of Alcohol and Addictions). 
Helsinki 1982 s 14 (Fisk var Islands i särklass viktigaste exportvara 
och medelhavsländerna utgjorde den viktigaste marknaden). 
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början. Frankrike krävde då, för att placera ett stort lån i Finland, 
förbudets upphävande. 

Depressionen, som inträffade redan 1928 i Finland, blev den av
görande faktorn för det finska förbudets fall. Regeringen började söka 
efter alla tillgängliga inkomstkällor för att hjälpligt kunna balansera 
nationens budget och erinrade sig nu de intäkter staten kunde få in 
genom alkoholhanteringen. De ekonomiska argument för förbud som tidi-

2 gare använts av nykterhetsrörelsen riktades nu mot densamma. 
Även i USA, där förbudsmotståndarna redan 1920 organiserade sig i 

Association Aganist the Prohibition Amendment (AAPA), siktade kri
tikerna främst in sig på de ekonomiska argumenten mot förbudet. Den 
amerikanska debatten kom också i mycket hög grad att röra sig om 
gangsterismens uppkomst i förbudets spår och problemen med den olag
liga sprithanteringen, som blivit en industri. De svenska förbudsmot
ståndarna framhöll liknande synpunkter. Ett förbud i Sverige skulle 
enbart öka kriminialitet och leda till uppkomsten av syndikat, som hand
lade med illegal sprit, hette det ofta bl a i Umebladet. Larry Engelmann 
har i sin studie över förbudsrörelsen i Michigan i ett kapitel "City on a 
Still" visat att den illegala sprithandeln, näst bilindustrin, utgjorde 
Detroits främsta industri. Denna industri gav inte samhället någon åter
bäring i fråga om skatter och avgifter: "Ten years after prohibition be
came the law in Michigan, smuggling, manufacturing, and distributing 
liquor had become Detroits second largest industry, exceeded in size 

3 only by the production of automobiles." Antalet s k "Blind pigs", ille
gala utskänkningsställen, steg under samma tid i Detroit från 800 till 

4 mellan 16 - 25 000 enligt polisens beräkningar. 
Depressionen blev också i USA den faktor som definitivt gav döds

stöten åt förbudet. Det demokratiska partiet tog främst upp AAPA:s 
ekonomiska argumentering och Engelmann konstaterar angående utveck
lingen i Michigan 1932: "It is impossible to separate the influence of 
prohibition and depression upon the behaviour of Michigan voters in 
1932... A vote for repeal was a vote for recovery, a vote for a new deal 
in liquor as well as in politics."1 Engelmann har också i en annan un

1 Kallenautio aas 221 ff. 
2 Ibid. s 226 f. 
3 Engelmann, L: Intemperance. The Lost War Against Liquor, N Y 

1979 s 125. 
4 Ibid, s 126. 



92 

dersökning betonat de ekonomiska faktorernas betydelse för förbudets 
upphävande: "A vote for repeal was a vote for a better economic 
future - just as a vote for prohibition in 1916 in Michigan had been a 
vote for a better economic future." Engelmann fastslår i likhet med 
Kallenautio, att de ekonomiska argument, som tillhört förbudsvännernas 
främsta propagandaarsenal även i USA, kom att vändas mot förbudet. 
Bägge visar också att depressionen härvidlag hade mycket stor bety
delse. Förbudets upphävande motiverades i både Finland och USA av att 
man ansåg sig behöva alkoholmedlen för att kunna vidmakthålla och skapa 
nödvändiga sociala reformer. 

Kallenautios och Engelmanns observationer bestyrks också av andra 
amerikanska undersökningar. David E. Kyvig konstaterar, att "the noble 
experiment" (förbudet) var dömt att misslyckas och att: "The return of 
liquor itself generally produced the temperate drinking, law observance, 

3 and economic stimulus for which its advocates had hoped." I lika hög 
grad som de amerikanska och finska förbudsvännernas argumentering 
användes av de svenska förbudsvännerna, kom mycket snabbt kritiken 
mot förbudet i dessa länder att användas av förbudsmotståndarna i 
Sverige. Motståndarna ansåg redan inför förbudsomröstningen att ett 
förbud skulle innebära ökad kriminalitet och ett uppsving för den olag
liga brännvinshanteringen. Detta var vad förbuden i de övriga nordiska 
länderna och USA entydigt visade, menade man. De ekonomiska argu
menten, främst de handelspolitiska, förekom också i den svenska mot-
propagandan, men blev inte dominerande förrän depressionen på allvar 
drabbade Sverige. De debatterades dock inte med någon större inten
sitet, då Sverige inte hade något förbud att värna om och då nykter
hetsrörelsen vid samma tid skrinlade sina planer på genomförande av för-

4 bud inom en snar framtid. 
I det starkt förbuds vänliga Västerbotten, där både IOGT:s Program

blad och den nykterhetsvänliga dagspressen höll sig väl ajour med nyk

1 Engelmann, L: Intemperance, a.a. s 219. 
2 Engelmann, L: Organized Thirst (fr. Blocker, J (ed.): Alcohol, 

Reform and Society. The Liquor Issue in Social Context. Westport 
1979) s 204. 

3 Kyvig, David E: Repealing National Prohibition. Chicago 1979 s 186. 
4 Det ligger utanför denna studie att djupare penetrera, hur motstån

darsidan sökte artikulera sina krav och synpunkter. Detta vore emel
lertid ytterst intressant och skulle säkerligen ge många nya upp
slagsändar och kasta ett nytt sken över de reella faktorer, som styrde 
det statliga och partipolitiska agerandet i den svenska alkoholpoliti
ken . 
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terhetsfrågans utveckling på det internationella planet, kan man se ett 
starkt nedslag av den internationella förbudsdebatten. 

I april 1932 rapporterade Programbladet i ett inlägg "Från striden 
kring det amerikanska rusdrycksförbudet" : "Den svåra ekonomiska och 
statsfinansiella situationen för tillfället gör många benägna för vilka 
åtgärder som helst, som ställa i utsikt en förbättring av finanserna. Hur 
länge krisen skall räcka är svårt att säga. Förr eller senare är den i 
varje fall överstånden, och med den paniken. Och när man börjar kunna 
tänka sansat, måste man ju förstå, att ett folk ej får bättre råd, därför 
att det kastar bort sina pengar på onyttigheter." Man var alltså väl 
medveten om de statsfinansiella resonemang som låg bakom Roosevelts och 
demokraternas aktion mot det amerikanska förbudet, som det utformades i 
det 18:e författningstillägget. Dessa argument var, menade Programbla
det, överhuvud taget inte gångbara. Man förfäktade i stället de gamla 
argumenten om att allt som rörde alkoholen i det långa loppet måste vara 
nationalekonomiskt skadligt. De vinster som kunde göras var endast tem
porära och skulle alltid ätas upp av alkoholens enorma skadeverkningar i 
samhället. Det var f.ö. samma matematik som både den finska och den 
amerikanska nykterhetsrörelsen torgfört inför förbudsgenomförandet i 
respektive länder. Denna matematik utgjorde även i början av trettiotalet 
ett av de amerikanska prohibitionisternas främsta argument mot förbudets 
upphävande. Även det finska förbudets öde diskuterades i en lång arti
kel. "Den frigivna alkoholtrafiken en missräkning" i Programbladet. Ar
tikeln var helt negativ till de argument som bragt det finska förbudet på 
fall. "Litet var minns vi ju hur det på hösten 1931 under agitationen mot 
förbudslagen, såväl den finlandssvenska som i den rikssvenska pressens 
spalter producerades den ena befängda lögnhistorien efter den andra om 
den finska förbudslagens skuld till raden av brott under rusets infly-
tände, dess skuld till landets dåliga statsfinanser mm." Artikelför
fattaren betonade vidare: "Rusdryckshanteringen skulle återställa den 
sjunkande moralen, den skulle återupprätta aktningen för lagarnas 
efterlevnad (!) och den skulle reparera och rent av leda tillbaka den 

3 sinande guldströmmen till statskassan." 
Löftena hade emellertid inte infriats på någon punkt. De intäkter man 

väntat sig kom inte att stå i proportion till verkligheten, vilket f. ö. 

1 Mpbl nr. 4 1932 
2 Ibid nr. 4 1933. 
3 Mpbl nr 4 1933. 
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Kallenautio noterat. Endast en tiondel av de utlovade beloppen hade in
flutit till statskassan samtidigt som dess debetsida för alkoholen ökat.* 
De finsk-franska handelsrelationerna berördes även i artikeln: "Om man 
till ovanstående erinrar om bluffen med de franska stora alkoholfirmornas 
rundhänta löften om miljonlån till finska staten som vederlag, om den 
finska regeringen kunde bringa förbudslagen på fall och tillåta fransk 
vin- och spirituosaimport i landet, löften, som från fransk sida sedan 
förbudslagen upphävts icke infriats, då framstår ju humbugen i all sin 

2 glans. " 
Förbudslagarnas definitiva nederlag i Finland och USA förmådde 

emellertid inte att dämpa glöden hos de västerbottniska förbudsentusi
asterna. De menade att förbuden i dessa länder fallit, genom att mot
ståndarna under depressionen på ett kuppartat och ohederligt sätt vil
selett allmänheten från den rätta vägen. 

En annan intressant aspekt, som framskymtar i analyserna av Roose-
veltadministrationens sammankoppling av rusdryckshanteringen med det 
ekonomiska program som konstituerade New Deal, är att man inom admi
nistrationen ville inrangera rusdryckshandeln under statlig kontroll efter 
svensk föreblid. David E. Kyvig visar att ledande krafter inom admi
nistrationen var för den svenska lösningen med någon form av modifierat 
Brattsystem. Presidentens ekonomiske rådgivare Rex Tugwell, som senare 
kritiserat Roosevelt för att denne inte med kraft hävdat sina möjligheter 
att genom statliga ingripanden genomföra en rättvisare ekonimisk för
delningsprincip, ville införa det svenska systemet vilket dock aldrig blev 

3 •• verklighet. Även Norman H. Clark har konstaterat, att det svenska 
systemet var ett allvarligt alternativ vid diskussionerna kring det ameri
kanska förbudets upphävande. Det stod klart, menar Clark, att förbudet 
inte förmått dämpa törsten i USA. Förbudet hade i stället medfört upp
komsten av allehanda illegala utskänkningsställen, dit den törstige måste 
bege sig för att kunna inmundiga de förbjudna dryckerna. Den orga
niserade brottsligheten florerade som aldrig förr under förbudets täck
mantel. Det var därför naturligt att de nya reformivrarna vända sig 
bort från den, som man uppfattade det, äldre generationens moralism, 
som var orsaken till det misslyckade förbudet. Därför sökte man nya 
lösningar och det svenska systemet var ett alternativ. Vad som var till
talande i det svenska systemet, var att staten fick kontroll över handeln 

1 Mpbl nr. 4 1933 (Kallenautio aas 220). 
2 Ibid. 
3 Kyvig, D: a a s 187, 189. 
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med alkohol och därmed också skulle skörda vinsterna. Statsmakten 
kunde genom denna kontroll reglera tilldelningen och på längre sikt 
nedbringa konsumtionen och därmed också förändra dryckesvanorna, 
något som förbudet misslyckats med. Det senare, att nedbringa konsum
tionen och förändra dryckesvanorna, var ytterst viktigt för USA där 
befolkningen i likhet med förhållandena i Sverige och Jugoslavien hade 
"morbida" dryckesvanor, enligt Clark.1 Det innebar att man i dessa 
länder främst konsumerade starksprit i omåttliga mängder och att man 
var vana vid fri tillgång till våtvarorna. Exemplet med förbud i USA 
hade visat, att man på illegal väg kunde släcka törsten efter starkvaror 
och bibehålla vanorna. Mot detta ställde Clark den svenska alkoholpoli
tiken: "One should note in contrast that the Social Democratic Party in 
Sweden was concurrently structuring comprehensive public well-fare 
programs, and its efforts did indeed diminish crime, poverty, delin
quency, and disease. But they did not diminish public drukeness, the 
persistence and the extent of which seemed to threaten every other 

2 reform achievment." Det hot mot de sociala reformerna, som alkoholen 
utgjorde, avvärjde man istället genom att genomdriva hårda nykterhets-
lagar. Dessa specificerade hur mycket sprit en person fick köpa i må
naden och under vilka omständigheter han var berättigad till restau
rangsprit. Att skära ned den personliga konsumtionen och därmed för
ändra dryckesvanorna var ett sätt att komma till rätta med alkoholprob
lematiken. "In the interest of social progress, the Social Democrats 
during the 1930s made it extremely difficult for a person to become a 

3 dedicated drinker." Den svenska lösningen föreföll ytterst sympatisk för 
reformivrarna inom New Deal, då de ansåg att förbudet hade misslyckats 
och var en av anledningarna till att de "morbida" dryckesvanorna kvar
stod. Staten skulle genom monopol också behärska alkoholens debet- och 
kreditsidor. Man kan naturligtvis rikta en hel del kritik mot Clarks 
beskrivning av det svenska systemet, som enbart en socialdemokratisk 
uppfinning. Det viktiga i hans framställning är, att man i USA inom 
högt uppsatta kretsar i administrationen diskuterade värdet av det 
svenska systemet och att man allvarligt övervägde den svenska lös
ningen. Det måste ha stärkt självförtroendet hos Brattsystemets för
svarare, men också påverkat de opinionsbildande skikten inom nykter

1 Clark, N.H: Deliver Us From Evil. An Interpretation of American 
Prohibition. N Y 1976 s 217. 

2 Ibid. 215 f. 
3 Ibid. 216 f. 
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hetsrörelsen i Sverige. 
De amerikanska, finska och norska förbudsexemplen hade inte slagit 

väl ut. De nordiska grannländerna sökte i stället kopiera det svenska 
systemet, vilket också diskuterades som tänkbart för USA och av New 
Deal-administrationen. Därmed gick luften ur den svenska förbudsrörel
sen. Man kan lugnt instämma med Hilding Johansson i att den svenska 
nykterhetsrörelsen 1932 definitivt skrinlagt planerna på ett svenskt 
förbud.* Tanken på ett svenskt totalförbud var då i det närmaste ett 
utopiskt mål för de svenska nykterhetsivrarna, som då enligt Hilding 
Johansson övergav förbudslinjen för en revisionistisk kompromiss linje. 
Endast i några få "förbudslän", som Västerbotten, hölls förbudstanken 
levande och utgjorde basen för nykterhetsrörelsens taktiska och ideo
logiska agerande. 

De ekonomiska och sociala välsignelser, som ett förbud skulle föra 
med sig, hade om man utgår från de ovan relaterade exemplen inte 
infriats och under trycket av depressionen kunde förbudsmotståndarna i 
förbudsländer vända förbudsvännernas argument mot dem själva. Det för 
stora delar av den svenska nykterhetsrörelsen så förhatliga Brattsys
temet blev i de tidigare förbudsländerna i stället den formel som skulle 
lösa alla ekonomiska och sociala problem i samband med alkohol. Vi skall 
återkomma till dessa frågeställningar i samband med behandlingen av 
Umeåsystemet, som var det nykterhetspolitiska experimentet, vilket i 
Sverige låg närmast förbudet. Argumenteringen kring Umeåsystemets 
vara eller icke vara faller väl in i mönstret för motsvarande debatter i 
tjugotalets förbudsländer. 

1 Johansson, H: a a s 310, 517. 



97 

V VÄNSTERSOCIALISMEN I SVENSK OCH VÄSTERBOTTNISK POLITIK 

Det vänstersocialistiska partiet har rönt föga intresse från forskningens 
sida. Detta gäller i synnerhet perioden 1921-1923. Det vänstersocialis
tiska partiet klövs 1921 i samband med att en falang, som konstituerade 
SKP, anslöt sig till tredje internationalen. Den andra fraktionen som 
konstituerade sig som Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti fortsatte 
att existera i två år. Partiet hade sina starkaste fästen i Norrland, där 
man i några län var större än SAP. Partiet spelade en icke oväsentlig 
roll i den norrländska politiken och profilerade sig kraftigt i förbuds
frågan. I det följande skall Elof Lindbergs roll inom partiet belysas. 
Lindbergs ideologiska anknytning till den centrum socialistiska rörelsen i 
Europa skall också behandlas. Vidare skall vänstersocialisternas politiska 
aktionsprogram jämföras med de rosénfrisinnades. Slutligen redogörs för 
vänstersocialisternas förhållande till och slutliga uppgående i SAP. 

Elof Lindberg och socialismen 

Elof Lindberg föddes i Kalix 1891 och växte upp i en fattig miljö. Han 
genomgick en primitiv fyraårig folkskola men hade före skolgången lärt 
sig läsa av sin styvfader Johan Lundkvist. Det var också genom styv
fadern, som kom från Ådalen och via Luleå hamnade i Kalix 1895, som 
han fick sina första insikter i socialismen. Lundkvist kallade sig själv 
for "Norrbottens förste socialist". Det var säkert en överdrift, men det 
visar att Lindberg mycket tidigt måste ha kommit i kontakt med radikala 
idéer. Styvfadern, som var en driftig man och praktiskt begåvad, hade 
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ett uttalat intresse för böcker och stor respekt för kunskaper. Han lät 
barnen (förutom två styvsöner tre egna barn) läsa kurser vid Hermods, 
som hade startat 1898, främst i "svenska", vilket i första hand tycks ha 
innefattat rättskrivning och handstilsövningar. 

Som tonåring arbetade Lindberg två säsonger vid timmerskiljningen i 
Vassholmen uppströms Kalix. Han var därefter under ett par år skriv
biträde på domsagan i Kalix och fick så småningom efter en viss vånda 
hos arbets givaren-häradshövdingen tillstånd att förena arbetet med prov
tjänstgöring som platsredaktör för Norrskensflamman i Luleå, socialist
tidningen som börjat utkomma 1906. Han lämnade skrivartjänsten 1910 för 
att på heltid vara lokalredaktör. 1913 kom han till tidningens huvud
redaktion i Luleå. 1918-1943 var han chefredaktör för Västerbottens 
Folkblad i Umeå.1 

På Norrskensflamman fick han den ideologiska skolning som skulle 
följa honom genom framför allt de vänstersocialistiska åren. 

Norrskensflamman fick tidigt en vänstersocialistisk inriktning genom 
sin förste chefredaktör, Ivar Vennerström, och många av vänstersocia
lismens toppfigurer passerade fram till 1921, då tidningen övertogs av 
kommunisterna, revy på dess redaktion. Förutom Vennerström och Lind
berg kan nämnas Nils Andersson, Albert Viksten och Gottfrid Rosén, 
den sistnämnde Lindbergs företrädare på chefredaktörsposten på Väster
bottens Folkblad. 

I likhet med Vennerström kom Lindberg att ta sig an norrlandsprob
lemen, främst arbetare-, småbonde- och torparekategoriernas utsatta 
ställning under det kapitalistiska systemet. Lindberg var i likhet med 
Vennerström också en hängiven antibyråkrat och opponerade sig ofta 
kraftigt gentemot Branting och kretsen kring denne. Han var väl för
trogen med Robert Michels teori "iron law of bureaucracy" från ung
socialisten och Syndikalisten Gunnar H:son Holmbergs: "Syndikalismen, 
dess innersta väsen, teori och praktik". I denna skrift analyserade 
Holmberg utifrån Michels teori de svenska och europeiska socialdemokra-

2 tiska partiernas utveckling. 

1 Munti, uppg. fr. sonen Folke Lindberg. 
2 Sven Lundkvist har i sin bok Folkrörelserna i det svenska samhället i 

den teoretiska inledningen refererat till Michels teori, som ett instru
ment att förstå utvecklingen mot centralism inom folkrörelserna. 
Michels teorier fanns redan 1910 sammanfattade på svenska och 
diskuterades livligt inom de socialitiska leden. Det anti-byråkratiska 
draget hos vänstersocialisterna kan ha sin grund i Michels teori. 
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Det har ovan antytts att Lindberg i sitt klassbegrepp innefattade 
både bönder och arbetare som proletärer. Det var ett ideologiskt arv 
från Ivar Vennerström och Fabian Månsson. Denna klassyn kom heller 
aldrig att överge honom även om han stundtals råkade i polemik med 
både Vennerström och Månsson, varvid han klistrade på den förstnämnde 
etiketten "norrlandsfrisinnad" och skällde Månsson för "lantmannapar
tist". Bägge dessa beteckningar, som pådyvlade de tillvitade blåögd, 
utopisk optimism, kan emellertid också sägas passa in på Lindberg, som 
tillsammans med dem utgjorde den norrländska vänstersocialismens 
främsta talesmän. Även om Vennerström och Månsson inte var infödda 
norrlänningar kan man säga att den norrländska miljön och den sociala 
situationen i landsändan under de perioder de verkade i Norrland präg
lade deras politiska tänkande och agerande. Lindberg var i sin ungdom 
klart påverkad av Fabian Månssons idéer om det unika i den svenska 
historiska utvecklingen, där en fri bondeklass utgjorde en garanti för 
att ett visst mått av demokrati hade överlevt. Denna bondeklass hade 
alltid utsatts för förtryck och utsugning av feodal eller byråkratisk 
natur. Det var emellertid först under kapitalismen som de svenska bön
dernas ställning på allvar hotades. 

Lindberg skrev under sin tid på Norrskensflamman en del artiklar där 
han skildrade klasskampen ur ett historiskt perspektiv och i vilka hans 
syn på bonden som jämsides med arbetaren konstituerade proletariatet 
klart framkommer: "Etthundratjugofem år har gått. Det borgerligt-kapita-
listiska samhället, som uppstod ur den franska revolutionen, har gjort 
bankrutt i världskriget. Ett system som inte bättre tjänade mänsklig
heten än att det i sin utveckling ledde fram till världskriget - ett sådant 
system kan inte på nytt få resa sitt huvud. Etthundratjugofem år efter 
den franska revolutionen bör mänskligheten vara mogen att ta vid där 
den franska revolutionen slutade, att på nytt resa fanan; frihet, broder
skap och jämlikhet. Vem skall höja denna fana om icke det fjärde stån
det; bönderna och arbetarna... Fjärde ståndet måste kräva att män
niskovärdet blir erkänt i hela sin utsträckning, vilket endast är möjligt 
när varje människa erhåller sin andel i de materiella värdena efter 
behov och icke efter förmåga."* I samma artikel heter det vidare: "Den 
svenske bonden är dum menar man, han saknar både bildning och um
gängesvett och därför föraktas han av mobben. Och ändå är det bonden 

2 som skall föda alla andra samhällsklasser." 

1 NF 5/2 1918 
2 Ibid. 
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Detta betonande av bondens jämställdhet med arbetaren i den pro
letära kampen kom också med önskvärd tydlighet att framgå av det 
vänstersocialistiska partiprogrammet 1921. 

Lindberg tillhörde från sina unga år också den radikalpacifistiska 
falangen inom det socialdemokratiska partiet och han framstod främst 
inför eftervärlden som en av socialdemokratins mest rakryggade freds
vänner. 

Hans inställning till den ryska revolutionen blev därför tvehågsen. 
Från början sällade han sig till hyllningskören till Lenin och de övriga 
revolutionärerna och försvarade även nödvändigheten av att bruka våld 
mot en korrupt regim som den tsaristiska. Ännu 1918 försvarade han ut
vecklingen i Ryssland: "Ställda inför detta väldiga program till Rysslands 
nydaning i socialistisk riktning måste de socialistiska stämmor, som höjts 
om de ryska bolsjevikernas förräderi mot socialismens sak, förstummas. 
Endast de som i sin ekonomiska uppfattning är bundna av den liberala 
ideologin och i sin politiska av den konservativa, kunna i den ryska 
revolutionens proklamation och de av samhällsförhållandena betingade 
medlen för revolutionens befästande, se en yttring av djup anarki. Vad 
som sker i Ryssland är ett försök i stort att framtvinga det fulla er
kännandet av de mänskliga rättigheterna, politiska och ekonomiska."* Det 
erkännandet skulle Lindberg tids nog taga tillbaka. 

Det finns inte många skrifter från Elof Lindbergs penna bevarade till 
eftervärlden. Sitt planerade politiska testamente hann han aldrig påbörja. 
Förutom de tidningsartiklar och ledare, som han i egenskap av politisk 
redaktör skrev, finns endast några pamfletter från den vänstersocialis
tiska epoken. Dessa pamfletter, som är tillkomna omkring 1920, behandlar 
framför allt splittringen inom de vänstersocialistiska leden i skuggan av 

2 den tredje internationalen. 
Skrifterna behandlar också demokratiproblemet och frågan om arbetar

klassens beväpning i och för den proletära revolutionen. De är vidare 
mycket klart präglade av Karl Kautskys idéer om det socialistiska sam
hällets uppbyggnad och målsättningar och är därför klart antisovjetiska. 

Det är kanske att gå för långt att karaktärisera Lindberg som ren 
Kautskyepigon, men tanken ligger snubblande nära. Särskilt väl märks 
likheterna mellan Kautskys år 1919 till svenska översatta lilla skrift 

1 NF 21/1 1918 "Händelserna i Ryssland". 
2 Förutom de nedan nämnda även ledarsamlingen fr. Västerbottens Folk

blad: Moskvavillkorens innebörd. Umeå 1920 samt Upprustning. Ned
rustning. Avrustning. Falun 1935. 
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"Demokrati eller diktatur" och Lindbergs samma år utgivna "Demokrati 
och avväpning eller proletär diktatur". En annan av Lindbergs senare 
utgivna småskrifter "Vän s ter socialismen, demokratin och diktaturen" 
avspeglar också den mycket av Kautskys tankegångar, även om Lindberg 
trycker ännu hårdare på icke-våldsmomentet i det proletära maktöver
tagandet. 

Lindberg var i likhet med Kautsky revisionist, men de betraktade sig 
som marxister. Båda menade att representanterna för den tredje in
ternationalen, främst då de ryska bolsjevikerna, missuppfattat innebör
den i Marx revolutionsbegrepp. 

Marx hade aldrig talat om den väpnade revolutionen som den slut
giltiga och enda vägen för proletariatet att förverkliga det socialistiska 
samhället. "Däremot höll han (Marx förf anm) den våldsamma revolutionen 
för oundviklig i militärmonarkier som Ryssland, Tyskland och Öster
rike . . . Marx och Engels ha i sin politik gjort stor skillnad mellan de
mokratiska och icke-demokratiska stater."* "Med stöd av den historiska 
erfarenheten, sådan den sammanfattats av marxistisk vetenskap, kunna 
vi visserligen uppställa teorier som ledstjärnor för vårt arbete på kapita
lismens störtande, men vi kunna icke fastslå dem i varje detalj som 
orubbliga sanningar och stämpla tvivlaren som förrädare... Vi lära av 
historien, att varje nytt samhällssystem i regel framgått genom en våld
sam kamp mellan härskande och undertryckta klasser. Förutsatt att 
historien upprepar sig, skulle vi ha att motse samma våldsamma uppgö
relse mellan bourgeoisie och proletariat, mellan det nuvarande borgerliga 
systemet och de socialistiskt gefiomsyrade massorna. . . Gå vi så till vårt 
eget lands historia, till Sveriges historia, för att undersöka våldsteorins 
hållbarhet, så överraskas vi av att finna, att vår egen historia icke 
känner till en våldsam uppgörelse för borgarklassens seger över feodal
väldet. . . Historien lär oss tvärtom, att de idéer, som mognat under ett 
gammalt samhällssystem och under brottningen med de gamla idéerna 
utlöst medborgarkriget i ett och annat land, i de andra lett till seger 

o 2 utan den valdsamma kampen." 
Lindberg reagerade som Kautsky främst emot den väpnade revolutio

nen, som båda f.ö. kallade medborgarkriget. Medborgarkriget var alltid 
en stor tragedi och borde därför till varje pris undvikas om det socia
listiska samhället kunde segra genom andra medel. 

1 Kautsky, K: Demokrati eller diktatur. Sthlm. 1919 s 12. 
2 Lindberg, E: Vänstersocialismen, demokratin och diktaturen. Borlänge 

tryckår ej ang. 1920-21 s 5 f. 
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Lindberg ansåg visserligen att den väpnade revolutionen varit ound
gänglig i det ryska samhället, men den ryska revolutionen var exceptio
nell i så måtto att det var samtliga samhällsklasser som revolterade 
gentemot en bankrutt och fullständigt korrumperad regim, som saknade 
varje form av samhälleligt förtroende. Bolsjevikerna representerade 
ingalunda den samlade proletära rörelsen i Ryssland. De inte bara kros
sade den socialistiska enhetsfronten inom det egna landet. Genom den 
tredje internationalens dekret utsådde de även splittring inom främst de 
vänstersocialistiska leden i Ryssland och Europa. Denna splittring kunde 
1 värsta fall innebära att proletär stod mot proletär, vilket skulle inne
bära dödsstöten för den internationella socialistiska rörelsens strävanden 
och skapa ett gyllene tillfälle för den borgerliga reaktionen att återta 
sina positioner: "De 21 Moskvavillkoren ha verkat som en sprängbomb 
inom den radikalsocialistiska rörelsen. Tysklands oavhängiga parti har 
redan fallit sönder och flera skola dela samma öde. Ingen skall tro att de 
män som författat villkoren beklaga dessa verkningar. Villkoren är upp
ställda just för att spränga de socialistiska partierna. 

Tredje internationalen är icke avsedd för att vara en central för 
socialister med skiftande kynne, såsom var fallet med den andra. Dess 
fana är icke: proletärer i alla länder förenen eder, utan kommunister i 
alla länder förenen eder. Eugene Debs, den radikale amerikanske socia
listen, inburad på 10 års tukthus för revolutionär propaganda och mot
ståndare till de 21 punkterna, har mycket riktigt anmärkt, att medan 
förut de socialistiska partierna samlades och bildade en international, så 
har nu först en international bildats och denna skapar sedan sektioner i 
de skilda länderna." 

Vad Lindberg aldrig kunde förlika sig med var vad han kallade de 
upprörande punkterna i den tredje internationalens deklaration. De 
upprörande punkterna redovisade Lindberg på följande sätt i en ledare i 
Folkbladet : 

"1 Kommunistiska Partiet är huvudvapnet för arbetarklassens frigörelse. 
I varje land måste vi nu hava, icke grupper eller strömningar, utan 
ett kommunistiskt parti. 

2 I varje land skall det blott finnas ett enda enhetligt kommunistiskt 
parti. 

3 Kommunistiska partiet skall uppbyggas på principen om den strängaste 

1 Lindberg, E: Moskvavillkorens innebörd, Umeå 1920 s 6f. 
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centralisering och under inbördeskrigets tid skall det inom sina led 

upprätthålla militär disciplin. 
4 Överallt där det finns om också blott ett dussin proletärer eller halv

proletärer måste det kommunistiska partiet ha en organiserad cell. 
5 I varje partiansluten institution måste en kommunistisk particell 

finnas, som är underordnad partiet i dess helhet. (I fackföreningar, 
kooperativa föreningar osv. ) 

6 I det kommunistiska partiet fast och ståndaktigt bevarar kommunis
mens program och revolutionära taktik, måste det vara på det inti
maste förbundet med de stora arbetarorganisationerna och undvika 
sektbildning i lika hög grad som principlöshet. " 

De ovan citerade sex punkterna visar att Lindberg i likhet med Kautsky 
vände sig emot de centraliserings s trä van den och hegemonikrav, som 
kommunisterna av den tredje internationalen hävdade. 

Han konstaterar vidare: "De verkliga kommunisterna i partiet (v.soc 
partiet förf anm) utgöra ett så försvinnande litet antal att det är rent 
löjligt. Varken Z. Höglund, Carleson eller Carl Vinberg fylla måttet som 
kommunister utan stupa för flera av 'strecken'. En utrensning, som skall 
vara tillräckligt grundlig för att göra partiet renlärigt, betyder i själva 

2 verket partiets förintelse." Det bör här klart utsägas att Lindberg själv 
när han talade om det vänstersocialistiska partiet i motsats till det 
kommunistiska sällan kunde ange något konkret handlingsprogram för det 
förstnämnda partiet. "Vi byggde upp vårt nya parti på grundvalen av 
Lindhagens blånande horisonter, Fabian Månssons: 'till konseljdörren men 
inte vidare', Erik Hedéns; 'buss på Branting', Zeth Höglunds; 'obrottslig 
respekt för partiprogrammet', Spaks klasskampsproklamationer, Venner-
ströms norrlandsfrisinne och Ture Nermans revolutionslyrik. Och allt var 
broderligt kärvänligt, radikalt och demokratiskt, tusen gånger bättre än 
i Brantings partikyrka med sin påve, sina präster och en auktoritets-

3 dyrkande, självförnekande skara andliga trälar." 
Lindberg kom också senare att ha bekymmer med att förklara det 

vänstersocialistiska partiets praktiska och ideologiska ståndpunkter: 
"Redan från början må det villigt medgivas, att Socialdemokratiska vän
sterpartiet verkligen saknar den grad av klarhet, som nu står högt i 

1 Lindberg, E: Moskvavillkoren a a s 7. 
2 Ibid s 8. 
3 Lindberg, E: Demokrati och awäpning eller proletär diktatur? Sthlm 

1919 s 1 f. 
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kurs inom den högersocialistiska och kommunistiska världen, och som den 
senare, för att använda kommunistisk terminologi, avsatt som frukter 
både ett kommunismens esperanto och en kommunismens multiplikations
tabell. Vänsterpartiet saknar denna klarhet av den, enligt vår uppfatt
ning, mycket förnuftiga orsaken, att det icke har förmågan att blicka in 
i framtiden.För Lindberg fanns hos det vänstersocialistiska partiet 
emellertid två principer som var av avgörande betydelse för partiets 
fortsatta existensberättigande: demokratibegreppet och antivåldsprin-
cipen. Detta var heliga grundsatser, som man inte på några villkor fick 
tumma på. 

I övrigt framgår av hans skrifter från tiden omkring 1920 att han 
hade stora svårigheter att motivera partiets existens mellan socialde
mokrater och kommunister. Någon strikt linje i hans resonemang kring 
dessa punkter kan man inte skönja. När det gällde demokratibegreppet 
och parlamentarismen försvarade han visserligen dessa institutioner, men 
kunde likväl konstatera: "Socialdemokratiska vänsterpartiet tror icke på 
socialismens seger genom parlamentsbeslut. Men vänstersocialismen tror 
på möjligheten att vinna majoritet bland folket för den socialistiska 
åskådningen och detta skall återspegla sig i en socialistisk parlamentsma
joritet. På denna grund kunna vi icke vara med om att vanrykta demo
kratin . 

I fråga om proletariatets fredliga maktövertagande kunde han även 
sväva på målet och stundtals kunde han angående våldet lansera en 
eskaleringsteori, som innebar att motståndarsidans metoder skulle vara 
avgörande för de våldsinsatser som proletariatet hade rätt att mobilisera: 
"Om bourgeoisin, som visat sin oförmåga att tillfredsställande reglera 
samhällets ekonomiska liv och därmed förverkat sin rätt till ledande 
ställning, reser sig till motstånd mot proletariatets regeringsmakt, är det 
proletariatets rätt och plikt att bryta detta motstånd med de medel, som 

o 3 betingas av arten och graden av det motstånd som bjudes. " 
Av det sistnämnda citatet skall man dock inte dra slutsatsen att 

Lindberg inte skulle vara pacifist. Pacifismen var den princip, som han 
under hela sitt liv starkast försvarade. Han tillät sig alltid i fråga om 
våldet, även sedan han återgått till socialdemokratin, att ha en från 
partilinjen avvikande åskådning. Därom vittnar inte minst hans reser
vation mot 1930 års försvarskommissions beslut. I försvarskommissionen 

1 Lindberg, E: Vänstersoc. a. a. s 4. 
2 Ibid. s 17. 
3 Lindberg, E: Demokrati a.a. s 15 f. 
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hävdade Lindberg mer än övriga, t ex Rosén och Vennerström, de paci
fistiska principerna. 

Vänstersocialismen och frisinnet 

Det kan verka ovidkommande att man i en undersökning om nykterhets
rörelsen så ingående granskar ett litet enskilt partis politik. Eftersom 
vänstersocialisterna i sin praktiska politik i Västerbotten satsade så hårt 
på nykterhetsfrågan, är detta emellertid nödvändigt. Det vänstersocialis
tiska partiet stod också i många vitala frågor nära de frisinnade, varför 
en jämförelse av partiernas ideologi och agerande måste göras. Det väns
tersocialistiska partiprogrammet från 1921 avslöjar att detta program på 
många punkter sammanföll med innehållet i det rosénska s k "norr-
landsfrisinnet". Det har följande lydelse: 

I. 
Allmän lika och direkt rösträtt för män och kvinnor från och med 21 
år. Okränkt valrätt. Valdagen en söndag, eller allmän fridag. Folk
omröstning (Initiativ och referendum). Enkammarsystem. Republik. 
Demokratisk samhällsordning. 

II. 
Fullständig yttrande-, tryck-, församlings-, förenings- och demonstra
tionsfrihet. 

III. 
Avväpning. Principiell vägran av alla militäranslag. Kamp med alla me
del mot krigsfara och krig. Internationell rättsordning. Folkförbröd
ring. 

IV. 
Fullständig religions- och samvetsfrihet. Skolans skiljande från kyr
kan. Statskyrkans avskaffande. 

V. 
Folkskolan bottenskola för alla barn. Fri undervisning och skolma
terial. Skolbespisning. Politisk neutralitet i undervisning och skol
böcker. Medborgarnas karaktärsdaning* och deras personligheters inre 
utveckling blir en samhällsangelägenhet. Undervisning i social etik. 
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Rättssynpunkterna framhävas. 
Samhällets skyldighet att tillvarata begåvning utan hänsyn till för

mögenhet eller samhällsställning. Medborgarnas fria bildningssträ
vanden understödjas av stat och kommun. Världsspråk. 

VI. 
Tjänstemannakårens demokratisering. Straffrätten humaniseras. Folk
valda domare. Jury i brottmål. Kostnadsfri rättshjälp. 

VII. 
Direkt beskattning i stigande skala i förhållande till den ekonomiska 
bärkraften. Höjning av det bevillningsfria avdraget. Utjämning av 
kommunalskatten. Frihandel. Handelsavtal baserade på frihandel. 
Ingen anslutning till protektionistiska maktförbund. 

VIII. 
Samhällsproduktion och samhälls distribution främjas och vidgas; sam
hället inskrider och reglerande av oskäliga varupriser. Förtrustade 
och kartellerade industrier och företag socialiseras. Kooperationen 
främjas i socialistisk riktning. Maximalarbetsdag av 8 timmar. Sön
dagsvila. Frihet från nattarbete. Arbetarsemester. Minimilön. Förbud 
för användning i industrin av barn under 15 år. Lagstadgad kontroll
nämnd av arbetare å arbetsplatser för bevakande av arbetarnas 
inträssen. Skyddslagstiftning som värnar arbetarens hälsa och männi
skovärde. Folkpensionering och folkförsäkringen utbygges till verklig 
effektivitet. 

IX. 
Varje människas rätt att erhålla en människovärdig bostad tillgodoses 
av samhället. Effektiv hyreslagstiftning. 

X. 
Folkhälsan befrämjas genom upplysning och lagstiftning. Rusdrycks
förbud . 

X I .  
Jorden och dess rikedomar, böra liksom andra väsentliga produk
tionsmedel, bliva hela det arbetande folkets egendom. Men då inom 
jordbruket smådriften för närvarande består och utvecklas vid sidan 
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av stordriften, och kapitalismen på detta område tränger fram delvis 
under andra former än inom industrin, måste kampen mot utsugningen 
föras delvis efter andra linjer. Av Sveriges jordbrukande befolkning 
utgöra mindre jordbrukare och torpare samt lantarbetare det ojämför
ligt största antalet. För de små jordbrukarna är jorden inte ett medel 
att tillägna sig frukterna av andras arbete utan endast att förtjäna åt 
sig och de sina ett nödtorftigt uppehälle. De tillhöra liksom lönearbe
tarna de utsugna folkklasserna. En jordpolitik, som vill gagna dessa 
jordens brukare, bör följaktligen syfta att stegra avkastningen av 
jorden, den bör förebygga att jorden hemfaller åt kapitalistiskt mono
pol och spekulation och i stället tillförsäkra jordens brukare frukten 
av deras arbete. 

Samhället bör sörja för, att lämplig jord jämte kredit för byggnader 
och inventarier hålles på rimliga villkor och under tryggande former 
tillgängliga för alla, som vilja ägna sitt arbete åt jorden. 

Enskilda monopol på speciella naturrikedomar såsom större skogar, 
gruvor, vattenfall och större torvmossar överföras till samhället. 
Kronans jorddonationer återbördas i skäliga fall åt samhället. Vik
tigare flottleder övertages av samhället. 

Staten och kommunerna utvidga sin jordbesittning. Jordbruksdo
mänerna upplåtas efter förhållandena antingen till stordrift - genom 
utarrendering till kooperativ drift eller intill dess så kan ske, till 
enskilda under betryggande garantier för arbetarna - eller till små
bruk under villkor som trygga dessas bestånd och brukarens rätt. 
Tomtmark upplåtes med tomträtt, förköps eller återköpsrätt. 

Expropriation av mark för nya jordbruk, för frigörande av torpa-
res, bolagsarrendatorers och vederlikars jordbruk, för bostäder och 
till hus på annans grund (social expropriation). Jordvärdereform. 

Kooperationen mellan jordbrukare och andra medel, genom vilka 
småbruket kan tillföras stordriftens fördelar, befordras kraftigt. 
Jordbruksutbildningen främjas. Rationell vård av jord och skog. 

Kredit för jordbruks- och bostadsändamål, särskilt åt mindre be
medlade, regleras direkt genom samhället (stat och kommun). Koopera
tiva kreditkassor uppmuntras. 

XII. 
Ät landsbygdens arbetande klassers levnadsvillkor, hittills av stats
makten försummade, ägnas en särskild uppmärksamhet. Lantarbetar-, 
skogsarbetar-, torpar- och åbofrågorna måste sålunda upptagas till en 
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värklig lösning. Dessa arbetargruppers rätt och inträsse måste värnas 
och befrämjas av samhället med större styrka och hängivenhet än för 
närvarande sker. 

Lant- och skogsarbetarnas föreningsrätt hävdas. Yrkesinspektionen 
utsträckas till de större jord- och skogsbruket och omfattar även 
bostadsinspektioner. Åt de lantarbetare och andra, som vilja bli 
småbrukare eUer övergå till kooperativt jordbruk, upplånas under 
tryggad besittning lämplig jord, som i sista hand kan förvärvas genom 
tvångsavlösning från storgods (bolagsdomäner, herrgårdar). 

Brukare av annans jord skyddas genom effektiv arrendelagstiftning. 
Självägande småbönder och småbrukare stödjas gentemot allt slags 
bolags- och storgodsvälde. 

Âbor å kronans donerade och avyttrade jordegendomar skyddas i 
sin rätt. 

XIII. 
De allmänna grundsatsernas hävdande av andlig frihet för alla samt 
kravet på fullständig yttrande-, tryck-, församlings-, förenings- och 
demonstrationsfrihet gälla självfallet främst inom partierna. 

Diskussionsfriheten inom partiernas tidningar är ett folkets och ej 
ett redaktionernas privilegium. 

Rörande de demokratiska principernas i de allmänna grundsatserna 
förvärkligande dels i partiets inre organisation och dels även i dess 
taktik genom förenande av omtanke för varje detalj (dagspolitik) med 
rationellt tillgodoseende på en gång av många sammanhörande detaljer 
(idépolitik), därom gälla särskilda för partiet antagna demokratiska 
grundlagar. 

Ur partiets organisationsstadga kan man vidare läsa: "Partiet är 
uppbyggt på lokala organisationer och distrikt, men även direkt med-
lemsskap medgives. Kollektiv anslutning av fackliga eller andra ekono
miska organisationer förekommer icke."* 

Det relativt långa partiprogrammet med de inledande kraven och rätt
ighetsförklaringarna är fram till punkten XI ganska allmänna och summa
riska medan de avslutande paragraferna däremot är ytterst detaljerade. 
Det är också dessa punkter som berör norrlandsproblemen och partiet 
markerar här klart till vilka väljargrupper man appellerar. Detta innebär 

1 Sveriges Soc dem Vänsterparti. Program och organisation. Sollefteå 
1921. 
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också att SSV redan 1921 var klara över att partiet hade sina största 
utvecklingsmöjligheter i norrlandslänen. Man ville värna om det norr
ländska småfolkets rättigheter gentemot främst bolagen och det privata 
vinstintresset. 

Av programmet framgår också att partiet för att kunna driva en 
framgångsrik norrlandspolitik lagt sig nära de frisinnade i många frågor: 
försvarsfrågan, där man intog en rent försvarsnihilistisk ståndpunkt, 
enkammarriksdag, vilket förfäktades av Rosén, rusdrycksförbudet, 
antibyråkrati och norrlandsproblematiken. Dessa ingredienser var nöd
vändiga för att man med framgång skulle kunna konkurrera med de 
norrlandsfrisinnade om väljarna. Det bör också påpekas att vänster
socialisternas program också jämkats närmare socialdemokratin, även om 
den sista paragrafen utgör en direkt kritik av munkorgslagarna. 

Roséns tidning Västerbottens-Kuriren drev också mer än övriga lo
kaltidningar i länet, Västerbottens Folkblad inräknad, en regionalpolitisk 
linje och tidningen hade också det största spridningsområdet.* Det 
förelåg följaktligen stora problem för det parti som ville bryta den fri
sinnade dominansen i Västerbotten. 

Roséns kanske argaste verdersakare bland vänstersocialisterna var 
den stridbare chefredaktören vid Nya Norrland i Sollefteå, Ivar Venner-
ström, som också varit Norrskensflammans förste chefredaktör. Venner-
ström hade i likhet med Rosén vunnit sina politiska sporrar genom att 
via sin journalistiska gärning i opposition mot det traditionella maktsam
hället och den ekonomiska exploateringen av Norrland ta steget ut i det 
praktiska politiska livet. I likhet med Rosén behöll han under sin poli
tiska karriär greppet om sin tidning Nya Norrland och förenade sålunda 
chef redaktör skap och riksdagsmandat. Vennerström var också genom sin 
långa journalistiska bana väl förtrogen med den särpräglade norrlands
politiken och förstod därför till fullo vilket hot Gustav Rosén och hans 
frisinnade utgjorde gentemot socialdemokratin. 

De ångermanländska vänstersocialisterna hade allvarliga problem med 
de norrlandsfrisinnade främst i Ångermanlands norra valkrets. Venner
ström skrev i anledning av sitt partis mindre lyckade ansträngningar i 
den kretsen i riks dagamanna vale t 1917: "Tyvärr blevo socialdemokraterna 
även denna gång utan mandat. (Man hade hotat de frisinnades andra 
mandat i höstvalet 1914. Förf anm). Att så skedde beror inte minst på 
den ovederhäftiga och otillständiga förvrängnings- och nedsvärtnings-

1 Ullsten, A-M: a.a. s 48. 
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kampanj, som man från liberalt håll... behagade föra mot vänstersocialis
terna. .. Från T rehörningsjö-Björnahållet hade man slungat ut en radikal 
lista, byggd på ett program, som punkt för punkt var taget från väns
tersocialisternas program. Den listans män och anhängare skulle kämpa 
för avväpning, republik, direkt på förbudet osv alltsammans vänster
socialistiska programkrav. " * 

De frisinnade hade i sin kampanj med alla medel sökt nedsvärta 
vänstersocialisterna, som i valet gjort front mot högern, något som 
liberalerna uraktlåtit att göra. Man hade därmed förrått vänstern enligt 
Vennerströms bedömning. Vänstersocialisterna hade gjort en taktisk 

2 o felkalkyl, som inte skulle upprepas. Vennerström konstaterade alltså 
redan 1917 att betydande programlikheter förelåg mellan de frisinnade 
och vänstersocialisterna och anklagade de förstnämnda för att vara falska 
epigoner och därigenom huvudmotståndare. 

I samband med ett kungabesök i Västerbotten 1921 skrev Vennerström 
en artikel i Nya Norrland betitlad "Hack i häl efter majestätet genom ett 
liberalt Gosen. Västerbotten där vänstersocialisterna håller på att tränga 
ut det s k 1 Rosénfrisinnet1 ". Vennerström beskrev Rosén och den poli
tiska situationen i länet: "Det moderna Västerbotten är ett liberalt 
Gosen. Det dryper av liberalismens honung. Men vår herre sörjer för att 
inga träd växa upp i himlen. Det granna liberala träd, som nu senator 

3 © Rosén vattnat och gödslat, växer icke längre." Vennerström sökte också 
påvisa att det fanns kraftiga splittrings tendenser inom det frisinnade 
partiet i länet innan han fortsatte: "Rosén har icke samma nimbus om
kring sin härskargestalt som förut. Befolkningen tycker sig skönja en 
tydlig omkastning i hans forna hållning som en folkets kämpe mot orätten 
ovanifrån. Rosén gjorde sin popularitet på sin hänsynslösa framfart med 
ämbetsmännen och byråkraterna, ända från landshövdingen och hela 
högen ned. Han utlöste småfolkets hat mot all sorts byråkrati. Därför 
blev han en småfolkets halvgud med fängelsets martyrgloria kring sitt 

4 breda änne. Denna Rosén existerar inte längre." Rosén tillmättes tidi
gare kvaliteter och ärliga uppsåt, men hade korrumperats och blivit 
pamp. Fortfarande fanns idealen med i hans politiska budskap, men de 
förråddes ständigt. Det partii som kunde upprätthålla de sanna idealen 

1 Nya Norrland 22/9 1917. 
2 Ibid. 
3 Nya Norrland 21/8 1921 
4 Ibid. 
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och ge dem en politisk utformning var istället det vänstersocialistiska, 
vars ledare Elof Lindberg hyllades och förutspåddes ett riksdagsmandat. 
Detta skulle ske så snart småfolket förstått att deras nuvarande tales
man, Rosén, var en ulv i fårakläder.1 

Vennerström såg klart att socialismens dilemma i Västerbotten i första 
hand var Gustav Rosén och använder sig av termen "rosénfrisinne" för 

2 att understryka detta. Likheterna i programmen blev därför en allvarlig 
stötesten för vänstersocialisterna, då "rosénfrisinnet" var fast etablerat i 
länet. Rosén var den framgångsrike politikern i vars kölvatten den 
övriga vänstern måste åka snålskjuts innan man hade styrka nog att 
ta sig förbi. 

Man kan tydligt se att punkterna 12 och 13, i vänstersocialisternas 
program från 1921, som behandlar landsbygdsbefolkningens problem, 
framför allt är baserade på den norrländska situationen och tillkomna 
för att bryta den frisinnade dominansen över landsbygdsbefolkningens 
sinnen. Ett tema, som f.ö. Vennerström engagerade sig i med liv och 

1 Nya Norrland 21/8 1921. 
2 Det är möjligt att termen "rosénfrisinne" myntats av Vennerström. 

Jag har inte tidigare mött beteckningen, men den återkommer efter 
1921 ofta i pressen. Särskilt i samband med tillkomsten av Ekmans 
andra regering, där Rosén inte fick plats, ersätter beteckningen 
ofta termen "norrlandsfrisinne" i vilket sist nämnda begrepp även 
de mellan- och sydsvenska nykterhetsradikalerna inräknats. Ter
men "rosénfrisinne" markerar från och med nu en tydlig intresse
konflikt mellan de frisinnade kring Ekmans andra regering och 
grupperna kring Rosén i Norrland. I socialdemokratisk press ka
raktäriseras Ekman främst som en politisk vindflöjel, medan Rosén 
står för de goda sidorna hos liberalismen, de sidor som gjort dét 
möjligt för socialdemokratin att tidigare i demokratisk anda sam
arbeta med liberalismen. Vennerström kommenterade Ekmans dåliga 
valresultat med att påpeka att partiet gått till höger och därmed 
sålt sig till borgerliga och kapitalistiska intressen. Rosén däremot 
hade stått fast vid en radikal vänsterpolitik och därigenom "har 
Rosén erhållit ett förtroendevotum lika kraftigt som Ekmans miss
troendevotum . Och med detta förtroendevotum bakom ryggen står 
han som den starke mannen inom frisinnet, den ende, vars auktori
tet icke blivit skamfilad. Hädanefter har han ingen anledning att 
böja sig för Ekmans tjuriga ledardiktatur". (Art i N N 1920-30 
Rosénska klippsaml vol 27). 
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lust även efter partisammanslagningen.1 

Anna-Maria Ullsten har i sin avhandling om umeåpressen konstaterat 
att Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad p g a likheter i det 

2 politiska programmet undvek att kritisera varandra öppet. Inställningen 
till förbudsfrågan var härvid av yttersta vikt, men Ullsten visar också 
att en betydande enighet rådde mellan tidningarna i handelspolitiskt 
avseende. Bada avisorna drev en frihandels vänlig linje. Remarkabelt 
här är Ullstens konstaterande att Kuriren också helhjärtat ställde upp 

3 bakom ett handelsavtal med Ryssland. Avtalet hade motarbetats av 

1 Detta framgår inte minst av en pamflett "Liberalism och socialism" 
(Sthlm 1928), från Vennerströms penna. Vennerström försvarar här 
liberalismen som en vänsterrörelse fram till Staaffs demission. Han 
pekar sedan på hur liberalismen förborgerligas och ställer sig i kapi
talismens tjänst gentemot arbetarklass och bönder. I slutet av pam
fletten tar Vennerström upp och analyserar de punkter på vänster
socialisternas program från 1921 som behandlar landsbygdsbefolk
ningens villkor (p 12 o 13). För Vennerström ägde dessa fortfarande 
betydande politisk relevans och samma lösningar påfordrades. Arbe
tarklassens seger skulle bli möjlig inte förrän industriarbetarna, 
småbönder av alla kategorier, lantarbetare och skogsarbetare kunde 
förena sina intressen: "Men när den socialistiska upplysningen nått 
djupt in i deras leder, är den tiden inne, när ingen borgerlig samling 
kan hindra socialdemokratin att erövra folkmajoriteten, att erövra 
parlamentsmajoriteten och att på dem resa en bestående socialdemokra
tisk regeringsregim, som icke behöver leva på nåd från någon bor
gerlig grupp." (Vennerström a.a. s 22). 

Vennerström förstod, i likhet med Rosén, bättre än Elof Lindberg 
vikten av att profilera sig politiskt efter valkretsens förutsättningar. 
Det var därför de förstnämnda förmådde att bygga upp ett så starkt 
väljarunderlag för sina partier i resp. distrikt. 

2 Ullsten a.a. s 127 ff. 
3 Ibid. s 94, 113. Ullsten säger att VF under den av henne behandlade 

perioden 1917-1922 var odelat positiv till utvecklingen i Sovjetunionen. 
Detta rimmar dåligt med vänstersocialisternas vägran att ingå i den 
tredje internationalen. De var efter 1919 ytterst kritiska mot Sovjet
unionen, främst dess ledare och partiet, som man ansåg ha svikit 
revolutionens ideal och i stället litat till diktatoriska och byråkratiska 
metoder vid organiserandet av den socialistiska staten. Både i Folk
bladet och Arbetarpolitiken ventilerades sådana synpunkter frekvent. 
Det ryska folket som revolterat var däremot okränkbart i sina ärliga 
avsikter. Det var därför VF förordade ett handelsavtal med Ryssland 
också så sent som vid sammanslagningsförhandlingarna med SAP i 
januari 1923, då man även tog upp denna fråga. Partiet var också i 
sitt program utrerat frihandels vänligt, även många av dess ledare 
hyste länge sådana åsikter (t ex Fabian Månsson och Ivar Venner
ström). De norrlandsfrisinnade som förordade frihandel var också, 
som Ullsten visat, postitiva till ett handelsavtal med Ryssland: "Den 
(VK förf anm) ar inte lika rädd som liberalerna, och framför allt hö
gern, för avtalets politiska innebörd". (Ullsten s 113). Rosén stod 
fast vid frihan delskravet och kom också att gå emot sin partiledare 
Ekman i fråga om inmalningstvånget 1929-30, vilket renderade honom 
berömmande ord från Vennerström. 
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övriga borgerliga grupper i Sverige. 
Vänstersocialisterna mötte problemet, som tidigare SAP med föga fram

gång sökt lösa, med det fast förankrade folkliga norrlandsfrisinnet i 
Västerbotten. Vänstersocialisterna hade emellertid, som litet, regionalt 
profilerat parti ändå haft bättre möjligheter att ge sig in i en poäng-
givande närkamp med frisinnet. De hade också förmått driva en egen 
linje i valrörelserna och visat att radikal socialdemokratisk politik var ett 
alternativ till frisinnet. 

Vänstersocialisterna och SAP 

Rådde borgfred mellan vänstersocialister och frisinnade p g a förbuds
frågans utomordentligt viktiga roll i Västerbotten, så kan förhållandet 
mellan SAP och vänstersocialisterna karaktäriseras som ett intensivt 
sky ttegravskrig. Vänstersocialisterna hämtade sin ammunition från en 
aldrig sinande arsenal av förbudsargument. Särskilt intensiv blev striden 
mellan vänstersocialister och socialdemokrater i Västerbotten. 

I det sista valet, det sena kommunal- och landstingsvalet 1922, före 
sammanslagningen av de två socialdemorkatiska partierna, blev valkampen 
i Umeå särskilt bitter. Vänstersocialisterna hade inför det valet flyttat 
upp sitt arbetsutskott till Umeå och man förfogade över två tidningar, 
som gavs ut i länet, Folkbladet och Arbetarpolitiken. Man hade också 
etablerat sig som största socialistiska parti i länet. 

I ett valmanifest, "Till Västerbottens Socialister", gick man till storms 
mot SAP:s handlande inför och i samband med förbudsomröstningen och 
skyllde nederlaget i densamma på SAP:s agerande. Partiet, som hade 
förbudskravet inskrivet i sitt program, tillät sina ledare Bran ting, Anna 
Lindhagen, Gustav Möller m fl att profilera sig i spritintressenternas 
tjänst, samtidigt som man sökte attrahera väljarskarorna genom att påstå 
att partiet var förbudsvänligt. "Är det icke då underligt, att skulden till 
förbudsfolkets nederlag till väsentlig del vilar just på detta parti? Medan 
de kommunistiska och vänstersocialistiska partierna vädjat till sina med
lemmar att stödja förbudskravet och i mån av krafter och resurser del
tagit i arbetet för seger åt förbudsvännerna vid omröstningen, har det 
största arbetarpartiets flesta ledande män, deras mest betydande tid
ningar och säkert de flesta av partiets medlemmar befunnit sig på mot
ståndarsidan . . . Maken till ett så oerhört programsvek har ännu inte 
skådats i Sveriges land. Och detta programsvek har ägt rum utan att en 
enda allvarlig gensaga blivit rest däremot inom det högersocialistiska 
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partiet". * 
I manifestet påpekades också att Social-Demokraten, partiets ledande 

organ, direkt efter förbudsomröstningen proklamerat, att det nu fick 
vara slut med nykterhetsfolkets inblandning vid partiets framtida no
mineringar till de offentliga valen. Ändå drog sig inte partiet för att 
vädja till nykterhets vännerna och man visade inför dessa den dåliga 
smaken att profilera sig som ett nykterhets vänligt parti: "Ett parti, som 
på detta sätt trampar en programpunkt under fötterna, det ryggar icke 
för att när det gäller göra på samma sätt i andra för vårt folk vitala 

o 2 o frågor." SAP: s reaktion på vänstersocialisternas valmanifest blev 
omedelbar och avspeglar en stark förbittring. I ett motmanifest, "Ett 
hugg i ryggen", misstänkliggjordes vänstersocialisterna för att vara 
Roséns och de frisinnades lakejer. Vänstersocialisternas agerande i 
valrörelsen skulle enbart gå ut på att splittra de socialistiska partierna 
och därigenom göra det möjligt för den borgerliga samverkan att sopa 
rent vid landstings- och kommunala val: "I utgången av förbudsomröst
ningen ligger stoffet till en stark förbittring bland länets många för
budsvänner, och meningen är, att leda denna i en viss riktning och så 
att den drabbar det parti, som, trots alla spådomar om motsatsen, dag 

3 efter dag vinner terräng i länet." 
Vänstersocialisternas starka engagemang i nykterhetsfrågan inför 

lan ds tingsmanna valen 1922 är inte ägnad att väcka förvåning. Partiet 
kämpade för sin existens och väljarskarorna lämnade partiet i stor om
fattning. Sin tyngpunkt hade partiet i Ångermanland, där Ivar Venner-
ström residerade vid tidningen Nya Norrlands redaktion i Sollefteå, och i 
Västerbotten, där Dufvenberg-Lindberg och kretsen kring Västerbottens 
Folkblad fortfarande förmådde hålla ställningarna någorlunda intakta. 
Partiet hade aldrig haft förmågan, särskilt inte efter partisplittringen 
1921, att etablera sig som något slagkraftigt alternativ till socialdemo
kratin. 1922 var partiet att karaktärisera som främst ett landsbygds
parti, som dominerade två distrikt: Ångermanland och Västerbotten, där 
partiets väljare främst kom från skogsarbetare- och småbrukarkatego-
rierna. Dessa två distrikt hade också före den första partisplittringen 
1917, då vänstern lämnade SAP, karaktäriserats av en mycket ringa 

1 SAP:s valkretsförb handl 1922 F A. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Organisationsgrad.^ 
De distrikt där vänstersocialisterna förmått att etablera sig fast, var 

alltså i stort sett jungfruelig mark, sett ur socialdemokratiskt per-
spektiv. Vänstersocialisterna kan också sägas ha präglats av en i det 
långa loppet omöjlig ideologisk låsning till vissa särfrågor, vilket gjorde 
det svårt för partiet att föra en reell, praktisk politik anpassad till det 
nya samhället. Ideologiskt var man bunden till Kautskys och Luxemburgs 
tolkningar av de socialistiska idéerna, vilket var den främsta anledningen 
till att man inte kunde godkänna en övergång till den tredje internatio-
nalens program. Det blev också huvudanledningen till partisprängningen 
1921, då gruppen kring Vennerström bröt med partiets revolutionära 
falang, som sedan konstituerade sig som SKP. 

Fredrik Ström karaktäriserade det nya vänstersocialistiska partiet, 
som den demokratiska riktningen, liberalt och socialistiskt betonad, 

o o 3 förespråkande en klasskamp utan våld. 
Vidare ville man ha en radikalare riksdagspolitik än den SAP förmådde 
att formulera. Lusten för utomparlamentariska metoder var också, enligt 
Ström, svag och partiet präglades av utopism i sin övertro på den bor-

4 gerliga parlamentarismen och demokratin. 
Denna Ströms klassificering kan till vissa delar sägas stämma, men 

partiet innehöll även en betydande motvilja mot centralism och byråkrati, 
vilket gjorde att man även i fortsättningen sökte upprätthålla det kollek
tiva ledarskapets princip. Partisprängningen 1917 var en följd av vad 

1 Mäler, Karl: Vi bygger landet. En krönika om ett fem tioårigt organi
sationsarbete. Sollefteå 1960. 1910 fanns enl Mäler i Ångermanland 
inte mer än fem, sex verkligt aktiva arbetarekommuner. Ideologiska 
och politiska spänningar mellan Ångermanland och Medelpad var 
starka, då det sistnämnda landskapet med det genomindustrialiserade 
sundsvallsdistriktet var dominerande i Västernorrland (a.a. s 67). 
Ang tidn Nya Norrlands förflyttning till Sollefteå skriver Mäler: 
"Förresten låg det mycket sunt förnuft i att flytta till Sollefteå, där 
tidningen kunde komma i nära kontakt med de befolkningsgrupper, 
som en gång givit tidningen dess första uppgifter, småbönder och 
skogsarbetare" (a.a. s 48). Det var också i Sollefteå vid den ordi
narie disktriktskonf f Ångermanland, som Vennerström sekunderad av 
bl a Albert Viksten, C O Johansson, J E Berglund och Enar Berglund 
efter en skarp sammandrabbning med Erik Palmstierna tog distriktet 
ur SAP. (a.a. s 82-83) se även Viksten, A: Mitt liv, ett äventyr 1971 
s 76-81. 

2 Mäler a.a. s 67. Dufvenberg a.a. s 53 (Karl Mäler var efter Venner
ström redaktör på Nya Norrland i Sollefteå). 

3 Lidén, Åke: Vänstersocialismen i Sverige 1921-23 (opubl sem Upps 
hist inst Umeå 1981 stencil) s 11 fr Ström. F: Vårt parti och inter
national . 

4 Lidén, Å: a.a. s 11 ff. 
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man uppfattade som diktatoriska tendenser inom SAP efter dess införande 
av de s k munkorgslagarna. Man kunde därför inte underordna sig tred
je internationalen s teser om bl a partiets hegemoni och den väpnade revo
lutionen. Partiet var vidare, åtminstone programmatiskt, helt antimili-
tariskt och försvarsnihilistiskt varför den väpnade revolutionens princip 
inte kunde accepteras. Arbetarklassen skulle vinna sin slutgiltiga seger 
via strejkvapnet, generalstrejken. Arbetarklassens beväpning skulle 
endast medföra en liknande mobilisering hos de borgerliga grupperna och 
förorsaka blodiga sammanstötningar enligt modellen våld föder våld, 
menade exempelvis Elof Lindberg.1 

Några klara direktiv om hur arbetarklassen genom generalstrejken 
skulle erövra makten gavs inte. Partiet var inte i nämnvärd grad 
intresserat av att koppla fackföreningsrörelsen till sin organisation. 

o o 2 Något som Elof Lindberg senare ansåg vara partiets största misstag. 
Åke Lidén, som i en uppsats "Vänstersocialismen i Sverige 1921-23", 

undersökt västerbottensfalangens agerande inom partiet, konstaterar att 
partiets organisatoriska struktur var ytterst bräcklig och att partiet 
saknade rikstäckande organisation. Vidare tappade man vid partispräng
ningen 1921 kontrollen över de flesta tidningarna och saknade därför i 

3 hög grad opinionsbildande organ. 
Lidén visar också att Elof Lindberg hade klara centrumsocialistiska 

sympatier och partiet anslöt sig även till den s k tvåochenhalvinter-
nationalen, Wieninternationalen. Lindberg trodde uppenbarligen fast på 
att det i Sverige fanns plats för ett centrumsocialistiskt parti mellan 
socialdemokrati och kommunism och utvecklade också sådana tankegångar 

4 i Västerbottens Folkblad. 
Partiet, som i stort saknade anknytning till organisationer av intresse-

eller folkrörelsekaraktär, hade genom sin svaga organisationsstruktur och 
sina ringa möjligheter på opinionsbildningens område ytterst få möjlig
heter att överleva. Partiets väljare fanns dessutom huvudsakligen i 
periferin, d v s i norrlandslänen. Detta blev skälen till att man förlade 
sin huvudsakliga verksamhet hit, där också de två viktigaste tidningar
na, Västerbottens Folkblad och Nya Norrland fanns. Partiets verkställan
de utskott med Elof Dufvenberg i spetsen flyttade till Umeå 1922, där 
Dufvenberg valdes till partiets sekreterare, kassör och förlagschef. 

1 Lindberg, E: Demokrati a.a. s 12f. 
2 Munti uppg från sonen Folke Lindberg, Skellefteå. 
3 Lidén, Å: Vänstersoc a.a. s 23 ff. 
4 Ibid. s 17. 
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Dessförinnan hade Folkbladet erhållit utgivningsrätten till partiets ideo
logiska organ, Arbetarpolitiken, vars huvudredaktör blev Dufvenberg.* 
Det kan förefalla märkligt att Ivar Vennerström, som betraktades som 
partiets verklige ledare, kunde tolerera en koncentration av partiets 
organisatoriska resurser till Umeå och Västerbotten, då partiet hade sina 
medlemsmässigt starkaste fästen i Ångermanland. Nya Norrland och 
Vennerström hade också 1921 sökt men gått miste om utgivningsrätten till 
Arbetarpolitiken. Några direkta konfrontationer mellan Vennerström och 
Umeågruppen går dock inte att utläsa, förrän inför samgåendet med SAP 
1923. Vennerström manövrerades då ut från sammanslagningsdelegationen. 
Självfallet kom partiet med sin svaga organisationsstruktur, sin vaga 
ideologi, som förespråkade totala lösningar i de frågor som togs upp, och 
med den medlemsmässiga koncentrationen på norrlandslänen att få små 
överlevnadsmöjligheter. 

Partiets starka engagemang i nykterhetsfrågan bör alltså ses mot den 
bakgrunden att man trots alla sina storslagna vyer och försök till inter
nationell anknytning till centrumsocialismen inte utgjorde ett slagkraftigt 
alternativ till SAP. Partiets väljarkår fanns symptomatiskt nog i Norrland 
och där inte i de industrialiserade områdena. I Västernorrland hade man 
exempelvis mycket ringa inflytande i det industrialiserade sundsvalls
distriktet i Medelpad medan man däremot hade stora framgångar i Ånger
manland, främst i inlandet, där arbetarbefolkningen dominerades av 
skogsarbetare och småbönder eller en kombination av dessa kategorier, 
vilka saknade ordentlig facklig och organisatorisk hemvist. 

Man förmådde heller inte i längden att konkurrera med SAP, som ge
nom sin anknytning till den framväxande fackföreningsrörelsen allt mer 
framstod som den säkraste vägen för att bryta den borgerliga hegemonin 
i landet. Ensidigheten i det norrländska näringslivet, som karaktärisera
des av främst råvaruproduktion och halvfabrikats tillverkning, markerade 
landsändans industriella efterblivenhet och periferikaraktär. Detta av
speglade sig i de sociala, ekonomiska och politiska förhållandena. Den 
norrländska ekonomin var ytterst konjunkturkänslig och arbetsmarkanden 
osäker. Detta och arbetarrörelsens sena utveckling hade medgivit ut
vecklingsmöjligheter för den form av protestparti som vänstersocialismen 
utan tvivel utgjorde. Några reella politiska lösningar på partimedlemmar
nas krav kunde man dock inte presentera. Det blev därför naturligt att 
man sökte avleda uppmärksamheten från de mera brännande problemen 

1 Liden, Å: a.a. s 25. 
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genom att så starkt profilera sig i nykterhetsfrågan. Där kunde man 
verka mer trovärdig än SAP och därmed vinna tid för att söka råda bot 
för sin svaga politiska och organisatoriska struktur. 

Nykterhetsfrågan blev i brist på realpolitiskt slagkraftiga alternativ 
helt enkelt en överlevnadsfråga för vän s ter socialismen och det är mot 
den bakgrunden som man måste se partiets strävanden att marknadsföra 
sig gentemot SAP i förbudsfrågan. 

De politiska valen efter SKP:s bildande 1921 markerar också med 
tydlighet att väljarunderlaget var sviktande och att partiet skulle få 
stora svårigheter att leva vidare. Vid riksdagsvalen 1921 gick man en
bart ut i elva valkretsar och ernådde sina största framgångar i Ånger
manland och Västerbotten. De starka positioner som partiet haft i Norr
botten förlorades till stor del till SKP, som också övertog partiorganet 
"Norrskensflamman" där Ivar Vennerström och Elof Lindberg verkat som 
politiska redaktörer. 

Landstingsvalen 1922 blev det sista valet där Sveriges Socialdemokra
tiska Vänsterparti deltog som självständigt parti. Valet blev ingen fram
gång och frågan är om inte redan de ledande krafterna inom partiet var 
medvetna om att en sammanslagning med moderpartiet SAP var nära 
förestående. Både Vennerström och Lindberg hade i sina tidningar tidi
gare under året framträtt med s k broslagningsartiklar. 

Vänstersocialisterna och sammanslagningsdebatten 1923. 

Vän s ter socialismen hade genom sin etablering och sin fristående ställning 
gentemot frisinnet i valrörelserna skapat en politisk plattform utifrån 
vilken en vidare socialistisk inbrytning kunde ske. Man hade också via 
Folkbladet fått ett organ som kunde föra partiets talan i länet. Vidare 
hade Umeå blivit vänstersocialismens huvudort i Sverige sedan arbets
utskottet och Arbetarpolitiken lokaliserats hit. Den umensiska hegemonin 
över partiapparaten var, trots Vennerström och Nya Norrland, obestrid
lig 1922. 

Partiet brottades emellertid med betydande problem, dålig ekonomi, 
vikande väljarunderlag och organisatoriska brister. Efter sammanslag
ningen av de tyska socialdemokratiska partierna var utsikterna för en 
centrum socialistisk rörelse i Sverige och Europa utomordentligt svår, då 
även Wieninternationalen gjorde bankrutt. En partisammanslagning var 
därför med det snaraste önskvärd om partiet skulle lyckas behålla sina 
ställningar någorlunda intakta. 
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För socialdemokratin var också en sammanslagning ytterst önskvärd, 
då man kunde befara att många vänstersocialister skulle ta ett steg till 
vänster och hamna i SKP. Västerbotten s distriktet, där SAP aldrig hade 
kunnat hävda sig av egen kraft, var självfallet i detta sammanhang ett 
gott lockbete, även om Ångermanland naturligtvis utgjorde den mest 
åtråvärda dyrgripen i vänstersocialisternas anbudssortiment. 

Från SAP framfördes officiellt erbjudande om sammanslagningsför-
handlingar den tredje oktober 1922 genom en skrivelse till vänstersocia
listernas arbetsutskott och i ett brev av den sjätte oktober konstaterade 
SAP:s VU att vänstern accepterat. 

Två dagar innan SAP:s förhandlingsbud nådde Umeå hade man där 
mottagit ett brev från Ivar Vennerström, där denne gav sin syn på de 
bägge socialdemokratiska partiernas ställning. 

Vennerström ansåg att ett steg i riktning mot kommunisterna inte 
kunde tas, däremot var socialdemokrater och vänstersocialister mer 
överens i viktiga frågor: "Jag hemställer", skrev Vennerström, "att 
vänsterpartiets arbetsutskott omedelbart upptager förhandlingar med det 

2 socialdemokratiska arbetarpartiet om partiernas återförening. " 
Själva sammanslagningsförhandlingarna föregicks av många dunkla 

turer. Det har tidigare nämnts att Ivar Vennerström, partiets affisch
namn, inte fanns med som delegat vid förhandlingarna. Vennerströms 
reaktion häremot var förvisso sur. I ett odaterat brev skrev han: "Det 
är mig blankt omöjligt att efter edert val av underhandlingsdelegation stå 
fast vid mina lovord över edra vanligtvis förnuftiga hjärnor. Nu har det 
blivit kortslutning igen." Vennerström gick främst in på valet av Nils 
Andersson, som han inte ansåg aktivt arbeta inom partiet. Vidare påpe
kade han att Kopparberg i Ernst Äström redan hade en delegat. "Eder 
prickning av mig tar jag med gott humör. Den kommer att tillhöra de 
roande minnena från mitt partiliv. Det gör ju nästan ett galghumoristiskt 
intryck, att det Ångermanland, som är vän s ter socialismen s starkaste 
fäste och ensamt nu vid landstingsvalen tagit ungefär lika många mandat 
som hela det övriga Sverige tillsammans... icke skall anses värdigt att 
ha en representant med i underhandlings delegationen... Det kommer icke 
häller att tolereras, att ledningen för den socialistiska demokratins och 
ärlighetens parti sjunker ned till diktatorsfasoner, gunstlingsskap och 

3 rävspel. Partiet är värkligen mera än ett par tre mannar i Umeå." 

1 SSV korrespondens 1922 3:e och 6:e okt. 
2 Ibid 1 okt. 
3 Odat brev fr I V till AU SSV korr 1922. 
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Några ytterligare reaktioner från Vennerströms sida har dock inte kun
nat konstateras. Åke Lidén, som även granskat Nya Norrland, har inte 
heller funnit att Vennerström vidtog några aktioner mot umeå-trojkan i 
arbetsutskottet. 

Hela denna aktion bär Dufvenbergs stämpel och bör ses i ljuset av att 
denne och gruppen kring arbetsutskottet, som tidigare var förlagt till 
Borlänge, med alla medel sökte rädda sin politiska existens, vilket också 
Vennerström bör ha varit medveten om. Ett brev till Dufvenberg från 
Anders Nilsson på Nya Norrland i Sollefteå avslöjar en del om vad det 
ytterst var frågan om. Brevet får tala för sig självt. "Vad tror du i 
djupet av ditt hjärta om sammanslagningstanken? Nog vore det bra med 
en dylik, men organisatorisk självständighet bör vi förbehålla oss anser 
jag. Där nere i Gestrikland, i synnerhet i Gävle och även i Hälsingland 
är de inte pigga på en sammanslagning. Förhållandena där äro ju också 
helt andra än ex. här i Ångermanland. Här är vänstersoc i majoritet och 
dominera alltså, och därför bli de bestämmande även efter sammanslag
ningen, men där nere är sammanslagningen detsamma som självmord. Och 
därför torde nog en skarp opposition komma att framträda därifrån. Hur 
som helst, både det ena och det andra är djäkligt."1 

Dufvenbergs flyttning till Västerbotten blir därigenom förklarlig. Han 
lämnade helt enkelt ett sjunkande skepp. Flyttningen till ett distrikt där 
partiet var större än SAP borgade också för en fortsatt politisk exis
tens. Förhållandena i Ångermanland var likartade vilket framgår av 
Nilssons brev. Man behövde inte heller här frukta sammanslagningen. 
Nils Andersson hade också i ett tidigare brev till Dufvenberg i samband 
med att han blivit tillfrågad om han ville åta sig en av posterna i sam
manslagningsdelegationen, påpekat att förhållandena i Kopparberg var 
hopplösa. Andersson, som en längre tid i egenskap av reseombudsman 
för IOGT, varit borta från politiken accepterade tacksamt denna inbju-

2 dan. Den praktiska sidan av reträtten var därmed även för hans del 
säkrad, då Vennerström heller inte gjorde allvar av sina hot. 

Några större svårigheter förekom inte heller vid sammanslagningsde
legationens sammanträden i början av januari 1923, då de båda partierna 
presenterade sina villkor. 

Vänstersocialisterna var vid det tillfället helt bestämda på en punkt; 
munkorgsstadgan skulle bort. I övrigt fördes diskussionerna inlednings

1 Brev fr Nilsson t Dufvenb 24/12 1922 SSV korr 1922. 
2 Brev fr Andersson t Dufvenb 12/10 1922 SSV korr 1922. 
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vis kring militarism, koalitionsfrågan (soc - borg förf anm) och minis-

terialismen.1 

Elof Lindberg, som i det väsentligaste förde ordet för SSV, kom vid 
underhandlingarna att framstå som den ledande i partigruppen. Det var 
också Lindberg som sökte driva igenom att ett kontrakt uppsattes mellan 
partierna, vilket P A Hansson bestämt motsatte sig. Förhandlingarna kom 
därför att ajourneras vid ett tillfälle, men Lindberg återkom med ett 
kontraktförslag i samband med en kravlista i sju punkter;" 1) avböjer 
regeringskoalitioner eller fasta politiska avtal med borgerliga partier, 
2) kräver republik och enkammarsystem, 3) kräver militär avrustning 
oberoende av andra länders inställning till militärförsvaret, 4) avvisar 
sådan indirekt beskattning, som orättvist drabbar det fattiga folket, 5) 
energiskt hävdar kravet på rusdrycksförbud, 6) bekämpar byråkrati och 
ledarevälde, 7) kräver svensk socialdemokratisk medverkan till upp
byggande av en enhetlig socialistisk international i vilken de nuvarande 

o 2 o internationalere uppgå." Förutom dessa punkter stadgades: "Såsom 
synligt bevis på Socialdemokratiska arbetarepartiets tillmötesgående av 
dessa krav, bör den s k dis cip lin stadgan inom socialdemokratiska riks-

3 dagsgruppen upphävas. " 
Någon klart formulerad och bindande kravkatalog från SSV:s sida 

vägrade emellertid Per-Albin Hansson och Gustav Möller att godtaga och i 
den slutliga deklarationen, som formulerats av Möller och Lindberg, har 
kraven erhållit betydligt allmännare innebörd: "Representanter för de 
båda partierna, som mötts i en bestämd önskan att undanröja den nu 
rådande splittringen inom socialdemokratin, har vid prövning av vissa 
betydelsefulla spörsmål, såsom militär-, författnings- och skattefrågorna 
samt den s k koalitionspolitiken funnit de under förhandlingarna konsta
terade menings skiljaktligheterna icke vara av sådan art, att de motiverar 

o o 4 ett fortsatt upprätthållande av tva socialdemokratiska partier." 
Vidare stadgades att varje medlem av det sammanslagna partiet skulle 

äga oinskränkt rätt "att inom partiet verka för förändringar av partiets 
politik och program samt i lojala former i press och riksdag förfäkta från 
den officiella socialdemokratiska politiken avvikande ståndpunkter och 

5 meningar. 

1 Sammanslagningsdelegerades prot 1-3/1 1923 (SSV) Arb r ark Sthlm. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Disciplinstadgeproblemets slutliga avgörande fick följande formulering: 
"Da på många håll den år 1916 av socialdemokratiska riksdagsgruppen 
antagna s k disciplinstadgan uppfattas som ett hinder för tillämpandet av 
här fastslagna principer i fråga om medgiven rörelsefrihet inom partiet 
för olika meningar, förutsättes upphävandet av densamma." 

Det framgår klart av diskussionsprotokollet att bägge parter var 
högst angelägna om en sammanslagning och under diskussionerna var det 
av vänstersocialisterna endast Lindberg som någorlunda energiskt sökte 
hävda sitt partis linje. Aggressivt motstånd mötte han, de få gånger det 
verkligen hettade till, endast från Per-Albin Hansson, som tillsammans 
med Lindberg huvudsakligen styrde dialogen. 

Av vad som framgår av slutdeklarationen, som vänstersocialisterna 
skulle presentera vid sin kongress i slutet av februari, hade förhand
larna endast ytterst generella löften att presentera. Inte ens i frågan om 
munkorgslagarna, som man drev hårdast, hade man ett till fullo bindande 
löfte. Det är också förvånande att Lindberg, som i sin kravkatalog på 
framskjuten plats betonade förbudsfrågan, inte i deklarationen över 
huvudtaget fått med en rad om nykterhetsfrågan, trots att han i lands
tingsvalen under hösten 1922 så starkt profilerat sitt parti gentemot SAP 
just i denna fråga som nästan helt styrde SSV:s agerande i valkampanjen 
i Västerbotten. 

Bakgrunden till detta står ytterst att finna i det faktum att Lindberg 
tröttnat på att vara bunden till i stort sett en enda fråga. Han hade 
också tidigare uttalat att det var fel att "nubben" tilläts dominera poli
tiken . 

I den situationen, som rådde hösten 1922 var han och övriga väster
bottniska vänstersocialister tvungna att driva förbudsfrågan med alla till 
buds stående medel för att rädda partidistriktet. 

Vennerström och ångermanlänningarna, som hade en avgjort bättre 
politisk position, hade inte något större behov av att så kraftigt po
litisera nykterhetsfrågan. Vennerström måste ha insett att en samman
slagning skulle komma. Därom vittnar hans tidigare citerade brev till 
arbetsutskottet i Umeå och hans broslagningsartiklar i Nya Norrland. 
Han kan också, vilket inte här kan nöjaktigt fastställas, ha haft per
sonliga garantier för en hederlig reträtt från S AP-ledningen s sida. Det 
kan vara därför som han underlät att vidta sanktioner mot arbetsut
skottets i Umeå val av sammanslagningsdelegerade. 

1 Sam si del prot 1-3/1 -23 (SSV) Arb r ark Sthlm. 
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Det framgår ytterligare av protokollet från sammanslagnings delege
rades sammanträde, att socialdemokraterna, redan innan diskussionerna 
vidtog, hade varit medvetna om vilka regler som skulle gälla för att 
vänstersocialisterna skulle återinträda i SAP. Reträtten skulle ske dist
riktsvis, och den starkaste partifalangen inom respektive distrikt skulle 
behålla ledningen över partiorganisationen efter sammanslagningen. Det 
skulle enligt protokollet innebära att vänstern skulle få kontroll över 
följande partidistrikt: Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. 
Vänstersocialisten Ernst Åström påpekade också att i dessa distrikt måste 
ovillkorligen en vänstersocialistisk politik föras, ett yttrande som inte 
föranledde någon som helst kommentar från SAP-delegaternas sida. 

Frågan om missnöjda vänstersocialisters övergång till SKP dryftades 
knappast. Ändå fångade SKP upp många vänstersocialister, speciellt i 
Norrbotten. Man kan också tänka sig att hotet från SKP borde ha utgjort 
ett gott förhandlingsargument för vänstersocialisterna, som dock knap
past berörde problemet. 

Per-Albin Hansson avfärdade hela denna diskussion i några få me
ningar: "Bolsjevikerna kunna vi lämna helt åt sidan, ty erfarenheten har 
redan lärt oss, att de icke ha utsikter att bliva några framgångsrika 
konkurrenter." Hansson yttrade också i anledning av en taktikdis
kussion rörande lämpligheten av en direkt sammanslagning eller någon 
form av inledande arbetsgemenskap: "Med hänsyn till bolsjevikerna är 
det likgiltigt vilken väg vi välja. Deras argument bliva de samma i båda 
fallen och de hämta lika liten vinst, vilket av alternativen vi än bestäm-

3 o ma oss för." Någon gensaga mot Hanssons bedömning av läget restes 
inte av vänstersocialisterna. De vänstersocialistiska delegaterna hade 
alltså inte mycket i bagaget inför den stundande kongressen, men de 
hade i alla fall lyckats rädda de tre distrikt, där de var starkast. Detta 
var en av de primära avsikterna. Med detta hade även umeågruppen 
säkrat sin politiska existens, trots att man så lättvindigt övergav en 
mängd av partiets viktigaste krav, däribland förbudsfrågans lösning. I 
den senare frågan fick man hädanefter rätta sig efter SAP, även om man 
länge lokalt i Västerbotten tilläts driva en hårdare nykterhetspolitik än 
den officiella partilinjen medgav. Detta skedde främst av valtaktiska 

1 Sammanslagningsdelegationens prot 1-3/1 1923. (SSV) Arb r akr 
Sthlm). 

2 Ibid. 
3 Ibid. 
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skäl med hänsyn till de frisinnades starka profilering i denna fråga. 
Väs te rbottnin garna fortsatte att dominera SSV även vid den åtföljande 

partikongressen i januari. Man lyckades nu också få partiets nestor i 
länet, Otto Nygren, vald till kongressordförande.* 

Dufvenberg hade som partisekreterare förberett kongressen och Lind
berg var som den tongivande inom sammanslagningsdelegationen trojkans 
starkaste politiska gestalt. 

Det var främst dessa tre som vid kongressen skulle föra i land den 
sammanslagning, som man arbetat så hårt för och för vilken man spelat 
ett högt spel och satsat sin politiska existens. 

Vid kongressen fanns tjugotvå delegater från partiets distrikt och 
kommuner representerade. Många av dem kom från områden, där partiet 
inte kunde förvänta sig samma fördelaktiga ställning efter sammanslag
ningen, som västerbottningarna förmodade att erhålla. Det framkommer 
av det mycket rapsodiskt förda diskussionsprotokollet vid kongressen, 
där Vennerström inte ens var närvarande, att partiets umeårepresen-

2 tanter intog den ledande rollen. 
Dufvenberg konstaterade, att partisammanslagningen i Tyskland visat 

att motsättningarna inom socialdemokratin kunde överbryggas. Det borde 
också vara möjligt i Sverige, sedan munkorgslagarna försvunnit och 
några hinder inte längre förelåg för en oppositionsgrupp att göra sin 
stämma hörd inom det återförenade partiet. Dufvenberg uppehöll sig även 
sporadiskt vid den första partisplittringen 1921 och hävdade, att den 
grupp som anslutit sig till den tredje internationalen hade frånhänt sig 
alla möjligheter att driva en oberoende politisk linje. Läget var nu sådant 
att partiet kunde bedriva vänsterpolitik inom SAP. Sammanslagningen var 

3 dessutom av ekonomiska skäl i det närmaste oundviklig. 
Elof Lindberg konfirmerade Dufvenbergs lägesanalys och framhöll 

vidare att en olycksbådande desertering från partiet hade ägt rum: "I 
Dalarna, Jämtland och Småland slogos vi av kommunisterna. Ja, även i 
Norrbotten och Gävleborgs län blev resultatet ej fullt tillfredsställan

1 SSV:s kongressprot 26-27/1 1923. Arb r ark Sthlm. 
2 Ångermanlands distrikt representerades inte vid kongressen, vilket 

klart in dikerar att "vennerströmmarna" därstädes redan fattat beslut 
om övergång till SAP. Vid kongressen förelåg också förtvivlade kla
gomål över att Ångermanlands distrikt icke betalat in sina kontin
genter. (Huruvida Vennerström hade någon privat uppgörelse med 
ledningen för SAP har jag inte kunnat fastställa.) 

3 SSV:s kongress prot 26-27/1 1923 Arb r ark Sthlm. 
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de."^ Både Dufvenberg och Lindberg fastslog att det var nödvändigt att 
slå samman de bägge socialdemokratiska partierna innan vänsterpartiet 
uttömt alla sina resurser och därmed sina möjligheter att spela en vidare 

politisk roll. 
Kommunisterna hade inte legat på latsidan. Man hade klart för sig att 

nya medlemmar fanns att hämta inom de vänstersocialistiska leden. I en 
serie artiklar i Folkets Dagblad-Politiken framställde man det vänster
socialistiska partiet som ekonomiskt och politiskt bankruttmässigt. Par
tiledningen sades också vara villig att sälja ut partiet till SAP för en 
grynvälling. Dufvenberg och Lindberg hade under hela 1922 ständigt 
bemött de återkommande insinuationerna i Västerbottens Folkblad och 

2 Arbetarpolitiken. 
Problemet med deserteringar till SKP intog en betydligt mer fram

skjuten plats vid kongressen än vid sammanslagningsdelegerades för
handlingar i januari 1923. Dufvenberg och Lindberg sökte emellertid med 
kraft hävda sammanslagningsdelegerades preliminära överenskommelse med 
socialdemokraterna. Man framhöll också att vänstersocialisterna ernått 
ett gott förhandlingsresultat. Dufvenberg hade före kongressen sänt ut 
en enkät till samtliga ombud. Enkäten skulle pejla stämningarna inför den 
eventuella partisammanslagningen. Lindberg, som kommenterade enkätens 
resultat, konstaterade att de flesta svar som erhållits var odelat positiva 

3 till en snar sammanslagning. Den opposition som förekom vid kongressen 
var koncentrerad till två frågor, förhållandet till SKP och partiprogram
mets öde när sammanslagningen väl var ett faktum. De få talare som be
rörde den första punkten hade egentligen inga konkreta förslag eller 
önskemål utan uttryckte farhågor över att många medlemmar med säker
het skulle gå i fanflykt till kommunisterna.^ 

Fabian Månsson tillhörde dem som kritiserade sammanslagningsdelege-
rade för att de inte klart kunde redovisa hur partimedlemmarnas ställ
ning skulle bli i det nya partiet. Man hade heller inte fått tillräcklig 
garanti mot byråkratiska övergrepp från SAP:s sida, menade Månsson. 
Han ville ha reda på hur partiprogrammet skulle kunna förverkligas inom 
SAP och ansåg att man allt för lätt övergivit partiets berättigade pro
gramkrav. Muntliga överenskommelser, som Lindberg hänvisade till, var 
inte tillräckliga garantier, och Fabian Månsson förmodade att en ny 

1 SSV:s kongress prot 26-27/1 1923 Arb r ark Sthlm. 
2 Artiklarna ur de tre nämnda tidn finns som bil till SSV:s prot 1922. 
3 SSV:s kongress prot 26-27/1 1923 Arb r ark Sthlm. 
4 Ibid. 
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partisprängning därför var att vänta efter bara några år. Socialdemokra
ternas handelspolitik var en annan nagel i ögat på Fabian Månsson, som i 
överensstämmelse med SSV: s program var en orubblig frihandels vän. Han 
uppehöll sig dock huvudsakligen vid de dåliga garantier mot munkorgs -
stadgan, som han ansåg att förhandlarna erhållit. Det var detta som 
enligt hans mening nödvändigtvis måste framkalla en framtida parti
splittring . 

Månsson stod dock ganska ensam i sin kritik och böjde sig också för
vånansvärt lätt inför sammanslagningskravet, som fattades av en enig 
kongress: "Kongressen beslutar enhälligt Sveriges socialdemokratiska 
vänsterpartis förening med Sveriges socialdemokratiska arbetarparti un
der de av förhandlingsdelegerade föreslagna former och villkor och manar 
alla vänstersocialister att ställa sina krafter i det förenade socialdemo
kratiska arbetarpartiets tjänst. . . så att en dag hela den svenska arbe-

o o 2 tarklassen står samlad på en front i socialismens tecken." 
Umeågruppen hade lyckats i sina intentioner och räddat sin politiska 

existens. Några uttalanden i nykterhetsfrågan förekom inte. Lindberg 
snuddade endast vid frågan vid ett tillfälle, då han tillfrågades varför 
man dragit ut så länge på tiden inför sammanslagningsdelegerades möte. 
Det skulle av Lindbergs ytterst summariska svar, att döma ha varit 
Hjalmar B ranting, som i ett tal efter förbudsomrösningen framlagt sådana 
synpunkter i nykterhetsfrågan att dessa inte kunde accepteras av 
vänstern. Lindberg kommenterade inte heller hur Branting och social
demokraterna på ett för vänstern acceptabelt sätt skulle ha förändrat sin 

3 attityd till nykterhetspolitiken. 
Man kan alltså varken utifrån sammanslagningsdelegationens eller 

SSV-kongressens protokoll utläsa att nykterhetsfrågan skulle intaga 
någon särställning i samband med återinträdet i det socialdemokratiska 
partiet. Vänstergruppen kom också att motvilligt acceptera SAP:s offi
ciella linje i fråga om nykterhetspolitiken på riksplanet. Däremot kunde 
vänstern, åtminstone i Västerbotten, lokalt tillåtas gå utanför partilinjen 
och profilera sig för en radikal förbudspolitik. Särskilt då den politiska 

1 SSV:s kongressprot 26-27/1 1923. Arb r ark Sthlm. Fabian Månsson 
var kanske hela vänsterns strängaste an ti-byråkrat. Han har i ett 
antal skrifter hävdat att byråkratiseringen var demokratins dödgrä
vare. Månssons popularitet var mycket stor främst i Norrlands inland, 
där hans tal närmast ansågs ha profetisk innebörd. Som folktalare 
saknade han antagligen sin jämlike. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Situationen och väljarna så påfordrade. I detta avseende kom SAP, vilket 
skall visas nedan, att lämna Dufvenberg-Lindberg falangen i Umeå fria 
händer. De socialdemokratiska riksdagsmännen från Västerbotten fron
derade heller aldrig mot partilinjen i riksdagen. Någon förnyad motion om 
förbudsaktivitet varken initierades eller stöddes från det hållet.* 

Förbudsfrågans betydelse kvarstod emellertid som en av de viktigaste 
politiska realiteterna på hemmaplan. För att konkurrera med Rosén och 
de frisinnade fordrades att man förde en aktiv nykterhetspolitik. Vän
stern var alltså fortfarande hårt bunden till förbudsfrågan i Västerbotten 
medan man kunde tillåta sig att avdramatisera den på riksnivå. Man 
försökte inte som den nykteristiska falangen inom det frisinnade partiet, 
att rädda partiet genom att göra det till ett rent förbudsparti. Sådana 
intentioner kan under inga förhållanden spåras hos de västerbottniska 
vänstermännen. Därmed inte sagt att de inte var brinnande och allvarligt 
sinnade nykterhetsvänner. De lät emellertid inte lidelserna rusa iväg och 
de fick möjlighet att experimentera vidare i Västerbotten, där de behöll 
ledningen för partidistriktet. 

1 Rolf Fredriksson har i en seminarieuppsats i rättskunskap, "Social 
Alkoholpolitik i Sverige 1900-1939" Umeå 1977, undersökt riksdags
männens motioner i alkoholfrågor. Jag har fått ta del av det om
fattande material som F därvid undersökt. F har också specialstuderat 
motioner ang. förbudet för min räkning. Denna undersökning gäller 
rd män i AC-län. Det har därvid framkommit att Ewald Lindmark (h) 
var den flitigaste motionären. Någon förnyad aktivitet i förbudsfrågan 
visades inte av någon av de övriga rd männen från AC-län. 
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VI UMEÅSYSTEMET 

Den helt dominerande frågan för de frisinnade och de bägge socialde
mokratiska partierna i 1922 års stadsfullmäktigeval i Umeå var, som häv
dats i de tidigare kapitlen, nykterhetsfrågan. 

Nykterhetsfrågan fick i valrörelsen en tydlig klasskiljande prägel, där 
vänstern stred för torrläggning av stadens krogar och det rosénska 
nykterhetspolitiska systemet, som gradvis skulle leda till lokalt förbud. 
Mot denna gruppering stod högern, som alltid förmått hävda sin politiska 
majoritetsställning i staden. Högern sade bestämt nej till varje form av 
särlagstiftning på det nykterhetspolitiska området. 

Valet 1922 var såtillvida ett verkligt nyckelval, som det var första 
gången som stadsfullmäktiges samtliga trettio mandat skulle besättas sam
tidigt. Vid tidigare val hade det rört sig om halva antalet platser. Det 
förelåg därför goda utsikter för vänsterpartierna att verkligen få till 
stånd ett regimskifte. 

De motsättningar som existerade mellan de frisinnade och de social
demokratiska partierna kunde relativt lätt överbryggas genom den be
tydelse samtliga tre vänsterpartier tillmätte nykterhetsfrågan, som därvid 
kom att konstituera grunden för oppositionen i valrörelsen. Nykterhets
frågan utgjorde även den fasta politiska plattform, utifrån vilken 
vänstern samordnade sina politiska amibitioner efter valet, alla motsätt
ningar till trots. 

Valet blev framgångsrikt för oppositionen, då man för första gången 
lyckades besegra högern, som erhöll 14 platser, vilket innebar att man 
förlorade sin majoritet i stadsfullmäktige. De frisinnade, som tillsammans 
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med de frikyrkliga grupperna gick till val under beteckningen "Nykter
hets» och sparsamhetsvännerna" erhöll 13 mandat, socialdemokraterna 1 
mandat och vänstersocialisterna 2 mandat. Därmed hade vänstern för 
första gången egen majoritet och kunde börja arbetet med att realisera 
sitt nykterhetspolitiska program, som gått till historien under beteck
ningen "Umeåsystemet11.1 

Striden om Umeåsystemets införande blev bitter när Rosén, mot all ti
digare praxis, berövade det största partiet, högern, ordförandeposten i 
det han ersatte rektor Lindgren med sig själv. Rosén motiverade sitt 
agerande med att högern med ordförandens utslagsröst kunde förhindra 

2 vänstern att realisera sitt nykterhetspolitiska program. 
Lindgren betraktade hela aktionen som ett personligt misstroendevotum 

och avgick ur stadsfullmäktige, vilket livligt beklagades av Rosén, som 
ändå hävdade att han illa skulle bevaka sina valmäns intressen om han 
uraktlät att skapa den starka politiska position som var nödvändig för 

o 3 att föra Umeåsystemet i hamn. 
Det rosénska systemet gick ut på att man inte beviljade systembolaget 

oktroj för mer än ett år i taget. Maximitilldelningen blev en liter i må
naden. Motboksinnehavaren skulle vara fyllda 25 år och för vart år 
skulle denna åldersgräns höjas med ett år. Det innebar att endast den 
som var 25 år fyllda 1923 i framtiden skulle kunna få motbok i kontroll
området, som omfattade södra Västerbotten. Vidare drogs Stora Hotellets 
i Umeå spriträttigheter in, vilket också innebar att södra länsdelen blev 

4 helt torrlagd i utskänkningshänseende. 
Umeåsystemet var redan vid tillkomsten behäftat med uppenbara 

svagheter sett ur förbudsivrarnas synvinkel. Man var också väl in
förstådd med dessa svårigheter. 

Det kan tyckas underligt att förbuds vännerna över huvud taget gick 
med på att bevilja systembolaget oktroj, då man hade möjlighet att neka. 
Ett fullständigt avstyrkande hade emellertid fått till följd att varje per
son som uppfyllde de stipulerade ålderskraven skulle ha haft rätt att få 
motbok i någon av de intilliggande städerna. De hade därvid kommit i 

1 SOS. Kommunala valen åren 1922-23. 
2 Olofsson, S-I: a.a. s 437. 
3 Olofsson, S-I: a.a. s 437. 
4 När frågan om Stora Hotellets torrläggning slutbehandlades i stads

fullmäktige efter det att stadens spritbolag besvärat sig över åtgärden 
hos Kungl. Maj:t visade det sig att Rosén fick rätt i sina förmodan
den om nödvändigheten för nykterhetsvännerna att inneha ordföran
dens utslagsröst. Omröstningen slöt nämligen 15 för fortsatt tillstånd 
och 15 mot, sedan en av de frisinnade avfallit. 
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åtnjutande av full ranson. Eftersom kontrollområdet nu hade egen utmi-
nutering omintetgjordes denna möjlighet. Redan innan Umeåsystemet blev 
en realitet hade också befolkningen i några av landskommunerna kommit 
till insikt om att stränga restriktioner var att vänta och man hade ansökt 
om och i viss utsträckning fått sina motböcker flyttade till andra system
bolag. Möjligheter till ytterligare fanflykt från Umeåsystemet medgavs 
inte efter oktrojfrågans lösning.* 

Rosén hade själv varit medveten om dessa möjligheter att kringgå ett 
kommunalt veto och han förklarade i VK redan före valet varför man 
skulle bli tvingade att bevilja oktroj: "Emellertid bör ihågkommas, att om 
stadsfullmäktige avstyrka förnyad oktroj för systembolaget och ansökan 
därom sålunda måste av länsstyrelsen avslås, så förlägges staden och det 
till Umeåbolaget hörande kontrollområdet under något angränsande sprit-
bolag."2 

Rosén framhöll i samma artikel att motboksinnehavarna därvid skulle 
komma i åtnjutande av fyra liter i månaden och att man inför sådana 

3 auspicier skulle bli tvingade till en taktisk reträtt i oktrojfrågan. 
Vänstersocialisterna, som också insåg det kommunala vetots brister, 

sökte i valrörelsen stöd för införandet av ett länsveto: "Förbudsom
röstningens utgång utesluter visserligen ett framgående från förbuds
folkets del på vägen att skapa ett för hela landet gällande, lagstadgat 
rusdrycksförbud. Men ett uppgivande av förbudskampen kan icke komma 
ifråga. Tydligen måste förbudsfolket söka andra framkomliga vägar för 
åstadkommande av allmän folknykterhet genom förbud. En sådan väg är 

4 länsförbud." Elof Lindberg hade dock inga möjligheter att i samband 
med denna valrörelse realisera partiets planer, men han skulle senare 
återkomma till tankegångarna om möjligheten att lansera länsvetot. 

Umebladet noterade med skadeglädje bristerna i redaktör Roséns 
program, som därvid redan från starten, om det nu blev någon sådan, 
skulle vara dödsdömt. Tidningen hade vidare intervjuat dr. Bratt, som 
förmodade att "Restriktions sy s teme t tål helt enkelt icke att frestas så 
hårt, som man nog skulle komma underfund om även i Umeå."^ 

Det bör här tilläggas att Umeåsystemet ingalunda var det första 
experimentet med strängare restriktioner i Umeå och södra Västerbotten. 

1 Olofsson S-I: a.a. s 439. 
2 VK 15/11 1922. 
3 Ibid. 
4 V.soc. valmanifest inf. landstingsvalen. VF 1/7 1922. 
5 Ub 18/11 1922. 
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Redan 1918 infördes restriktioner som maximerade tilldelningen till 2 liter 
per motbok och månad samtidigt som gränsen för starkvinstilldelning bes
tämdes till 2 liter per vecka. * 

Birger Bergling hade också för UNC:s räkning inför det kommunala 
valet 1919 utsänt en enkät till de politiker som fanns på valbar plats på 
respektive partis lista. Syftet med enkäten var att utröna hur många av 
politikerna som kunde tänkas rösta mot oktroj. Bergling var ute efter att 
sondera möjligheterna för ett kommunalt veto. Enkäten innehöll inte 
allenast spörsmålet om oktrojfrågan utan bestod även av tre följdfrågor, 
som skulle ge svar på hur de tillfrågade politikerna skulle ställa sig i 
händelse av oktrojens beviljande, vilket genom den politiska situationen 
var det troligaste alternativet. De tre följdfrågorna hade följande for
mulering: "Om oktroj beviljas, anser Ni då; att de nuvarande restrik
tionerna bör behållas, att de nuvarande restriktionerna äro för stränga, 

2 att de nuvarandra restriktionerna bör skärpas. " 
Att enkäten togs på allvar av kandidaterna avspeglas i det faktum att 

endast 9 av de totalt 46 tillfrågade vägrade att svara. 
Av de frisinnades 20 kandidater hade endast en vägrat svara och en 

kandidat sade att han ämnade lägga ned sin röst vid eventuella omröst
ningar i dessa frågor, medan två av kandidaterna sade sig vilja rösta för 
oktroj med skärpta restriktionsbestämmelser. De övriga 16 kandidaterna 
skulle vägra oktroj, och nästan samtliga av dessa var för hårdare rest
riktioner, därest oktroj beviljades. 

De sex vänstersocialister som besvarat enkäten var även de emot okt
roj och fem av dem ville ha strängare restriktioner i annat fall. 

Endast en av socialdemokraternas tre kandidater redovisade öppet sin 
åsikt. Denne kandidat var också han emot oktrojs beviljande. En av 
socialdemokraterna sade sig vilja vara neutral. 

Av de sjutton högermännen hade tolv besvarat enkäten. Nio av dessa 
var för oktroj och en emot medan två (förbudsvänner förf. anm.) sade 

o 3 sig vilja förbehålla sig handlingsfrihet. 
Man kan alls tå redan här skönja de fasta konturerna av ett Umeå

system i vardande. Vad som denna gång låg nykterhetsvännerna i fatet 
var att endast halva stadsfullmäktige skulle väljas och man hade därför 

1 Nykterhetsnämndens anförande ang. oktroj 11/5 1922. N.N. proto
kollsbil. 1922. 

2 UNC årsberättelser 1919, 1920, äv. bilagor t. protokoll. UNC. En
käter FA. 

3 UNC enkäter FA. 
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föga möjligheter att bryta höger dominan sen, då som synes vare sig det 
frisinnade eller det socialdemokratiska partiet var fritt från förbudsmot
ståndare. Utrensningen av dessa element var emellertid fullbordad inför 
1922 års stadsfullmäktigeval. 

Det bör också framhållas, att högerns listor, trots Berglings och 
Roséns  bestämda gensagor ,  innehöl l  å tminstone  en  förbudsman,  J .M.  
Nilsson, på valbar plats. Nilsson och två andra högermän var även 
positiva till de gällande restriktionerna.1 Högern kunde heller inte kosta 
på sig att desavouera J.M. Nilsson, då denne representerade den starka 
EFS-falangen inom partiet. Restriktionssystemets accepterande 1919 var i 
hög grad beroende av dessa högermän. 

Umeåsystemet var sålunda ingen snabbt framsprungen lösning, som de 
i Umeå segerrika förbudsvännerna av 1922 sökte lansera. De hade länge 
arbetat med lokala restriktiva lösningar, ofta med det lokala vetot som 
förebild. De ansåg heller inte nykterhetsfrågan avgjord i och med för-
budsomrösningen 1922 utan arbetade träget vidare på att få till stånd en 
definitiv lösning av problemen genom ett lokalt restriktion s sy stem. Detta 
systems realiserande var i hög grad beroende av att vänsterpartierna i 
Umeå 1922 definitivt var att betrakta som i det närmaste rena förbuds
partierna. Både de frisinnade och vänstersocialisterna komponerade sina 
listor så att enbart förbudsvänner placerades på valbar plats. De fri
sinnade bröt inte mot denna tradition förrän i slutet av 1940-talet. 
Däremot innebar partisammanslagningen mellan vänstersocialister och 
socialdemokrater att enstaka frondörer kunde dyka upp, men dessa var 
mer undantag än regel. Dessa förhållanden framgår med tydlighet ur 

2 respektive partiers valkretsorganisationers protokoll och handlingar. 
Man kan inte nog betona vikten av nykterhetsrörelsens, både den 

profana och religiösa, starka grepp och kontroll över de ovan nämnda 
partierna. Umeåsystemet hade näppeligen kunnat genomföras och vid
makthållas utan den dominerande ställning som organisationerna förmått 
bygga upp inom partierna. 

1 Rosén ville på inga villkor erkänna att högermän kunde vara förbuds
vänner. Se även ovan kap. om förbudsomrösningen. 

2 Dessa finns vid Folkrörelsearkivet i Umeå. De är inte i fullgott skick 
då stora luckor förefinnes. De visar dock för de frisinnade att nyk
terhetsfolket i sista hand fick granska listorna och göra förslag till 
ändringar. Det var också oftast Birger Bergling som verkställde 
denna Översyn, när han inte själv satt som ordförande i valkrets
förbundet . 
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Det har redan i kapitlet om Förbudsomröstningen konstaterats att den 
svenska förbudsrörelsen arbetade efter internationella, främst amerikan
ska, förebilder. Dessa förhållanden fick också kraftiga nedslag på lokala 
nivåer. Den västerbottniska nykterhetsrörelsen var klart inspirerad av 
utländska förebilder. De frisinnade i Umeå profilerade sig i höstvalet 
1922 som ett rent förbudsparti, Nykterhets- och sparsamhetsvännerna. 
Partiets sociala bas utgjordes av den lägre medelklassen och vissa arbe
tarkategorier. Dessa grupper hade sedan sekelskiftet också aktivt del
tagit i kampen mot spritintressena i samband med Göteborgs systemets 
tillämpning i Umeå. Partiets medlemmar hade innan den allmänna röst
rätten infördes i hög omfattning varit organiserade i nykterhetsorga
nisationer och frikyrkor med vissa politiska målsättningar. Dessa organi
sationer var ytterst villiga att stödja partier som på allvar profilerade 
sig i förbudsfrågan. Det andra stora vänsterpartiet i Umeå, vänster
socialisterna, var också det starkt präglat av internationella förebilder. 
Nykterhetsfrågan var för arbetarrörelsen ett internationellt humanitärt 
spörsmål. Massorna var tvingade att befria sig från det ok som alkoholen 
utgjorde för att kunna få en drägligare tillvaro. Vänstersocialisterna 
anknöt därför ofta till den internationella debatt om alkoholens roll i 
samhället som fördes av ledande socialister som Lasalle, Jaurès, Adler 
och Vandervelde i Europa.* I Sverige fick därför nykterhetsfrågan en 
särskilt framträdande plats hos vänstersocialisterna som mycket mål
medvetet profilerade sig för förbudet. I Umeå, som 1922 kan sägas vara 
både folkfrisinnets och vänstersocialismens huvudstad, i Sverige, fick 
nykterhetsfrågan därför en avgörande politisk betydelse, som var ound
gänglig för Umeåsystemets tillkomst och vidmakthållande. 

Det nykterhetspolitiska system som Rosén och Bergling tillsammans 
med vänstersocialisterna byggde upp i Umeå och södra Västerbotten var 
influerat av internationella förebilder. Själva systemets uppbyggnad och 

2 dess argument gentemot krogarna talar för att så varit fallet. 
En av de viktigaste förutsättningarna för Umeåsystemets upprätt

hållande var att nykterhetsvännerna kunde hålla de politiska ställ
ningarna och nå ut med sitt budskap till allmänheten. I det följande skall 

1 Se t ex Schwartz, R: Får den organiserade arbetaren vara passiv i 
förbudskampen? Sth lm 192 4,  s  26  f f ,  31  f f .  

2 Se Levine, H.G: Temperance and Prohibition in America (stencil mars 
1981) Dept. of Sociology Queens College. N.Y. s 5. Levine visar hur 
nykterhetsorganisationerna använde sina medlemskadrar som lockbete i 
lokalpolitiken i USA. Man stödde därvid alltid förbuds vänliga kan
didater . 
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pressens roll för systemets vidmakthållande behandlas. Därefter skall den 
kontrollapparat, som man byggde ut kring systemet, analyseras och 
slutligen skall de orsaker som ledde till systemets fall redovisas. 

Västerbottenspressen och Umeåsystemet 

I denna avdelning behandlas pressens roll för Umeåsystemets upprätt
hållande. Syftet med den ingående behandlingen av några av de sorg
lustiga spritaffärerna är att belysa den bakomliggande bittra konflikten 
mellan vänsterpressen och polisen. Motsättningarna var av äldre datum 
och bottnade i den gamla rivaliteten mellan främst frisinnade och höger. 
Vidare belyses vänsterpressens agerande och hur tidningarna fick en 
viktig funktion i det sociala kontrollnät som byggdes ut som ett skydd 
för Umeåsystemet. 

"Allmänna åklagaren och Umeå poliskår åtala red. Gafvelin för äre
kränkning. - Angivelseskriften till magistraten. - En provokatoriskt åt
kommen halv liter konjak - nu på VK:s redaktion. - Inga vittnesgilla 
bevis vid förhören igår." Sålunda löd rubrikerna i "Söndagstidningen för 
Västerbottens län" den 21 september 1924. 

Rubriken och underrubrikerna syftade på en av de allvarligaste och 
mest tragikomiska s k spritaffärerna under Umeåsystemets epok. 

Upprinnelsen till denna historia står att finna på VK:s redaktion, där 
de rosénska påläggskalvarna, redaktörerna Ernst Gafvelin och Axel-
Magnus Carlsson, påbörjat en mer eller mindre privat vendetta mot 
spritsmugglare och langare samt polismaktens påstådda släpphänthet mot 
dylika figurer. 

Carlsson och Gafvelin sökte att med alla medel få tag i en langare 
eller spritsmugglare, som man skulle kunna visa upp för allmänheten från 
tidnings sidorna. 

Då man ansåg polisens agerande härvidlag föga effektivt, tog man 
saken i egna händer och började bedriva ett privat "spritspioneri". De-
tekivarbetet gick till så att dessa tidiga "undersökande" journalister, 
smög omkring i stadens mest obskyra skrymslen och vrår, där man 
kunde förvänta att handel med de förbjudna dryckerna florerade. 

Länge gick man tomhänta, men en dag fick redaktionssekretararen 
Axel-Magnus Carlsson ett rejält napp. 

Carlsson och det frisinnade partiets ombudsman, Otto Person, tillika 
stadens officielle spritspion i avvaktan på utredningen om nykterhets
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polis, hade vid en sen kvällsvandring stött på en suspekt individ, en 
hemmansägare från Vännäs, utanför hotell Wiberg. Carlsson lånade tjugo 
kronor av Persson. Pengarna överantvardade han till hemmansägaren, 
vilken av Carlsson anmodades att köpa sprit. "Omständigare hörd hade 
ombudsman Persson meddelat, att han gått avsides, men en kort stund 
senare sammanträffat med Axel-Magnus Carlsson och den okände och då 
lagt märke till en ansvällning å C:s överrock, som tydde på att C. nu 
var innehavare av den åtrådda litern. " 

Langaren bjöds därefter på några dragnaglar ur litern av Carlsson, 
men ombudsman Persson tackade ståndaktigt nej, ehuru han att döma av 
färgen på flu diet kunde identifiera detsamma som konjak. Därefter begav 
sig trion till café "Gaffelbiten" vid Trångsund, "för att dricka kaffe där, 
men caféet var redan stängt vadan de åtskildes. Ombudsman Persson 
antog, att Axel-Magnus Carlsson gått direkt till VK:s redaktion, ty P. 
kom själv dit en stund senare och anträffade där red. sekr. Carlsson 
tillsammans med flaskan. C. vitsordade att det var konjak. Ombudsman 

2 P. smakade aldrig på det. Kvantiteten i literflaskan var en halv liter." 
Det kom senare att insinueras att Carlsson själv inmundigat en betydande 
skvätt konjak, och att detta plus en del andra dryckesbedrifter skulle 
vara anledning till att han i förlängningen av denna spritaffär fick 
avsked av Gustav Rosén. Insinuationerna spreds i hela rikspressen, där 

3 denna affär blev något av en följetong. 
Såväl Carlsson som Gustav Rosén förnekade bestämt att Carlssons av

slutade anställning på tidningen hade något som helst samband med den 
ovan nämnda literbuteljen. Carlsson hävdade i några artiklar i andra tid
ningar att han frivilligt och av personliga skäl hade sagt upp sin an
ställning.^ 

Ernst Gafvelin, som var tidningens andreredaktör, tog i stadsfullmäk
tige bl a upp affären Carlsson i ett angrepp mot stadens poliskår, vilken 
anklagades för försumlighet i tjänsten, när det gällde att spåra upp 
brottslingar som sysslade med sprithantering. Gafvelins tal i fullmäktige 
innehöll också grava anmärkningar mot enskilda polismän för onykterhet 
och stöld av beslagtagen sprit. Talet uppfattades som kränkande för hela 
poliskåren och åklagaremyndigheten. Då talet även fogades till stadsfull-

1 Söndagstidn. f. Västerb. län 21/9 1924. 
2 Söndagstidn. a.a. 21/9 1924. 
3 Se t ex Socialdemokraten 22/9 1924, Stockholms Dagblad, DN, Nya 

Dagl. Alleh. 23/9 1924 och Sv. Dagbl 24/9 1924. 
4 Norrbottens-Kuriren 4/10 1924. 
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mäktigeprotokollet, som särskild bilaga, insände polis och åklagare ett 
stämningsmemorial till magistraten, där det bl a hette angående Gafvelins 
tal: "I nämnda yttrande utsäges, dels direkt och dels genom mera eller 
mindre försåtliga omskrivningar att 'de underordnade polismyndigheterna' 
avsiktligt underlåta att beivra brott mot rusdrycksförordningen, och 
insinueras, att denna underlåtenhet skulle hava sin grund, dels i sprit
begär hos polispersonalen, dels i dennes motstånd mot den nuvarande 
ordningen för rusdrycksförsäljning (Umeåsystemet förf. anm.) inom 
staden. Ehuru inga namn av Gafvelin uppgives, är det uppenbart, att 
hans yttrande är i hög grad kränkande för allmänna åklagaren och samt
liga medlemmar av stadens poliskår."* 

Vi skall inom kort återkomma till Gafvelins mellanhavanden med polis
makten , men först skall en annan av VK : s detektivbragder synas när
mare. Gafvelin hade som åskådningsmaterial i sitt anförande i stads
fullmäktige hänsyftat till ytterligare en "spritaffär", där en annan 
VK-anställd, annonsmannen Karl-Ture Ekman, son till distriktsföre
ståndaren i Sv. missionsförbundet, tillika ordföranden i Västerbottens 
Förbudsförbund, K.A. Ekman, spelade en minst lika dubiös roll som A-M 
Carlsson i den ovan nämnda incidenten. Ekman hade vid ett besök i 
Lycksele fått väderkorn på att spritsmuggling i stor skala bedrevs i 
staden och han var fast besluten att till varje pris söka avslöja smugg
larna . 

Ekman lyckades också relativt enkelt komma i kontakt med smugglar
na, som färdades i en suspekt amerikansk bil av märket Buick. 

Ekman och storsmugglaren Holmström blev bekanta vid smörgåsbordet 
på hotellet i Lycksele och Holmström undfägnade Ekman med en sup ur 
medhavd flaska. Huruvida Ekman var konnässör eller inte är svårt att 
säga. Han kunde likväl raskt avgöra att innehållet i flaskan inte var av 
svensk tappning. Därtill smakade det allt för gott. Ekman klassificerade 
varan som vinsprit av utländsk kvalité. Ekmans misstankar var nu emel
lertid ordentligt väckta och han beslöt att slå följe med Holmström på en 
odyssé genom Norrland för att införskaffa ytterligare bevis. I Lycksele 
fick han av Holmströms chaufför nämligen veta, att Holmström under 
natten lastat ur några kartonger, vars innehåll chauffören inte kände 
till. De misstänkte att det var sprit. Ekman hade tidigare under se-
jouren i Lycksele kommit i kontakt med en förhoppningsfull individ, 

1 Söndagstidn. a.a. 21/9 1924. 
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som påstod att man väntade på en bil, som snart skulle anlända till 
staden och att man sedan kunde vänta sig en allmän fest. 

Ekmans resa tillsammans med smugglaren Holmström finns utförligt 
beskriven i Söndagstidningen. Artikeln, som bygger på polisprotokollet 
från rådhusrätten i Härnösand, saknar inte poänger. Man kan enbart 
genom att studera underrubrikerna få en ganska god bild av vad som sig 
tilldrog och hur resan förflöt: "Hr. Ekman tar en sup, som smakar 
bättre än vanligt." "VR:s detektiv åker gratis med spritsmugglaren." 
"'Detektiven' dricker en flaska dricka (öl förf. anm.)." "Ekman tycker 
att supen i Nordmaling smakar lika bra som den i Lycksele." "Ekman 
dricker 'kask' med spritsmugglaren" etc. Holmström blev tagen av polisen 

3 och erkände smugglingen. Ekman blev ett av huvudvittnena mot honom. 
Gafvelins anförande i stadsfullmäktige samt en serie artiklar av honom 

och Carlsson satte emellertid polisens agerande i tvetydig dager, då an
greppen mot polisens uraktlåtenhet att ta sig an problemen med den ola
ga sprithanteringen var legio. 

Detta medförde, vilket ovan framgått, att polisen, med Roséns gamle 
antagonist stadsfiskalen Landgren i spetsen, tog ut stämning på Gafve-
lin. Motsättningarna mellan VK och polisen var av gammalt datum och 
fejderna blev inte mindre bittra under Umeåsystemets epok. Gafvelin och 
Carlsson följde bara i Roséns fotspår i sina angrepp på polismakten. 

Landgren och polisen hade nu som förr ett mycket starkt stöd av 
högerpressen i länet, med Umebladet i spetsen. Umebladet hade övertagit 
Västerbottens-Nyheters roll som högerns språkrör mot frisinnade och 
nykterhetsivrare. Tidningen gjorde sitt bästa för att försvara polisen 
och ställa nykterhetsfolkets ambitioner i en ofördelaktig dager. 

När också betydande delar av den svenska rikspressen började en
gagera sig för Umebladets linje i spritaffärerna i "senator Roséns torr
lagda stad", blev trycket mot Gafvelin och Carlsson hårt. De två VK-
medarbetarna beskrevs som löjliga sprattelgubbar, som hoppade till så 
fort den mäktige Chefredaktören ryckte i tåtarna från sin riksdags-
mannaplats i Stockholm. Rikspressens agerande sammantaget med polisens 
stämningsansökan tvingade Gafvelin till temporär reträtt. 

Han måste göra avbön i stadsfullmäktige, vilket möjliggjorde förlik
ning mellan polisen och tidningen, då polisen lät sin stämningsansökan 

1 Söndagstidn. a.a. 21/9 1924. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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bero.1 

Den svenska pressens intresse för Umeå och "Umeåsystemet" var vid 
denna tid mycket stort, då pressen övervägande motsatte sig förbuds
ideologin och fruktade att det rosénska torrläggningssystemet, som 
byggde på en ny form av kommunalt veto, skulle vinna spridning. Många 
frisinnade tidningar och avisor med religiösa förtecken diskuterade ofta 
möjligheterna av att införa Umeåsystemet i respektive lokalområde, som 
en första etapp för att åter få förbudsfrågan politiskt aktuell. I de 
norrländska städerna blossade sådana debatter upp främst mellan fri-

2 sinnade tidningar och högerpressen. 
Den mot förbudet fientligt inställda pressen reagerade med skärpa mot 

alla förbudstendenser och följden blev att lokala presskrig utbröt över 
hela landet, varvid man tog ställning för eller emot Umeåsystemet. Den 
förbudsfientliga pressen fick i dessa skärmytslingar ofta överhanden, 
genom den ironiserande och smålustiga jounalistik man kunde utforma 
över incidenterna i Umeå. Umeå stad och dess nykterhetspolitiska system 
blev synonymer för ett alkoholpolitiskt Grönköping, befolkat av idel 

3 karikatyrpersoner. 
Västerbottens-Kuriren, som helt och fullt gick i bräschen för "Umeå-

systemet", blev ett allmänt och tacksamt mål för rikspressen och kom
mentarerna till det rosénska systemet var ironiska: "Trots världsparla
mentet i Genève, riks dagsmanna val, krig i Marocko och Kina samt ok
toberflyttning har Umeå åter slitit sig löst ur sin splendida isolering 
och ryckt fram i allmänintressets centrum", skrev bl a Socialdemokraten 
i anledning av spritkalabaliken i Umeå.^ Dagens Nyheter tillhörde också 

1 Söndagstidn. a.a. 21/9 1924. 
2 Så var fallet i Sundsvall, där Sundsvalls Tidning tog parti för Umeå

systemet och där Sundsvalls-Posten (h) 4/6 1923 gick emot: "I varje 
fall torde de vara få, som önska utlämna Sundsvall på nåd och onåd 
åt vissa självgjorda experimentatorers ovisa nit och något väl högt 
spända självförtroende." I Härnösand stod Härnösands-Posten (h) 
klart avvisande medan frisinnade Västernorrlands-Allehanda uttryckte 
sig positivt över systemet 1/6 1923: "Ett synnerligen intressant upp
slag, vilket säkert kommer att verka gott i nykterhetsfrämjande rikt
ning etc. " 

3 I Umebladet 29/9 1924 kunde man i en artikel under rubriken "Herr 
Roséns stad" appropos affären Gafvelin-Carls son läsa att denna glosa 
(syftn. till rubriken), "smickrande naturligtvis för diktatorn själv och 
hans legionärer, som förmå dirigera ett helt samhälle, men ej för 
stadens övriga inbyggare, som frånsett egen trevnad framför allt 
sätter något värde på sin lilla stads anseende utåt, åtminstone ej 
önska göra den till inkarnationen av - Grönköping." 

4 Social-Demokraten 3/10 1924. 
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de tidningar som särskilt noggrannt bevakade händelserna i Umeå och 
ondgjorde sig över vad som sig därstädes tilldrog. Även Nya Dagligt 
Allehanda, Svenska Dagbladet och Aftonbladet föll naturligt in i kriti
kerkören, som sannerligen inte använde sig av vått krut i de salvor man 
avlossade mot rosénanhängarna i Umeå. 

Någon som helst notis om personlig integritet eller privatlivets helgd 
tog inte den tidens tidningar. Några regler, som garanterade att en per
son inte skulle behöva skylta med sitt namn i pressen innan åtminstone 
ett åtal eller en häktningsframställning förelåg, tillämpades inte heller. 
Personangrepp var ytterst vanliga och myndighetspersoner eller politiker 
skonades aldrig. Det var inte bara själva ämbetsutövningen som blev 
föremål för granskning utan berörda personers privatliv och agerande på 
fritiden torgfördes med stor hänsynslöshet. Journalisterna bemödade sig 
om att vinkla artiklarna så att offrens moraliska förkastlighet skulle 
framstå med yttersta skärpa. Detta gällde inte bara den tidens s k 
kändisar utan även vanliga medborgare, som begått eller var misstänkta 
för någon form av oegentlighet. 

Det kan framhållas att Västerbottens tidningar under perioden 1915-
1960 i det närmaste utan undantag publicerade namnen på personer, som 
misstänktes för rattfylleri eller rattonykterhet. En person som dömdes 
för något av dessa brott fick ovillkorligen skylta med sitt namn i tid
ningen ofta också under kraftiga rubriker. Misstänkta langare, sprit
smugglare och hembrännare fick även de sina namn offentliggjorda i 
spalterna. 

Många måste ha varit medvetna om att deras mer eller mindre rena 
byk när som helst kunde hängas ut till offentligt beskådande. Rädslan 
för att tvingas skylta i ofördelaktiga sammanhang måste ha varit stor hos 
flera av den tidens människor, som levde i slutna samhällen, där den 
sociala kontrollen var stark. Dessa kontrollmekanismer förstärktes ytter
ligare av tidningarnas obarmhäriga publiceringsnormer. 

Journalisterna på Västerbotten s-Kurir en, med Gustav Rosén i spetsen, 
var förvisso inga dunungar i att tillämpa skandaljournalistik, därom 
vittnar också med önskvärd tydlighet alla de tryckfrihets åtal som drab
bade Rosén och tidningen. Rosén fick vid ett tillfälle sitta i fängelse 

2 p g a tryckfrihetsatal, 1916. 

1 Förbudsförbundets klippböcker vimlar av sådana artiklar som insamla
des systematiskt. 

2 Olofsson, S-I: a.a. s 357. 



141 

Roséns motståndare i Västerbottens-Nyheter och Umebladet var dock 
minst lika goda kålsupare och i sin iver att komma åt ärkefienden lade 
man aldrig fingrarna emellan. Man letade i Roséns förflutna efter för 
honom obehagliga sanningar eller efter indicier på negativt agerande. 
Rosén hade i sin ungdom inte tillhört nykterhetskretsar och man gjorde 
därför gärna antydningar om tidigare fylleribravader i hans liv. * Rosén 
var emellertid härvidlag extremt okänslig och måste ha haft en hart när 
otrolig förmåga att skaka av sig olusten inför de ständigt återkommande 
personangreppen. Hans uppfattning om sig själv som en rättvisans för
kämpe, en ljusets riddare i en mörk värld, måste ha varit till god hjälp. 

Axel-Magnus Carlsson hade betydligt svårare att klara av den massiva 
kritik han utsattes för i samband med de olika "spritsmugglingsaffärerna" 
1924. Allehanda skvaller angående Carlssons egna spritproblem togs 
tacksamt emot av Umebladet och övriga tidningar. Carlsson anklagades av 
sina journalistkollegor för smygsuperi bakom ryggen på sin hårde herre, 
Rosén. Tidnings skvaller med oförstuckna antydningar lämnade inte 
Carlsson någon ro. Den ena historien efter den andra dök upp med 
insinuationer om att Carlsson p g a alkoholmissbruk ibland inte var i 
stånd att sköta sitt arbete som nattredaktör. Sättare och kollegor blev 

2 ofta tvungna att överta hans sysslor för att tidningen skulle komma ut. 
Ett av de mest elaka angreppen på Carlsson stod Social-Demokraten 

för i en lång artikel under rubriken "Harjakt i Umeå eller hur nykter
hetens sanne väktare kom att avsvära spritdjävulen. " I texten anspelades 
flitigt på att Carlsson ingalunda var nykterist vid sin ankomst till Hr. 
Roséns stad: "Axel-Magnus Carlsson var nämligen inte alls så varmt 
hängiven nykterheten, när han kom till Roséns tidning, som vad han 
nyss försökt övertyga svenska folket om. Då tog han både nubbarna, 
punschen, groggarna och klass II. Ibland blev de alldeles för 

o 3 många..." Vidare togs i artikeln upp det klassiska temat om harjakten, 
där den förmente jägaren inte skjutit haren, som han undfägnat sina 
överordnade med, utan köpt den på torget. Detta avslöjas sedan jägaren 
fått skryta om jakten. Carlsson skulle under den påstådda jakten i 
stället ha legat i sin lägenhet för att kurera ett av de allt för vanliga 
bakrusen. Historien slutar med att chefen får reda på de rätta förhållan
dena i samband med jakten och middagen. Chefen köpte då själv en hare: 

1 Olofsson, S-I a.a. s 281f. 
2 Soc. Dem. 3/10 1924. 
3 Ibid. 
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"Harpalten dängdes i bordet (Carlssons arbetsbord förf. anm.) så att 
bläckhorn och pennskaft hoppa i kapp med storjägaren på stolen. Vad 
som sedan sades drar vi en tystnadens slöja över, men slutet blev: Mej 
driver du inte med. Väck härifrån. Avskedad. Då föll syndaren på knä 
och lovade att aldrig mer dricka groggar. 

Så gick det till när den självdubbade nykterhetsväktaren i Umeå själv 
kom att avsvära spritdjävulen.11 Artikeln var också ironiskt nog sig
nerad Machiavelli. 

Detta och liknande angrepp från hela den svenska pressen blev för 
mycket för Carlsson, som visserligen själv var en mästare i den sortens 
journalistik. Han började att svara på angreppen i VK och andra tid
ningar och försökte att motbevisa insinuanterna, vilka emellertid fortsatte 
kampanjen och använde Carlssons egna argument emot honom i ytterst 
parodiska artiklar. Carlsson fick i hela landet skylta som en skåpsupande 

o 2 nykterhetskämpe i hyckleriets huvudstad, Umeå. 
Huruvida Carlsson till slut skulle ha gjort sig omöjlig på VK och där

för avskedats av Rosén, vilket tacksamt noterades av motståndarpressen, 
eller om han, som han själv vid olika tillfällen formulerade det, slutade 
av personliga skäl, är inte möjligt att definitivt avgöra. Klart är att 
Carlsson tog mycket illa vid sig av de ständiga personangrepp, som han 
utsattes för av journalistkollegor. Detta framkommer tydligt i en artikel 
som han fick publicerad under Fria ord i den mot honom mycket kritiska 
Norrbottens-Kuriren. Man kan här klart utläsa den bitterhet som 
Carlsson måste ha känt inför de ständiga angreppen. Några korta citat 
får tjäna att belysa Carlssons indignation "Men när ni... söker med 
utgångspunkt i mitt utträde ur Västerbottens-Kurirens redaktion kasta 
Er lumpenhet över en sak och en idé, vilkens höghet och renhet Ni är 
för lågsinnad för att någonsin kunna eller vilja förstå, då anser jag mig 
pliktig, även om det bjuder mig emot att bemöta infamier, att ta till 

1 Soc. Dem. 3/10 1924. 
2 "Hr Axel-Magnus Carlsson, som köpte konjaken. . . och sedan avslöjade 

ruskigheten har nu... ingivit sin demis sion s an sökan. . . Det lär näm
ligen ha konstaterats att hr nykterhetsivraren någon gång i somras 
verkligen förtärt en grogg och därmed gjort sig omöjlig i det nämnda 
världsbladet. " (DN 2/10 1924) "Systemet är visserligen inte ovanligt 
(C:s provokation förf. anm.), men i det här fallet ser det ut som 
verkligen tit. Rosén skämts, i det att herr provokatören (och langa
ren) skilts från sin redaktionssekreretarepost - helst som det i samma 
veva konstaterats att han brukat smyggrogga. " (Fäderneslandet 8/10) 
Se även Stockhoms-Dagbl. 2/10 1924, Vårt Land och Folk 9/10, 1924 
etc. 
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orda. För att Ni utan långa preludier skall få klart för Er vad jag har 
att säga, vill jag komma med sammanfattningen därav redan nu, och den 
lyder: Vet hut"1 Kommentaren från Norrbotten s-Kuriren blev kort men 
ironisk: "Skada blott, att författaren (Carlsson förf. anm.) tydligen är 

2 behärskad av uttryckmedel, som han behagar tillägna oss." Carlssons 
kamp mot den övriga pressen kan karaktäriseras som en strid mot väder
kvarnar . 

Ernst Gafvelin förmådde, alla insinuationer till trots, fortsätta VK:s 
konfrontations journalistik gentemot i första rummet polismyndigheterna. 
Gafvelin backades hela tiden energiskt upp av Gustav Rosén, som både i 
stadsfullmäktige och i tidningen tog honom i försvar. Innan förlikning 
med polisen ingåtts, gav sig Gafvelin åter på denna myndighet i affären 
med konstapel Lilja. Lilja anklagades ursprungligen av A-M Carlsson för 
att vid en nattlig visitation av en inkommande finlandsbåt själv ha 
inköpt bl a en tiolitersdunk med billig konjak för personligt bruk. Spri
ten hade dessutom förvarats på polisstationen, där Lilja undfägnat några 

o 3 kollegor av innehållet. Ytterligare en polisman anklagades för fylleri. 
Denne skulle ha besökt det ökända hotell Wiberg, som misstänktes vara 
ett langarnäste, och därefter iakttagits raglande på gatan utanför av 
"pålitliga vittnen". Inget av vittnena vidhöll emellertid sin berättelse, 
varför den sistnämnda affären rann ut i sanden. Poängen med att 
anklaga den enskilde polismannen för fylleri var emellertid att väcka 
allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet mot hotell Wiberg. 
Denna uppmärksamhet ledde också till att polisen med stadsfiskal Land
gren i spetsen, assisterad av nykterhetsnämndens ordförande, Birger 
Bergling, gjorde en razzia mot hotellet, vars ägare kom att få stå till 
svars för allehanda överträdelser i fråga om hantering av rusdrycker. 
VK och VF ifrågasatte omdömet hos de enskilda polismän och myndig
hetspersoner som på sin fritid frekventerade ho telles lokaliteter. 

Båda tidningarna ansåg att detta faktum låg bakom det vankelmod i 
fråga om att ta i med hårdhanskarna mot hotellägaren som polisen uppvi-

5 sade. Gafvelin blev även han utsatt för en obarmhärtig kritik i Umebla-
det och den förbudsfientliga rikspressen, där han efter Landgrens an

1 Norrbottens-Kuriren 4/10 1924. 
2 Ibid. 
3 VK 17/10 1924, VK 28/10 1924. 
4 VK 22/9 1924, Norrbottens-Kuriren 2/10 1924. 
5 VK 20/9 1924, VF 22/9 1924. 



144 

mälan fick löpa gatlopp med hånfulla invektiv susande kring huvudet. 
Gafvelins skriverier i VK och hans agerande i stadsfullmäktige ansågs 
som infama påhopp både mot polismakten och enskilda hederliga närings
idkare, då både konstapel Lilja och hotellägaren Wiberg till att börja med 
bestämt förnekade allt som lades dem till last. Stadsfiskalen och polisen 
betraktades som en ytterst förfördelad part av rikspressen, som nästan 
undantagslöst ställde sig på polisens sida.^ 

Gafvelin stod emellertid på sig och hade ett starkt stöd av Gustav 
Rosén i stadsfullmäktige. Rosén talade varmt för att Gafvelins skrivelse 
med anklagelserna mot polismakten skulle bifogas protokollet. Rosén 

o 2 skrev även försvarsartiklar till Gafvelins förmån. 
Rosén hävdade i stadsfullmäktige att om det var så att polismyndig

heterna inte var i stånd att stävja olagligheter, så måste samhället via 
sina politiska institutioner rätta till missförhållandena. Det var därför 
viktigt att Gafvelins skrivelse togs ad notam av stadsfullmäktige och 

3 magistraten, då den därigenom skulle få polisen att ingripa. 
Rosén uppträdde också som Gafvelins försvarsadvokat i VK. Han 

emotsatte sig polisens agerande gentemot Gafvelin i det han frågade om 
det var vanligt i svensk rättspraxis att den, som påtalat och lett i bevis 
otvetydiga olagligheter begångna av ordningsmakten, ställdes inför rätta 
innan man utredde den brottsliga verksamheten. Stadsfiskal Landgren 
fick bära hundhuvudet och Rosén ironiserade över Landgrens åtgärd att 
sprida polisens stämningsansökan mot Gafvelin som flygblad i staden. 
Rosén konstaterade vidare: "Än märkligare är att, sedan stadsfiskal 
Landgren ställt red. Gafvelin till ansvar för de ärekränkande beskyll
ningar, vartill hr. Gafvelin enligt åklagarens mening gjort sig skyldig, 
denne fortsätter att göra undersökningar om de ifrågavarande spritaffä
rerna. Det borde kunna starkt ifrågasättas huruvida den som å ena 
sidan skall söka få red. Gafvelin fälld till ansvar kan vara rätte mannen 
att å andra sidan söka åstadkomma bindande bevisning mot hotell Wiberg 

4 och makarna Isaksson." 

1 Svenska Dagbl. 24/9 1924, Dagens Nyheter 23/9 1924. 
2 VK 22/9 1924. 
3 VF 20/9 1924 referat av R:s yttrande i stadsfullm: "Stadsfullm. ha 

emellertid ej blott att reglera ordningsmaktens löner utan enl. kommu
nalförfattningarna, skola de även tillse att ordning upprätthålles. Det 
är stadsfullmäktiges skyldighet att här vidtaga alla de rättelser som 
är påkallade." 

4 VK 22/9 1922. Makarna Isaksson drev torghandel och hade av VK an
klagats för omfattande olaga spritaffärer (VK 20/9 1924). 
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Roséns ifrågasättande av Landgrens opartiskhet ledde till att den 
senare förklarade sig jävig i fallet Gafvelin, och då även andra med
lemmar av rådhusrätten följde stadsfiskalens exempel blev det därför 
hovrättens uppgift att införskaffa ojäviga personer till rådhusrätten. 

Det var otvivelaktigt en stor triumf för Rosén och Gafvelin som på ett 
till synes enkelt och smärtfritt sätt lyckades oskadliggöra en av sina 
farligaste motståndare. 

Stadsfiskal Landgren var dock inte av den ullen att han lät mot
ståndarna njuta ostörda av framgångarna. Landgren uppvaktade senare 
på hösten hovrätten med en inlaga angående hotell Wiberg. Han fordrade 
att rätten skulle ställa A-M Carlsson, ombudsman Persson och hemmans
ägare Boman inför rätta för olaga sprithantering i samband med inköpet 
av konjaken utanför hotell Wiberg. Slutklämmen i stadsfiskalens inlaga 
löd sålunda: "Mot svaranden Carlsson anföres såsom en försvårande om
ständighet att han, åtföljd av andra personer från Västerbottens-Kuri-
rens redaktion, i provokations syfte nattetid strukit omkring trakten av 
hotell Wiberg och anmanat än den ene, än den andre söka skaffa sprit 
från hotellet och härigenom gjort stället i högre grad än det förtjänat, 

2 misstänkt for olovlig sprithantering." 
Efter att ha avslutat sin anställning på Västerbottens-Kuriren gav sig 

Carlsson helhjärtat i fejd med Landgren, som formligen bombarderades 
med stämningsansökningar, anmälningar till länsstyrelsen samt JO-och 
JK-anmälningar. Carlsson startade 1925 en egen tidning Friskytten, som 
började utkomma under hösten. Friskytten var en veritabel skval
lertidning av Fäderneslandets kaliber. 

Tidningen finansierades, enligt uppgift från Carlsson, främst genom 
annonsintäkter. Under hela sin korta existens var tidningens huvudsak
liga syfte att i görligaste mån komma åt stadsfiskalen Landgren, vilken 
figurerade i nästan samtliga artiklar. 

Motsättningarna mellan Carlsson och Landgren var emellertid av be
tydligt äldre datum och faller tillbaka på de ovan relaterade spritaffä
rerna under 1924. Fejderna gick därefter in i ett bittrare skede, där de 
båda motståndarna bokstavligen använde sig av vilka metoder som helst 
för att komma den andre till livs. 

Det skulle ta allt för stort utrymme i anspråk att referera alla faserna 

1 VF 22/9 1924. A-M Carlsson JK-anmälde Landgren för det ovan rela
terade som flygblad, spridda uppropet, där det sades att C:s uppgif
ter var gripna ur luften (VK 23/9 1924). 

2 Ub 24/12 1924. 
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i denna långa och segslitna historia, som i stor omfattning utkämpades i 
olika rättsliga instanser. 

Några av Carlssons mest graverade beskyllningar mot Landgren skall 
dock andragas: Landgren anklagades för att ha tubbat konstapel Lilja att 
mot bättre vetande neka till anklagelserna för olaga spritinköp. Landgren 
skulle vid ett tillfälle ha uppträtt som bulvan åt en fordringsägare och 
därvid misshandlat en hotellvärd i staden. I de rättsliga tvister som 
följde under sommaren anklagades Landgren inför rätta av Carlsson för 
att vara mindre vetande, vartill Landgren replikerade: "att trots allt som 
gjorts för att få honom hospitalmässig, han dock befinner sig vid rätt 
hjälpligt förstånd", vilket även var förvånande för honom själv. 

Redan i det första numret av Friskytten anklagades stadsfiskalen för 
diverse oegentligheter. Landgren anställde omedelbart tryckfrihetsmål 
gentemot tidningen. Carlsson verkade inte ta åtalet allvarligt utan fort
satte omedelbart sina trakasserier mot Landgren. 

"Jag skall, även om åtalen komma att regna över mig, sjunga ut, vars 
2 andas barn Landgren och andra slika och lika figurer äro." 

Carlsson påstod vidare i artikeln att Landgren var ute efter honom 
personligen och att stadsfiskalen även ville stoppa utgivningen av tid
ningen. Det senare skulle vara en av anledningarna till att Landgren 
åtalade Carlsson. Landgren påstods också ha hotat Friskyttens annon-
sörer för att fortare få tidningen på knä. Carlssons bitterhet kände inga 
gränser: "Landgren har redan lyckats beröva mig mitt hem. Det gör 
ingenting. Det kan inte knäcka mig, ty för att skriva kan jag i värsta 
fall nöja mig med en lår till bord... Och för mina små sparvar (syftar på 

o 3 familjen) finns det väl någon god Gud som sörjer." 
Genom att Friskytten och Carlsson tog upp kampen mot Landgren och 

polismakten, kom tryckfrihetsåtalen mot Västerbotten s-Kurir en att i det 
närmaste försvinna. Västerbottens-Kuriren och Rosén behövde härigenom 
inte hålla i yxan. Landgren påstod gång efter annan i rätten att Fri
skytten egentligen var Gustav Roséns bilaga till Kuriren och att Carlsson 
fungerade som Roséns lejde hejduk. Friskytten skulle också enligt Land
gren ha finansierats av nykterhets vännerna, som genom annonsering 
gjorde utgivning möjlig. 

Landgrens påståenden kan inte utan vidare bortförklaras. Carlsson 

1 VK 3/6 1925 referat av rättegång. 
2 Friskytten 14/11 1925. 
3 Friskytten 14/11 1925. 



147 

förnekade visserligen i Friskytten allt samröre med Rosén: "I hans 
(Landgren) vakna mardrömmar går alltid Rosén igen. Hart när tusen och 
en gång under senaste året, senast under rättegången mot Friskytten i 
måndags, har han låtit världen veta hur Rosén trycker hans sinne. Då 
jag började röra litet i hans smutsiga mjöl, anade han bakom mitt fräcka 
tilltag Roséns arga list."* 

Vad som kan tyda på att Landgren kan ha haft visst fog för sina 
förmodanden är att Carlsson, även om han blev avskedad från Kuriren, 
vilket f ö både han och Rosén förnekade, fortsatte att ha goda relationer 
till Kuriren och Rosén. Kuriren skildrades i mycket positiva ordalag i 
Friskytten och Rosén framstod som ljusets förkämpe i det totala umeå
mörkret. Carlsson kom också efter sin reträtt från Friskytten 1926 att i 
fortsättningen arbeta för Rosén. Han fick senare anställning både vid 
Norrbottens Tidningen och Norrland i Ord och Bild, avisor som helt eller 
delvis kontrollerades av Rosén. 

Friskyttens beroende av nykterhetsrörelsen var otvivelaktigt bety
dande även om tidningen inte ägdes av Rosén och Umeå Nykterhetsfolks 
Centralförening, vilket Landgren påstod. Friskytten förde nykterhetsrö
relsens talan och försvarade Umeåsystemet gentemot alla attacker. Nils 
Edin, signaturen Angur, en av nykterhetsrörelsens huvudpersoner i 
länet, insattes även som redaktör. Edin skrev tidningens nykterhetspo
litiska artiklar. 

Landgrens konspirationsteori blir mer plausibel om man betänker att 
finessen med att starta Friskytten innebar att Rosén i sitt intensiva 
skyttegravskrig mot myndigheterna inte längre behövde skylta i ofördel
aktiga rättegångssammanhang. Rosén kunde nu, i likhet med Elof Lind
berg och Folkbladet, betrakta konflikten mellan Landgren och Carlsson 
från rättssalens åhörarplats och utan risk för åtal referera bataljerna. 

Elof Lindberg hade i de nya "umebråken", i samband med Umeåsys
temet, skött sina och Folkbladets aktier väl. Folkbladets journalistik gick 
inte ut på att utslunga så många "j'accuse" som möjligt. Man koncentre
rade sig i stället på att nogsamt referera de olika turerna i de umensiska 
spritkalabalikerna och landgrenaffären. En tacksam uppgift för främst 
Lindberg, som med sin säkra stilistiska förmåga väl förmådde att förmed
la de olika fejdernas komiska och allvarliga aspekter utan att dra på sig 
ständiga åtal. Friskyttens uppdykande på umeåarenan kom att innebära 
att Rosén och Kuriren fick likartade möjligheter. 

1 Friskytten 28/11 1925. 
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Axel-Magnus Carlsson blev syndabocken i de nya umeåbråken och 
hans tid som Friskyttens ansvarige utgivare ledde till en djup personlig 
tragedi. Hans utfall mot främst Landgren och polisen blev allt mera 
hätska och när både JK och JO förordade tryckfrihetsåtal mot honom an
såg hovrätten att han skulle genomgå sinnesundersökning. 

Friskytten hade då under en längre tid dominerats av rubriker som, 
"Domen", "Landgrens hämnd", "Dådet" och "Landgren och dådet". De 
två sistnämnda rubrikerna åsyftade en episod under vintern 1926, när 
Carlsson blev misshandlad på Umeälvens is. Carlsson tvekade aldrig att 
utpeka Landgren som anstiftare till misshandeln: "Allmänne åklagaren har 
varit i samförstånd med våldsmannen," hette det bl a i en underrubrik. 

Efterspelet till "Dådet" blev det som slutgiltigt knäckte Carlsson och 
Friskytten. Några bevis för att Landgren skulle ha stått bakom miss
handeln kom aldrig i dagen. Gärningsmannen androg själv att misshan
deln var förorsakad av att Carlsson utpekat honom för olagligheter i 
samband med spritförsäljning. 

I skuggan av Friskytten fortsatte de övriga tidningarna sin kamp för 
och emot Umeåsystemet, men intensiteten i polemiken minskade gradvis 
eftersom Umebladet omsider slog till reträtt. Reträtten föranleddes främst 
av att processerna i de olika spritaffärerna började leda till fällande 
domar. Umebladet kunde inte längre hävda att Kuriren och Folkbladet 
varit ute i ogjort väder. * 

Även den förbudsfientliga rikspressens intresse försvagades, då inget 
tydde på att nykterhetsrörelsen skulle använda Umeåsystemet som en 
språngbräda för en ny lansering av förbudet. När också Kuriren hade 
haft rätt i många av sina anklagelser falnade intresset ytterligare. 

Västerbottens-Kuriren hade med kraft förmått hävda sig gentemot en 
polismakt, som man anklagat för försumlighet i samband med brott och 
överträdelser mot lagar som reglerade rusdryckshandeln. Man hade, trots 
skarp kritik från Umebladet och landets största tidningar, lyckats löpa 
linan ut genom alla processerna, och man förmådde vända ett från början 
till synes hopplöst läge till seger. Tidningens betydelse för Umeåsyste
mets vidmakthållande kan knappast övervärderas, då premisserna inte 

1 Ägaren av hotell Wiberg dömdes. Lilja frikändes märkligt nog slutligen 
efter att ha dömts. Frikännandet motiverades med att han inte var i 
tjänst när han smugglade spriten. Kamraterna som smakat på spriten 
på polisstationen dömdes däremot till en månads suspension vardera. 
Full bevisning gentemot Lilja förelåg dock och han hade erkänt. 
Landgrens agerande som stadsfiskal ifrågasattes offentligt av överord
nad mydighet etc. 
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var särskilt goda enär systemet inte fick någon avläggare i övriga lan
det. Det måste därför försvaras till det yttersta. Systemanhängarnas 
knappa majoritet i stadsfullmäktige var också en faktor som gjorde Umeå
systemet ytterst sårbart. Man måste därför till varje pris hålla greppet 
om den allmänna opinionen i länet. Västerbottens-Kuriren och även 
Västerbottens Folkblad förmådde emellertid slå vakt om systemet. 

Även om Rosén och hans kollegor framtonades i ett löjets skimmer i 
landet i övrigt så kom tidningen att ro hem spelet på hemmaplan. Tid
ningen företrädde det snabbt framvuxna och dominerande frisinnade 
partiet, som genom sin skicklige ledare skapat en egen profil i länet. 
Den orädda oppositionen mot högern och den av högerkrafterna domine
rade byråkratin hade gjort tidningen populär hos den breda allmänheten. 
Tidningen försvarade de frisinnade och folkliga idealen i främst för
svarsfrågan, nykterhetsfrågan och de sociala frågorna. Den stod även 
som motståndare till centralism och man kunde i detta stödja sig på en i 
länet djupt rotad regionalism. Vidare tog man aktiv del i norrlands
frågorna och problematiken kring dessa, och man framhöll att Norrland 
alltid varit satt på undantag av centralmakten. Västerbottens-Kuriren 
var ytterligt uppskattad i länet, där den uppfattades som ett småfolkets 
försvar gentemot missförhållanden och maktmissbruk från myndigheternas 
sida. * 

Då Gustav Rosén övertog tidningen befästes snart dess dominerande 
ställning i Västerbotten. En förklaringsgrund till detta var Roséns egen 
politiska och journalistiska förmåga. 

En annan minst lika viktig faktor var att tidningen, som medarbetare, 
lyckades införliva ett stort antal lokala korrespondenter, vilka nästan 
undantagslöst var förtroendemän med folkrörelseanknytning. Genomslags
kraften i de lokala samhällena blev därigenom mycket stark. Lokalkorres
pondenterna måste också i långt högre grad än de journalister som skrev 
från stadsredaktionerna, ha betraktats som folkets verkliga talesmän. 

1 Elof Lindberg, som ju längre 1920-talet framskred, framstod som Ro
séns farligaste politiske motståndare, gav i en artikel om Rosén i 
samband med dennes 50-årsdag en liknande förklaring till tidningens 
framgångar. Det var Roséns förmåga att hålla "räfst- och rättarting 
med tjänstemännen i staden och i länet", samt hans ställningstagande 
för de små i samhället, "icke endast radikalerna inom det borgerliga 
lägret, utan även industriarbetareklassen, vars fackliga strävanden 
kring 1908 tidningen stödde." Lindberg menade också att tidningens 
framgångar var starkt beroende av den position man lyckats erövra i 
landsorten. (VF 1/4 1926) Lindberg och Rosén var bittra politiska 
motståndare men respekterade varandra privat. L tillhörde också dem 
som tog Rosén i försvar gentemot rikspressens angrepp under -20-
talet. 
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Man kan med fog påstå att detta nät av korrensponden ter gjorde tid
ningen till ett hela länets språkrör i långt högre grad än Umebladet och 
övriga högertidningar. Kurirens raska penetrering av länet blev inte 
heller av dagsländekaraktär. Tidningens etablerande blev grundmurat i 
den södra länsdelen. Genom sin dominerande ställning utgjorde den utan 
tvivel en betydande beståndsdel i det sociala kontrollnät som var en vik
tig förutsättning för nykterhetsrörelsens starka inflytande över den 
lokala politiken. 

Anna-Maria Ullsten har genom en kvantitativ undersökning av ledar-
materialet i de tre största umeåtidningarna konstaterat att Västerbot-
tens-Kuriren var den av tidningarna som starkast profilerade sig lokal-
politiskt . Tidningen engagerade sig också i långt högre grad än 
lokalkonkurrenterna i nykterhetsfrågorna. * Nykterhetsrörelsen hade 

1 Ullsten a.a. s 48 tab. Lokalt material medelvärde för perioden 1917-
1922: Ub 16,5%, VF 12,9%, VK 17,8%. Nykterhetsfrågan se ibid s. 
122 ff samt bil. 1 tab 1:7 (redovisas nedan). Sammanställning av an
talet ledare om nykterhetsfrågan i Umebladet, Västerbottens Folkblad 
och Västerbottens-Kuriren 1917-1922. Siffrorna kan inte betraktas som 
absolut exakta, då det ibland är svårt att avgöra om det är ledare. 
Procentsiffrorna avser % av antalet utgivningsdagar, då ledare finns. 
ÄR Ubi 

Antal 
% VF 

Antal 
% VK 

Antal 
% 

1917 2 0,7 0 0 10 6,7 
1918 1 0,5 2 2,1 2 1,7 
1919 3 2,1 5 3,4 6 11,1 
1920 4 3,4 7 5,7 9 9,5 
1921 1 0,7 3 2,9 9 10,8 
1922 19 12,7 7 10,3 23 26,7 
S:a 30 3 24 4,3 59 10,1 

Här har inga ansatser gjorts för att följa upp Ullstens resultat med en 
ytterligare kvantitativ mätning. Vid genomgången av tidningarnas se
nare material i nykterhetsfrågan har emellertid en klar sam varia tion 
med Ullstens iakttagelser om frågans positiva behandling i VK och VF 
med emfas kunnat bekräftas. Dessutom har en attitydförskjutning mot 
ett mer positivt behandlingssätt kunnat iakttagas hos Umebladet under 
1930-talet. Uppgifter om tidningarnas upplagemässiga utveckling är 
som Ullsten påpekat mycket vanskliga att få tag i. Tabellen nedan 
bygger på redovisningar som utförts av S. Rosén (dens. Tidningar i 
norr 1841-1981. Umeå 1981). Siffrorna visar en klar utvecklingsten
dens för samtliga tre tidningar. 

1917 1920 1927 1945 1950 
Ubi 7000 6000 4900 3100 3100 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
VK 4000 12000 14000 21000 27000 33000 40000 42000 

1917* 1927 1940 1950 1960 1970 1980 
VF 3000 6500 11000 16000 17500 16200 25600 

*) Ullsten s 32 avser tryckt upplaga. Tidn. egen uppg. 
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härigenom ett utmärkt språkrör och en stark bundsförvant i tidningen, 
vars åsikter i nykterhetsfrågorna blev normbildande för hela länet. Ume-
bladets kritik mot rörelsen ebbade ut efter Umeåsystemets modifiering 
1927. Då även Västerbottens Folkblad bibehöll sina starka band till nyk
terhetsrörelsen kom rörelsen att under 1930-talet i det närmaste få å-
siktsmonopol i de alkoholpolitiska spörsmålen och nykterhetsfrågans 
politiska betydelse kunde därvid bevaras. 

Trots det starka presstödet kunde det ursprungliga Umeåsystemet, 
byggt på stränga restriktioner i fråga om utminutering och utskänkning, 
inte bibehållas. De motmobiliserande krafterna förstod sig också väl av 
att utnyttja systemets uppenbara svagheter för att fälla systemet. 

Umeåsystemets fall 

Umeåsystemets svagaste punkt var att det var beroende av stadsfull
mäktiges i Umeå sammansättning. Det var politikerna i städer med sys
tembolag som fick ta ställning till utminuteringsfrågorna och bolagens 
oktroj an sökningar. De stora förbuds vänliga landskommunerna i södra 
Västerbotten hade därvid inget att säga till om. De fick förlita sig på att 
politikerna i Umeå tog sitt ansvar. Det är mot den bakgrunden inte 
förvånande att förbudspolitiker som Elof Lindberg och den frisinnade 
riksdagsmannen O.E. Sandberg vid många tillfällen förespråkade infö
randet av länsveto. * Länsveto innebar att alla innevånare i länet skulle 
få tillfälle att yttra sig i nykterhetsfrågan. Detta, som emellertid lag
stiftningen inte tillät, hade utan tvekan lett till förbud för Västerbottens 
del. I Umeå Nykterhetsfolks Centralförening diskuterades också möjlig
heterna av att låta landskommunerna delta i beslutsprocessen i ärenden 
rörande systembolaget. Motiveringarna härför var att man ansåg att alla 
kommuner i ett kontrollområde borde ha rätt att yttra sig i de nykter
hetspolitiska frågorna. Alla dessa intentioner kom emellertid att stanna 
på papperet, då det legala systemet inte gav utrymme för sådana lös
ningar. Det var därför av största vikt att man lyckades behålla vänster
majoritet i Umeå stadsfullmäktige. Vänsterns knappa övertag innebar att 
man tvingades utnyttja ordförandens utslagsröst. Detta medförade också 

1 UNC prot. 2/12 1925 § 2. Sandberg efterträdde 1924 J. Rehn som de 
frisinnades riksdagsman. Skälet till detta var enl. Programbladet, att 
personbytet medförde "en skärpning av nykterhetskravet från vår 
länsrepresentation." (fr. Olofsson, Y-Reiz, O: Nykterhetsrörelsen i 
Västerbottens län-Umeå stadsartikulering inför de politiska valen 
under 1920-talet. Stencil inst. f. historia Umeå 1980 s 26). 
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att vänsterpartierna måste förhindra att presumtiva frondörer dök upp 
på nomineringslistorna. Vi skall inom kort återkomma till dessa fråge
ställningar. Först skall dock kontrollfaktorns roll för systemet behand
las. Umeåsystemet var för sin existens ytterst beroende av att kontrol
len kunde upprätthållas och att organ skapades som fick vidtaga hårda 
sanktioner mot överträdelser.* Sådana kontrollorgan fanns inte fullt 
utbyggda när Umeåsystemet infördes. Ett formellt organ, med uppgift att 
övervaka nykterhetstillståndet, hade införts genom den nya nykterhets-

2 lagstiftningen för landet 1916, nämligen nykterhetsnämnden. Birger 
Bergling insåg också för vilka syften nämnden kunde utnyttjas. Men 
nämnden var en ny institution och dess uppgifter och befogenheter då-

3 o ligt definierade. Nykterhetsfolket i gemen hyste därför från början 
misstro mot den institutionen och ansåg att man måste skapa ett eget 
övervakningssystem, vilket man också gjorde. 

Angreppen riktade sig främst mot de formella kontrollinstitutionerna -
polisen och åklagarmyndigheten - som de reella hindren. 

Sociologen Neil J. Smelser, som gjort en lokalhistorisk studie över ett 
senare kommunalt torrläggningsexperiment i Beach town, USA, har ingå
ende analyserat hur nykterhetsivrarna betraktade polisen som en av sina 
värsta fiender. I Beachtown, under 1950-talet, liksom i Umeå, under 
1920-talet, sökte nykterhetspolitikerna förändra polisens roll i samhället, 
för att helt kunna utnyttja polismakten för sina syften. I Umeå under
sökte man möjligheterna av att inrätta en tjänst för en särskild nykter

1 Definitionen av de sociala kontrollfunktionerna härrör från Dahlström, 
E: Normer, avvikelser och social kontroll. (Fr. Israel, J (ed): Sociala 
avvikelser och social kontroll. Uppsala 1964 s 23 ff.) Se även Åberg, 
I: Folkrörelse - mobilisering eller kontroll (fr. Studier i historisk 
metode 13 Oslo 1978 s. 86 ff) och Frånberg, P: Nykterhetsrörelsens 
sociala kontrollfunktioner. (Rapport t. Nordiska arbetsgruppen f. 
folkrörelse och organisationsforskning. Utstein 1978 (stencil) s 7 ff. 

2 Nykterhetsfolket, särskilt godtemplarna var dock skeptiskt inställda 
till nykterhetsnämnderna. Man menade att dessa representerade Bratt
systemet. Genom att bojkotta nykterhetsnämnderna skulle man visa att 
systemet var omöjligt att upprätthålla. Bergling däremot förstod 
värdet av att kontrollera nämnden. Man kan omkr. 1920 märka en 
omsvängning till förmån för nykterhetsnämnderna hos godtemplarna 
(Se IOGT : s årsm. förh. 1920 s 210 §36). 

3 Bergling tog 1920 ett initiativ att samla länets nykterhetsnämnder till 
Umeå. Representanter för kontrollstyrelsen fick redogöra för hur 
nämnderna skulle fungera. Man fick också tillfälle att ställa frågor till 
en expertpanel som bl a innehåll G.H. von Koch. Vid utfrågningen 
framkom att man sökte svar på hur långt man kunde töja ut nämndens 
befogenheter. Prot, fört vid instrukt. möte med nykterhetsnämnderna 
i Västerb. län 25-26/9 1920. Berglings efterl. handlingar. 

4 Smelser, N.J: Social Change (fr. Smelser, N.J. (ed): Sociology. An 
Introduction N.Y. 1967 s 677 f. 
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hetspolis. Nykterhetspolisen skulle står fri i förhållande till den övriga 
polismakten. Han skulle ha stadsfullmäktige och nykterhetsnämnden som 
huvudmän. Nykterhetspolisen skulle vidare förses med en egen åtalsmyn
dighet.1 Den sista punkten blev ett rött skynke för främst stadsfiskalen 
Landgren, som tog alla tillfällen i akt att trakassera nykterhetsfolket. 
Landgren startade, i samband med att Bergling påstods ha överskridit 
gällande hastighetsbestämmelser med motorcykel, en process som ut
mynnade i att han slutligen påstod att Bergling vid tillfället varit onyk-

2 ter. Nykterhetsfolkets relationer till polisen var ansträngda till det 
yttersta och närmade sig bristningsgränsen i samband med frågan om 
nykterhetspolistjänsten. Under den tid frågan behandlades i de politiska 
instanserna tillsatte stadsfullmäktige en tjänst för en "särskild medhjäl
pare" till nykterhetsnämnden. Innehavare av denna blev den frisinnade 
ombudsmannen, som figurerade i samband med langningsaffären utanför 
hotell Wiberg. Nykterhetsfolket ansåg att man hade rätt att kontrollera 
polisen och att polisens främsta uppgift skulle vara att upprätthålla 
Umeåsystemet. Landgren och polisen vägrade emellertid att gå i nykter
hetsfolkets ledband och konflikten blev därigenom ett faktum. 

En tredje faktor, väl så viktig som de ovannämnda, var de ekono
miska frågorna kring Umeåsystemet. Nykterhets vännerna hävdade att 
systemet enbart hade positiva ekonomiska konsekvenser för samhället. 
Kommunerna var sedan Göteborgssystemet avskaffats inte beroende av 
brännvinsmedel för sina finanser. En minskad alkoholkonsumtion skulle 

1 Olofsson, Y-Reiz, O: Umeåsystemet - En studie i politisk och social 
kontroll 1923-1927 (opubl. seminarieuppsats inst f. historia Umeå 1980 
s 13 f. 19). Den nya polisinstruktionen 1925 omöjliggjorde att nykter
hetspolisen fick åtalsmyndighet och därmed fick frågan förfalla. Se 
Olofsson, S-I: a.a. s 445. Den västerbottniska nykterhetsrörelsen 
kunde dock aldrig släppa tankarna på att få en nykterhetspolis. I 
samband med den nya org. för polisverksamheten för bekämpande av 
olovlig rusdryckshantering skulle Västerbotten få 2 konstaplar (Mpbl 
nr 1 1939). Länsnykterhetsnämnden sökte 1941 få polismanna förord
nande för sin ombudsman (Länsnykt.n. prot. 11/12 1941). 1945 för
sökte nämnden ånyo att få polisförordnande f. omb.man. (ibid 15/10 
1945). 

2 Bergling, B: Från Västerbottens nykterhetsvärld (odat. manuskrift i 
Berglings efterl. handl.) Enligt Bergling intervjuades sedan Landgren 
i pressen angående hur han kunde misstänka Bergling för onykterhet. 
Landgren skall därvid ha svarat: "Det är min erfarenhet att de som 
tala mest om nykterhet - är mest onyktra i sina gärningar." Episoden 
ägde rum sommaren 1922 inför förbudsomröstningen. Bergling fick 
också mottaga stämningen av fjärdingsmannen på Rödön i Jämtland i 
samband med sitt bröllop. Bergling betraktade detta som ett led i den 
psykologiska krigföringen mellan Landgren och nykterhetsfolket. 
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nu i stället innebära att folk fick mera pengar över att investera och 
konsumera för, något som måste gynna framför allt handeln.* Det kom 
därför som en mycket obehaglig överraskning för nykterhetsvännerna när 
Umeå Handelsförening började diskutera möjligheterna av att få Umeå
systemet upphävt. Handelsföreningen framhöll som främsta argument att 
Umeåsystemet medförde att handelsresande och andra affärsmän börjat 
undvika Umeå. Affärsmännen föredrog att övernatta i Örnsköldsvik, där 
hotellen hade rättigheter. Umeås köpmän gick härvid miste om många 

2 o goda tillfällen till affärer. Handelsföreningen uppvaktade också stads
fullmäktige i ärendet vid ett flertal tillfällen och fick därvid stöd av 
högern. Umebladet ställde sig helt bakom köpmännens krav. Köpmännens 
aktion blev farlig även för vänstermajoriteten i stadsfullmäktige, då de 
frisinnade inom sina led hyste flera affärsmän. Umebladet koncentrerade 
sig på att bearbeta nykelpersonen i sammanhanget direktören Arne 
Unander-Scharin. Scharin hade visserligen ställt upp bakom Umeåsyste
met. Umebladet hävdade att han i fråga om torrläggningen av Stora 
Hotellet och nya och stränga restriktioner i samband med möjligheter till 

3 extra tilldelning hade blivit förd bakom ljuset av de frisinnade. Tid
ningen utnyttjade också Handelsföreningens argument och menade att 
Scharin borde inse det absurda i att Umeå saknade utskänkningsrättig-

4 heter. Påtryckningarna mot Scharin skulle också ge resultat. 
Handelsföreningens propåer utnyttjades skickligt av högerpolitikerna 

som genom Umebladet också väl förstod sig på att föra en psykologisk 
krigföring mot Scharin, som ansågs svika handelskårens intressen. Det 
fanns även sprickor inom den socialdemokratiska rörelsen, där en grupp 
gamla "högersocialister" under ledning av Hjalmar Gruffman var ute efter 
att modifiera systmet. Gruffman ville öka tilldelningen till två liter per 
motbok. ^ 

En ytterligare bidragande orsak till Umeåsystmets fall står att finna i 
det faktum att systmets starkaste politiske garant, Gustav Rosén, 1926 
blev krigsminister i den första ekmanska regeringen. Därmed lämnade 

1 UNC prot. 5/3 1926 §4. Bergling menade också att nykterhetsfolket 
skulle gynna de affärsinnehavare som stödde Umeåsystemet och boj
kotta andra: "Göra vid det skall säkert våra meningsfränders ställ
ning inom handelskåren såväl som ekonomiskt bliva bättre." 

2 Olofsson, S-I a.a. "Vad vi protestera emot är icke mot någon nyk-
terhetspolitisk uppfattning utan mot det uppenbara missgynnandet och 
mot det ansvarslösa skadegörandet av den egna ortens näringsliv." s 
446. 

3 Ub. 5/1, 2/6 1923, 14/6, 20/9 1924. 
4 Ibid. 18/5 1925. 
5 Olofsson, S-I: a.a. s 450 f. 
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den man som förmått att samordna nykterhetsfolkets ambitioner den 
politiska arenan i Umeå, vilket motståndarna inte var sena att utnyttja 
sig av. Fullmäktigevalet 1926 blev direkt avgörande för Umeåsystemets 
framtid. Bägge sidor mobiliserade alla sina krafter inför valet. De bor
gerliga dvs högern gjorde ett bra val och erhöll hälften av stadsfull
mäktiges 30 mandat. De frisinnade grupperna lyckades tillsammans erhålla 
9 mandat, vilket betraktades som en mindre katastrof. Elof Lindberg och 
socialdemokraterna gjorde ett lyckat val och erhöll 6 mandat. Därmed var 
ställningen i stadsfullmäktige 15 för högern och 15 för vänstern. De 
frisinnade fick dock med lottens hjälp besätta ordförandeposten, men man 
ansåg sig tvingade till någon form av kompromiss med högern i spritfrå
gan. Någon sådan hann aldrig ingås.1 Stadsfiskalen Landgren överklaga
de valet p g a ett formfel i de frisinnades valkuvert. Landgren visste 
att de frisinnade i sin kompromiss inte var beredda att ge Stora Hotellet 
rättigheter. Överklagandet, som ledde till nyval, motarbetades främst av 
Elof Lindberg, som hade stora svårigheter att hålla ordning inom de egna 
leden i nykterhetsfrågan. Han fruktade en utbrytning ur det egna 
partiet vid nyval. Lindberg lyckades inte förhindra nyval och fick 
finna sig i att "spritsocialisten" Gruffman gick ut med en särlista. Ny
valet blev en seger för socialdemokraterna som erhöll 8 mandat och en 
förlust för högern som förlorade 2 mandat. Vänsterns seger var emeller
tid när det gällde nykterhetsfrågan en pyrrhusseger, då Gruffman och 

o 2 spritsocialisterna erhöll 3 mandat på spränglistan. Umeåsystemet var 
härigenom dömt och Lindbergs farhågor hade till alla delar besannats. 
Den kompromiss som utarbetades i stadsfullmäktige innebar att motboks
åldern fastlades till 25 år. Möjligheterna till en gradvis torrläggning hade 
därmed misslyckats. Vidare fick Stora Hotellet sina rättigheter. Tilldel-

3 ningen berördes däremot inte. 

Orsakerna till systemets fall står att finna på främst fyra plan. 
1) Politiska och klassmässiga orsaker. 
2) Kontrollfunktioner. 
3) Ekonomiska orsaker. 
4) Externa faktorer. 

1 01ofsson,S-I a.a. s 449. 
2 Ibid. s 451. 
3 Ibid. 2 liter fick man först 1933 efter ingripande av Kungl. Maj:t. 
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Vänstern var ännu inte stark nog att bryta högerdominansen i Umeå. 
Det frisinnade partiet, som inte var ett renodlat klassparti, innehöll allt 
för många divergerande uppfattningar, speciellt i spritfrågan. Handels
föreningens aktion medförde därför att många frisinnade befann sig i två 
läger. Skulle man solidarisera sig med köpmanskåren eller partiet? Inom 
socialdemokratin fanns fortfarande splittringsten denser från den vänster
socialistiska tiden kvar. Gruffman utnyttjade tillfället genom att vid 
nyvalet gå ut med en egen lista.1 

För det andra hade man inte lyckats bygga ut det kontrollnät som 
erfordrades för att systemet skulle fungera effektivt. Landgren och 
poliskåren var inte beredda att ställa upp som garanter för vad man 
uppfattade som kommunala särlagar. De formella kontrollinstitutioner som 
nykterhetsvännerna kunde utnyttja inskränkte sig till stadsfullmäktige 
och nykterhetsnämnden. Den politiska majoritet som systemet byggde på 
var både bräcklig och illusorisk. Nykterhetsfolket lyckades dock bygga 
upp ett informellt kontrollsystem av avsevärd styrka. Detta system kom i 
framtiden att bli avgörande för att man i fortsättningen, när högerns 
makt var bruten, kunde driva en särpolitik i nykterhetspolitiska frågor. 

De ekonomiska argumenten fick även stor betydelse och åstadkom en 
splittring av de frisinnade. Handelsföreningens aktion betraktades också 
av socialdemokraterna som det definitiva grundskottet för Umeåsystemet. 

För det fjärde fick systemet ingen avläggare i landet. Det som kan 
förefalla märkligt är att nykterhetsfolket i Umeå trots besvikelserna i 
samband med nederlaget i förbudsfrågan och Umeåsystemets fall även i 
fortsättningen förmådde att skaka av sig bekymren och fortsätta på den 
inslagna vägen. De accepterade helt enkelt inte nederlagen utan fortsatte 
som inget hänt att driva förbudslinjen. Detta är mer förvånande om man 
betänker att de inte heller hade stöd av nykterhetsrörelsens huvud
organisationer. 1930-talet kan sägas vara den västerbottniska nykter
hetsrörelsens guldålder. 1934 var SAP största parti i fullmäktige och 
Lindberg dess ordförande. Gustav Rosén var också landshövding. Ut
sikterna att driva en hård nykterhetspolitisk linje var nu ytterst gynn
samma. 

1 Detta fick den f.d verdandisten Gruffman ångra. Han kom sedermera 
att uteslutas ur facket, vilket även gjorde honom politiskt omöjlig 
(munti, uppg. fr. E Winberg, Holmsund). 
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VII LAGTILLÄMPNINGSLINJEN 

Hilding Johansson har i sin avhandling, "Den svenska godtemplarrörelsen 
och samhället", från 1947, beskrivit, i första hand, rörelsens allmänna 
idéutveckling, utifrån Storlogens perspektiv. Han har även kartlagt dess 
nykterhetspolitiska hållning och allmänpolitiska attityder. 

Hilding Johansson urskiljer i sin studie av godtemplarrörelsens all
männa idéutveckling tre huvudperioder, "Under den första dominerade 
räddningsarbetet. Den främsta uppgiften var att rädda dem som värst 
hemfallit åt alkoholmissbruket och skydda andra att hemfalla däråt. 
Under den andra stod nykterhetspolitiken i förgrunden. Den allmänna 
helnykterheten skulle åstadkommas genom ett lagstadgat allmänt rus
drycksförbud. Den tredje perioden fick sin prägel av nykterhetsverk
samhetens mångsidighet. Uppfattningen om en kungsväg fram till målet 
som försvann. I stället betonades det att rörelsen fick söka sig fram på 
nya vägar." 

Övergången mellan de två sista perioderna förlägger Johansson till 
1920-talets slut eller till 1932, då det sistnämnda årets programförkla-

o 2 ringar visar en ny hållning. 
Övergångsskedet karaktäriseras som en kristid, men också som en tid 

3 av omprövning och nyorientering. Perioden mellan förbudsomröstningen 
och 1943 års nykterhetspolitiska riktlinjer och 1944 års fjorton punkter 

1 Johansson, H: Den svenska godtemplarrörelsen och samhället Sthlm. 
1947 s 111 f. 

2 Ibid. s 111 f., 517. 
3 Ibid, s 517. 
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kan "måhända pressas samman i formeln: från revolutionism till refor-
• „1 mism". 

Nederlaget i förbudsfrågan innebar att nykterhetsrörelsens riksorga
nisationer snart övergav förbudsideologin. På den politiska arenan sökte 
man nya lösningar, som ofta innebar kompromisser. Man lanserade de 
mindre starkt värdeladdade målformuleringarna, "ett alkoholfritt samhälle" 
eller en "alkoholfri kultur". De regionala förbudsförbunden anslöt sig i 
regel till den "mjukare" linjens politik, vilket bl a manifesterade sig i att 
förbunden ändrade namn till länsnykterhetsförbund. Förbudsfrågan sköts 
på framtiden och nya lösningar i kompromissens tecken visade att rörel
sen i stort anpassats och mist sin radikala karaktär. Utvecklingen i 
Västerbottens län visar en annan bild. 

Västerbottens Förbudsförbunds nykterhetspolitiska linje 

Västerbottens Förbudsförbund var den organisation som hade ansvaret 
för den samlade nykterhetsrörelsens gemensamma aktioner och mani
festationer i länet. I Förbudsförbundet hade nykterhetsorganisationernas 
tyngst vägande namn säte och stämma. Förbundet var också den instans 
som utgjorde navelsträngen mellan den västerbottniska nykterhetsrörelsen 
och Sveriges Nykterhets vänner s landsförbund. 

Förbudsförbundet i Västerbotten hade kommit till för att samordna 
och leda nykterhetsorganisationernas arbete inför förbudsomröstningen 
1922. Förbudsförbundet fungerade i likhet med Umeå Nykterhetsfolks 
Centralförening handgripligt i lokalpolitiken, vilket visats i kapitlet 
om förbudsomröstningen. Förbundet, som bestod av religiösa och pro
fana nykterhetsorganisationer, saknade i förstone stadgar i stället 
fastställdes arbetsregler, vilkas innebörd kan sammanfattas enligt följan-
^ 2 de: 
a) att vara en sammanhållande länk mellan alla lokala organisationer inom 

länet, vilka vilja verka för ett allmänt rusdrycksförbud, 
b) att vid riksdags-, landstingsmanna- och kommunala val utan att på 

något sätt verka i partipolitiskt syfte, arbeta för att verkligt för
budsvänliga kandidater uppsättas, 

1 Johansson, H: a.a. s 310. 
2 Edin, Nils: Ett och annat rörande Västerbottens förbudsförbunds 

20-åriga verksamhet (stencil) Umeå, 1941 s. 5 f. FA. 
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c) att underhålla förbindelse med liknande organisationer inom landet, 
d) att för övrigt på alla lagliga sätt verka för förbudstankens utbre

dande . * 

1927 fastställdes arbetsreglerna som stadgar och därur kan ingen 
2 o kompromiss vänlig nykterhetspolitik utläsas. Målet var fortfarande för

bud. 1939 ändrades stadgarna, men någon ändring i åsikterna om rus-
3 o drycksfrågans lösning medförde det inte. Målsättningen kvarstod i det 

nykterhetspolitiska program som utarbetades av Förbudsförbundet inför 
Sveriges Nykterhets vänner s Landsförbunds landsmöte 1944. Under punk
ten tre i programmet kan följande slutformulering läsas : "Huvudsaken 
är att en lagstiftningsåtgärd motsvarande rusdryckförbud upptages i mål-

4 sättningen". 
Redan i distriktföreståndaren K A Ekmans (SMF), Förbudsförbundets 

ordförande, sammanfattning av förbudsstriden kan linjerna för förbun
dets fortsatta verksamhet utläsas.^ 

Ekman skildrade förbudsstriden som en kamp mellan småfolket och 
överklassen. Motståndarna framställdes som militärer, "en stark trupp 
guldgalonerade kämpar. Det gäller försvarskrig. En urgammal sedvänja 
skall i det yttersta försvaras. En laglig affär, som inbringat millioner till 
statskassan och skaffat affärens dirigenter späckade plånböcker och 

0 mycken makt i samhället står på spel." Ekmans syn på aktörerna i för
budsfrågan stämde väl överens med den gängse bild som nykterhetsvän-

7 nerna skapat. Det var överklassen, som genom spritaffärer tjänade 
pengar. Spriten användes också för att trycka ned arbetarna och ge 
överklassen större makt. "Arbetarevärlden bör upplysas bättre i sprit
frågan. Det är ändå den kroppsarbetande kategorien som får lida mest 
av spritkulturen." Ekman menade också att förbudsmotståndarna på ett 
mycket skickligt, taktiskt, sätt vunnit förbuds striden genom att förlägga 
denna till slutet av augusti: "den tid då lantmännen har brådast att 

g 
bärja sina skördar." 

Valutgången hade, antyds det också, kunnat få ett annat utseende om 

1 Edin, Nils a.a. s 5. 
2 Stadgar för Västerbottens förbudsförbund, Umeå 1927. 
3 Stadgar för Västerbottens förbudsförbund, Umeå 1939. 
4 Västerb. förbudsförb. årsber. 1943-44. FA (osort. mtrl.). 
5 Ekman-S venman: Den stora förbuds striden. 
6 Ibid. s 1. 
7 Se disk. hos H. Johansson, s 234 ff. Även A-M Ullsten: Umeå

pressen 1917-1922. En studie i lokalpress. Umeå 1977. s. 101 ff. 
8 Ekman. a.a. s 1 ff. 
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förbudsomröstningen framflyttats någon månad. 
Ekman skisserade sedan upp riktlinjer, utifrån vilka man skulle fort

sätta arbetet. Det gällde att bearbeta nyckelpersoner, som präster och 
lärare så, "att icke dessa ställa sig på supfrihetskämparnas sida". Mot
ståndarna ämnade nämligen mobilisera alla sina krafter och detta måste 
man ha i minnet vid alla val. Förbudsvännerna måste slå vakt om sina 
positioner och förstärka dem. 

Ekman hyste dock optimism inför framtiden: "Vi skola inom sinom tid 
vinna en avgörande seger. Allmänt rusdrycksförbud skall införas i vårt 
land. Leve den tanken starkt och varmt ibland oss tills målet är hun
net" . * 

De direktiv, som Ekman gav Förbudsförbundet inför framtiden, var 
klara och enkla. Förlusten i förbudsomröstningen innebar inga nykter
hetspolitiska förändringar. Kravet på rusdrycksförbud stod kvar och mot 
detta mål skulle man sträva. 

I årsberättelsen från 1924 uttrycktes denna målsättning också mycket 
tydligt i samband med planeringen av förbudsdagen (nuv. folknykter
hetens dag): "Det bör bliva en dag, som giver uppryckning och en 
sporre åt oss förbuds vänner, samt visar motståndarna, som nu frossar 
på sin seger sedan 1922, att vi ej tappat modet, då vi förlorade den 
första sammandrabbningen. Låt oss bliva väl rustade och vinna många 
anhängare till nästa stora sammandrabbning. 

Då vi antaga att den hetaste striden kommer att utkämpas i riks
dagen, gäller det nu att ibland lagstiftarna insätta verkligt förbuds
vänliga , förbudstrogna representanter. Således skall vår förbudssöndag 

2 vara en viss mobilisering för riksdagsmannavalet i höst." 
Hilding Johanssons iakttagelse av en övergång från revolutionism till 

revisionism i slutet av 1920-talet, och början av -30-talet kan inte kon
stateras för Västerbottens del. Däremot kan man tidigt skönja en reak
tion mot att inga klara direktiv kom från högre ort, i detta fall Sveriges 
Allmänna Förbudsförbund, senare Sveriges Nykterhets vänner s Landsför
bund. "Det är tydligt att den oklarhet som just nu råder inom nykter
hetsfolkets eget läger då det gäller etapperna på vägen mot rusdrycks
förbudet också verka hämmande på arbetet. Nykterhetslagstiftningen är 
ju ställd på utredning i hela dess vidd och innan några positiva förslag 
finns att ta ställning till i detta avseende kan ju inga samlande och 
enande paroller givas från högsta ledningens sida. Så mycket större 

1 Ekman, a.a. s 1 ff. 
2 Vffb. årsber. 1923-24. 
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kraft och intresse måste då under tiden nedläggas på att genom den 
personliga påverkan skapa övertygelse och opinion för de absolutistiska 
och förbuds vänliga idéerna."* 

Även 1931 konstaterades, att nykterhetsrörelsen var oklar, "angående 
de riktlinjer som, skola följas, och som snabbast och mest effektivt leder 
till målet."^ 

År 1932 innehade, nykterhetsrörelsens starke man i Västerbotten, 
Birger Bergling, posterna som dis trikt s templare, ordförande i UNC, 
sekreterare i Förbudsförbundet och vice ordenschef i Storlogen. I den 
sista egenskapen deltog han i den kommitté som utarbetade 1932 års 
nykterhetspolitiska programförklaringar för IOGT, vilka av Hilding 
Johansson betraktas som den nyorientering, varigenom revisionismen 

3 fick sitt genombrott inom den svenska godtemplarrrörelsen. 
När formuleringen "allmänt rusdrycksförbud" ströks, kritiserade 

Birger Bergling förslaget och föreslog att punkten skulle omformuleras så 
att det blev: "Klart fastslaget att godtemplarorden både skall jämna 
vägen för slutmålet och söka förverkliga detsamma. Med slutmålet torde 
han ha avsett rusdrycksförbudet. I programmet skulle alltså klart anges 

4 att detta skulle förverkligas." 
Den Berglingska linjen led nederlag när den nykterhetspolitiska 

punkten slutligt formulerades, men detta nederlag innebar inte att han 
övergav förbudslinjen. Han drev den med kraft i länet. 

Förbudsförbundets irritation över huvudorganisationernas agerande 
växte. 1941 gällde kritiken Sveriges Nykterhets vänner s Landsförbund i 

5 o anledning av att förbundet utsänt en inbjudan till konferens. Något 
landsmöte hade ej varit sammankallat sedan 1935. "Men det måste beteck
nas som högst anmärkningsvärt, att de svenska nykterhetssällskapen var 
för sig och i den omfattning, som varit den vanliga, kunnat samlas till 
årsmöten, då det syns omöjligt för samma sällskaps samarbetsorgan att 
hålla sina lagstadgade Landsmöten. I Sverige ha vi hela tiden haft och 
ha fortfarande - hur länge vet ingen - rättighet att samlas och rådslå 

o o 6 angående våra förbunds verksamhet." Man menade vidare att lands

1 Vffb. årsber. 1929-30. 
2 Ibid. 1930-31. 
3 Johansson, H: a.a. s 310, 517. 
4 Ibid. s 261. 
5 Styrelsen vågar, menar Vffb, inte inkalla det legala organet lands

mötet av rädsla för en ev förbudsmajoritet. Konferensen var endast 
rådgivande organ. 

6 Vffb. årsber. 1940-41. 
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mötets sammankallande var en nödvändighet då "de olika nykterhetsor
ganisationerna gå sina egna vägar i nykterhetspolitiskt hänseende -
möjligen i den tron att Landsförbundets program är förlegat eller kanske 
så avfattat, att det snart sagt ger rätt till vilken tolkning som helst." 
Denna reaktion var en protest mot att landsförbundets styrelse åsidosatt 
de demokratiska spelreglerna genom att inte inkalla landsmötet, vilket 
innebar att man regerade utan parlament. 

Västerbottningarna klagade vidare över att Landsförbundets program 
blivit så urvattnat och anpassat till samhällets normer att några klara 
aktionslinjer inte kunde urskiljas. "Det synes oss vara tydligt, att det 
behövs klara linjer för det svenska nykterhetsfolkets politiska hand
lande, och dessutom sådana linjer, att de eggade som aldrig förr till 
våldsam kraftutveckling."* 

Man varnade också för, att det fanns krafter - tydligen mycket 
starka sådana - som ansåg det vara bäst med oklara formuleringar i 
nykterhetsfrågan. "Men detta kan inte berättiga en ansvarsmedveten 

2 styrelse att bortse från klara bestämmelser." 
Den ovan framförda kritiken visar att man inte godtog den mångtydiga 

kompromisspolitik som Landsförbundets styrelse gjort sig till tolk för. I 
stället efterlystes en klar och entydig linje i nykterhetspolitiskt av
seende. Förbudslinjen framkommer också i det nykterhetspolitiska pro
gramförslag, som Västerbottens Förbudsförbunds delegater framförde 

3 inför det 1944 inkallade landsmötet : 
" 1 Uppgörelse med Brattsystemet. Denna måste bli otvetydig och 

klar. Motbok, maximering, individuell kontroll och vad de 
olika momenten än må heta och som bilda 'system1 har enligt 
vår mening prövats allt för länge. Trots den stora kontroll
apparat som byggts upp kring systemet har detta misslyckats 
och bör därför med det snaraste avskaffas. 

2 Full klarhet måste skapas beträffande det nykterhetspolitiska 
programmet, så att nu gängse dubbeltydningar omöjliggöras. 
Oklarhetens tid må höra till det förgångna. 

3 Målet för den nykterhetspolitiska verksamheten bör formuleras 
så, att det blir gripbart för svensk nykterhetsrörelse. Det bör 
bli något av fanfar, som på ett alldeles särskilt sätt manar och 
eggar. 

1 Vffb. årsber. 1940-41. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 1943-44. 
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Uttrycket 'alkoholfri kultur1 är på sitt sätt utmärkt. Och 
troligen kommer det att bli både uppskattat och älskat i den 
mån, som svensk nykterhetsrörelse lägger märke till dess 
djupa innebörd. Men det är till tiden allt för obestämbart. Det 
pekar närmast hän på ett riktigt evighetsarbete och bör därför 
ur program synpunkt kompletteras. Och detta tillägg bör hämtas 
från lagstiftningens område. 
Om man möjligen i gamla tider överskattade lagstiftningens 
makt och betydelse, så bör inte den nutida nykterhetsrörelsen 
underskatta densamma. Det är ju också tydligt, att om rus
dryckshanteringen är och förblir ett ont, som med all makt bör 
bekämpas, så måste den förr eller senare i lag förbjudas. Det 
gamla kravet på personlig absolutism för den enskilde och rus
drycksförbud för staten var så slående sant, enkelt och för 
alla begripligt, att det just därför haft den allra största bety
delse som samlande paroll för väldiga folkrörelser. 
Nu är det möjligt att man i vår tid - av skilda anledningar -
icke så gärna lyssnar till talet om rusdrycksförbud och att en 
annan formulering beträffande krav på lagstiftning bör komma 
till användning. Huvudsaken är att en lagstiftningsåtgärd mot
svarande rusdrycksförbud upptages i målsättningen. (Kursiv 
i texten. ) 

4 Beträffande de olika arbetsuppgifterna, som för närvarande 
kunna krävas i samhällets kamp för folknykterhet, vilja vi vår 
anslutning till de av godtemplarna framförda. 

5 Söndringens tid skall vara förbi." 

För västerbottningarnas del resulterade nykterhetsfolkets landsmöte i 
att: "Den frimodighet som kommit till synes i förbudsförbundets program 
uppnåddes endast en dels vid Landsmötet... I stället för att som Väster
bottens nykterhetsfolk säga rent ut, att Brattsystemet verkligen är dömt 
och därför bör avskaffas, beslöt man hänskjuta denna exekution till en 
ännu icke tillsatt kungl. kommitté - en kommitté om vars sammansättning 
man alltså inget vet. - De västerbottniska ombuden kunde inte godkänna 
denna försagdhet utan reserverade sig för bifall till det ursprungliga 
förslaget. "1 

Inte ens 1944 hade Västerbottens nykterhetsorganisationer angripits 

1 Vffb. årsber. 1943-44. 
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av eller givit efter för någon form av det Hilding Johansson kallar för 
"revisionism".1 Västerbottens förbudsförbund vidmakthöll i stället den 
"revolutionära" linjen och hävdade bestämt denna både inåt och utåt. 
Motboken måste avskaffas och i dess ställe skulle totalt rusdrycksförbud 
införas på legal väg. 

Det förelåg en i det närmaste oöverbryggbar klyfta mellan å ena sidan 
den nykterhetspolitiskt aktiva linje som förfäktades av västerbottningarna 
och å andra sidan en kompromiss vänlig, byråkratiserad ledning. Denna 
hade övergivit taktiken att med massrörelsens tyngd bakom sig agera 
f ö r s t  g e n o m  d e  l o k a l a  o r g a n i s a t i o n e r n a  o c h  s e d a n  p å  r i k s n i v å ,  d v s  
genom alla de demokratiska institutioner i samhället där nykterhets
rörelsen aktiverat sig. 

Ledningen inom Sveriges Nykterhets vänners Landsförbund, valde 
istället att skapa en nykterhetspolitisk linje, som endast förankrades 
inom högsta beslutande organ inom respektive medlemsorganisation. Man 
förlitade sig sedan på att de nykterhetsvänliga riksdagsmännen skulle 
kunna driva igenom så fördelaktiga villkor som möjligt under och i sam
band med lagstiftningsprocessen. Detta var Berglings och västerbott-
ningarnas åsikt. Landsförbundet, som åtminstone fram till 1932, varit det 
samlande organet för alla nykterhetsorganisatoriska samlings- och mobi
liseringssträvanden över hela landet hade övergått till att främst bedriva 
lobby verksamhet bland riksdagens nykterhetsvänliga grupper. 

Riksdagsmännens ställning gentemot den folkrörelse, där de fostrats 
och vars stöd hjälpt dem till deras politiska position, bör därför ha blivit 
betydligt friare och frågan är om inte de nykterhets vänliga riksdagsmän
nen härigenom kunde utnyttja sina organisationer för egna syften i 
stället för att tjäna som dessas instrument. 

Representantförsamlingen ville exempelvis inte ens tillåta en diskus
sion av det västerbottniska programmet vid landsmötet. Den hade i 
januari 1944 enhälligt beslutat att lägga denna motion till handlingarna. 
Församlingen ansåg sig redan ha beaktat synpunkterna i den kommitté 
som utarbetat förslaget till nykterhetspolitiskt uttalande. Man avvisade 
också samtidigt, trots erinringar från Elof Ljunggren, en ansökan från 
ordföranden i Svenska Förbudsförbundet, August Stömstedt, om rätt att 

2 deltaga vid landsmötet. Representantförsamlingen sökte via dessa ak

1 Johansson, H: a.a. s 517. 
2 Sv. nykt. v. landsförb. Repr. sk. prot. 20/1-44. §§ 5, 9. Bergling 

lyckades sedan via påtryckningar mot arbetsutsk. få den västerbott
niska motionen med på dagordningen, men förlagd till en tid som 
omöjliggjorde reell behandling. 
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tioner sopa de obehagliga radikala spökena från en förgången tid under 
mattan. Försiktighet och tilltro till huvudorganisationernas byråkrati och 
de nykterhetsvänliga riksdagsmännen präglade tydligt representantför
samlingens aktionsprogram fr o m 1944. Sålunda var också situationen i 
de två största nykterhetsorganisationerna, IOGT och NTO, där den 
revisionistiska linjen verkade fullständigt etablerad. Att så skulle vara 
fallet, därom talar representantförsamlingens protokoll sitt tydliga språk. 
Erik Englund NTO och Ruben Wagnsson IOGT uttalade sig under somma
ren 1944 om vilken taktik landsförbundet borde använda inför höstens 
riks dagsmanna val. Landsförbundet hade alltid engagerat sig starkt i 
valrörelsen och ställt hårda krav på de kandidater som kom från nyk
terhetsfolkets led. Agitation inför såväl riksdags- som kommunalval var 
enligt stadgarna en av förbundets viktigaste uppgifter. Englunds ytt
rande kan därför te sig förvånande: "Situationen ovanligt ogynnsam för 
nykterhetspolitisk framstöt. Man kan knappast nu yrka på högre skatter, 
och vi ha inte något intresse av att förmå riksdagsmannakandidaterna att 
deklararera ståndpunkt för eller mot Brattsystemet, innan den statliga 
utredningen föreligger. Det nykterhetspolitiska intresset inom rörelsen ej 
nog starkt för säraktioner.11 * Ruben Wagnsson höll med Englund i sak. 
Han tillfogade dock en till intet förpliktigande brasklapp: "Vore dock 
skäligt utfärda upprop till de anslutna sällskapen att livligt deltaga i 
valen och stödja partier med demokratiska program, vilka framföra nyk-

2 terhetsvänliga kandidater." 
Siktet var lågt ställt inom Sveriges Nykterhets vänner s Landsförbund 

och aktivister som Bergling, vilka arbetade för ett ökat samhällsengage
mang och politisk aktivering bland nykterhetsfolket, måste av naturliga 
skäl reagera surt inför dessa, som man uppfattade det, uttryck för 
defaitism och förräderi. Något som också framgår tydligt av den ovan 
relaterade skildringen av Berglings reaktion på ledarskapets funktioner i 
samband med landsmötet. Den direkta demokratin med kopplingar mellan 
de olika lokala nivåerna och huvudorganisationen var på väg ut ur 
nykterhetsrörelsen för att i allt högre grad ersättas med indirekt demo
krati och centralstyre. 

De västerbottniska ledarna hade svårt att acceptera dessa förhållan
den. De hade fortsatt att arbeta utifrån det nykterhetspolitiska program 
som utarbetats inför förbudsomröstningen. De menade också att de lokala 

1 Sv. nykt. v. landsförb. Repr. sk. prot. 1/6 1944 § 5. RA. 
2 Ibid. 



166 

nykterhetsförbund, som hade ansvar för respektive region, skulle ha 
möjlighet att påverka och delta i den centrala ledningen. Ledningen 
uppfattades som samordnare och artikulerande organ för de regionala 
förbundens strävanden. En roll som man enligt västerbottningarna skänd-
ligen svikit. 

Mot medborgargarden? 

Man kan ur det summariska källmaterial, som årsberättelserna utgör, 
utläsa att Förbudsförbundet handgripligen lagt sig i den lokala nykter
hetspolitiken och med kraft drivit vissa frågor. Förbundet fungerade 
alltså inte bara som ett rådsinstitut. 

Att man kunde agera ute på fältet tyder på att meningsskiljaktigheter 
mellan de olika anslutna organisationerna inte i någon nämnvärd grad har 
existerat i avseende på hur nykterhetspolitiken skulle bedrivas. 

Förbundet agerade ibland som påtryckningsgrupp, vilket var fallet 
1927 i samband med att "Umeåsystemet11 var i fara.1 Det kunde också 
ställa sig bakom kampanjer, som man antingen initierat själv eller sådana 
som emanerade från de olika underorganisationerna eller från enskilda 
medlemmar. 

En fråga, som förbundet var med om att initiera, var kampen mot den 
olaga sprithanteringen. Innebörden i en appell, som riktades till enskil
da, nykterhetsorganisationer och myndigheter, var att de skulle arbeta 
för att få bort lönnkrögeri, langning, smuggling och andra brott i sam
band med rusdryckshanteringen. Detta skulle åstadkommas genom att 
medlemmarna uppmanades att till polismyndigheten ange de oegentligheter 
man eventuellt kom att bevittna. Även misstankar om brott skulle delges 
myndigheterna. 

En av riskerna med kampanjer av detta slag blev, som det skulle visa 
sig, att enskilda blev en aning för ivriga i sitt detektivarbete och även 
de hamnade utanför lagens råmärken. 

En sådan aktion inleddes en decembernatt 1931 av komminister Herman 
Forsstedt, ordförande i nykterhetsnämnden i Nordmaling. Han lyckades 
överraska "ett par spritsmugglare som, då de sågo sig förföljda, tog sin 
tillflyckt till en affärslägenhet i samhället. Där lyckades herr F. att 
fråntaga dem spriten medan smugglarna undkommo. För denna sin om 

1 Vffb. årsber. 1926-27. 
2 Vffb. årsber. 1931-32. 
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rättskänsla vittnande handling blev herr F. åtalad för hemfridsbrott, 
m m samt krävd på skadestånd av 1 000 kr." 

Åtalet mot Forsstedt ogillades av häradsrätten, som i stället ådömde 
motparten böter för falskt åtal och att erlägga skadestånd till Forsstedt. 
Motparten besvärade sig i hovrätten, som ålade Forsstedt att betala böter 
och även rättegångskostnaderna. Förbudsförbundet gick då ut med en 
insamlingslista till Forsstedts förmån. Målet kom emellertid av denne att 
överklagas till HD, varvid även motparten dömdes till böter. 

Det är ytterst förvånande att häradsrätten helt kunde frikänna Fors
stedt, som enligt Förbudsförbundets årsberättelse faktiskt brutit sig in i 
den affärslokal som ägdes av smugglarna. Än mer remarkabelt är att 
smugglarna av häradsrätten dömdes till böter för falsk tillvitelse. Detta 
tyder på att det lokala domstolsväsendet betraktade Forsstedts aktion 
som vällovlig och att man på grund av syftet bortsåg från det uppenbara 
brott han gjort sig skyldig till. Med smugglarna hade man däremot ingen 
misskund. De högre rättsinstanserna rev emellertid upp häradsrättens 
beslut. 

Nykterhetsfolkets insamling kom mer än väl att täcka Forsstedts 
rättegångskostnader och man fick problem med hur man skulle förfara 
med överskottet. Överskottet borde användas för något ändamål i samma 
anda för vilket insamlingen startats. Man beslöt därför att donera sum
man till länsstyrelsen för inrättande av en fond från vilken angivare 
kunde belönas. Landshövding Rosén blev förtjust då man på länsstyrel
sen inte hade medel att disponera för dylika ändamål. Rosén skickade 

3 även ett, hos länsstyrelsen diariefört, tackbrev till förbundet, som 
konstaterade: "Säkerhet finnes också nu för att medlen skola komma till 
rätt användning även om förutsättningarna av att i en framtid en lands
hövding med annan inställning till nykterhetsfrågan kommer i ledningen 

4 inom länsstyrelsen." Den "forsstedtska affären", visar att förbundet till 
fullo tog sitt ansvar för "appellen" och att man därvid hade en mäktig 
bundsförvant i landshövdingen. Landshövdingeämbetet kom efter Roséns 
tillträde att bli en instans dit nykterhetsfolket kunde överklaga beslut 
som gick dem emot i nykterhetspolitiskt avseende. Sådana överklagningar 
blevo i allmänhet ytterst framgångsrika. 

Den forsstedtska affären var ingalunda den sista aktion som nykter-

1 Vffb. årsber. 1932-33. 
2 Ibid. 1934-35. 
3 Vffb. korr. 1934-1940. 
4 Vffb. årsber. 1934-35. 
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hetsfolket genomförde på gränsen till lagens yttersta råmärken. 
"När det gäller att komma åt smuggling och hembränning är samhället 

tacksamt för allt det stöd som kan lämnas av olika organisationer, vare 
sig de arbeta var för sig eller äro sammansvetsade till gemensam ak
tion... Ungdomens initiativ måste hälsas med tillfredsställelse av var och 
en som håller på lag och rätt. De krypskyttar, som hemfallit åt smugg
lingens nedriga hantering, böra få känna trycket av en samlad folkopi
nion. Att ungdomen härvidlag går i spetsen kan inte nog uppskattas. 
Det måste vara en hederssak för varje västerbottning att ge ungdomen 
största möjliga stöd för ett lyckligt genomförande av aktionen. "* 

Orden ovan är landshövding Gustaf Roséns och de syftar på den 
kanske mest omfattande kampanj mot olaga sprithantering som organi
serats i vårt land; västerbottensungdomens antismugglingskampanj 1933. 
Denna ytterst märkliga och unika kampanj initierades från SGU-ledningen 

2 i Västerbotten efter förslag av enskild medlem. 
Aktionen kom att omfatta de största ungdomsorganisationerna i länet: 

Västerbottens idrottsförbund, Västerbottens socialdemokratiska ungdoms
distrikt, Västerbottens läns distrikt av JUF, Västerbottens distriktloge 
av IOGT, Västerbottens distriktloge av NTO, Västerbottens blåbandsför-
bund och Västerbottens distrikt av SGU. Det frisinnade ungdomsförbun
det anslöt sig senare och även Sveriges Nationella Ungdomsförbund 

3 uttalade sitt gillande över aktionen. 
Denna kampanj gick även ut på att ungdomarna skulle söka komma till 

rätta med missförhållandena genom att agera privatdetektiver och till 
polisen inrapportera alla misstankar om olagligheter. 

Kampanjen kom också att sanktioneras från polishåll, då landsfiskal
assistenten i Nordmaling Ville N Sjödin (aktiv godtemplare) gärna sade 
sig ta emot meddelanden som kunde leda till att misstänkta personer 

4 kunde gripas. 
Sjödin hade i samband med att kampanjen startade blivit förordnad att 

under några månader biträda vid övervakandet av rusdryckshanteringen. 
Han gav också uttryck för sina synpunkter i Programbladet i ett långt 
upprop: "Mot spritmarodörerna". Han framhöll värdet av att loger och 
avdelningar "formade kamp grupp er.. . med uppgift att tränga fienden -

1 AC SGU-distrikt. Västerbottensungdomens antismugglingskampanj. 
1933 Klippbok. 

2 Ibid. Rapport fr. org. kom. 
3 Ibid. 
4 Mpbl. nr 10, 1933. 
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inpå livet för att söka svaga punkter, där myndigheterna kunna gå till 

anfall."1 

Aktionen fick en mycket god anslutning då hela 83 "kolonner" bil-
2 dades. Dessa gjorde sammanlagt 87 utryckningar. Samtliga länstidningar 

ställde sig också positiva till kampanjen och upplät plats för propagan-
, 3 da. 

"Antismugglingskampanjen" visar tydligt att nykterhetsfolket i Väster
botten var beredda att ta lagen i egna händer för att få bukt med miss
förhållanden, som ordningsmakten inte klarade av. 

Även om antismugglingskampanjen inte gav några överväldigande re
sultat illustrerar den ändå beredvilligheten hos allmänheten att genom 
organisationerna vara med och övervaka lagarnas efterlevnad. 

Denna mentalitet kan även spåras hos myndighetspersoner som Rosén. 
Landshövdingen ställde sig bakom Forsstedts aktion och han sanktionera
de även antismugglingskampanjen. Han uppmuntrade de facto ungdomarna 
att ta lagen i egna händer. Ledande nykterhetsmän och politiker var av 
samma uppfattning. 

Det gällde att inom Brattsystemets ramar komma så nära förbudet som 
möjligt. Detta skulle åstadkommas genom att rörelsen gick in och kontrol
lerade att lagarna efterlevdes. Distriktsvalintendenten Henning Gustavs
son, sedermera riksdagsman för Folkpartiet, drog 1932 upp de riktlinjer 
efter vilka han skulle arbeta. Gustavsson pekade på den osäkerhet som 
rådde i de nykterhetspolitiska frågorna, men uppmanade medlemmarna att 
i nykterhetsfrågan agera som tidigare, speciellt vid de politiska valen, 
då man trots politikernas ljumma intresse fortfarande hade tillfälle att 
lagstiftningsvägen förändra situationen. Gustavsson framhöll också att 
godtemplarna i Västerbotten hade möjlighet att som opinionsbildare och 
som kamporganisation verka utanför de strikta politiska ramarna genom 
att beivra lagbrott som langning, smuggling o dyl. Gustavsson ansåg 
vidare att nykterhetsrörelsen borde kunna agera som t ex fackförenings
rörelsen, då få människor i fråga satte fackföreningarnas agerande i 
frågor som rörde strejkbryteri och vilda strejker. Fackföreningarna 
kunde, vilket nykterhetsrörelsen borde kunna, i många fall agera utan
för de lagliga ramarna p g a att deras ideologi var starkt förankrad i 
samhället. Gustavssons artikel kan ses som en uppmaning till nykter

1 Mpbl. nr 10, 1933. 
2 Ibid. nr 4, 1934. 
3 SGU "Antismugglingskampanjen". FA. Umeå. 
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hetsfolket att ta lagen i egna händer om det ansågs nödvändigt.1 Även 
Bergling var inne på samma linje då han skrev : "Lagtillämpningen är ett 
viktigt arbetsfält för oss. Såväl den rent olagliga som mera lagliga sprit
hanteringen kräver vår uppmärksamhet. Gällande lagar skola utan prut-
mån efterlevas, och i den mån vi kunna, böra vi som goda samhälls-

2 medlemmar medverka vid detta övervakande." 
Elon Dufvenberg hade tidigare varit inne på liknande tankegångar. I 

samband med Umeåsystemets raserande skrev han, då han installerades 
som distrikts valin ten dent, en hätsk artikel med udden riktad mot de 
politiska partierna: "Nykterhetsvännerna får kanske tänka sig den möj
ligheten att en vacker dag ta sitt öde i egna händer. Ett allvarligt 
faktum är vidare att människor i våra dagar mera äro partimän än de äro 

3 o o godtemplare. " Han återkom sedan i en rad artiklar till samma spörsmål, 
nämligen att politiker gärna kompromissade bort nykterhetsfrågan. I en 
kommentar till andrakammarvalet 1928, som innebar ett kännbart nederlag 
för socialdemokratin, säger han i anledning av motsättningarna mellan de 
frisinnade och socialdemokraterna: "Det tidigare samarbetet har förbytts 
i öppen politisk fiendskap - och det är inte alltid, när tjuvarna slåss, 
som bonden får igen sin ko. Nu inträffar motsatsen: när våra partier 
kämpa, får nykterhetsrörelsen sitta emellan, därför att människorna i 

4 allmänhet äro mera partipolitiskt än nykterhetspolitiskt inställda." 
Detta var ord av en socialdemokratisk politiker som 1927 placerats som 

sitt partis förste ledamot av drätselkammaren i Umeå. Det verkar av 
ovanstående citat som Dufvenberg satte nykterhetsrörelsens ideologi före 
den partipolitiska. Detta vittnar också om hur starkt rörelsen förmådde 
binda upp sina medlemmar bland politikerna. 

Inför distriktslogens 40-år s jubileum beskrev Birger Bergling den nyk
terhetspolitiska situationen i Västerbotten utifrån ett riksperspektiv. 
Rörelsen konstaterades gå kräftgång i övriga landet, men i Västerbotten 
var bilden ljus. Orsakerna till medlemsökningen och stabiliteten såg han 
som en följd av att: "Distriktslogen har också under de gångna åren 
städse manifesterat en klar förbudsvilja. När för några år sedan 'tak
tikfrågan1 var en stående programpunkt på Storlogens årsmöten, då 
röstade västerbottningarna samfällt mot allt kompromissande. Vad skulle 
det månne ha betytt, om hela Storlogen visat samma fasta hållning?"^ 

1 Mpbl. nr 8 1932. 
2 Ibid. nr 11 1932. 
3 Ibid. nr 7 1927. 
4 Ibid. nr 10 1928. 
5 Ibid. nr 4 1932. 
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Diagram 3. Västerbotten s distrikt av IOGT. Medlemsutveckling 1905-

1975. 
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Diagram 4. Umeå kretsloge och Umeå skärgårds kustloge. Medlemsut
veckling 1910-1969. 
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Källa: Västerbottensdistrikt av IOGT Månads- och programblad 1906-1975 
(statistik). 
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Den fasta hållningen i förbudsfrågan hade enligt Bergling starka re
lationer till förmågan att hålla medlemskadern intakt. 

Vänsterpolitiker som Rosén och Dufvenberg var också medvetna om 
förbudsideologins starka ställning i länet. Både socialdemokrater och 
frisinnade fortsatte att profilera sig som förbudsvänner. Politikerna 
stödde också helhjärtat den lagtillämpningslinje som den västerbottniska 
nykterhetsrörelsen började tillämpa 1932, då den övriga nykterhetsrörel
sen, enligt Hilding Johansson, vikit av vid revisionismens vägskäl. 
Lagtillämpningslinjen innebar att man, i väntan på förbudsfrågans aktua-
lisering i riket, med alla medel skulle skapa en förbudsliknande situa
tion. Man skulle aktivt engagera sig för att kontrollera lagarnas efter
levnad. Medborgarna uppmanades av landshövding och politiker att 
fungera som angivare och nykterhetspoliser. Detta var nykterhetsvän
nernas moraliska och samhälleliga plikt. Man gick också så långt som till 
organiserandet av kamporganisationer av medborgargardes karaktär. I 
det följande kapitlet skall nykterhetsrörelsens förmåga att utöva kontroll 
genom de samhälleliga organisationerna behandlas. 
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VIII NYKTERHETSRÖRELSEN OCH INSTITUTIONERNA 

Den organisation i länet som kraftigast och mest handgripligt engagerade 
sig i nykterhetspolitiska frågor var Umeå Nykterhetsfolks Centralförening 
(UNC). 

Centralföreningen var i likhet med Förbudsförbundet organiserad som 
en paraplyorganisation, där de olika nykterhetsföreningarna och de re
ligiösa samfunden var representerade proportionellt, efter medlemsantal, 
i styrelsen som var Centralföreningens verkställande organ. 

Till styrelsen sände de olika organisationerna oftast sina ledande och 
mest aktiva krafter. IOGT lät sig främst representeras av Birger Berg-
ling, som alltid beklädde höga poster inom den egna organisationen på 
läns - respektive riksplan. Bergling tillhörde också ledarskiktet i För
budsförbundet, så han hade en god överblick över nykterhetsrörelsens 
arbetsfält och var väl insatt i rörelsens politiska och ideologiska målsätt
ningar . 

NTO representerades under 1940-talet ofta av plåt slagaremäs tåren 
Sigurd Karlsson, som tillika var ordförande i nykterhetsnämnden, en 
post som f ö Bergling beklätt under tjugo- och trettiotalen. Nykterhets-
nämndsordföranden hade i Umeå en ytterst viktig funktion, då nämnden 
utnyttjades som berednings- och remissorgan i samtliga de nykterhetspo
litiska frågor, som togs upp på stadsfullmäktiges dagordning. Nämnden 
dominerades också under tiden 1940-1960 i det närmaste totalt av organi
serade absolutister, som även var aktiva inom nykterhétsorganisatio-
nerna. Härigenom fick nykterhetsrörelsen i nämnden ett utmärkt organ 
att utnyttja för sina nykterhetspolitiska ambitioner, vilka ju gick ut på 
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att i alla sammanhang följa en så restriktiv linje som möjligt. Sigurd 
Karlsson representerade även nykterhetsnämnden vid Systemaktiebolagets 
sammanträden och fick därmed dubbel insyn i tillstånds- och tilldelnings
ärenden. UNC hade under tjugo- och trettiotalen fungerat som nykter
hetsrörelsens vakthund och politiska språkrör avseende samhällets nyk
terhetspolitik. Föreningen stod bl a bakom "Umeåsystemet" och kom också 
att efter detta systems fall företräda den s k "lagtillämpningslinjen", som 
strävade efter att rädda så mycket som möjligt av Umeåsystemet efter 
nykterhetsvännernas nederlag i stadsfullmäktige 1927. 

Lagtillämpningslinjen innebar, som visats i föregående kapitel, att 
nykterhetsfolket med alla till buds stående medel skulle utöka sin kont
roll gentemot överträdelser i samband med utskänkning och försäljning av 
sprit. Man skulle se till att lagarna under inga villkor överskreds. Man 
var också beredd att i vissa fall sätta sig över lagarna för att nå sina 
syften. 

Denna linje lanserades när nykterhetsrörelsen i övriga riket definitivt 
övergivit förbudslinjen och 1932 trätt in på revisionismens väg. De 
förbudsvänliga västerbottningarna kunde inte acceptera riksorganisa
tionernas linje, utan ansåg att nederlaget i förbudsfrågan endast måste 
betraktas som ett temporärt olycksfall i arbetet. Utvecklingen måste 
ovillkorligen leda till att den ånyo måste aktualiseras och uppföras som 
rörelsens huvudfråga. Det gällde därför att på det lokala planet, till 
varje pris hålla ställningarna. Tidigare har också visats att de väster
bottniska nykterhetsorganisationerna under hela trettiotalet lyckades väl 
i sin politik. Så effektiv var den kontroll, som rörelsen förmådde utöva, 
att man tom kan hävda att Umeåsystemet levde kvar. Vi skall nu se 
hur UNC under fyrtio- och femtiotalen kunde fortsätta att driva denna 
nykterhetspolitiskt hårda linje. 

En av nykterhetsrörelsens käpphästar var att söka hindra att nya 
utskänkningstillstånd utfärdades, såväl vad avsåg pilsner-, vin- eller 
spriträttigheter. Man hade exempelvis under Umeåsystemets tid 1923-1927 
förmått hejda utskänkningen vid Stora Hotellet i Umeå, och även om man 
1927 misslyckats med att behålla detta utskänkningsförbud, lyckades 
nykterhetsvännerna under hela trettiotalet väl med att hålla skansarna så 
tillvida att inga andra restauranger beviljades tillstånd. 

Det framgår av tabellen nedan att inte heller fyrtiotalet och det be
gynnande femtiotalet medförde någon revolutionerande ökning av antalet 
restauranger med spriträttigheter. Lycksele fick i samband med att kö
pingen blev stad 1949 rättigheter för Stora Hotellet efter en hård kamp i 
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fullmäktige, där vissa absolutistiska politiker anklagades för att ha 
fronderat och av främst ekonomiska skäl sällat sig till spritvännerna. 

Tabell 10. Utskänkning i Västerbottens län, 1944 och 1954. 

1944 1954 
Utmin. ställen/sprit 2 2 
" /pilsner 8 11 
Utsk. st./sprit 2 3 
11 /vin 1 3 
" /pilsner 
Pilsn. i samb. m. mat 37 68 

Ökningen av vinutskänkningsrättigheter, summa två, kan också ses 
som en eftergift åt starka ekonomiska motiv, då de avsåg rättigheter 
för hotell i fjällturistorter bl a Hemavan. Samtliga utskänkningstillstånd 
beviljades dock först efter hårda förhandlingar, där nykterhetsrörelsen i 

2 det längsta vägrade att ge vika. 
Av tabellen framgår också att ölkrogar av traditionell typ, dvs ut-

skänkningslokaler för pilsner, ölkaféer, var bannlysta i Västerbotten. 
Matställen med gott renommé kunde få rätt att servera 1/3 liter pils

ner till spisande gäst. Överträdelser beivrades nogsamt med tillståndsin
dragning som följd om minsta oegentlighet kom i dagen. Ökningen av an
talet tillstånd 1954 måste ses mot bakgrunden att en ny ölförsäljningslag, 
som gav utrymme för kommunerna att agera, antogs och trädde i kraft 
detta år. Ölförsäljningslagen innebar också att speceriaffärer och motsva
rande inrättningar fick rätt att saluföra pilsner, även detta en ny före
teelse i Västerbotten. 

Det finns klara samband mellan UNC:s propositioner mot utskänkning 
och nykterhetsnämndens agerande i tillståndsfrågor under hela den här 
behandlade tiden. 

UNC fungerade som nykterhetspolitisk väktare och fastställde 
aktionslinjer enligt vilka nykterhetsnämnden agerade. Man kan också se 
ett motsvarande samspel på länsplanet mellan Västerbottens Förbudsför-

1 IOGT distr. prot. 4-6/6 1949, § 23. 
2 Ibid. I Jämtland, där nykterhetsrörelsen även var restriktiv angående 

utskänkning av sprit, hade man en liberal inställning till vin. Vin till
stånd ansågs som nödvändiga för turistnäringen. 
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bund och den 1939 inrättade länsnykterhetsnämnden. Länsnykterhets-
nämnden kom också den att i huvudsak innehålla aktiva representanter 
från rörelsen. Detta innebar att om nykterhetsvännerna (UNC-nykter-
hetsnämnden) förlorade en strid på den lägre nivån (den kommunala) 
kunde man föra upp frågan på ett högre plan (länsnivå) och där omin
tetgöra kommunala beslut. Denna politik var ofta mycket framgångsrik så 
länge man höll greppet om länsnykterhetsnämnden och så länge som 
landshövdingarna tillhörde förbuds vännernas avant-garde. 

Hur nykterhetsvännerna i Umeå och Västerbotten uppfattade sin ställ
ning och styrkan i sitt informella och formella politiska och sociala kon
trollsystem, får en god belysning av det faktum att rörelsen ställde sig 
bakom förslaget om motbokens slopande. Det finns fog att anta, att man 
krasst räknade med att den fria spriten snabbt skulle skapa ett kaos, 
som skulle möjliggöra en ny restriktiv nykterhetspolitik från samhällets 
sida och återuppliva förbudsandan i de "ljumma" och handlingsförlamade 
huvudorganisationer som på riksplanet hade att handlägga och artikulera 
nykterhets vännernas ideologi. Den förbudsvänliga västerbottniska nyk
terhetsrörelsen skulle genom motbokens slopande kunna bryta sin ideo
logiska isolering och stå i spetsen för ett nytt korståg mot brännvins
draken . 

Vilken policy nykterhetsfolket än avsåg, så måste det ha stått klart 
att det sociala kontrollnätets resurser och kapacitet skulle komma att 
ansträngas till bristningsgränsen i ett spel mot mycket höga odds, 
kanske allt för höga. 

I det följande skall exemplifieras hur nykterhetsvännernas kontroll
system reellt fungerade inför påtryckningar utifrån. 

I Umeå fanns endast en restaurang med spriträttigheter under perio
den 1923-1955. Det var Stora Hotellet, som var en ständig irritationskälla 
för nykterhetsvännerna. Trots tidens stränga restriktioner, och trots att 
Stora Hotellet länge drevs av Systembolaget, i vars affärer nykterhets
folket hade full insyn genom representation i styrelsen, betraktades 
hotellet som ett veritabelt Sodom. 

Styrelsen för UNC bedrev ständiga aktioner gentemot hotellet. Man 
hade en flitig korrespondens med länsstyrelsen i anledning av missför
hållanden i samband med utskänkning och reagerade också kraftigt mot 
att danskvällar anordnades en gång i veckan. Danskvällarna framstod 
som särskilt oacceptabla, då dessa frekventerades av ungdomar mellan 18 
och 25 år. 

Rykterhetsnämndes ordförande Sigurd Karlsson besökte ofta restau
rangen för att inspektera det allmänna tillståndet dvs kontrollera ut-
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skänkningen och gästernas beteende. Dessa inspektionsbesök resulterade 
i täta skrivelser till länsstyrelsen.* 

Karlssons kampanj mot Stora Hotellet och restaurangspriten kan av
läsas i nykterhetsnämndens fylleristatistik, där fyllerister, som gripits i 
restaurangens närhet särredovisades. Nämnden hade avgränsat den 
centrala stadskärnan och kallade den för "området kring Stora Hotellet", 
så att samtliga fyllerister, som greps i detta område redovisades i nämn-

2 dens årsberättelser som offer för restaurangspriten. Denna statistik 
användes sedan flitigt som argument mot Stora Hotellet och mot etable
rande av nya utskänkningsställen. 

Hur bevakning och kontroll av restaurangen gick till, framgår av 
följande exempel, där också nykterhetsrörelsens infiltrations sy stem bely
ses . 

Stora Hotellet ansökte 1944 om utökad tid för utskänkning under 
danskvällar. 

Sigurd Karlsson besökte omedelbart i egenskap av privatperson och 
NTO-ordförande tillsammans med några ungdomar ur den egna organisa
tionen lokaliteterna. Efter besöket skrev Karlsson och NTO-ungdomen ett 
kritiskt brev, rörande förhållandena på restaurangen. Brevet adresse
rades till nykterhetsnämnden och kopia sändes till UNC. Karlsson mottog 
sedan i sin egenskap av nykterhetsnämndsordförande skrivelsen, och 
efter en diskussion i nämnden, avfattade Karlsson en skrivelse till läns
styrelsen, där ungdomens krav på avstyrkande framfördes som ett av de 
främsta argumenten. Skrivelsen, som bestämt yrkade på avslag, av
slutades också med det stående argumentet: "Av under 1944 för fylleri 
anhållna personer, ha icke mindre än 39 anhållits i Stora Hotellets när-
het..."3 

Från länsstyrelsen remitterades så skrivelsen till länsnykterhets -
nämnden, där konsulenten Elof Lindgren var ordförande. Lindgren var 
tillika distrikt s templare, dvs högste chef inom godtemplarorden i länet, 
och i nämnden fanns få icke-absolutister. Nästan samtliga medlemmar var 
höga funktionärer inom någon av länets nykterhetsorganisationer, såväl 
de som utsetts av socialstyrelsen, som de som fått sina mandat av läns
styrelse eller landsting. Ombudsmannen Eric Thalén, som även fungerade 
i samma funktion i Umeå stads nykterhetsnämnd, var helnykterist. Tha
lén måste betecknas som i det närmaste fanatisk i sina strävanden att 

1 UNC korr. 1940-55. 
2 Nykterhetsnämndens prot 24/1 1944. (S.A.). 
3 Ibid. 
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hålla Umeå och länet torrt. 
Stora Hotellets ansökan hade under dessa förhållanden inte särskilt 

goda utsikter att bifallas. Resultatet blev, sedan ärendet manglats i 
samtliga instanser, avslag. 

Det ovan anförda exemplet visar hur nykterhetsorganisationerna, vars 
medlemmar dominerade samtliga beredande och beslutande organ i nyk
terhetsfrågor och övriga alkoholpolitiska spörsmål i länet, väl förmådde 
att också på det rent praktiska planet hävda sitt revir. Man kunde med 
framgång fortsätta den s k "lagstillämpningslinjen11. 

I UNC, även som i Förbudsförbundet, var styrelseledamöterna och de 
mera aktiva medlemmarna inte enbart höga funktionärer inom respektive 
nykterhetsorganisation. De beklädde också vanligtvis någon post inom 
den samhälleliga nykterhets vår den och hade i regel även politiska upp
drag. Den lokalpolitiska karriären i kommunalfullmäktige och landsting 
var fortfarande, både inom folkpartiet och socialdemokratin, beroende av 
nykterhetsorganisationernas godkännande, då dessa direkt och indirekt 
kontrollerade och var intressenter i respektive partiers listkompositioner 
inför valen. 

UNC var det forum, där nykterhetsorganisationer, politiker och 
funktionärer inom nykterhets vår den kunde träffas och göra upp om nyk
terhetspolitiska handlingsalternativ. Informationsmöjligheterna var ytterst 
goda. Det gällde såväl de interna, då medlemmarna genom sina funktioner 
i olika kommunala organ hade goda möjligheter att så snart det nykter
hetspolitiska systemet hotades få reda på detta som de externa, där den 
nykterhetsvänliga pressen, som stod till UNC:s förfogande, direkt kunde 

2 användas i opinion s skapande syfte. 
Pressens roll var av avgörande betydelse, då UNC genom denna 

1 Länsnykterhetsnämndens prot 1945. 
2 UNC:s betydelse kan i denna skildring verka överbetonad, men just 

denna typ av organisation hade ett avgörande inflytande på hur 
organisationerna förmådde att samla sig och genomdriva sina mål
sättningar. UNC var inte den enda organisationen i sitt slag i länet. I 
många kommuner fanns samarbetskommittéer mellan nykterhetsorg. och 
religiösa org. Några protokoll från dessa samarbetsorgan, utöver 
UNC, har tyvärr inte återfunnits. Vid intervjuer med kommunalmän 
har dock bekräftats att dessa organ, som i regel kom till i samband 
med förbudsomröstningen, spelat en motsvarande roll. Samarbets-
kommittéerna verkade nivellerande på partigränserna i nykterhetspol. 
spörsmål, (intervj. m Ferd. A. Sandberg, Sävar) Samarbetskommittéer 
finns fortfarande, men deras uppgifter sträcker sig nu inte längre än 
till arrangerande av folknykterhetens dag, vilken fortfarande förmår 
att samla stort intresse i länet. 
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direkt kunde slå larm och skapa opinion. 
Exempel på hur UNC fungerade som påtryckningsorganisation i nyk

terhetsfrågor är legio. Det skulle ta allt för stort utrymme i anspråk, att 
redogöra för samtliga de ärenden där föreningen aktiverade sig. Det får 
därför räcka med några exempel, som visar hur skickligt Centralföre
ningen manövrerade i tills tån ds ärenden där stadsfullmäktige var av annan 
åsikt och ville ge tillstånd. 

Dessa ärendens slutgiltiga avgörande visar tydligt vilken maktposition 
Centralföreningen ägde i Umeå stad men också vilket väl utbyggt kon
trollnät man förfogade över i politiska och nykterhetsvårdande instanser. 

Systemaktiebolaget hade den 17 mars 1944 till länsstyrelsen ingivit en 
ansökan om tillfälliga rättigheter till utskänkning av spritdrycker och vin 
för allmänheten i hotell Margareta i samband med lantbruksmässan 3-12 
juli. Lantbruksmässan var av rikskaraktär med utställare och represen
tanter från hela landet. Länsstyrelsen remitterade ärendet till nykter
hetsnämnden i Umeå stad för yttrande. 

Nykterhetsnämnden var för en gångs skulle inte enig: "Efter före
dragning av till ärendet hörande handlingar, och sedan i ärendet in
gående överlagts, beslöt nämnden, enär nämnden är av den uppfatt
ningen, att vid förekommande större folksamlingar av här ifrågasatt art, 
sprit- och vinutskänkning snarare bör minskas än ökas genom tillfälliga 
rättigheter..." 

De två som röstade emot var också helnykterister, varför läget före
föll allvarligt. 

UNC tog omedelbart upp frågan och Sigurd Karlsson fick redogöra för 
2 turerna i nykterhetsnämnden. Dessa diskuterades sedan ingående. 

Stadsfullmäktiges ordförande Elon Dufvenberg hörde till dem som yttrade 
sig i saken. "Herr Dufvenberg förutsåg en kraftmätning i stadsfullmäk
tige. Ett skäl som han ansåg böra komma fram för avslag var att stads
fullmäktige principiellt sett inte hade anledning 'göda* familjen Hammar-
berg , som håller på att tjäna sig rika på Stora Hotellet, med en ny 
rättighet. Det fanns ingen anledning att monopolisera rusdryckshan te-

4 ringen. . " 

Inför denna skrämmande situation beslöt man i stället att uppvakta 
landshövdingen och begära "stängning av förefintliga utskänknings- och 

1 Nykterhetsnämndens protokoll 4/4 1944 § 12. 
2 UNC protokoll 11/4 1944 § 7. 
3 Ägare till Stora Hotellet och hotell Margareta. 
4 UNC protokoll 11/4 1944 §8. 
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utminuteringsställen"* under mässan. En kommitté bestående av Birger 
Bergling samt ordföranden i nykterhetsnämnden, Sigurd Karlsson och 
ordföranden i länsnykterhetsnämnden, Elof Lindgren, fick i uppdrag att 

2 uppvakta landshövdingen. 
Stadsfullmäktiges ordförande redogjorde för frågans läge i ett annat 

forum, UNC, innan ärendet kommit upp i fullmäktige, och gav riktlinjer 
för hur man borde agera. I UNC fanns fullmäktigeledamöter av andra 
partifärger. Dufvenbergs argument kom också att finnas med i den 

4 skrivelse, som man samma dag avsände till stadsfullmäktige. 
Nykterhetsnämndens ordförande i Umeå stad och ordföranden i läns

nykterhetsnämnden ingick i den kommitté som skulle uppvakta lands-
hövdningen, Elof Lindberg. 

UNC hade ett gott försprång och kunde genom att man förfogade över 
nyckelpersoner i samtliga instanser ro hem spelet. Berglings schackdrag, 
att begära totalstopp för utminutering och utskänkning, vilket lovordades 
i pressen, var också en faktor som tvingade motståndarna på defensiven. 

En liten eftergift tvingades dock nykterhets vännerna till i samband 
med lantbruksmässan, när restaurang Sävargården sökte tillfälliga rät
tigheter för utskänkning av sprit, vin och öl under en kväll, för en 
middag, som anordnades av Svenska Veterinärläkarföreningen. Nykter
hetsnämnden förklarade att man principiellt var motståndare till dylika 
tillfälliga rättigheter och att man i detta fall inte heller borde ha anled
ning att frångå sina principer. Avsteget motiverades dock av att det här 

4 rörde sig om en riksorganisation och ett enstaka tillfälle. 
Betydligt hårdare strider blev det i fråga om rättigheter till en pla

nerad restaurang i kvarteret Minnet under 1945-46. Nykterhets vännerna 
aktiverade sig tidigt och långt innan de byråkratiska kvarnarna börjat 
mala hade de planerat sina strategier mot tillståndsbeviljande. Stads
fullmäktiges ordförande Elon Dufvenberg informerade redan under hösten 
1945 UNC om det planerade husbygget. Han meddelade också att han 
hade sina dubier Över hur stadsfullmäktige skulle handla i en even
tuell tillståndsfråga.^ 

1 Ibid §10. 
2 Ibid. 
3 Ibid. bilaga. 
4 Nykterhetsnämndens prot. 8/5 1941 §1. Birger Berglings hustru Ellen 

B. reserverade sig mot beslutet under hänvisning till att det vore o-
logiskt att bryta mot den ovan deklarerade principen. 

5 UNC prot. 29/10 1945 §6. 
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Nykterhetsnämndens ordförande, Sigurd Karlsson, redogjorde i janua
ri 1946, innan ärendet behandlats i nämnden eller stadsfullmäktige, för 
hur man i nykterhetsnämnden skulle förfara i ärendet.1 

Man beslöt härvid i UNC att uppskjuta diskussionen till årsmötet i 
slutet av månaden, eftersom stadsfullmäktige inte skulle behandla ärendet 
förrän 18 februari. 

Diskussionen vid årsmötet var stundom het. Länsnykterhetsnämndens 
ordförande, tillika distriktstemplaren i IOGT, Elof Lindgren, gav en 
känga till socialdemokraterna, för att få till stånd en rättning i leden. 
"Om arbetarrörelsen, som tidigare rätt konsekvent stått på nykterhets-

2 sidan nu skulle börja intaga en annan hållning, var detta ödesdigert." 
Enigheten var dock orubbad, när det gällde motståndet mot krogen i 
kvarteret Minnet. 

I nykterhetsnämnden avstyrktes sedan enhälligt krogprojektets till
ståndsäskande och nämnden inkom med en motiverande skrivelse till 

3 stadsfullmäktige. 
Stadsfullmäktige remitterade ärendet till första beredningsutskottet, 

4 "som hade att inhämta utlåtande jämväl från nykterhetsnämnden." 
Första beredningsutskottet beslöt, efter omröstning, där tre ledamöter 

röstat för avstyrkande och tre ledamöter för tillstyrkande, att tillstyrka 
Systemaktiebolagets hemställan. Ordförandens utslagsröst fällde avgöran-

5 det och mot beslutet reserverade sig två ledamöter. 
UNC förhöll sig inte overksam. I en skrivelse till stadsfullmäktige 

förklarade sig föreningen stå på nykterhetsnämndens sida. De argument 
man främst använde sig av var, att fylleriförseelserna i staden markant 
skulle öka, om ytterligare en restaurang beviljades tillstånd: "Nykter
hetsnämndens procentsiffror för restaurangspritens andel i orsakerna till 
fylleriet i Umeå överensstämmer med motsvarande siffror från den under
sökning som genom 'snabbutredningens' försorg verkställdes i ett 30-tal 
städer. . . Om nu en spritrestaurang i Umeå helt eller delvis utgör or
saken till omkring 45% av fylleriförseelserna enbart inom staden, torde 
reflexionerna angående vad som blir följden ur nykterhets synpunkt vid 

g 
inrättandet av ytterligare en spritrestaruang göra sig själva." Vidare 

1 Ibid. 15/1 1946 §2. 
2 Ibid. 28/1 1946 §16 L menade att socialdem. trovärdighet inför nyk

terhetsvänliga väljare också stod på spel. 
3 Nykterhetsnämndens prot. 6/2 1946 §20. 
4 Stadsfullm. prot. 18/1 1946 §24. 
5 Ibid. ser. B nr 18 a-b 
6 UNC prot 7/2 1946 bil. 
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påpekade man att främst ungdomen måste skyddas från det onda som 
restaurangspriten skulle medföra. 

UNC:s cirkulärskrivelse, som också publicerades i pressen, anmäldes i 
stadsfullmäktige den 15 februari i samband med omröstningen därstädes 
om tillstånd för restaurangen i kv. Minnet. Diskussionerna blev långa 
och heta, men nykterhets sidan förlorade omröstningen med 14 röster för 
tillstyrkande mot 12 röster för avstyrkande. "Stadsfullmäktige hade, 
alltså, i ärendet beslutat att tillstyrka framställningen.1,1 

Magistraten hade förutom beredningsutskottet kopplats in för att avge 
yttrande. I en inlaga till stadsfullmäktige bemötte magistraten de tidigare 
skrivelserna från nykterhetsnämnden och UNC och förordade tillstånds-
givning. Magistratens skrivelse avfärdade också påståendena om att 
tillståndsgivning i själva byggnadsskedet skulle vara olagligt. Några 
juridiska hinder för beviljande av tillstånd förelåg alltså inte enligt 
magistraten. "Varken lagen eller dess förarbeten synes lägga hinder i 

2 vägen för en sådan prövning", hävdade borgmästaren Arne Fallenius. 
Länsstyrelsen tog inget intryck av stadsfullmäktigebeslutet. System-

3 aktiebolagets hemställan om rättigheter bifölls inte. 
Länsstyrelsens resolution behandlades i stadsfullmäktige den 17 april, 

varvid häradshövding J. Wandén, ordf. i första beredningsutskottet, och 
4 o regementskassören G. Lindblad yrkade: "att stadsfullmäktige, matte 

besluta att hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär över länssty
relsens resolution"...^ Yrkandet godtogs av fullmäktige, som också över
klagade ärendets behandling. 

Centralföreningen reagerade åter snabbt. Man beslöt att förhöra sig 
hos landshövding Lindberg, huruvida denne ansåg sig betjänt av att 
nykterhetsvännerna i staden anordnade ett opinionsmöte, som stöd för 

0 länsstyrelsens beslut. 

1 Stadsfullm. prot. 15/2 1946 §51. 
2 Ibid. ser B nr 36. 
3 Ibid. ser B nr 96. 
4 Lindblad hade lyckats komma in i stadsfullmäktige som "vilde" på ett 

program, som var klart nykterhetsfientligt. Han drev också med 
Umeåsystemet och stadens nykterhetspolitik i sin propaganda inför 
valet. Genom att socialdemokraternas två officiella listor konkurrerade 
så hårt med varandra lyckades Lindblad bli invald på sin spränglista 
(VK 2/10 -42). Lindblad var den första socialdemokratiske fullmäkti
geledamoten, som fullt och fast tog avstånd från den av nykterhets
rörelsen inspirerade nykterhetspolitiken. Hans valafficher drog ett 
löjets skimmer över nykterhetsfrågan. 

5 Stadsfullm. prot. 17/4 1946 §143. 
6 UNC prot. 26/4 1946 §5. 
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Opinionsmötet kom också till stånd i Umeå stads kyrka. Mötet resul
terade även i en skrivelse, adresserad till Konungen. Skrivelsen ut
gjorde en uppbackning av länsstyrelsens åtgärder och ett skarpt för
dömande av stadsfullmäktiges handlande. 

"Vi finner det anmärkningsvärt, att Umeå stadsfullmäktige överklagat 
Länsstyrelsens beslut om avslag, då oss veterligt Stadsfullmäktige aldrig 
begärt några spriträttigheter för fastighetsbolaget Minnet. Några sakliga 
skäl ha ju inte heller anförts, och enligt uppgifter i ortspressen har vid 
beslutets fattande i debatten framhållits, att överklagandet borde ske för 
att opponera mot tjänstemannaväldet - en i och för sig aktningsvärd 
avsikt, men tillfället synes oss vara synnerligen illa valt, då tjänste
mannaväldet1 denna gång givit ett för samhället utmärkt resultat."1 

Skrivelsen, som omfattade nio foliosidor, tog också upp nykterhets
rörelsens gamla argument från tiden då striden om det lokala vetot och 
totalförbudet stod som hetast. De grupper, som sökte tillståndet och de 
som befrämjade dess tillkomst, var ute efter snöd ekonomisk vinning. En 
av representanterna för restaurangbolaget hade nämligen motiverat sprit
rättigheternas oumbärlighet med att restaurangen skulle bli räntabel. 
"Onekligen är detta att tala direkt och utan omsvep. Men oss förefaller 
detta tänke- och talesätt cyniskt och skrämmande. Det är rena och 
osminkade privatkapitalismen i sin prydno, som ingenting har till övers 

2 av hänsyn till medmänniskorna och av samhälleligt ansvar. " 
Man frågade sig sedan efter samma mönster, vilka det skulle bli som 

kom att frekventera och göra restaurangen lönsam:" Är det förvaltarna 
av andras medel, och om vilka det möjligen senare kommer att heta: 'Or
sak högt uteliv.' - Är det 'rattens gentlemän', som med sin 'lagliga 
ranson' inom sig skola medverka till att göra trafikens olycksstatistik 
ännu dystrare? - Eller är det ungdomen, man tänker på? Skall ungdo
men, som är samhällets dyrbaraste tillgång, komma till denna populära 
spritrestaurang och där tillägna sig spritvanor, som med matematisk 
säkerhet skall göra några procent av dem till 'måttlighetssupare', vane-

3 drinkare, alkoholister?" 

Motargumenten staplades sedan på varandra och skrivelsen avslutades 

1 UNC skrivelse till konungen 11/5 1946. Motståndarna hade skjutit in 
sin kritik på främst landshövd. Lindberg, länsnykt.n. ordf. E Lind
gren och nykt.n:s ordf. S. Karlsson, vilka anklagades för förmyn-
dar- och översittarfasoner. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 
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sålunda: "Slutligen må erinras om, att den västerbottniska befolkningen 
sedan gammalt har varit känd för ett nyktert levnadssätt. Det är en be
römmelse, som vi ha all anledning att slå vakt om. Vi våga därför i un
derdånighet hemställa, att Länsstyrelsens beslut om avslag må faststäl-
las."1 

Regeringen avslog också stadsfullmäktiges besvär över länsstyrelsens 
resolution. ^ 

I UNC kunde man njuta av segern: "Då detta beslut (Länsstyrelsens 
res.) överklagades hos högsta instans, avfattade Centralföreningens 
styrelse en skrivelse, i vilken den med skärpa förde nykterhetsfolkets 
talan. Skrivelsen publicerades i samtliga umetidningar samt insändes till 
länsstyrelsen. Länsnykterhetsnämnden, som hade att officiellt yttra sig, 
gjorde en större utredning och kom till det resultatet, att både formella 
och reella skäl talade för bifall till Länsstyrelsens avslag. Regeringen 

3 sanktionerade också Länsstyrelsens beslut." 
Krogen i kv. Minnet var tills vidare ett minne blott. Förbudsideologin 

hölls också levande i Centralföreningen genom att man ofta hade diskus
sionsämnen som tog upp alkoholfrågans definitiva lösning. 

I en sådan debatt, där ämnet för diskussionen rörde sig om begrep
pet, "alkoholfri kultur", yttrade sig Gustav Roséns gamle vapendragare 
från 1910 -och 20-talen, sakföraren J.F. Jakobsson: "Med verklig bravur 
talade han för rusdrycksförbud. Visst kunna människorna tala vackert, 
menade han, men den verkliga sanningen är den, att så länge frestelsen 
finns kvar, så länge kommer allt för många människor att falla offer för 

4 rusdryckerna. Tag bort frestelsen och du kan rädda människorna." 
J.F. Jakobsson deltog så sent som 1950 i en diskussion över ämnet, 

"Kan något positivt resultat åstadkommas för nykterhetens lösning med 
det nykterhetsarbete, som i nuvarande tid bedrives?" Talaren krävde 
här hårda åtgärder: "Herr Jakobsson underströk behovet av en bestäm-

1 UNC skriv. t. kon.. 11/5 -46. 
2 Stadsfullm. prot. 18/10 1946 §372. 
3 UNC årsber. 1946. 
4 UNC prot. 29/10 1948. Tidningsklipp och referatet sign. B-g (Berg-

ling) UNC hade öppna kanaler till alla tre tidningarna i staden. Berg-
ling refererade i VK, Dufvenberg i VF och Nils Edin i UB. Referaten 
var långa och referenterna hade till synes full frihet att framlägga 
sina åsikter. Några negativa kommentarer infördes inte heller från 
redaktionernas sida. UB, som under förbuds striden och Umeåsyste
mets tid, i hätska ordalag polemiserat mot nykterhetsrörelsen, hade 
stämt ned tonen och annonserade tomi IOGT:s Månads- och Pro
gramblad. I dessa annonser framställde man sig som "de moderata 
nykterhetsvännernas tidning. " 
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dare målsättning, t ex kraftigt hävdande av förbudskravet.11 * 
Ett annat ämne, som diskuterades flitigt i UNC, var ett förslag från 

brandchefen G. Björn att absolutism skulle vägas in som en mycket 
viktig merit hos arbetssökande inom kommunala och statliga tjänster. 
Absolutism borde krävas för de mest ansvarsfulla tjänsterna och vid lika 
meritering för t ex två sökande skulle den som var absolutist ha före
träde. Detta borde klart sägas ifrån i statliga såväl som kommunala 

2 författningar. 
UNC beslöt också att sända en skrivelse till de kommunala myndighe

terna i ärendet. Denna skrivelse hejdades, men frågan debatterades liv
ligt i pressen. 

Umeå stads nykterhetsnämnd 

Som framgått av ovanstående redovisning av nykterhetsförbundens so
ciala kontrollfunktioner, så spelade nykterhetsnämnden en icke obetydlig 
roll, när det gällde att tillvarata organisationernas nykterhetspolitiska 
intressen. 

Nämnden kan under 1940- och 1950-talen karaktäriseras som ett nyk
terhetsorganisationernas instrument i själva stadsfullmäktige, då den be
stod av i nykterhetsföreningarna aktiva ledamöter. 

Ordföranden Sigurd Karlsson och ombudsmannen Eric Thalén fortsatte 
oförtrutet och med aldrig sinande energi det arbete som Birger Bergling 
lagt grunden till under föregående decennier. 

Nämnden kom också att utnyttja sina resurser till bristningsgränsen i 
sina ambitioner att begränsa och förhindra tillkomsten av nya utminute-
rings- och utskänkningsrättigheter. 

Man arbetade också aktivt ute på fältet för att söka förhindra ökat 
fylleri, speciellt bland ungdom. 

Nämndens ledamöter, främst Sigurd Karlsson, besökte ofta hem, om 
vilka det rapporterades att nykterhetsläget inte var gott. Karlssons 
besök var inte alltid ovälkomna. Det framgår av protokollen att det ofta 
var missbrukarna själva eller deras anhöriga som ringde efter hjälp. 
Karlsson begav sig nästan alltid, vilken tid på dygnet rapporterna än 
inkom, åstad för att bringa hjälp. 

Nykterhetsnämnden och nykterhetsföreningarna hade också informella 

1 UNC prot 14/11 1950 §5. 
2 UNC prot. 3/4 §11, 22/5 §7 1944, prot 5/3 §5, 15/3 §15 1945. 
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s k "spritspioner", som främst bevakade de olika näringsställena i staden 
där man kunde förvänta att reglerna inte alltid följdes så strikt. Nyk
terhetsnämnd och nykterhetsföreningar arbetade handgripligt med vad 
man ansåg vara de stora samhällsproblemen. Det är därför inte att undra 
på att man ofta stötte sig med enskilda människor eller grupper i sam
hället. Nämndens och organisationernas nykterhetspolitik var en påtaglig 
realitet i det dagliga livet i Umeå, åtminstone fram till motbokens av
skaffande och därmed förnyade lagar på det alkoholpolitiska området. I 
Umeå och Västerbotten tillämpades det kontrollsystem som lagen gav 
spelrum för den yttersta gränsen och understundom också utöver denna 
gräns. 

Denna restriktiva politik hade medfört att Västerbotten saknade ölut-
skänkningslokaler i egentlig mening. Ölet eller pilsnern betraktades av 
ny kterhets vännerna, som en farlig inkör sport till missbruk och man väg
rade att på något sätt jämka på restriktionerna. Pilsner kunde inte säljas 
i vanliga affärer utan fick enbart saluföras vid utminu terings ställen vid 
bryggerierna eller genom utkörning. Kontrollen gentemot bryggerierna 
var härvid mycket hård. Nykterhetsnämnderna gjorde varje kvartal upp 
listor över personer, som inte fick tillhandahållas pilsner. Bryggerierna 
fick nogsamt rätta sig efter /nämndernas beslut, annars var licenserna i 
fara. Ibland gällde ölförsäljningen inte bara enskild person, utan också 
kollektiv, som då en stor smides verks tad i Umeå drabbades av nämndens 
bannstråle. Nämnden la sig också i ölutkörarnas lönesättning. Ett umeå
bryggeri började betala ölutkörarna enligt ett ackordsystem, där antal 
försålda flaskor, hade inverkan på ackordets storlek. Detta tilltag kunde 
inte godkännas av nämnden, som omedelbart slog bakut. Nämnden under
rättade bryggeriledningen om att man riskerade sin licens om man skulle 
tredskas och behålla det nya lönesystemet. Bryggeriet tvingades att 
återgå till den gamla avlöningsformen för sina ölutkörare. * 

Det var inte bara ölutskänkningstillstånd som nämnden hade att be
vilja. Man hade också kontrollen över läskedryckslicenserna för de van
liga kaféerna, konditorierna och övriga näringsställen. Det låg därför 
strängt i den enskilde näringsidkarens intresse att hålla sina lokaler 
"torra", då man annars löpte risken att i framtiden bara få servera mjölk 

2 till sina gäster. 

1 Nykterhetsnämndens protokoll 25/2 1944 §§28, 29. Ångb ryggeriet 
tvingades i anledning av missbruket i smidesverkstaden att inställa 
sina leveranser till dylika företag. N.nrs prot 4/4 1944 §13. 

2 Ibid. Ansökn. inkom kontinuerligt och behandlades i nästan samtliga 
protokoll. 
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Frisörer kunde inte sälja hårvatten utan speciellt, av nykterhets
nämnden, utverkat tillstånd och bensinstationsföreståndare hade inte rätt 
att handla med denaturerad sprit och dylika preparat utan nämndens 
godkännande. 

Alla varor och preparat som kunde misstänkas användas för miss
bruksändamål lades under nämndens domvärjo. 

Inte förrän 1949 och då ytterst baserad på en hemställan från stads-
fiskalen var nämnden villig att släppa på de restriktioner som kontroll
styrelsen utfärdat för handeln med alkoholhaltiga preparat 1929. Nämn
dens motivering var att det stora antalet affärer som nu fanns gjorde att 
kontrollen i det närmaste var illusorisk.1 

Ett mycket segslitet tills tån ds sökan de avseende pilsnerrättigheter, 
1/3-dels liter till spisande gäst, för restaurang Sävargården utgjorde en 
följetong i nämndens protokoll under åren 1944-46 innan ärendet i slutet 
av det sista året fick sin för restaurangen lyckliga epilog. Innan dess 
hade emellertid turerna varit många och diskussionerna heta. Tillståndet 
beviljades inte heller till restaurangens föreståndarinna, som tydligen 
inte ansågs pålitilig i så viktiga ärenden. Föreståndarinnan hade vid 
upprepade tillfällen ansökt om rättigheter, men alltid fått avslag, då man 
från länsmuséets sida kom på hur man skulle lösa det delikata problemet. 
Man lät landsantikvarien Gunnar Westin ansöka om rättigheterna och efter 
ingående diskussion i ärendet beslöt nämnden tillstyrka bifall. Nämnden 
ansåg dock, att det i yttrandet skulle omnämnas, att länsstyrelsen 
"borde särskilt pröva huruvida Westin skulle kunna anses lämplig att 
handhava nämnda rättigheter, då det torde möta svårigheter för honom 
att utöva den starka och effektiva kontroll över serveringen, som måste 

2 anses vara erforderlig." 
Westin fick själv skriva till länsstyrelsen och efter en hel del turer 

kunde tillståndet föras i hamn. "Enär herr Westin gjort sig känd för 
skötsamhet och redbarhet och i övrigt anses lämplig förestå rörelse av 
berörd art, beslöt nämnden tillstyrka bifall till den gjorda ansökan, men 
på villkor att endast en Pilsnerdricka serverades till gäst, som intager 

o o 3 o måltid bestående av lagad mat." Beviljandet av så restriktiva pilsner
rättigheter, som det här rörde sig om, sågs inte som något rutinärende 
från nykterhetsnämndens och länsstyrelsens sida. Museistiftelsen som 

1 Nykterhetsnämndens prot. 13/6 1949 §98. 
2 Ibid. 16/2 -46. 
3 Ibid. 12/5 1947. 
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hade intressen i Sävargården, fick uppbåda alla sina krafter för att ef
ter tre års fruktlösa ansökningar slutligen få tillståndet i hamn. Stora 
Hotellet, som tidigare drivits av Systemaktiebolaget, men som övergått i 
privata händer, var nu som tidigare en nagel i ögat för nykterhets
nämnden, som tillsammans med länsnykterhetsnämnden ansträngde sig till 
det yttersta för att förhindra utskänkning och överträdelse av de 
stränga restriktionsbestämmelserna. 

Familjen Hammarberg, som ägde hotellet, hade också etablerat sig som 
restaurangägare i Lycksele och i samband med att denna köping blev 
stad 1948 hade Hammarberg lagt in om spriträttigheter även för Stora 
Hotellet därstädes. Dessa rättigheter hade också godkänts av stadsfull
mäktige, där nykterhetsfolket hade majoritet. I Lycksele ansåg man tyd
ligen att en stad, främst som service åt besökande affärsmän, borde ha 
en restaurang med spriträttigheter. Rättigheterna i Lycksele blev föremål 
för upprörda diskussioner bland nykterhetsvännerna i länet, som kon
centrerat alla sina krafter på att förhindra rättigheter för ett annat 
restaurangprojekt i Skellefteå, vilket man också efter hårda strider 
lyckades med.* 

Nykterhets vännerna stod nu inför det faktum att en familj hade kont
rollen över två spriträttigheter och att samma familj hade sökt och fort
farande sökte rättigheter för hotell Margareta i Umeå. Detta var helt mot 
nykterhetsrörelsens principer, då det stred mot det gamla axiomet, att 
handel med alkoholhaltiga drycker inte fick gynna privata intressen. 

Nykterhetsrörelsen, som sådan, engagerade sig denna gång endast 
sporadiskt i kampen mot familjen Hammarberg och Stora Hotellet. Man 
överlät åt nykterhetsnämnd och länsnykterhetsnämnd att handlägga 
ärendet. 

Länsnykterhetsnämnden hade främst noterat, att Stora Hotellet från 
den tidpunkt då Hammarberg övertog rörelsen från systembolaget, mer 
än fördubblat försäljningen av alkoholhaltiga drycker, trots att samma 
restriktioner som gällt för systembolaget också gällde för Hammarberg. 
Detta måste, menade man, var en följd av att reglerna inte längre till-

2 lämpades när restaurangens skötsel låg i privata händer. 
Lönsamhetsargumentet var Hammarbergs drivfjäder och några större 

möjligheter att inifrån kontrollera försäljningen stod inte längre till buds. 
Systembolagets huvudmannaskap över restaurangen hade inneburit att 

1 IOGT distr. prot. 4-6/6 1949 §23. 
2 Länsnykterhetsnämndens prot. 19/4 1947 §12. 
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man via bolagets styrelse hade stora möjligheter till insyn i restaurang
ens skötsel och dess tillämpning av restriktions sy s teme t. 

Man måste därför tillgripa andra, sedan länge väl beprövade metoder, 
för att komma åt de förmodade överträdelserna av regelsystemet, som de 
ökade försäljningssiffrorna så tydligt indikerade. 

En sådan metod var användandet av spritspioner, som besökte res
taurangen och gjorde beställningar utöver den tillåtna ransonen. Lycka
des en sådan beställning anmäldes detta till myndigheterna och restau
rangen kom i bästa fall undan med en varning. Överträdelser kunde 
också leda till att spriträttigheterna drogs in. I affären med Stora 
Hotellet hade nykterhetsnämnden och länsnykterhetsnämnden dock ett 
ännu mer värdefullt kort att spela ut, då man lyckats få tag i en an
givare, en f d extra servitör, som var villig att avslöja restaurangens 
vanligaste metoder för att kringgå ransoneringsreglerna. Angivaren, som 
efter sin korta séjour på Stora Hotellet studerade vid en folkhögskola, 
insände ett långt skriftligt vittnesmål till Umeå stads nykterhetsnämnd 
och i denna skrivelse påpekades att ett av de vanligaste sätten att sätta 
reglerna ur spel praktiserades främst vid beställningar. En firma i 
staden kunde exempelvis beställa en enklare och mycket billig maträtt, 
som dock berättigade konsumenten "full ranson" dvs 15 cl starksprit. 
Beställningen kunde avse 25 personer, men till måltiden infunno sig 
endast fem personer, som förvisso inte spisade "pytt i panna". Man 
förplägades i stället med de mest luculliska anrättningar lokalen förmådde 
att erbjuda. Några som helst restriktioner i fråga om dryckjom för dessa 
sällskap förekom inte heller, då varje person, som deltog i måltiden 
kunde dricka för fem, enär notan skrevs enligt beställningsalternativet 
och alltså innefattade 25 personer. ^ Den viktigaste förutsättningen för 
att detta system skulle fungera var att notorna alltid stämde med de 
skriftliga beställningarna, och då man får förmoda att bägge parter var 
införstådda med ett dylikt arrangemang, var risken ytterst liten för att 
någon utomstående vid en eventuell revision skulle ha möjlighet att upp
daga några oegentligheter. 

Angivaren angav också andra överträdelsealternativ, främst avseende 
enskilda individers möjligheter att få en extra styrketår utöver den lag
liga ransonen. I andra städer var sådana problem inte oöverstigliga och 
man behövde inte heller bryta mot lagen för att få en extraranson, då 
man kunde alternera mellan olika utskänkningsställen. Visserligen var 

1 Nykterhetsnämnden bil. t. prot. 1949. Servitörens brev. 
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detta förenat med en viss obekvämlighet, som dock lätt kunde utstås. Ett 
dylikt förfaringssätt gick också utmärkt i en ort med bara två restau
ranger med tillstånd, då man fyra timmar efter det man serverats sin 
ransonsgivande måltid var berättigade till en ny sådan. I regel fanns 
emellertid väl utbildade kontakter mellan krogägare, gäster och myndig
heter vilka innebar att myndigheterna ofta såg åt sidan vid måttliga 
övertramp. Någon sådan praxis hade inte haft möjlighet att utbildas i 
Umeå och därför var fusk mot bestämmelserna betydligt svårare, men 
förekom likväl. Det vanligaste sättet var att obemärkt försöka förflytta 
sig mellan restaurangens olika avdelningar i jakten på en dubbel ranson. 
Stora Hotellet var uppdelat i tre restaurangavdelningar, första, andra 
och tredje klass, där tredje klass var den enklaste lokalen. Tredje klass 
låg också avskild från de övriga, varför det var lätt att från andra 
klass ta sig dit och bli serverad och efter en viss tid återvända till den 
ursprungliga lokalen för nästa runda. Utskänkningstiderna medgav att 
man på detta sätt skulle kunna komma i åtnjutande av tre ransoner om 
man orkade sitta mer än åtta timmar. 

Den f d servitören påpekade också i sin skrivelse möjligheterna till 
förflyttning mellan olika avdelningar inom restaurangen och angav också 
att han, då han påpekat missförhållandena för hovmästaren, snabbt 
nedtystats. 

Angivelseskriften åstadkom en kedjereaktion av åtgärder från nykter
hetnämndernas sida. Man såg nu ett gyllene tillfälle att komma Ham
marberg och Stora Hotellet inpå livet. De påstådda överträdelserna polis
anmäldes omedelbart och den påbörjade polisutredningen togs som intäkt 
för ett överklagande i högsta instans, Kungl. Maj:t, över de till Ham
marberg och Stora Hotellet i Lycksele av därvarande stadsfullmäktige, 
länsstyrelse och systembolag beviljade rättigheterna. Kungl Maj:t lämnade 

o 2 dock länsstyrelsens besvär utan åtgärd. 
Länsnykterhetsnämnden kom dock, främst genom ordföranden Elof 

Lindgren, att själv driva processen mot Stora Hotellet genom andra 
kanaler, då det började stå klart för nämnden att landsfogdens under
sökning inte skulle föranstalta allmänne åklagaren att föra talan mot 
Hammarberg. 

Lindgren skrev nu till Socialstyrelsen i Stockholm och påtalade miss
förhållandena vid Stora Hotellet. Socialstyrelsen kunde emellertid inte 

1 Nykterhetsnämnden, bil. t. prot 1949. Servitörens brev. 
2 Länsnykterhetsnämnden, bilagor t. prot. 1949. Prot 12/12 -49. 
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ingripa, men Lindgren informerades per telefon av en byråinspektör 
Wiklund om att ärendet lämpligast kunde överlämnas till Kontrollsty
relsen, vilket också skedde: "Efter överläggning beslöt nämnden dels att 
översända polisrapporten till Kontrollstyrelsen med anhållan om under
sökning och överläggningar med nämndens arbetsutskott, samt om åtgär
der till undanröjande av påvisade missförhållanden, dels och att upp
draga åt ombudsmannen att hos allmänne åklagaren hemställa om uppskov 
med beslut i åtalsfrågan i avvaktan på Kontrollstyrelsens undersök-

..1 ning. " 
Kontakterna med Kontrollstyrelsen ledde till att en byråchef därifrån 

avreste till Umeå och konfererade med direktörerna Hammarberg och 
Markström vid Stora Hotellet och representanter för länsnykterhets -
nämnden. Man enades därvid om att föreståndaren för utskänkningsären-
den för restaurangen skulle bytas ut. Stora Hotellet måste även stänga 

2 nedre avdelningen, dvs tredje klassens krog. Länsnykterhetsnämnden 
hade haft stora förhoppningar om att själva tillsammans med system
bolaget få utse föreståndare för utskänkningsrörelsen vid hotellet. Hade 
detta lyckats skulle man ha fått total kontroll över utskänkningen. Denna 
kontroll hade man tidigare haft under den tid som Systemaktiebolaget ägt 
Stora Hotellet.** 

Länsnykterhetsnämnden svävade uppenbarligen i den tron att Ham
marberg skulle ge vika även på denna punkt i samband med förlikningen 
eftersom man deklarerade: "Nämnden beslöt godkänna i ärendet sålunda 
vidtagna åtgärder samt förklarade sig icke längre vidhålla tidigare yr
kanden om rättsliga åtgärder mot Stora Hotellets ledning och service-
personal . " 

Hammarberg lyckades emellertid genom att själv ansöka om rättighe
terna och genom att hans ansökan godkändes av länsstyrelsen undvika 
att få en av systembolaget utsedd hovmästare, som ansvarig för sprit
rättigheterna, eller, vilket länsnykterhetsnämnden föreslagit, som alter-

5 nativ en av Kontrollstyrelsen godkänd kvalificerad fackman. 
Länsnykterhetsnämnden kunde trots upprepade ansträngningar inte få 

länsstyrelsen att ändra sitt beslut rörande Hammarbergs lämplighet som 
föreståndare, men en liten seger vann man i och med att länsstyrel-

1 Länsnykterhetsnämnden, bilagor t. prot. 1949. Prot 19/6 1950. 
2 Ibid. prot 16/10 1950. 
3 Ibid. prot 20/6 1949. 
4 Länsnykterhetsnämndens prot 16/10 1950. 
5 Ibid. 8/9 1951. 
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sen gick med på nämndens krav på att resolution för föreståndaren 
endast meddelades för ett år i taget. Denna resolution gällde för hotellen 
i Umeå och Lycksele. * 

Kampen mot Hammarberg, som påbörjades 1949, sträckte sig över tre 
år trots att allmänne åklagaren redan under våren 1950 beslutat om att 
åtal inte skulle väckas. Länsnykterhetsnämnden godkände inte polisens 
utredning och åklagarens ställningstagande utan drev med alla till buds 
stående medel frågan till dess spets utan att möta protester från sam
hället och pressen. Nykterhetsfolkets ställning var fortfarande så stark i 
det lokala samhället att inga krafter offentligt tordes utmana vare sig 
dess ideologi eller det kontrollsystem man byggt upp. I detta exempel 
friades Hammarberg visserligen av de polisiära myndigheterna och Kungl. 
Maj: t ogillade länsnykterhetsnämndens besvär mot honom, men han 
tvingades ändå till så betydande eftergifter, som stängning av en res
taurangavdelning. Han fick sin föreståndare för utskänkning avskedad 
och fick själv överta rättigheterna, som hädanefter endast beviljades för 
ett år i taget, vilket innebar att han alltid hade nykterhetsnämndernas 
damoklessvärd hängande på en skör tråd över sitt huvud. 
Länsnykterhetsnämnden, som i detta ärende engagerade sig med full 
kraft, lyckades sålunda bara vinna en halv seger. Man hade tagit de 
påstådda oegentligheterna vid Stora Hotellet i Umeå som intäkt för att 
Hammarberg inte var lämplig att inneha två rättigheter, men i detta fall 
vägrade Kungl Maj:t att fästa avseede vid nämndens besvär. 

Vidare förlorade man slaget om utseende av föreståndare för utskänk-
ningsärenden vid Stora Hotellet, trots att man kopplade in Kontrollsty
relsen. Hammarberg hade i tid anat vad som var i görningen och åtog 

2 sig själv ansvaret för utskänkningen. 
Det har i ovanstående framställning framskymtat att ett vanligt sätt 

för nykterhetsnämnderna att hålla sig ajour med vad som tilldrog sig på 
de olika näringsställena i staden, var att använda s k spritspioner. 
Spritspionen kunde ha officiell sanktion, som t ex ombudsmannen 

3 Thalén, vilken ofta besökte Stora Hotellet, för att kartlägga nykter

1 Länsnykterhetsnämndens prot 10/12 1951. 
2 Norrlands hotell- och restaurangförenings minnesskrift: Traktering 

och härbärgering i Norrland, 1954. Restaurangmänniskorna var väl 
medvetna om de stora problem som var förknippade med utskänknings-
rättigheterna vid Stora Hotellet i Umeå p g a myndigheternas inställ
ning, s 74. 

3 Muntlig uppgift fr. dir. Åke Hammarberg. Även andra personer som 
förf. har varit i kontakt med har vitsordat Thaléns nit på detta om
råde. 
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hetsförhållandena därstädes. De officiella spionerna blev emellertid 
snabbt kända och även om närvaron av en dylik agent kunde lägga 
sordin på stämningen för både personal och gäster under en krogkväll så 
hade han små möjligheter att vid sina besök slå ned på några missför
hållanden, då extra försiktighet säkerligen var anmodad från krogled
ningens sida. 

Effektivare resultat uppnåddes om man använde sig av någon utom
stående, mindre i ögonen fallande person, som bodde i närheten av eller 
arbetade intill det näringsställe som ansågs som suspekt av nämnden. 

Detta var fallet i ärendet Björkens matsalar i Umeå, där en missions
husvaktmästare, som både bodde och arbetade intill matsalarna, fungera
de som nämndens hemlige agent, ett uppdrag i vilket mannen, åtminstone 
av nykterhetsnämndens protokoll och protokollsbilagor att döma, lade ned 
hela sin själ. 

Agenten höll ögonen öppna för vilka som besökte matsalarna. Han 
gjorde också bedömningar av i vilket tillstånd gästerna befann sig när de 
anlände och i vilken skepnad de utpasserade. Han höll också reda på 
vilka "suspekta individer", som besökte föreståndarinnans fästman i 
parets våning, vilken låg i anslutning till serveringslokalerna.1 

Rörelseidkare inom hotell- och restaurangbranschen hade förvisso 
hårda dagar även under fyrtio- och fem tiotalen, då nykterhetsnämnder
nas och nykterhetsrörelsens kontrollnät var väl utbyggda och systemet 
med angivare fungerade. 

Ett annat ställe som hade stora problem med sina pilsnerrättigheter 
var Lilla Hotellet i centrala staden. Lilla Hotellet hade rätt att utskänka 
en flaska pilsner till spisande gäst. Hotellet, som låg mitt i centrala 
staden nära järnvägsstationen och busstationen, var illa beryktat i 
nykterhetskretsar, då man i omgivningarna observerat berusade per
soner. Sociala byrån, som fått klagomål från anonyma personer om att 
pilsner serverades till redan berusade personer, gjorde omedelbart 

2 polisanmälan. Polisen, som intet hade att anmärka på skötseln av ser
veringen, tvingades göra en ordentlig utredning för att tillfredsställa 
sociala byrån, där frågan drevs av den energiske ombudsmannen Thalén. 

Förhören med hotellägaren var ingående. Ägaren hävdade att han 
gjorde sina beställningar på sedvanligt sätt vid bryggeriet och att man 
iakttog gällande regler vid servering av pilsner. Han fick vidare spärr

1 Nykterhetsnämndens prot. 6/9 1945. Se även prot. bil. 
2 Polisprot. i nykterhetsnämndens handlingar. 1952. 
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listor från nykterhetsnämnden, vars krav han tillgodosett. Berusade 
personer serverades under inga omständigheter i lokalen. De avhystes 
omedelbart från restaurangen, vilket polisen även bestyrkte. 

Nykterhetsnämnden hade sin vana trogen gjort upp en kontrollista 
över hur mycket pilsner hotellet fick från bryggeriet och man hade 
därvid kunnat konstatera att inköpen ökat från 19 000 pilsner år 1951 till 
22 000 liter år 1952. Denna ökning innebar om man räknar dagskonsum
tion ungefär 12 flaskor pilsner, vilket nämnden fann ytterst anmärk
ningsvärt . 

Ägaren förklarade att försäljningsökningen var beroende av att 
bottenhavstrafiken hade ökat och att många finska turister spisade vid 
hotellet. Polisen nöjde sig med denna förklaring och tillade att man i 
övrigt haft stor hjälp av ägaren, enär denne avhyste alla berusade och 
rapporterade om missbruk. 

Förhören gick dock vidare och personalen undersöktes minutiöst. 
Hösten 1952 inträffade en trafikolycka utanför Nordmaling, där det an
tyddes att föraren, som varit berusad, skulle ha frekventerat Lilla 
Hotellet. Detta föranledde omedelbart förhör. Föraren hävdade dock: "På 
frågan om anledningen till att de druckit pilsner till maten svarade de 
att de var nekade att bli serverade pilsner. Orsaken till detta uppgav de 

o 2 'att den djävuln som har hotellet går nykterhetsnämndens ärenden'." 
Polisen, som inte fann något anmärkningsvärt i ägarens sätt att sköta 

sitt tillstånd, tvingades på grund av en anonymt ingiven anklagelse till 
sociala byrån, vidtaga en lång och kostsam undersökning av Lilla Ho
tellet. Polisen visste att nykterhetsvännerna inte skulle nöja sig med 
mindre och tvingades därför att i detalj granska varje påstådd oegent-
lighet ur varje tänkbar synvinkel. 

Nykterhetsrörelsens starka position inom de politiska och sociala 
instanserna i det västerbottniska samhället gjorde det möjligt för rörelsen 
att behålla och bevara ett informellt Umeåsystem ända fram till 1955, då 
motboken slopades och en ny alkohollagstiftning började tillämpas, varvid 
även möjligheterna till kommunala restriktioner mot ölförsäljning drastiskt 
minskades. 

Nykterhetsrörelsen i Västerbotten såg med tillförsikt fram mot motbo
kens avskaffande. Ingen av de ledande inom IOGTrs distriktsråd oppo
nerade sig mot Brattsystemets slopande. En enda negativ motion inkom 

1 Polisprot. i nykterhetsnämndens handlingar 1952. 
2 Ibid. 
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Tabell 11. Försäljningen i volym av spritdrycker per capita inom samtliga 

län. 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 

Stockholms stad 10,61 13,12 11,31 10,03 9,71 9,72 

Stockholms län 8,20 10,02 9,00 7,84 7,82 7,29 

Uppsala län 5,67 6,41 5,53 4,76 4,70 4,60 
Södermanlands län 5,73 6,44 5,57 4,87 4,85 4,89 

Östergötlands län 5,95 7,03 6,12 5,29 5,16 5,00 

Jönköpings län 4,54 5,43 4,68 4,12 4,25 4,17 

Kronobergs län 4,41 4,80 4,49 4,00 4,05 3,85 

Kalmar län 5,41 6,41 5,60 4,95 4,89 4,72 

Gotlands län 5,25 6,07 5,17 4,50 4,44 4,31 

Blekings län 6,41 7,08 6,21 5,43 5,46 5,49 
Kristianstads län 5,07 5,77 5,11 4,44 4,49 4,33 
Malmöhus län 7,69 8,75 7,75 6,78 6,67 6,41 
Hallands län 7,52 8,50 7,54 6,56 6,59 6,29 
Göteb. o Bohus län 9,55 11,14 9,48 8,05 7,68 7,44 
Älvsborgs län 4,93 5,82 4,97 4,27 4,18 4,10 
Skaraborgs län 4,65 5,34 4,61 4,05 3,97 3,90 
Värmlands län 5,69 7,01 6,01 5,17 5,02 4,86 
Örebro län 5,68 6,78 5,89 5,10 5,07 5,07 
Västmanlands län 5,79 6,79 5,82 4,91 4,78 4,63 
Kopparbergs län 5,26 6,05 5,26 4,73 4,57 4,39 
Gävleborgs län 6,28 7,27 6,38 5,36 5,42 5,30 
Västernorrlands län 5,95 6,86 5,87 5,00 4,90 4,75 
Jämtlands län 4,98 5,72 4,79 3,98 4,30 4,39 
Västerbottens län 3,66 4,39 3,78 3,46 3,45 3,34 
Norrbottens län 4,67 5,97 5,23 4,49 4,32 4,12 
Hela landet 
(Är 1954: 6,0) 6,69 7,91 6,87 5,99 5,89 5,76 

Källa: Länsnykterhetsnämnden i Västerbottens län. Årsberättelse 1960. 

och den sökte man sopa under mattan. * Uppenbarligen litade man till 
att organisationerna och institutionerna även i fortsättningen skulle vara 
i stånd att hejda spritfloden, vilket också verkar ha fungerat under 

1 IOGT distr prot 1/5 1949, 6-7/6 1949. 
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den första perioden med fri sprit. Västerbotten fortsatte att ha den 
lägsta konsumtionen per innevånare och år (se tab. 11). 

Det skall också påpekas att många av de ledande inom IOGT nu också 
började solidarisera sig med huvudorganisationens alkoholpolitiska mål
sättningar. Politikerna blev också friare i sin ställning mot väljarkårerna 
även i Västerbotten. Dessa faktorer innebar att man på sikt inte skulle 
behålla ett informellt kontrollsystem som i stor omfattning var avhängigt 
av att man kunde behärska de lokala politikerna. Den nya alkohollag
stiftningen i samband med motbokens avskaffande kom också att lägga 
juridiska hinder i vägen för direkt lekmannainflytande i nykterhets
vården, vilken allt mer blev ett objekt för utbildade specialister, med en 
helt annan syn på problemen. Specialisterna var också helt bundna till 
de juridiska regler som de nya lagarna fastställt. Därmed försvann 
nykterhetsorganisationernas möjligheter till direkt kontroll som var en 
förutsättning för de västerbottniska restriktions systemen. 
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IX POPULISM OCH LOKALPOLITIK 

Populismbegreppet » några tolkningar 

I en nyligen utkommen avhandling "Populism och missnöjespartier i 
Norden", diskuterar Björn Fryklund och Tomas Peterson utifrån ett 
marxistiskt perspektiv olika teoribildningar kring populismbegreppet. 
Fryklund och Peterson konstaterar därvid i det inledande kapitlet om den 
klassiska populismen att den representerar kategorier som vill bevara 
den enkla varuproduktionen "och härpå baserade arbetsförhållanden, som 
håller på att slås sönder av den kapitalistiska utvecklingen."1 Vidare 
konstateras för de amerikanska förhållandena under 1890-talet: "Det är 
småproduktionens bärare, landsbygdens och småstädernas farmare, 
hantverkare, handlare och köpmän som rycker med sig vissa arbetar-

2 grupper i en folklig revolt mot storbolag, truster och karteller." 
Efter en jämförelse mellan ryska och amerikanska förhållanden kon

stateras angående populismen i de bägge länderna: "Båda rörelserna 
vänder sig mot storskalighet och centralisering, och dess effekter i form 
av främlingskap och ojämlikhet. Mot detta sätter man en utveckling 
baserad på små, decentraliserade enheter inom politik och ekonomi, för
valtning och företag... Båda rörelserna talar i folkets namn. Man vänder 
sig till arbetare, bönder, hantverkare, köpmän och intellektuella utifrån 

1 Fryklund, B - Peterson, T: Populism och missnöjespartier i Norden. 
Studier av småborgerlig klassaktivitet. Lund 1981, s 20. 

2 Ibid. s 20 f. 
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en småborgerlig föreställningsvärld... Det rörde sig om en populism, som 
politiskt och ideologiskt formulerade budskapet om en tredje utvecklings
väg mellan storskalig kapitalism och kollektivistisk socialism.11 * 

Fryklund och Peterson menar också att många forskare inom den 
marxistiska traditionen negligerat den starka bindningen som den 
klassiska populismen hade till respektive länders folkliga, kulturella 
traditioner och anser att även dessa aspekter måste belysas för att få en 

2 sann bild av populismens väsen och innehåll. Dessa faktorer har dock 
behandlats styvmoderligt i förhållande till den ekonomiska analysen. I sin 
beskrivning av populismen i Norden behandlar författarna i första hand 
uppkomsten av de moderna populistiska partierna i Finland, Danmark och 
Norge och konstaterar att Sverige i stort sett förskonats från uppkoms
ten av populistiska missnöjespartier. Centerpartiet, främst dess ung
domsorganisation , säges dock vara bärare av en populistisk ideologisk 
struktur. Man finner också populistiska tendenser i den tidigare utveck
lingen. De "röd-gröna" (socialdem - bondeförb) koalitionerna anses 
populistiskt anstrukna främst genom samarbetet mellan arbetare och 

3 småborgare i folkets namn. I övrigt betraktas Sverige som i det när
maste kemiskt fritt från populistisk påverkan. Det förklaras bero på att 
det svenska småborgerskapet utan protest underordnade sig det kapita
listiska systemet. 

Det är dock att ta för lätt på problemet, då Sverige tidigare haft 
minst två partier med klar populistisk anstrykning, Frisinnade Lands
föreningen och Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Båda partierna 
stämmer väl in i Fryklunds och Petersons analysschema. 

Man kan rikta vissa anmärkningar mot Fryklunds och Petersons an-
lysmodell förutom att de inte beaktat utvecklingen inom de två ovan 
nämnda partierna. Johannes Andersen har formulerat sin kritik sålunda: 
"Snakken om en egentlig produktionsmåde - den enkle varuproduktions-
måde - med selvstendig dynamik og logik, uden interne motsaetninger, 
kommer man naeppe langt med. Det samme kan siges om författernes 
bestemmelse af småborgerskapet som en klasse uden klas sein tresser.. . 
Det hele bliver ikke nemmere af, at man i diskussionen av produktions-
måden kun snakker om 0konomi, og dermed overser de politiske og 
ideologiske strukturer der også lokaliseres her."^ Man kan instämma i 

1 Fryklund, B - Peterson, T: a.a. s 23. 
2 Ibid. s 19f. 
3 Ibid. s 384f. 
4 Andersen, J: Populisme og politiske partier (HFKS nr 1 1982 s 76). 



199 

Andersens kritik men också i hans lovord över Fryklunds och Petersons 
arbete, som täcker en betydande lucka i forskning och teoribildning 
kring populismen i Sverige och Norden. 

Men även om man i inledningen ger sken av att vilja undersöka även 
de politiska, kulturella och socialpsykologiska komponenterna i populis
men, så fullföljs, vilket Andersen påpekat, inte dessa intentioner till
närmelsevis fullständigt. Man kan i deras syn på populismen se samma 
negativa inställning, som Richard Hofstadter gjort sig till tolk för i den 
numera klassiska "The Age of Reform", där populismen blott och bart 
karaktäriseras som en i det närmaste ideologilös, nativistisk och självför-
brännande, reaktionär politisk rörelse ledd och befolkad av religiösa och 
profana fundamentalister med paranoida drag. Populismen blir en de 
omedvetnas och ideologilösas innehållslösa protest mot en utveckling som 
de inte förstår, och därmed är populismen för evigt bannlyst som reak
tionär. Hofstadter utgick huvudsakligen från ett icke-ekonomiskt per
spektiv när han beskrev populismens kulturella bakgrund, men grund
synen hos honom är klart negativ: "Such tendencies in American life as 
isolationism and the extreme nationalism that usually goes with it, hatred 
of Europe and Europeans, racial, religious, and nativist phobias, re
sentment of big business, trade unionism, intellectuals, the Eastern 
seaboard and its culture - all these have been found not only in oppo
sition to reform but also at times oddly combined with it."* Hofstadters 
negativism berör också i hög grad den amerikanska nykterhets- och 
förbudsrörelsen som han tillsammans med fundamentalistiska religiösa 
organisationer betraktade som en av de mest reaktionära krafterna i det 
amerikanska samhället: "For Prohibition was pseudo-reform, a pinched, 
parochial substitute for reform which had a wide-spread appeal to a 
certain type of crusading mind. . . It was carried about America by the 

2 rural-evangelical virus. " 
Liknande argument framfördes redan under förbudsstridens dagar i 

Sverige främst i den förbudsfientliga pressen, där Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Nya Dagligt Allehanda m fl, utmålade den profana 
och religiösa nykterhetsrörelsens anhängare som mörkmän och reaktio
närer. Dessa svartmålningar av nykterhetsrörelsen återkom med skärpa i 
den svenska pressdebatten under 1950-talet. Kurt Samuelsson och andra 

1 Hofstadter, R: The Age of Reform. N Y 1955 s 20f. 
2 Hofstadter, R: a a s 289f. Se även Hofstadter, R: Anti-Intellectualism 

in American Life. N Y 1966 s 134f. 
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kritiker1 fungerade som ekon av Hofstadter då man såg nykterhets- och 
förbudsrörelsen, som några av de mest reaktionära fundamenten i det 
svenska samhället. Denna negativa bild fortsatte att förmedlas under 
1960-talet och under första hälften av 1970-talet. Debatten pågår i viss 
omfattning fortfarande, även om udden av kritiken i någon mån brutits i 
och med en från främst medicinsk och socialpolitisk expertis förändrad 
syn på alkoholpolitiken. I USA, där Hof stadters teser om populismen 
länge hade en dominerande ställning, har flera historiker under senare 
tid riktat stark kritik mot hans framställning av dessa rörelser, som 
hopplöst reaktionära. 

En av Hof stadters tidigaste kritiker var Walter T. K. Nugent. Nugent 
har i sin studie av kansaspopulismen sett populismen som en lokalt be
tingad reformrörelse. Populisterna i Kansas vände sig inte främst mot 
industrialiseringen och urbaniseringen. Man strävade efter att dämpa de 
oönskade konsekvenser, som i form av vanstyre, ekonomisk ansvarslöshet 

2 och ocker, följde i den industriella revolutionens spår. "The Populists 
were liberal nationalists bringing to radical social change a radical res
ponse. By such means they meant to reassert what they considered to be 
the fundamental ideals upon which their society had previously depended 
- in their view of history - and must continue to depend - in their view 

3 of political philosophy." Nugent menar att kansaspopulismen måste 
bedömas utifrån de speciella förhållanden som var signifikativa för del
staten. "This particular set of facts, however, allows the Populist of 

4 Kansas to be judged on their own ground." Kansaspopulisterna sökte 
genom att skapa ett politiskt parti råda bot mot ekonomiskt betryck. "By 
this means they would not only help themselves but they would redirect, 
not reverse, the unsatisfactory trends of their time to correspond with 

5 the ideals of the past. " 
Den som kanske intensivast kritiserat Hofstadter är Norman Pollack. 

Pollack intar en helt motsatt ståndpunkt än Hofstadter. Han menar att 
populismen i USA tjänade som ett skydd för den amerikanska demokratin 
i övergångsskedet till kapitalism och påstår att populismen utgjorde en 
grund för uppkomsten av den amerikanska arbetarrörelsen. Särskilt 

1 Se som ex Michanek, B: Nykterhetsrörelsen. Den heliga kon. Sthlm 
1972. 

2 Nugent, W.T.K: The Tolerant Populist (1963) fr. (Saloutos, T (ed.): 
Populism. Reaction or Reform? N Y 1968 s 97.) 

3 Ibid, s 99. 
4 Ibid. s 100. 
5 Ibid. s 100. 
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positivt ser Pollack på populismens kamp mot alla former av byråkrati 
och toppstyrning inom såväl den politiska som den ekonomiska sektorn. 
Pollack menar att Hofstadter, i sin kritik av populismen, tillvitat denna 
alla missnöjesyttringar, som existerade i det amerikanska samhället. Det 
har gjorts urskillningslöst och därmed har Hofstadter satt likhetstecken 
mellan populism och missnöje, vilket gjort att han inte kunnat se den 
positiva reformverksamhet som utvecklades inom rörelsen. * 

En sammanfattande och nyanserad kritik av Hofstadter utifrån ett 
psykohistoriskt perspektiv har formulerats av James M Youngdale i 
"Populism. A Psychohistorical Perspective". 

2 Youngdale, som själv karaktäriserar sig som neo-beardian och neo-
marxist, fäster naturligtvis stort avseende vid de ekonomiska faktorerna 
i samhället och dessas inverkan på de politiska rörelserna. Han ser där
vid populismen som en proteströrelse riktad mot laissez-faire kapitalis
men. Så långt följer han John D. Hicks traditionella tolkning av popu
lismens uppkomst som politisk rörelse. När det gäller populismens all
männa idéinnehåll intar han gentemot Hofstadter diametralt motsatt 
ståndpunkt. De amerikanska populisterna protesterade inte för protestens 
egen skull. Man måste utgå från de rådande samhällsförhållandena när 
man analyserar populismen, annars kan man lätt se rörelsen enbart som 
en ideologiskt betingad proteströrelse. 

Populismen och People's Party innebär för Youngdale en fullt berätti
gad protest från grupper, som kände sina intressen hotade i samband 
med den våldsamma industriella utvecklingen och den åtföljande kon
centrationen av ekonomiska resurser i det amerikanska samhället. Vad 
man naturligt nog strävade efter var en ny ekonomisk ordning för en 
rättvisare fördelning av resurserna. Youngdale betonar i detta avseende, 
i likhet med Norman Pollack, det socialistiska draget hos populismen. Han 
konstaterar dock att populismen aldrig sökte avskaffa den privata ägan
derätten . Det ekonomiska program som låg bakom populismen kallar 
Youngdale neo-merkantilism. De socialistiska dragen i rörelsen jämförs 
med de program och den politik som de socialdemokratiska partierna i 

1 Pollack, N: The Populist Response to Industrial America. Cambridge 
1962 s 7, 145. 

2 Efter den progressive historikern Charles A Beard, som företrädde en 
ekonomisk-deterministisk historiesyn. Beard, som av sina kritiker ofta 
felaktigt benämndes som marxist, var i sina skrifter ytterst kritisk 
mot laissez-faire kapitalismen, som han såg som ett hot mot den demo
kratiska utvecklingen i USA (se ex vis Hofstadter, R: The Pro
gressive Historians. Chicago 1968). 
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Norden och Labour Party i Storbritannien stod som huvudmän för. * 
Begreppen neo-merkantilism och socialdemokrati befinner sig i den ameri
kanska populismen i ett symbiotiskt förhållande enligt Youngdale. Den 
neo-merkantilism som dyker upp i det amerikanska samhället i samband 
med populismens tillväxt under 1890-talet symboliserar för Youngdale ett 
post-keynesianskt ekonomiskt program. Idealet var därvid skapandet av 
en demokratisk statsmakt som rättvist skulle fördela de ekonomiska 
resurserna och styra den ekonomiska utvecklingen. 

Socialismen eller socialdemokratin enligt skandinavisk modell är den 
ideologi, som på alla nivåer bekämpar de privata koncentrationstenden
serna inom näringslivet. Detta skulle ske genom att de demokratiska 
spelreglerna och institutionerna också överflyttades till den ekonomiska 
sektorn, där beslutsprocesserna skulle underkastas folkets vilja och 

o 2 kontroll för uppnående av ett rättvisare fördelningssystem. 
Populismen var därmed ingen ideologilös, konservativ proteströrelse. 

Populisterna hade ett ekonomiskt program och en vilja att förverkliga 
detta med demokratiska och politiska metoder. Youngdale avvisar sålunda 
Hof stadters karaktäristik av populismen. 

Det går självfallet inte att finna en enkel formel för att förklara alla 
sidor av vare sig den amerikanska eller den svenska populismen. Dessa 
rörelser varierade i uttrycksformer såväl över tid som från region till 
region allt efter de olika samhällstypernas förmåga till anpassning till de 
förändrade ekonomiska och institutionella villkor som industrialisering och 
kapitalism medförde. 

Just här ligger många historikers stora dilemma, då man vill se popu
lismen och populistiska partier i ett nationellt eller internationellt per
spektiv. De ser sig tvingade att finna gemensamma nämnare för en 
politisk proteströrelse, där protesten är olikartad beroende på regionens 
reella problem. Hofstadter, som i sin undersökning kommer fram till att 
populismen var roten till den anti-intellektualism som präglade det ameri
kanska samhället under McCarty - Mac Arthurepoken under 1950-talet, 
applicerar utan vidare denna bild bakåt på det historiska förloppet. 
1800-talets populism blev därför för honom synonymt med negativa anti-
rörelser. 

På ett likartat sätt argumenterar Fryklund-Peterson. Dagens s k po-

1 Youngdale, J M: Populism. A Psychohistorical Perspective N Y 1972 s 
12. 

2 Ibid. s 12. 
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pulistiska rörelser, glistrupianismen i Danmark m fl exempel, får även 
symbolisera populismen i ett tidigare historiskt perspektiv och därmed 
blir företeelsen enbart av ondo. 

I den amerikanska populismen fanns ovedersägligen politiska och eko
nomiska programpunkter och målsättningar som pekade fram mot demo
kratiska, kollektiva lösningar. Detta har konstaterats av främst forskare 
som behandlat olika intresseorganisationer vilka haft starka band till 
Peopled Party. Sven Nordin, som specials tu derat "the Grange", en 
organisation som bildats för att ta till vara främst de amerikanska far
marnas intressen, konstaterar: "The order (Grange förf anm) sought to 
improve the lot of the farmer and his family by providing additional 
opportunities for adult education, by increasing the number of social 
outlets in rural America, and by developing cooperatives for economic 
relief."* Även om denna farmarorganisation, som var uppbyggd enligt 
ordensprincipen, stod för många konservativa värderingar, så förmådde 
den ändå att förverkliga den kooperativa grundprincipen på det ekono-

2 miska området. 
Lawrence Goodwyn, som även han studerat populismen ur agrara 

gruppers perspektiv, betonar starkare än Nordin den agrara reform
rörelsens ekonomiska och ideologiska medvetenhet och dess kulturella 
strävanden. Goodwyn sällar sig också till Hofstadters kritiker och påpe
kar att Hofstadter i "The Age of Reform" endast undersöker en sida av 
populismen, som han karaktäriserar som "the shadow movement". Denna 
skuggrörelse representeras, för Goodwyn, av politiker som exempelvis 

3 William Jennings Bryan, vilken aldrig var populist. 
Sådana politiker hade ringa eller ingen anknytning till den reella 

populistiska ideologin. Man lyckades i populismens utmärker skapa sig 
politiska plattformar och positioner genom att maximalt utnyttja anti-
stämningar i ett själviskt syfte; antisemitism och övriga antiutlännings-
stämningar, an ti-katolicism, an ti-socialism och anti-intellektualism. Hof
stadters koncentration till "bryanismen" innebar att han i viss utsträck
ning studerade en antirörelse inom populismen. Populismen, Peoples 
Party och Farmers Alliance representerade i stället en stor del av den 
inom agrara sektorn sysselsatta befolkningens ekonomiska och ideologiska 

1 Nordin, D S: Rich Harvest: A History of the Grange 1867-1900. Jack
son 1974 s 238f. 

2 Ibid. s 239. 
3 Många populister samarbetade dock som fusionister med bryandemokra-

ter. 
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kamp gentemot kapital och koncentration, där den kooperativa tanken 
var ledstjärnan för reformivrarna, vilka inte bara eftersträvade politisk 
och social demokrati.* Den ekonomiska demokratin var minst lika viktig 
och en förutsättning för jämlikhetens och demokratins bestånd. De agrara 
populisterna representerar för Goodwyn en demokratins protest mot den 
korporativa staten: "The Populist fear that corporate concentration would 
undermine the popular autonomy necessary to the preservation of authen
tic democratic dialogue has been realized. Modern politics takes place 

2 wholly within the narrowed boundaries of the corporate state." 
Både Goodwyn och Youngdale ser också ett positivt samband mellan de 

begynnande organisationssträvandena inom arbetarklassen och de agrara 
populisternas strävanden. Tidigare arbetarorganisationer som Knight's of 
Labour m fl organisationer var ofta inkorporerade i den populistiska rö
relsen. Även senare arbetarledare och arbetarorganisationer befann sig 
ofta inom eller intill den populistiska sfären. C Vann Woodward har i en 
studie över Tom Watson visat att Watson under sin senare, ärkereaktio-
nära karriär fortfarande hyste den största respekt för Eugene V Debs 
och I W W. Woodward menar också att populismen efter 1896 stod inför 
ett klyvnings ske de där vissa grupper, främst arbetare men även små
bönder, var på väg in i socialistiska organisationer, medan main-stream, 
det agrara flertalet, sökte förverkliga sina mål inom de etablerade parti
erna, främst inom det demokratiska partiet. En reaktionär falang följde 
olika missnöjespolitiker, och det är inom denna sista falang som de 
fascistiska tendenser som tillvitats populismen står att finna. 

Populismen som inkörsport till fascismen har utförligt behandlats av 
statsvetaren Victor C Ferkiss, som i än högre grad än Hofstadter be
tonat de negativa sidorna i det populistiska arvet. Ferkiss skrev även 
han under McCarthy-perioden och låter the "Kingfish" Huey Long bli 
syndabock för den amerikanska fascismens uppkomst och utbredning. 
"Kingfish" blev hos Ferkiss den amerikanska synonymen för Hitler. Det 
var främst det rasistiska budskapet och de diktatoriska tendenserna hos 
Long, som låg till grund för Ferkiss tolkning.^ 

Ferkiss teser har ingående kritiserats av Theodore Saloutos som i po
lemik mot Ferkiss konstaterat: "There is little evidence to suppport the 

1 Goodwyn, L: The Populist Moment. A Short History of the Agrarian 
Revolt in America. Oxford, 1980 s 313ff. 

2 Ibid, s 317. 
3 Woodward, C V: Tom Watson Agrarian Rebel N Y 1963 s 463. 
4 Ferkiss, V C: Populist Influences on American Fascism 1957 (fr Salou

tos, Populism. Reaction or Reform. N Y 1968 s 69ff. 
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contention that the Populists were losing faith in democratic institutions: 
if anything the evidence points in the opposite direction: the Populists 
fought to broaden the social, political and economic base of democracy 
and not to restrict it." Hur skulle man annars kunna förklara varför 
populisterna ville skydda rösthemligheten genom att införa det hemliga 
australiensiska valsystemet. Man ville ha direkta val av senatorer, in
komstskatt, kvinnlig rösträtt. Vidare ville man korrigera obalansen i 
regeringen genom att ge ökat inflytande åt grupper som stod utan repre

sentation . ̂  
Debatten om populismens positiva och negativa sidor har sedan John 

D Hicks publicerade "The Populist Revolt" 1931 böljat fram och tillbaka. 
Denna debatt utan slut visar emellertid med all önskvärd tydlighet att 
någon gemensam nämnare för konkretiserandet av ett populistbegrepp 
inte existerar i den amerikanska debatten. Populismen var en rörelse som 
i sig innehöll många motsättningar och ett mångfacetterat spektrum av 
intresseriktningar. De regionala skillnaderna var också betydande och 
rörelsen var och ville inte vara en homogen klassrörelse. 

Det väsentliga för forskningen kan därför inte vara att framställa den 
populistiska rörelsen som antingen vit eller svart. Det är i stället popu
lismens olika uttrycksformer i olika regioner som måste studeras för att 
man så småningom skall kunna få en någorlunda klar bild av dess bety
delse . 

Det kan därvid vara tilltalande att använda sig av Youngdales analys
modell för den amerikanska populismen. Denna modell indelar rörelsen i 
tre huvudkategorier: Vänsterrörelsen, som har socialistiska värderingar, 
den neo-merkantilistiska riktningen, liberalt anstruken. Laissez-faire-
falangen, representerar de reaktionära tendenserna hos småbourgeoisien. 
Youngdales studie är också centrerad till främst skandinaviska agrara 
invan drarom rå den i nordvästra USA. Studien är också i några nyckel
kapitel fokuserad till de skandinaviska invandrarnas organisationssträ
vanden och organisationsmönster. Youngdale menar att skandinavernas 
organisationssträvanden har sina rötter i den kulturella tradition som 
invandrarna förde med sig. Den främsta kulturella gemensamma nämnaren 
för de skandinaviska invandrarna var det pietistiska väckelsearvet som 
kunde utvecklas i den nya miljön. 

1 Saloutos, T: The Professors and Populism 1966 (fr Saloutos aas 
113). 

2 Ibid. s 113. 
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De norska invandrarna förde också med sig en i viss mån revolutionär 
grundsyn, som Youngdale anser vara en följd av förhållandena i Norge, 
där en tidig revolutionärt-demokratisk rörelse växte upp med front mot 
den svensk-norska unionen. Vidare fanns i Norge folkligt revolutionära 
rörelser som eftersträvade en egalitär demokrati. Bland dessa agrar
revolutionära rörelser nämner Youngdale thraniterna och haugianerna. 
Bägge dessa rörelser fick stor utbredning bland norska invandrare och 
Marcus Thrane emigrerade efter avtjänat fängelsestraff till USA, där han 
var verksam som publicist i både Chicago och Wisconsin.1 

Youngdale påpekar också att dessa rörelser i hemlandet var folkliga 
reformrörelser utan strikt klassförankring. Denna iakttagelse bekräftas 
också av Tore Pry sers senare studie över thraniterna, där Pryser i mot
sats till den äldre marxistiska traditionen påpekat att thraniterrörelsen 
inte kan ses som en genuin klassrörelse då den innehöll element från 

o 2 både de egendomslösa och besuttna klasserna. 
Denna tradition innebar att norrmännen i högre grad än sina skan

dinaviska grannar kom att ingå i den populistiska rörelsen, där för
hållandevis många av dem gjorde politiska karriärer: "ending a closer 
study, it is possible to suggest from my own impressions only that 
leaders in populist movements came from norwegian backgrounds far more 

3 frequently than from other ethnic groups" konstaterar Youngdale. Den 
norskättade befolkningen fylkade sig på grund av sitt kulturella arv på 
vänsterkanten inom den populistiska rörelsen. De tidiga svenska emi
granterna återfinns i betydligt lägre grad inom de populistiska leden, 
även om undantag som John Lind och Charles Lindberg Sr fanns. Man 
har sökt förklara detta med att svenskarna av tradition skulle ha tillhört 
det republikanska partiet, där de tydligen rotat sig: "Swedes were 
!voting cattle' because of their 'blind' support of the Republican party in 
the 1890s."4 

En annan förklaring som Youngdale anför är att det svenska samhället 
under 1800-talet egentligen saknade en demokratisk rörelse bland de 
lägre, egendomslösa klasserna. Denna brist på tradition fick också till 
följd att dessa grupper, när de omplanterades till en ny miljö, inte hade 

1 Youngdale, JM: aas 97ff. 
2 Pryser. T: Klassebevegelse eller Folkebevegelse? En socialhistorisk 

unders0kelse av thranittene i Ullensaker. Oslo 1977 s 269. 272. 
3 Youngdale, JM: a.a. s 99. 
4 Ibid s 101 delvis cit fr Stephenson, J: John Lind of Minnesota 1932 s 

118. 
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något egentligt demokratiskt-organisatoriskt arv att falla tillbaka på. Det 
dröjde till omkring 1900 innan de svenska obesuttna klasserna bröt med 
det traditionella mönstret. De nya invandrarna var influerade av social
demokratin i hemlandet och kom i högre omfattning än tidigare från 
proletära miljöer. De kom därför att utgöra ett mer radikalt element i den 
amerikanska arbetarrörelsen och inom den progressiva rörelsen än de 
tidigare svenska emigranterna. Än mer knuten till amerikansk arbetar
rörelse blev den finska invandringen, som kom igång på allvar omkring 
1900. Den finska radikalismen var i mindre grad ett arv från hemlandet. 
Den skapades av de hårda materiella villkor, som mötte dessa oftast obe
suttna invandrare i det nya landet, där de tvingades till de tyngsta 
arbetena i gruvor eller som skogsarbetare. Den som kunde skaffa jord 
blev i regel småbrukare och kom omedelbart in i en det närmaste omöjlig 
konkurrenssituation. De finska arbetarna organiserades till stor del inom 
IWW, men många separata finska arbetarorganisationer grundades också i 
olika distrikt. Radikaliseringen bland de finska arbetarna ökade med 
tiden och under trettiotalet utgjorde finska arbetare en kärntrupp inom 
det kommunistiska partiet. Det berodde på att många av de "röda" från 
inbördeskriget utvandrade och tillförde de finska grupperna en ny 

2 radikalism. 
Youngdales studie över de skandinaviska och nordiska gruppernas 

organisationsmönster i det nya landet bygger i stor omfattning på ti
digare forskningsobservationer. Hans huvudtes, att man bör kunna spåra 
hemlandets traditioner i olika invandrargruppers organisationsmönster och 
kulturella manifestationer är intressant och kan öppna vägen till nya 
forskningsaspekter även inom de ursprungliga emigrationsländerna. 
Youngdales modell skall i det följande ligga till grunden för en kort 
studie av den vänsterpopulism som utvecklades i Västerbotten inom 
ramarna för det frisinnade partiet och det vänstersocialistiska partiet. 

Västerbottnisk populism 

Det har redan fastslagits att den svenska förbudsrörelsen var starkt 
influerad av främst amerikanska förebilder, både avseende metoder och 
målsättningar. I Västerbotten kom även nykterhetsrörelsens och väckel

1 Youngdale, J M: a.a. s 101 (Y hänvisar bl a till Joe Hill som en 
repr. för denna kategori). 

2 Ibid. s 102f. Se även Timberlake, J.H: Prohibition and the Progres
sive Movement. Harvard 1963 s 97. 
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serörelsens politiska strävanden att uppvisa betydande likheter med 
motsvarande amerikanska folkrörelsers politiska mobiliseringsmönster i det 
att man sökte uppnå lösningar på samhällsproblem i utkanten av de 
etablerade partiernas ramar. 

Den sociala och politiska protest, som de idéella folkrörelserna i 
Västerbotten stod som huvudmän för, kom visserligen vid riksvalen att 
kanaliseras via det frisinnade partiet och efter 1923 även via SAP. 

Det kan härvid tyckas som allt för pretentiöst att hävda att dessa 
folkrörelsers samhällskritik och sociala reformpatos fick sin politiska 
manifestation inom populistiska partifraktioner. Men det vänstersocia
listiska partiet och frisinnet i Västerbotten kan tveklöst hänföras till 
populistiska partivarianter. Min slutsats baseras på följande iakttagelser: 

1 Partierna präglas i likhet med främst amerikanska förebilder av en 
mångfacetterad samling olika folkrörelser, ideella såväl som av int
ressekaraktär. Beroendet av dessa organisationer med deras mångfald 
av krav medför att partierna tvingas låsa sig främst till vissa frågor 
som går genom hela organisations spektrumet. I dessa frågor förordar 
man totala lösningar i nykterhetsfrågan, småbrukarfrågan, norrlands
problem , etc. 

2 Partierna, som söker folkets inte klassens legitimation, har radikala 
program, men de och de ingående organisationerna står även för kon
servativa värderingar; värnandet av det bestående i protest mot det 
hotande nya. 

3 De uppvisar förmåga att utnyttja lokala förhållanden och opinioner för 
sina syften. 

4 Nykterhetsorganisationerna spelar en framträdande roll och har stort 
inflytande inom partier av denna typ. 

5 Ledarnas centrala ställning. 

Rosén själv är ett av de mest typiska exemplen på en populistisk 
ledargestalt. Han uppfattades också som sådan av sina kritiker i riks
pressen, vilka aldrig missade ett tillfälle att jämföra honom med ameri
kanska senatorer och bossar. Denna bild av Rosén fanns också bland 
partikamrater från södra Sverige, vilka betraktade honom med stor 
skepsis på grund av hans ovilja att dagtinga med sina principer gentemot 
partilinjen. 

Den partifraktion, som leddes av Gustav Rosén, var till sitt klass
innehåll småborgerlig, dock med den anmärkningen att den också för
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mådde att mobilisera de största kadrerna arbetare i länet under sina 
banér. Det kan också hävdas att partimedlemmarna i stort var sysselsatta 
inom en yrkessektor, som huvudsakligen karaktäriserades av enkel 

varuproduktion. 
Man kan visserligen i fråga om de frisinnade hävda att de tillhörde 

ett etablerat parti och att de efter utbrytningen 1923 var inrangerade i 
ett borgerligt parlamentariskt system. Det får ändå inte fördunkla det 
faktum att partiet, främst den s k "norrlandsfalangen", företedde klart 
populistiska drag. Det frisinnade partiet innehöll i sig, i likhet med ame
rikanska People's Party, många Olika intresseschatteringar som växlade 
från område till område med förändrade lägen på höger-vänster skalan. 
Partimedlemmarna kom från skiftande samhällsklasser och partiet talade 
därför i folkets namn. Det amerikanska partiet präglades av en märklig 
dualism mellan reform vänlighet och konservativ reaktion. Inom frisinnet 
fanns den småborgerliga protesten mot ekonomiska förhållanden, centrali
sering och byråkrati. Ideologiskt såg man sig som försvarare av de posi
tiva dragen i svensk samhällsutveckling. Det innbar att man åberopade 
vad man uppfattat som det sunda i tidigare utveckling, när man kritise
rade förhållanden i nuet. Partiet skapade på det sättet en historisk legi
timitet. Även det vänstersocialistiska partiet uppvisade liknande tenden
ser, vilket har visats i tidigare kapitel. 

Vänsterns ledande ideologier sökte efter SKP:s utbrytning 1921 finna 
en historisk grundval för sin ideologi; Fabian Månsson, som ville skapa 
en socialism utifrån den svenska historiska traditionen och utifrån 
svenska förhållanden, Ivar Vennerströms norrlandsfrisinne, Carl Lind
hagens blånande horisonter och Elof Lindbergs utkast till en socialism 
med klassharmoni mellan bönder och arbetare, en socialism skapad utifrån 
svenska historiska betingelser, men med internationella kontakter. 

De ovan nämnda svenska partierna med populistisk prägel fick sitt 
centrum i Västerbotten, där de utvecklades under skickliga, och i 

2 Roséns fall närmast karismatiska, ledare. Dessa sökte samla upp och or
ganisera länets olika proteströrelser. De västerbottniska väljarna fylkade 
sig också kring dessa partier, som skarpt kritiserade laissez-faire kapita
lism, centralism och byråkrati. Partierna förde inte bara lokalbefolk
ningens talan mot den centrala makten. Man krävde också betydande 
reformer ägnade att förhindra utsugning och övergrepp. 

1 Se kap. om v.soc. 
2 Ledargestaltens betydelse diskuteras ingående hos Fryklund-Peterson. 
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"Norrlandsfrisinnet11, "västerbottensfrisinnet" eller " rosénfrisinnet " 
var inte enbart, vilket man velat göra dem till, klichéer för att karak
tärisera en liten norrländsk minoritets försök till profilering inom partiet 
i främst moraliska frågor. Det var denna bild av norrlandsfrisinnet, som 
von Zweigbergk och andra liberala ledarskribenter försökte förmedla för 
att dölja klyftorna inom den Frisinnade Landsföreningen. För von Zweig
bergk var norrlandsfrisinnet främst rabiata nykteristers och "frimickla-
res" fåfänga ropande i öknen. 

Vänstersocialismen, som den tog gestalt efter 1921, var inte heller 
den en antibyråkraternas och nykteristernas moraliska lekskola. Bägge 
dessa norrländska varianter av liberalism och socialdemokrati, var ut
tryck för ett betydligt djupare samhällsengagemang än enbart en ytlig 
moralisk protest. De "norrlandsfrisinnade" representerade i sin miljö, 
Norrland, främst den folkliga protesten, men också de folkliga reform
kraven i samband med de samhällsförändringar som laissez-faire-kapita-
lismen och industrialisering medförde. Dessa förändringar avspeglade sig 
inte bara i förändrade ekonomiska villkor utan manifesterades också i 
lagar och regler, som var oacceptabla för såväl småborgerskapet (hant
verkare och köpmän) som bönder och arbetare. Det är därför inte ägnat 
att förvåna att dessa grupper kom att utgöra kärnan inom den norrlands-
frisinnade fraktionen av den Frisinnade Landsföreningen och inte heller 
att denna fraktion kom att stå i motsatsställning till stads- och laissez-
faire-liberaler. Det är också svårt att förklara hur dessa fraktioner med 
så motstridiga intressen så länge kunde förenas under gemensam parti
beteckning vid valen. Upplösningstendenser inom det liberala partiet var 
också legio under hela perioden 1911-1923 och kan inte enbart förklaras 
med hänvisningar främst till existerande motsättningar i försvars- och 
nykterhetsfrågorna, även om dessa frågor för samtiden framstod som de 
mest markerade skiljelinjerna. Frisinnet och speciellt norrlandsfrisinnet 
innebar som tidigare sagts en social protest från de lägre klasserna i det 
svenska samhället. Partiets sammansättning var emellertid allt för hetero
gen, för att man från de ledandes sida skulle våga gå ut med ett socialt 
reformprogram, som var radikalt nog att konkurrera med t ex socialde
mokratin. Det var det Liberala Samlingspartiets verkliga dilemma. Man 
hade profilerat sig som ett klasslöst liberalt parti och från den principen 
var man inte beredd att avvika. 

I Västerbotten kom partiet att, under främst Gustav Roséns färla, 
undergå en dylik radikalisering, trots att Rosén aldrig offentligt ut
manade partiets motto att vara en klassamverkande organisation. Ett 
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avkall från denna grundsats skulle inte heller den pietistiskt och fri
kyrkligt präglade väljarkåren i Västerbotten ha tolererat, då dessa 
grupper predikade det klasslösa samhället, som ett medel att uppnå både 
politisk och andlig rättvisa. De facto kan man dock urskilja hur Rosén 
med hård hand manövrerade ut sina moderatliberala kollegor från den 
politiska arenan i Umeå och Västerbotten. Utrensningarna inom partiet 
genomfördes med benhård konsekvens och drabbade främst den stads
liberala falangen, som i princip var uppryckt med rötterna 1922. Därmed 
var de "norrlandsfrisinnade" ett de lägre klassernas folkparti. Radikali
seringen av de frisinnade skedde inte över en natt utan hade pågått som 
en kontinuerlig process sedan rösträtts reformen 1909. 

Rosén och Anton Wikström hade också mycket stora möjligheter att 
profilera sig till vänster inom sitt partis riksorganisation, betydligt 
större möjligheter än t ex socialdemokraterna. Därmed blev det Fri
sinnade partiet, och inte socialdemokraterna under 1900-talets inledande 
decennier, bäraren av den folkliga protesten och de folkliga reform
kraven i Västerbotten. Västerbotten kom framför andra län i Sverige att 
betraktas som frisinnets kärnområde. 

Folkpartiets förre partisekreterare, Birger Lundström, har i en un
dersökning visat att Västerbottens län under perioden 1911-1948 hade 
den största procentuella andelen liberala väljare av alla svenska län. 1911 
var liberalernas andel av väljarkåren 71,9 % oc h först 1921 utgjorde den 
liberala andelen av valmanskåren mindre än 50 %. Med siffran 44,1 % 
distanserade man då det andra liberala kärnområdet, Jämtland, med tio 
procentenheter.1 

Liberalismens eller frisinnets verkliga tillbakagång i länet inträffade 
inte heller 1948, då annars storstadsregionerna ryckte fram på bred 
front och redovisade de högsta procentsatserna för andelen liberala väl-

o 2 jare, sett i relation till den totala valmanskåren. Det var först efter 
1958 och med centerpartiets framväxt, som de frisinnade liberalerna i 
Västerbotten på allvar tappade fotfästet. Det är då att märka att väster
bottensfrisinnet avlöstes av ett annat borgerligt parti vars speciella 
kännetecken var att det förstod att främst etablera sig i lokalsamhället. 
Ett parti som vidare var antibyråkratiskt i sin ideologiska framtoning och 
som inför väljarna hävdade bygdens och regionens politiska rättigheter 

1 Lundström, B: En liberal region. (Ekonomi, politik och samhälle. 
Festskrift t Bertil Ohlin) Sthlm 1959 s 188. 

2 Ibid. s 186ff. 
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gentemot en allt mer centraliserad, korporativistisk statsmakt. Det var 
centerpartiet, vilket av Fryklund-Peterson karaktäriseras som den enda 
populistiska partivarianten inom det moderna svenska partiväsendet, som 
förmådde att distansera Folkpartiet. Folkpartiet kunde inte längre kunde 
aktivera sig med samma kraft i den lokala politiken, som under Roséns 
glansdagar. Centerpartiets snabba etablering i det agrart präglade 
Västerbotten, där bondeförbundet tidigare i ringa grad gjort sig 
gällande, måste till stor del förklaras av centerns förmåga att axla de 
frisinnades fallna populisiska mantel. Partiets framtoning i nykterhets
frågan och övriga moraliska spörsmål kan också ses som ett direkt arv 
från de frisinnade. Det blev därför centerpartiet som bäst förstod att 
förvalta det populistiska arvet i länet. Partiet lyckades därigenom på 
kort tid etablera sig som största borgerliga parti i detta tidigare "libe
rala Gosen". 

Det har också tidigare påpekats att socialdemokratin hade verkligt 
trångt i porten innan man kunde etablera sig i Västerbotten. Det är 
också typiskt att partiets första riksdagsman från länet blev den från 
vänstersocialismen just hemförlovade Elof Lindberg, som inledde sin 
riksdagssejour 1923. Det socialdemokratiska genombrottet kom i Väster
botten inte främst genom SAP:s försorg. Det var vänstersocialisterna 
som, med ett program snarlikt de frisinnades, förmådde att skapa ett 
socialdemokratiskt brohuvud i länet. Vän s ter socialismen, som den prak
tiskt och teoretiskt utformades av Lindberg och Vennerström efter 1921, 
var klart antibyråkratisk och anpassad efter främst norrländska problem. 
Klassbegreppet var inte entydigt i och med att Norrlands småbönder 
jämställdes med de egendomslösa. Vidare drev vänstersocialisterna med 
minst lika stor kraft som de frisinnade nykterhetsfrågan. 

Både "norrlandsfrisinnet" och vän s ter socialismen (e 1921) kan be
traktas som populistiska "underpartier" till de liberala resp socialde
mokratiska partierna. De var ingalunda enbart populistiska protestpartier 
av opportunistisk art, vilket von Zweigbergk ofta föraktfullt påpekade i 
Dagens Nyheter: "Den norrländska 'radikalismen1 har två speciella meri
ter att åberopa sig på; anslutning till det totala rusdrycksförbudet och 
motspänstighet mot kraven på förstärkning av landets försvar."* Rosén
falangen inom det frisinnade partiet liknades vidare i samma artikel vid 
" S to rmklocksf alangen" inom socialdemokratin, vilken von Zweigbergk 
också såg som en norrlandsföreteelse. S to rmklocksf alangen fick dock 

1 DN 1915 Rosénska klippsaml vol 4 odat art "Norrlandsfrisinnet". 
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inget inflytande inom SAP tack vare Brantings handfasta och modiga 
behandling av dis sen ter-gruppen till vänster. Roséns och Västerbottens-
Kurirens ledstjärna påstods vara, "att ådagalägga konkurrensduglighet 
gentemot det socialdemokratiska partiet vid programauktioner i Norr
land."1 De splittringstendenser som förelåg inom både SAP och Fri
sinnade Landsföreningen skylldes på fanatiska och oansvariga norrlands-
fronder inom partierna. Branting hade visat att han inte tolererade 
norrlandsoppositionen inom sitt parti, ett exempel som de frisinnade 
borde följa. Partiledningen hade emellertid agerat alltför svagt: "Denna 
undfallenhet med dess karaktär av svaghet har kostat partiet icke blott 
frånfallet av värdefulla representanter för bildning på frisinnad grund, 
utan också till antalet mer betydande grupper, vilkas betänksamhet och 
erfarenhet icke kunna förlikas med en bråkig demonstrationspolitik som 
för det liberala partiets del på pricken svarar mot vad Stormklocks-
falangen är inom partiet till vänster. . . Vad som är frisinne och vad som 
är landsnytta kan inte avgöras med ledning av vad som slår mest an i 
den ena eller andra av Västerbottens valkretsar och som passar bäst för 
de där verkande agitatorernas naturell (naturer förf. anm). Den be
hövliga parollen bör ges av kunskapen, mogenheten och ansvarskänslan. 
Norrlandsfronden med bundsförvanter, värvade på förbudsfanatismens 
utskogar, har ådagalagt en verkligt farlig tendens genom att öppna krig 

2 mot dessa centralmakter." "Kulturradikalen" von Zweigbergk kunde 
under inga förhållanden acceptera de "norrlandsfrisinnades" avvikelser 
från den strikta partilinjen. Han avfärdade "norrlandsfronden" blott och 
bart som ett uttryck för förbudsextremism och religiös fanatism; en anti-
intellektuell strömning som skrämde de bildade och bästa grupperna bort 
från partiet. Partiet skulle må bäst av att i tid få den infekterade blind
tarm, som "norrlandsfrisinnet" utgjorde, bortopererad. Ledningen borde 
i likhet med Branting visa fasthet gentemot sin Stormklocksfalang. Rosén 
och Västerbottens-Kuriren kunte inte tolereras. 

Det intressanta i von Zweigbergks analys av "norrlandsfrisinnet" är 
att han framställer detta som en i det närmaste klar utbrytarfalang ur 
det Frisinnade partiet. Det är också naturligt att han med alla medel 
ville nullifiera "norrlandsfrondens" politiska ambitioner. Därför fram
ställdes de norrlandsfrisinnade som ideologilösa fanatiker, vilka gruppe
rat sig blott och bart kring två politiska frågor; försvarsfrågan och 

1 DN 1915 Rosénska klippsaml vol 4 odat art "Norrlandsfrisinnet". 
2 Ibid. 
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förbudsfrågan, där de genom sitt rabiata agerande raserade förutsätt
ningarna för ett enat liberalt parti. Rosén och Wikström var egensinniga 
och ideologifattiga ledare för en fraktion som med sitt ansvarslösa upp
trädande höll på att spränga det liberala partiet. 

Vad von Zweigbergk och andra liberala kritiker inte insåg var att den 
"norrlandsfrisinnade" falangen, som visserligen profilerade sig starkt i 
de bägge ovan nämnda frågorna, även var besjälad av ett äkta socialt 
reformpatos i vilket försvars- och nykterhetsfrågorna endast var be
ståndsdelar. Den reformpolitik som de norrlandsfrisinnade sökte realisera 
var framsprungen ur de speciella norrlandsproblemen. Rosén tvekade 
aldrig under hela sin politiska och journalisitiska gärning att påpeka hur 
eftersatta denna landsändas krav på social och ekonomisk rättvisa var i 
förhållande till riket i övrigt. Umeåsenatorn var den som för övirga 
landet kraftigast underströk att Norrland var utsatt för en kolonialistisk 
exploatering från främst skogsbolagen. Exploateringen ledde till att den 
primitiva ekonomiska strukturen i landsändan höll på att slås sönder, 
vilket skulle innebära social misär för stora grupper av medborgare och 
leda till en gradvis utarmning. Han tvekade inte att anklaga staten och 
de politiska partierna, inte minst sitt eget parti, för delaktighet i denna 
negativa utveckling. Norrlandsproblemen, som också fanns i andra lands
ändar, måste lösas politiskt om en fungerande ekonomisk och social 
demokrati värd namnet skulle kunna existera i Sverige. Rosén var som 
liberal politiker måhända en blåögd optimist, såtillvida att han under hela 
sin politiska gärning som rikspolitiker hävdade den egalitära demokratins 
principer, dvs att politikern alltid var ansvarig inför sina väljare, 
vars talan han måste föra även om partilinjen talade ett annat språk. 
Denna inställning till demokratin var inte heller bara tomt frasmakeri. 
Rosén tvekade aldrig att frondera mot partiledningens intentioner om han 
såg sig föranledd till detta. Partiet skulle inte topprida politikerna och 
väljarna. Det är genom sin inställning till politik och demokrati, som 
oftast framstod som obekväm, som Rosén i samtida borgerlig rikspress 
gått till eftervärlden som en notorisk bråkmakare. Det är också väl att 
märka att den hårdaste kritiken mot honom levererades från det egna 
partiets högerflygel och övriga borgerliga grupper. Den socialdemokra
tiska och vänstersocialistiska kritiken riktade främst in sig på att fram
ställa honom som en falsk profet, som stal sitt program från de socia
listiska partierna. Detta var en kritik som oftast levererades i stridens 
hetta i valrörelser. I övrigt accepterades och högaktades både Rosén och 
Wikström av bägge kategorierna socialdemokrater, som fram till 1920-talet 
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ofta ställde sina röster till dessas förfogande, både vid kommunala val 
och riksdagsval.1 

Det socialdemokratiska stöd Rosén förmådde mobilisera berodde främst 
på hans inställning i sociala och ekonomiska frågor. Han uppfattades här 
som hela Västerbottens talesman. Han var den som först påpekade bo
lagsköpens och laissez-faire kapitalismens proletariseringseffekter och 
fordrade statligt och kommunalt ingripande för att förhindra effekterna 
av exploateringen. I det avseendet var hans inställning klart nymer-
kantilistisk, med den innebörd Youngdale lägger i ordet. 

Ekonomisk rationalisering och koncentration fick inte innebära social 
utslagning. Det var samhällets främsta plikt att ingripa mot sådana ten
denser. Detta nymerkantilistiska, eller om man vill postkeynianska, 
samhällsekonomiska tänkande går också som en röd tråd genom hela 
Roséns politiska karriär. Roséns rikspolitiska gärning avslutades i och 
med hans sista uppror mot partiledningen och statsminister Ekman 1932, 
då Rosén markerade sitt missnöje med den egna regeringens politik ge
nom att i det närmaste överbjuda socialdemokraterna i fråga om tilldel
ning av medel för arbetslöshetens bekämpande. Rosén var vid 1932 års 
riksdag också klart emot att arbetslöshetsunderstöden skulle tillämpas så 
att de nödlidande enbart fick hjälp ätt svälta sig ur krisen. En inställ
ning som regeringen i sin sparsamhetsiver hävdade. 

Alvar Nilsson som studerat Roséns politiska agerande i riskdagen kon
staterar: "Som måga gånger tidigare framhöll Rosén vikten av att väg-
anslagen höjdes. Han var motståndare till direkta ^rbetslöshetsunder-

2 stöd. Folket i norr ville ha arbete - inte understöd." Det var statens 
plikt att understöden utbetalades som lön för reellt arbete och arbets
projekt som syftade till höjande av basinvesteringarna i de utsatta 
områdena. Detta skulle sedan innebära möjligheter till ökad sysselsättning 
och konsumtion, vilket skulle få de ekonomiska hjulen att snurra i takt 
igen. Roséns inställning till arbetslöshetsunderstödens funktion måste ha 
gjort honom ytterst farlig för partiet, då socialdemokraterna tog alla 
tillfällen i akt att harangera honom på Ekmans bekostnad. Även Dagens 
Nyheter tog nu Roséns parti då man i anledning av landstingsvalen 1930 
skrev: "Det är ju dock betecknande, att det enda område på Sveriges 

1 Se ovan kap. Mot förbud. 
2 Nilsson, A: Gustav Roséns försvars- och näringspolitiska insatser i 

riksdagen under åren 1912-1932 (opubl lic avhandl i statskunskap 
Umeå univ. 1966) s 76. 
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karta, där det folkfrisinnade partiet, kunnat inregistrera en verkligt 
avsevärd röstökning, nämligen Västerbottens län, dirigeras av en man, 
som anmält en bestämd reservation mot ministären Ekmans näringspolitik, 
nämligen senatorn och f d statsrådet Gustav Rosén. Då västerbott-
ningarna kvarstannat inom det folkfrisinnade partiet och ökat dess 
numerär med över 4 000 röster, så har det inte skett som ett förtro-
endevotum för den folkfrisinnade politik, som regeringen företräder, 
utan som förtroendevotum för den folkfrisinnade politik, till vars förmån 
hr Gustav Rosén reserverat sig."1 

Lokalkonkurrenten Västerbottens Folkblad berömde Roséns inställning 
till arbetslöshetsunderstöden i en artikel med titeln "De frisinnade i 
valet": "Det är så vitt vi vet, första gången en borgerlig politiker i 
svensk riksdag haft modet att gå till angrepp mot det av högerreaktio
nären Järte uppfunna utsvältningssystemet mot de arbetslösa. . . Hr 
Rosén förtjänar en eloge för sitt uppträdande. Men det är inte bara i 
denna fråga han rubbat de borgerliga politiska cirklarna. Hans bestämda 
motstånd mot inmalningstvånget är ett annat exempel på att han går sina 
egna vägar. I denna fråga företräder han de norrländska jordbrukarnas 
uppenbara och berättigade intressen... Men övriga frisinnade väster
bottensrepresentanter lunka i stället så mycket villigare i reaktionärernas 
sällskap... Upplysningen kan vara av värde för de frisinnade i Väster
botten, som nästa år skola taga ställning till frågan av vem de vilja bli 
representerade i riksdagen, av män med hr Roséns kynne eller av män 

2 med hr Wikströms." Följde man Wikström skulle det innebära att, "den 
frisinnade radikalismen förlorat hemortsrätt i det län där den förr hade 

3 sina djupaste försänkningar." 
En annan av Roséns tidigare motståndare, Ivar Vennerström, skrev 

också översvallande positivt om Rosén i jämförelse med Ekman: "Med 19 
mandat i Västerbottens landsting, med 4-5 000 nya frisinnade väljare, 
vunna genom självständigt uppträdande utan borgerlig kartell och utan 
inmalningsprotektionism, har Rosén erhållit ett företroendevotum lika 
kraftigt som Ekmans misstroendevotum. Och med detta förtroendevotum i 
ryggen står han som den starke mannen inom frisinnet, den ende, vars 
auktoritet icke blivit skamfilad. Hädanefter har han ingen anledning att 

1 DN 23.9 1930. 
2 VF 17.3 1931. 
3 Ibid. 



217 

böja sig för hr Ekmans tjuriga ledardiktatur.1,1 Även P-A Hansson sälla
de sig till den socialdemokratiska hyllningskören till Rosén under det 
tidiga 1930-talet. Hanssons positiva omdömen om Rosén gällde främst den 

2 senares inställning till arbetslöshetsunderstödens tillämpning. De forna 
vänstersocialisterna Lindberg och Vennerström, var nu rörande överens 
om Roséns förträfflighet och man betonade starkt hans konsekventa 
vän s ter anknytning, en anknytning som övriga liberaler i stort sett 
övergett. Vennerström påpekade också att Rosén, som det folkfrisinnade 
partiets ende framgångsrike politiker, borde bryta med Ekman, som gått 
åt höger. 

Den kanske främsta anledningen till den socialdemokratiska lovsången 
över Rosén var att man från detta håll fruktade borgerliga karteller 
inför de framtida valen. Det skulle kunna hindra socialdemokraterna från 
att komma i regeringsställning, åtminstone tyder det tidiga trettiotalets 
pressdebatt i Västerbotten på detta. Norra Västerbotten och högertid
ningarna menade att valkarteller var den medicin som skulle hejda soci
aldemokratins frammarch. Västerbottens-Kuriren och Folkbladet ansåg i 
polemik häremot att politiken skulle vara obunden av karteller. Väljarna 
fick inte manipuleras. Högertidningarna hävdade att Rosén var på väg in 
i en ny vänsterkoalition. Huruvida den spekulationen kan ha ägt be
rättigande har inte utretts här, men själva tanken behöver inte vara 
orimlig och den måste ha oroat Ekman och övriga inom den frisinnade 
partiledningen. De socialdemokratiska lovorden över Roséns självständiga 
hållning gentemot regeringen och Vennerströms indirekta uppmaning till 
Rosén att bryta med Ekman, göt säkerligen inte olja på vågorna. Rosén 
hade också ställts utanför den andra regeringen Ekman, trots att han 
var partiets framgångsrikaste politiker i valrörelserna. Problemet med 
den bångstyrige senatorn löstes emellertid då han placerades som lands
hövding i sitt hemlän. Den lösningen måste ha tillfredsställt Ekman. 
Rosén blev nu riksdagspolitiskt neutraliserad, men han kunde förutsättas 
att även i fortsättningen attrahera frisinnade väljare i Västerbotten. 

Roséns konsekventa politiska agerande medförde att hans väljarskaror 
sällan sviktade. Han förde fram sina västerbottningars reformkrav, inte 
bara de som gällde nykterhetsfrågan, gentemot centralmakter som stats
makt och polititiska partier. Det egna partiet skonades ingalunda härvid. 

1 Troligen DN sept 1930. Pressgrannar, där en artikel av Vennerström 
ang frisinnet, publicerad i Nya Norrland, citerades. Rosenska klipp-
saml vol 29. 

2 Ny tid 9.3 1932. 



218 

I det avseendet liknar han de amerikanska populistiska ledarna från 
decennierna kring sekelskiftet. Här avses främst de agrara populisterna 
och deras reformkrav, som de skildrats av Youngdale och Goodwyn. Den 
särpräglade politiska profil som frisinnet erhöll i den västerbottniska 
miljön skilj de sig markant från hur partiet utvecklades i övriga Sverige 
och man kan med fog hävda att "västerbottensfrisinnet" utgjorde ett 
mycket självständigt underparti till den frisinnade organisationen. 

Vänstersocialisterna, som även hade sin starkaste förankring i norr
landslänen, tog också konsekvenserna av sin opposition gentemot vad 
man uppfattade som centralism inom partiet. 1917 skedde den första ut
brytningen och 1921, då det nybildade partiet splittrades, föredrog 
de s k revisionisterna att omorganisera partiet främst i de norrländska 
kretsarna. Vid återgången till moderpartiet 1923 fick man partiledningens 
tysta medgivande att bedriva "vänsterpolitik" inom ramen för SAP i de 
valkretsar där man varit i majoritet. Det innebar att vänstersocialisterna 
behöll greppet om partidistrikten i Ångermanland och Västerbotten. 
Vänstersocialisternas partiprogram var också, vilket tidigare visats, klart 
norrlandsorienterat och klassbegreppet uttänjt till att omfatta även bön
derna, vars strävanden och situation jämställdes med arbetarnas. Väns
tersocialister och "norrlandsfrisinnade" kom att ha mycket likartade 
partiprogram och agerade ofta i samma frågor. Detta är en av förkla
ringarna till att det just var under den vänstersocialistiska perioden, 
som socialdemokratin förmådde att etablera sig i Västerbotten.* Även 
vänstersocialisterna hävdade den egalitära demokratins princip, vilket 
var huvudanledning till att man inte följde med SKP-falangen in i den 
tredje internationalen. Det anti-byråkratiska draget var här också star
kare än inom något annat svenskt parti vid samma tidpunkt och man 
förordade och praktiserade det kollektiva ledarskapets princip efter bästa 
förmåga. Båda dessa partier sökte folkets legitimitet gentemot vad man 
uppfattade som centraliseringssträvanden och korporativism inom moder

1 A-M Ullsten och S-I Olofsson hävdar att vän s ter socialismen s uppdy
kande tvärtom hejdade och fördröjde socialdemokratins genombrott i 
Västerbotten. De stödjer sig härvid på en kryptisk förklaring hos 
Dufvenberg i dennes lilla skrift "Den politiska arbetarrörelsen i 
Västerbotten 1909-1944." Det var dock under den v soc epoken som 
socialdemokraterna av båda schatteringarna började agera självstän
digt. Det var också de vänstersocialistiska ledarna som fick kontrollen 
över  SAP-dis tr iktet  1923 .  Det  var  även v  soc  som grundade V-F,  
vilken tidning både Ullsten och Olofsson tillmäter stor betydelse för 
socialdemokratins genombrott i länet. 
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partierna. Vänstersocialisterna gick härvid så långt som att hävda att 
partiet måste vara obundet av fackföreningsrörelsen. Sammanfattningsvis 
kan sägas att bägge partierna var klart negativt inställda till laissez-
faire kapitalismens konsekvenser för de samhällen, som drabbades av de 
negativa sociala följder som kapitalism och förändrade rättsregler med
förde . Man förordade tidigt en nymerkantilistisk eller postkeyniansk 
politik för en rättvisare fördelning av de ekonomiska resurserna. Sam
hällets kanske främsta plikt var att garantera en fungerande ekonomisk 
demokrati. Detta var den reella innebörden i såväl vän s ter socialism som i 
"norrlandsfrisinne", även om samtida kritiker och eftervärlden utdömt 
dem som verklighetsfrämmande försvarsnihilister och fanatiker i förbuds-
markernas utskogar. 

Denna protest utvecklades också främst i ett agrart distrikt, som sent 
utsattes för urbanisering, industriellt genombrott och kapitalistiskt pro
duktionssätt, varför jämförelser i tid med överiga Sverige i ett tidigare 
skede bör vara relevanta. Det västerbottniska exemplet visar att den 
agrara befolkningen kunde mobilisera protest mot kapitalismens negativa 
konsekvenser. Denna protest kanaliserades genom partier som sökte och 
fick de drabbade gruppernas legitimitet. De partifraktioner eller under
partier som utvecklades i länet förmådde härigenom att hävda sig gen
temot även sina riksorganisationer och kunde föra en folklig populistisk 
politik. 

Denna demokratiska populistiska protest var naturligtvis ytterst stö
rande för de etablerade partierna, vilket inte minst avspeglar sig i den 
tidens pressdebatt, där de stora partibundna rikstidningarna ständigt 
gav sig i polemik mot Västerbottens-Kuriren, vänsterpopulismens främsta 
språkrör. 

Nykterhet och politik 

I inledningen till detta kapitel har Richard Hof stadters negativa syn på 
populismen behandlats. Det har därvid fastslagits att han såg nykter
hetsrörelsen som ett av de mest konservativa och bakåtsträvande fun-
damenten i det amerikanska samhället. Denna negativism kom kanske 

1 Elof Lindberg hade senare mycket goda relationer till Ernst Wigfors i 
vars hem han umgicks (uppg från Folke Lindberg). Även Gustav 
Rosén hade goda kontakter med den blivande socialdemokratiske fi
nansministern som under 30-talet lanserade den keynianska systemet i 
svensk ekonomi. (Uppg fr S Rosén). 
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starkast till uttryck i Hof stadters förord till Andrew Sinclairs studie 
"Era of Excess. A Social History of the Prohibition Movement." Sinclair 
utgår i sin studie från Hof stadters skissartade generaliseringar om den 
amerikanska förbudsrörelsens negativa inverkan på amerikansk politik 
och hela hans bok utgör en hätsk vidräkning med nykterhetsrörelsen. 
Hofstadter skrev själv i förordet: "To me one of the freshest and most 
illuminating aspects of Mr. Sinclair's book is his study of the way in 
which the movement for prohibition mobilized popular guilts and fears 
- an aspect of the movement which other historians have hardly done 
more than touch upon. Prohibition could be made an outlet for the 
troubles of every cramped libido. " * 

Efter Sinclairs bok, som utkom 1962, har emellertid vinden vänt. Ett 
tjugotal vetenskapliga undersökningar, som publicerats under sjuttiotalet 
och det begynnande åttiotalet, har förmedlat en betydligt mer nyanserad 

2 bild av nykterhetsorganisationernas funktioner i samhället. Det nya i 
dessa undersökningar är att man sätter nykterhetsrörelsens roll i rela
tion till alkoholens samhällsvådliga konsekvenser. Bilden blir då genast 
mer sympatisk. Sociologer som Joseph R. Gusfield och Harry G. Levine 
har också studerat alkoholens funktioner och skadeverkningar i det 
amerikanska samhället och satt dessa faktorer i relation till nykterhets
rörelsens framväxt och utveckling. Gusfield har framför allt sett nyk-

3 terhetsrörelsens utveckling som en status re volution. De protestantiska 
gruppernas hegemoni hotades av nya invandrargrupper och nya kultu
rella värderingar. Nykterhetsorganisationernas framväxt ses som ett 
försök att försvara det amerikanska samhällets grundvärderingar mot nya 
kulturimpulser som betraktades som samhällsupplösande. En sådan faktor 
var alkoholens positiva symbolvärde hos många invandrargrupper. Han 
framhåller också att medelklassens starka engagemang i nykterhetsrörel
sen skall ses mot den bakgrunden att denna grupp kände sin status och 
sina värderingar hotade av de nya industrimagnaterna. Gusfields synsätt 
har kritiserats av främst W.J. Rorabaugh, som menar att hans förkla
ringar är allt för generaliserande och att de saknar förankring i den 

1 Sinclair, A: Era of Excess. A Social History of the Prohibition Move
ment. N.Y. 1962 (Hofstadters förord) s. viii. 

2 Se Dannenbaum, J: The Crusade Against Drink (i Reviews in Ameri
can History dec. 1981) Dannenbaum ger här en översikt över den 
senast publicerade litteraturen i ämnet. 

3 Gusfield, J: Symbolic Crusade. Status Politics and the American Tem
perance Movement. Urbana 1963, se bl a s 187 f. 
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historiska verkligheten: "Gusfield identified the movement as middle class 
because its leaders were middle class; he ignored the fact that tempe
rance was a mass crusade with participation from all levels of socie
ty..."* Gusfields argumentering om invandrargruppernas hot mot de 
protestantiska värderingarna, kulturfaktorn, avfärdas också av Rora
baugh. Rorabaugh påpekar att nykterhetsrörelsen som massrörelse är ett 
fenomen som uppträder i det amerikanska samhället åtminstone tjugo år 
innan de stora immigrantvågorna nådde USA. För Rorabaugh står nyk
terhetsorganisationernas uppkomst och snabba genomslagsförmåga att 
finna i det faktum att alkoholbruket blivit ett verkligt gissel i samhället. 
Självbevarelsedriften var den starkaste drivfjädern för människor att 
organisera sig: "Perhaps some examples are in order. When the market 
revolution caused a loss of local autonomy and social cohesion, some men 
turned to drink; others created village temperance societies to combat 

3 the importation of spirits from outside their own community." Dessa 
resonemang ligger nära de konstateranden som utgör utgångspunkterna 
för denna studie. De västerbottniska samhällena reagerade på ett likartat 
sätt när marknadskrafterna förändrade tillgången på alkohol och föränd
rade konsumtionsmönstren. Alkoholen blev lättillgänglig och föll utanför 
det traditionella samhällets kontrollmöjlighet. Kommunerna sökte genom 
olika politiska lösningar stävja missbruket, men man var inte i stånd att 
på egen hand bygga upp ett effektivt kontrollnät. Marken var därför väl 
föberedd för de nya nykterhetsorganisationerna, som blev ett informellt 
instrument för stävjan de av missbruket. 

Jed Dannenbaum, en annan amerikansk historiker, som studerat nyk
terhetsrörelsens utveckling i det amerikanska samhället, vänder sig också 
bort från den negativa tolkningen. Han menar att den senare forskning
en klart har reviderat Hof stadters och Sinclairs bild av de amerikanska 
nykterhetsorganisationerna. Det råder nu överensstämmelse bland forsk
arna om att dryckenskapen i samband med ökad kommersialisering och 
urbanisering blev ett gigantiskt problem. Nykterhetsvännrna såg det 
därför som en uppgift att befria samhället från dessa missförhållanden. 
De måste sägas vara ute i ett angeläget ärende. Detta bevisas inte minst 
genom att nykterhetsrörelsen blev en massorganisation som hade genom-
slagskraft i alla samhällen och i alla befolkningslager. Dannenbaum sä

1 Rorabaugh, W.J: a.a. s 188. 
2 Ibid. s 188. 
3 Ibid. s 189. 
4 Dannenbaum, J: Anti-Alcohol Mass Movements: The C ros s-Cultural 

Perspective (stencil American Historical Association - Ninety-sixth 
Annual meeting dec. 1981) s 2. 
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ger dock att missuppfattningarna om nykterhetsrörelsens roll i samhället 
fortfarande är legio. Det förhållandet beror till stor del på forskarna 
själva. "By blurring the distinction between the various attitudes, ac
tions, structures, objectives, and levels of commitment by different 
groups in different social context at different periods of time, these 
studies have sometimes muddied rather than clarified the larger question 
of why temperance reform generated such widespread and broadly based 
support."* Dannenbaum skisserar därefter en typologi, utifrån vilken 
han menar att studierna av nykterhetsorganisationerna har utsikter att 
bli mer vederhäftiga. Denna typologi har sina utgångspunkter i sociala 
attityder gentemot alkohol och kontroll. Han urskiljer därvid tre huvud
riktningar . 

Kontroll av alkohol: 
1) som ett medel att kontrollera andra 
2) som ett medel för självvald gruppkontroll 

o 2 3) som ett medel att befria sig fran andras kontroll 
Det är också möjligt att applicera detta schema på den svenska nykter
hetsrörelsens utveckling. Dannenbaums första kategori stämmer väl över
ens med de tidiga svenska nykterhets sällskapens ideologi. Man ville 
främst komma åt de lägre klassernas konsumtion, då deras superi be
traktades som moraliskt förråande. Nykterhets sällskapen med sin hög-
restånds representation satte sig själva som förebilder för ett gott upp
förande. Syftet var också att man genom att ge sin livsstil som mönster 
för folket skulle kunna permanenta rådande klassförhållanden i en mjuka
re omgivning. Absolutism var heller inget krav i dessa sällskap som an
såg sig ha kontroll över den egna konsumtionen. Däremot var absolutism 

3 önskvärd för den stora massan med dess förråade supseder. 
Den andra kategorin inom nykterhetsrörelsen, den självvalda försa

kelsen, kontrasterade starkt mot den första. Sympatin med missbrukaren 
var en av de främsta drivfjädrarna inom organisationerna. Man krävde 
därför total avhållsamhet och ville lagstiftningsvägen nå sina målsätt
ningar. Man intresserade sig även för andra sociala frågor som man 
ansåg vara en följd av alkoholmissbruket. Förbudet sågs som en ömse-
socialt och ekonomiskt. Enligt Dannenbaum föll denna kategori under 
massorganisationsprincipen. Medlemmarna kom huvudsakligen från mellan -

1 Dannenbaum, J: a.a. s 3f. 
2 Ibid. s 5. 
3 Ibid. s 5f. 
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skiktet i samhället och bestod av hantverkare, affärsinnehavare, småbön
der och deras familjer.* 

Den tredje kategorin, som såg avhållsamhet som ett medel att befria 
sig från andras kontroll, fanns främst att söka inom vänsterpartier och 
socialistiska partier. De hade ett högre syfte eftersom de ansåg att 
alkoholen var en boja som fängslade de lägre klasserna i slaveri. Kontroll 
av eller förbud mot alkoholkonsumtion blev ett medel för att uppnå 
frihet. Inte förrän alkoholbruket bland de lägre klasserna stävjats hade 
dessa möjlighet att med framgång kunna artikulera sina politiska och 

2 sociala reformkrav. Ledare för nationella befrielserörelser har ofta haft 
en likartad syn på alkoholbruket, anser Dannenbaum, och pekar på den 
stora betydelse nykterhetsagitationen hade för de nationella rörelserna i 
länder som Irland, Island och Indien. Avhållsamhet var nödvändig om ett 
effektivt och disciplinerat motstånd skulle kunna organiseras. Ghandi och 
hans anhängare anklagade britterna för att avsiktligt söka öka alkohol
konsumtionen i Indien för att bryta udden av oppositionens möjligheter 
till motstånd. "'Drink lost the battle at Ross1, Father James Cullen, an 
Irish militant nationalist told a meeting in 1911, flost the battle at 
Wexford, and helped to the disaster of Vinegar Hill... Ireland lost all 

4 her fights through drink.'" 
Dannenbaums typologi är inte ny. Likartade iakttagelser har gjorts i 

Sverige av främst Sven Lundkvist och Hilding Johansson. Lundkvist 
indelar i "Politik, nykterhet och reformer" den svenska nykterhetsrö
relsens kronologiska utveckling utifrån de kategorier som anförts av 
Dannenbaum. Hilding Johansson gör en likartad indelning av Godtemp-
larordens utveckling i Sverige. Det intressanta med Dannenbaums typo
logi är emellertid att den inte vill se utvecklingen enbart ur ett krono
logiskt perspektiv, där de olika typerna avlöser varandra paradigma-
tiskt. I den svenska nykterhetsrörelsens historia är det också frappe
rande hur de olika nykterhetspolitiska paradigmen existerade samtidigt. 
Vid motbokens införande i Sverige 1917 är detta klart urskiljbart. Det 
sågs av företrädarna för den övriga nykterhetsrörelsens kategorier som 
en seger för den grupp som ville kontrollera andra. Redan vid god-
templarnas årsmöte i Umeå 1915 kan man urskilja en spricka inom orden. 
Kvarnzelius uppfattades som en förrädare av grupperna kring Johan 

1 Dannenbaum, J: a.a. s 8f. 
2 Ibid. s 9f. 
3 Ibid. s 11. 
4 Ibid. s 11. 
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Bergman som inte på några villkor var beredda att acceptera Bratt
systemet. För att Brattsystemet skulle kunna realiseras förutsattes en 
överlappning och kompromiss mellan de nykterhetspolitiska paradigmen.1 

Frisinnade nyckelpolitiker som Edén och Kvarnzelius var i nykterhetspo-
litiskt avseende beredda att ingå en ohelig allians med de grupper som, 
enligt Dannenbaums kriterier, främst var ute efter att kontrollera andra. 
Hjalmar B ranting var inom det socialdemokratiska partiet villig att ta 
samma steg och acceptera en kompromiss. Folkrörelsevänstern inom de 
båda vänsterpartierna var inte beredda att följa med partiledningarna och 
gjorde det heller inte. Uppkomsten av de populististiska partivarianter 
som norrlandsfrisinnet och vänstersocialismen utgjorde i Västerbotten var 
till stor del en följd av att nykterhetsrörelsen, som utgjorde basen för 
dessa partier, varken ur politisk eller ideologisk synvinkel kunde tänka 
sig att vara med om en ny kompromiss. Man tog hellre strid mot de egna 
partiernas huvudorganisationer. De västerbottniska nykterhetsförbunden 
stod även de i stark motsatsställning mot sina riksorganisationer i de 
nykterhetspolitiska avgörandena, där man inte accepterade kompromisser. 

1 Se ovan kap. Mot förbud. 
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X SAMMANFATTNING 

Nykterhetsrörelsens starka etablering i det västerbottniska samhället var 
frukten av en lång utvecklingsprocess med rötter ner i det sena 1700-
talet och tidiga 1800-talet. Nykterhetsrörelsen i dess former av stora 
folkrörelseorganisationer föregicks i den västerbottniska agrara miljön av 
lokala organisation s s trä van den på socken och bynivå. De agrara sam
hällenas försök att samla människor till kamp mot "b ränn vins draken" 
måste ses i ljuset av att alkoholen allt mer fick formen av en kommersiell 
handelsvara. Det gamla bondesamhällets skyddsmekanismer mot alkoholen 
sattes därvid ur funktion. Husbönderna hade genom sitt monopol på 
bränningen i stor utsträckning kunnat kontrollera sina underlydandes 
alkoholkonsumtion. Inför de förändrade realiteter inom det alkoholpoli
tiska området, som följde näringsfrihetslagstiftningen i spåren efter 
1864, sökte lokalsamhällena efter bästa förmåga, genom kommunala- eller 
kollektiva beslut, sätta stopp för den allt mer florerande vin- och 
brännvinshandeln. Det norrländska bondesamhället utsattes vid samma tid 
för en genomgående ekonomisk förändring. De stora skogsbolagen köpte 
upp skog och brukningsdelar för exploatering. Detta fick genast utslag 
inom de politiska, sociala och ekonomiska sektorerna. Böndernas politiska 
rättigheter hotades av att bolagen hade rösträtt och att de genom sin 
ekonomiska styrka ofta kunde utmanövrera bönderna i de politiska in
stanserna. Socialt innebar bolagsköpen en ökad proie taris e ring och 
bolagens ekonomiska metoder karaktäriserades som ren utsugning. Bo
lagen anklagades också för att i sina affärer med bönderna utnyttja 
alkoholen som sin förnämsta bundsförvant. 
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I Umeå stad, som under det sena 1800-talet var en liten handels- och 
hantverksstad, kom brännvinshandeln, genom det s k Göteborgssystemet, 
att monopoliseras. Brännvinet fick därvid stor ekonomisk och politisk 
betydelse. Den begynnande gruppen kapitalister - grosshandlare och 
industriägare - fick kontrollen över sprithanteringen. Denna grupp 
använde sig härvid av sin starka ställning i stadsfullmäktige. Då röst
rätten var graderad och beroende av ekonomisk status kunde denna 
grupp, trots protester från de lägre klasserna i staden, släppa lös 
brännvinsfloden. Det låg nämligen i de förmögnas intresse att sälja så 
mycket sprit som möjligt, då inkomsterna från brännvinshandeln sub
ventionerade de kommunala utskylderna. Dessa förhållanden skärpte 
klassmotsättningarna i staden. Arbetare och småbourgeoisie tog i likhet 
med bönderna upp kampen mot brännvinsdraken. Spriten hade ett utom
ordentligt negativt symbolvärde hos de lägre klasserna i det väster
bottniska samhället. Alla sociala orättvisor sattes i samband med al
koholen, som var den demon som lierat sig med kapitalisterna för att 
hejda det rättvisa samhällets framväxt. Marken var alltså väl förberedd 
för de folkrörelseorganisationer på absolutismens grund, religiösa och 
profana, som under slutet av 1800-talet etablerade sig i länet. 

Nykterhetsorganisationeras snabba genombrott och förankring i det 
västerbottniska samhället måste också ses i ljuset av att de ofta också 
blev ersättningar för politiska partier för de lägre klasserna i deras 
kamp mot konservativa och laissez-faireliberaler. Det frisinnade, liberala 
partiet i Västerbotten var uppbyggt med nykterhetsorganisationer som 
bas. Det var därför naturligt att partiet, som profilerade sig som ett 
klasslöst folkparti, i så hög omfattning politiserade nykterhetsfrågan. 
Kampen mot alkoholen, kapitalisternas slavpiska, kunde ena de lägre 
klasserna. Alkoholens negativa symbolvärde utgör också en betydande 
beståndsdel i förklaringen till varför de socialistiska partierna fick ett så 
sent genombrott i länet. Arbetarna såg helt enkelt det frisinnade partiet, 
men dess portalfigur Gustav Rosén, som de lägre klassernas bastion mot 
kapitalismen. Nykterhetsfrågan blev det kitt som höll de lägre klasserna 
samman inom det frisinnade partiet. JDet frisinnade partiet i Västerbotten 
bör dock inte ses enbart som ett förbudsparti. Det var i stor utsträck
ning ett reformparti som särskilt starkt engagerade sig för de sociala 
frågornas lösning. Partiet var också en förespråkare för den norrländska 
rurala periferins protest mot vad den uppfattade som utsugning från 
centrum. Det frisinnade partiet i Västerbotten råkade därför ofta i 
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konflikt med den egna partiledningen och med Rosén som talesman för
svarades den egalitära demokratins princip mot vad man uppfattade som 
korporativistiska tendenser från den egna partiledningens och statsmak
tens sida. Nykterhetsfrågan kopplades härvid alltid samman med de 
övriga politiska frågorna och blev därmed en integrerad del i det sociala 
evangelium som var signifikativt för norrlandsfrisinnets ideologi. 

Socialdemokraterna förmådde före 1920 knappast göra inbrytningar i 
detta frisinnade revir. De fick ofta finna sig i att vid valen uppgå i 
fusioner med de frisinnade, där de spelade en obetydlig roll. Social
demokraterna lyckades inte övertyga de västerbottniska väljarna om sitt 
ärliga uppsåt i förbudsfrågan, då partiledningens inställning i nykter
hetsfrågan gav anledning till dubier. Det blev i stället en utbrytarfalang 
ur det socialdemokratiska partiet, vänstersocialisterna, som etablerade 
socialismen i Västerbotten. Vänstersocialisterna profilerade sig kraftigt i 
förbudsfrågan, där de frisinnade i det närmaste haft monopol. Väns
tersocialisterna blev därför i samband med förbudsomröstningen 1922 ett 
reellt alternativ till frisinnet. Partiet blev också efter 1921, då Sveriges 
Kommunistiska Parti bildades, i det närmaste ett rent norrlandsparti. 
Partiledningen flyttade 1922 till Umeå, där två av partiets ledande tid
ningar utgavs. Vänstersocialisternas ideologi och politiska program sam
manföll på många punkter med norrlandsfrisinnets och när partiet 1923 
återförenades med socialdemokraterna fick man, för att framgångsrikt 
kunna konkurrera med de frisinnade, partiledningens tysta medgivande, 
att i de norrländska valkretsarna få föra en särpolitik. Detta innebar att 
även socialdemokraterna i länet efter 1923 förde fram nykterhetsfrågan 
till en förstarangsposition på sitt program. De vänstersocialistiska le
darna fick också behålla kontrollen över partidistriktet och hade därför 
stora möjligheter att föra en särpolitik anpassad till länet. 

Båda dessa partier, det frisinnade och det vänstersocialistiska, hade i 
Västerbotten klar populistisk anstrykning. Partierna stod i likhet med 
motsvarande politiska rörelse i USA i motsatsställning till de negativa 
konsekvenser som i kapitalismens och industraliseringens spår drabbade 
primitiva, rurala ekonomiska strukturer. Partierna var inte utvecklings
fientliga, men opponerade sig mot de ökande sociala orättvisor och klass
klyftor som man ansåg vara en konsekvens av den nya ekonomiska ord
ningen . 

Partiernas inställning i alkoholfrågan var entydig - endast ett förbud 
kunde stoppa spritens negativa inverkan i samhället. Förbudet skulle ge 
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de lägre klasserna möjlighet att bryta sina bojor och realisera sina socia
la, politiska och ekonomiska målsättningar. Detta var innebörden i det 
sociala evangelium som predikades av vänsterpartierna i Västerbotten. 

Alkoholfrågans stora politiska betydelse möjliggjorde också att nyk
terhetsrörelsen via partierna kunde etablera Sveriges strängaste restrik
tionssystem, Umeåsystemet, 1923. Umeåsystemet skulle, om det kunnat 
vidmakthållas en längre tid, ha lett till en gradvis torrläggning av södra 
länsdelen. Systemets fall 1927, som var politiskt betingat, innebar dock 
inte att nykterhetsrörelsen i Västerbotten övergav förbudslinjen. Man 
lyckades via det starka sociala kontrollnät som byggts upp kring Umeå
systemet fortsätta att driva en sträng restriktionspolitik även under 
1930- och 1940-talen. Nykterhetsrörelsens starka politiska förankring, 
som var unik i landet, var en viktig orsak till detta. Nykterhetsrörel
sens styrka i de samhälleliga institutionerna var också betydande. 
Landshövdingarna och nyckelpolitikerna Rosén och Lindberg kunde i 
kraft av sitt höga ämbete riva upp politiska beslut som gick nykter
hetsvännerna emot. Nykterhetsfolket dominerade också nykterhetsnämn
derna och ingick i Systembolagens styrelser, vilket gav stor insyn och 
möjliggjorde direkta aktioner. Nykterhetsföreningarna ingick även i 
direkta kamporganisationer. Umeå Nykterhetsfolks Centralförening för
mådde att ena och kraftfullt leda de olika organisationernas strävanden. 
Centralföreningen hade förgreningar till alla politiska partier i staden 
och besatte en avsevärd styrka inom de samhälleliga institutionerna. 

Nykterhetsfrågans starka makt över sinnena var också en följd av att 
de opinionsbildande krafterna, främst pressen, med alla resurser stred 
för förbudet. 

Den starka etableringen som förbudstanken hade i länet gav nykter
hetsrörelsen möjligheter att, vid sidan av det formella, legala sociala 
kontrollnätet, laborera med informella kontrollåtgärder i utkanterna av 
lagens råmärken. 

Den västerbottniska nykterhetsrörelsens envisa fasthållande vid för
budsideologin under hela perioden 1915-1945 skapade även en positiv 
rekryteringsgrund för nykterhetsorganisationerna. 

Det västerbottniska exemplet visar tydligt att nykterhetsrörelsen i 
perifera rurala miljöer fick sin starkaste samhällsanknytning. Perifierins 
protest tog sig också uttryck i att populistiska partifraktioner uppstod 
och utvecklades i de norrländska länen. Socialdemokratin lyckades inte 
göra inbrytningar i länet förrän vänstersocialisterna med sitt populis
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tiska program jämnat vägen. Norrland och Västerbotten genomgick därför 
en annorlunda politisk utveckling. Typiskt för denna utveckling var det 
starka betonandet av den egalitära demokratin, protesten mot centrum, 
ett starkt socialt engagemang och nykterhetsfrågans starka politiska 
värde. 
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SUMMARY 

The rapid establishment of organized temperance in the county of Väster
botten in Northern Sweden must be attributable to the deeply-rooted 
an ti-alcohol sentiments long held in this rural area. The commercialization 
of alcohol, especially after 1864 when free trade was introduced in rural 
areas, made old rules and customs concerning the availability of liquor in 
peasant society out-dated. 

The peasants, in Västerbotten mainly smallholders, tried to defend 
their societies against the Demon Rum by inaugurating communal control 
of supplies. Some parishes actually took collective decisions to abandon 
liquor entirely. 

These measures had little effect, however, and when the voting rules 
for communes were changed in 1862 the peasants lost many of their 
political means of enforcing local prohibition. The right to vote and the 
value of votes was now dependent on how much tax a person or a com
pany paid. A rich company was often able to out-vote the peasants in a 
community. The northern area of Sweden, Norrland, was at the end of 
the 19th century severely exploited by large timber-companies. The 
companies not only purchased the peasants' forests but also their land, 
which meant that many peasants became tenants. The companies thus 
became targets of hatred and were made scapegoats for all the evils in 
society. In the process of exploitation alcohol was regarded as a power
ful ally of the companies, and alcohol was thus blamed for most social 
and economic problems that fell heavily upon the peasants communities in 
the period of industrialization and social change. The economically back



232 

ward and rural area of Västerbotten was not ready for this transfor
mation . 

In the little merchant town of Umeå much the same problems arose 
when the so-called Göteborg system for regulating the liquor trade was 
introduced. The principle behind the system was admirable - it was 
intended to remove the possibility of making private profit out of the 
sale of alcohol. However a small, but politically dominant, group of 
capitalists managed to obtain control of the administration of the Göte
borg system. They were able to use the revenues from the liquor trade 
to reduce their own taxes and they also managed to monopolize the 
serving of spirits in the saloons, by which means they could make real 
profits. It therefore lay in the capitalists' interest to turn the flood of 
alcohol loose; This they did, thereby causing social consequences of 
untold harm. The Opposition - petit-bourgeoisie, artisans and workers 
- already organized in temperance societies for self-protection, now 
rallied to the peculiar, populistic branch of the Liberal Party that de
veloped in Västerbotten. This faction of the Liberal Party, "norrlands-
frisinnet", was ideologically social-liberal in outlook and pledged to the 
principle of egalitarian democracy. 

In the fields of economics the party took arms against laissez-faire 
capitalism. It was not against private ownership and can be characterized 
as neo-mercantilistic. In Västerbotten the party was headed by one of 
Sweden's greatest populist leaders Gustav Rosén, nick-named "the 
Senator". Rosén was a very sincere and popular political leader. He was 
idolized by the lower classes in his county, where he received 88% of the 
votes in the elections to the Riksdag in 1911. Rosén maintained that the 
state had a great responsibility to level the economic differences between 
the regions of Sweden. He regarded Norrland as an exploited colony and 
the rest of the country had an obligation to repay its debts. Rosén made 
his party into a prohibition party and thereby skilfully manoeuvered the 
free congregations and temperance societies into the party fold. By 
using the temperance question he also succeeded in uniting the interests 
of townspeople and peasants and created a people's party. 

Temperance was the glue that held the different groups together. 
Rosén's radicalism also caused a halt for the triumphant social democrats 
at the border of Västerbotten. 

In this county the social democrats had, as an inferior party, long to 
beg for fusions with the Rosén liberals in the elections. 

It is typical of the social and political situation in Västerbotten that it 
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was a populistic left-wing socialist party, Sverges Socialdemokratiska 
Vänsterparti, that could challenge the hegemony of the liberals. The 
left-wing socialists also must be seen as mainly a provincial (Norrland) 
party. In their analyses of class-relations, they included the smallholder 
and tenant in the proletariat. They detested violence and militiarism, 
even as a means of carrying through the proletarian revolution. 
Furthermore they were convinced anti-bureaucrats and practised a 
collective leadership. 

When a faction of this party joined the Third International in 1921, 
thus creating the Swedish Communist Party, the remaining democratic 
left-wing socialists sought a refuge in Umeå where they could reshape 
the party. The left-wing socialists had a programme similar to that of 
the social liberals of Västerbotten, and they were also a prohibition 
party. The Umeå faction of the left-wing socialists also produced a 
skilful and dedicated leader in the radical-pacifist Elof Lindberg. Lind
berg was as much as Rosén considered an honest politician. He had left 
the Social Democratic Party because its leader Hjalmar Branting had 
enforced a gag-rule which forbad party members to vote against a social 
democratic proposition in the Riksdag. Lindberg's left-wing faction took 
over the party organization in Västerbotten in 1917. As a prohibitionist 
he could also count on massive support from the temperance organiza
tions and therefore he became an alternative to Rosén, especially among 
the workers. 

When Lindberg rejoined the Social Democratic Party in 1923, he 
succeeded in getting rid of the gag-rule, and obtained secret permission 
to continue left-wing policy in the countries of Norrland where the social 
democrats had to encounter Rosén liberals. This promise was given by 
Bran tings successor, Per-Albin Hansson, and the decision was right; 
only ten years after the reunion of the two social democratic parties 
Lindberg was the leader of the greatest party in Västerbotten and he 
also wiped out the communists. 

These two local parties, the Rosén liberals and the left-wing social 
democrats, were expressions of local populism. As in many states in the 
USA they revolted against the disastrous consequences which in the 
train of capitalism and industrialization hit primitive, predominantly 
agrarian structures. The parties were not hostile to development and 
modernization, but opposed proletarization and growing social injustices 
and class differences - realities caused by a new economic order. 

The disapproving attitude towards alcohol in Västerbotten has a 
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relatively simple explanation. People saw alcohol as stronly connected 
with the harmful aspects of the modernization process. Alcohol was the 
ally of the companies who ruined the peasants and the parish. The 
peasants had to find new ways of coping with the evil if they wanted to 
maintain their freedom and societies. The petit-bourgeoisie saw liquor as 
a threat to their values and organized against it. The workers regarded 
alcohol as the capitalists1 means of keeping him in slavery and ignorance, 
and sought a remedy in the temperance society. 

The lower classes in Västerbotten had this negative view of alcohol in 
common and their temperance societies intermingeled with the parties on 
the left. 

The political strength of the temperance societies made it possible for 
them to shape the Umeå system, a restrictive system against alcohol. Had 
it proved successful it would have made Umeå and southern Västerbotten 
a "dry" area. The fundamental weakness in the Umeå system was that no 
other community in Sweden dared to test it. Another reason was that the 
system was dependent on a political majority only in the town of Umeå. 
The prohibitionists in Västerbotten had, however, built a social-control 
network that survived the fall of the Umeå system in 1927. This control 
network made it possible to maintain a much more severe system of 
restrictions than the formal Bratt system advised. 
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