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Abstract 

This survey has as its aim to see how two local newspapers in the city Växjö and the 

region of Kronoberg in Sweden reported and acted in connection to the referendum 

taking place in 1922 whether or not alcoholic beverages should be prohibited. In order to do 

this we analyzed Smålandsposten and Nya Växjöbladet to see their reporting. We found 

that the numbers of articles and debate contributions increased during the months closer 

to the referendum. We also found that Nya Växjöbladet where slightly supporting the 

prohibition of alcohol while Smålandsposten where against it. The arguments used by 

both sides during the debate were also analyzed. Here, we discovered, that many of the 

arguments where used several times and by many different operators. Some of the most 

used arguments that were negative to the prohibition were related to the possible 

economic struggles that could affect the Swedish society. The arguments used by 

operators against the prohibition were based on Christian values and the greater good of 

society.  
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1 Inledning 

Att ta sig en snaps till sillen på midsommar är för många idag en självklarhet och den 

svenska dryckenskapens traditioner kan vi följa långt tillbaka i vårt lands historia. Dock 

vet vi idag också om de fruktansvärda konsekvenserna som alkoholen kan föra med sig 

för en människa och dess omgivning. Det är antagligen därför vi också är införstådda 

med vikten av att det finns ett systembolag med ett statligt monopol för att på så sätt 

kunna kontrollera utskänkningen av alkoholen. Under början av 1900-talet var 

systembolaget (då kallat Brattsystemet, med motboken som sin grund) fortfarande i sin 

linda och debatten om rusdryckernas vara eller inte vara var som allra livligast.
1
   

 

Det hela hade börjat redan under slutet av 1800-talet, och egentligen också innan det, då 

människorna i Sverige börjat se alkoholen, inte bara som ett rusningsmedel utan också 

som ett av de allvarligaste samhällsproblemen. Det sociala skyddsnätet var inte speciellt 

utbyggt och det var mycket upp till ideella föreningar att ta hand om dem som befann 

sig i problem. Ett exempel är nykterhetsorganisationer som kom att bildas överallt för 

att få människorna bort från missbruket.
2
 Kampen för och emot alkoholen skedde på 

såväl lokal och privat nivå som på nationell och politisk nivå. Det hela kom att mynna 

ut i vad som visade sig bli Sveriges första rådgivande folkomröstning 1922. Skulle det  

införas ett rusdrycksförbud i Sverige eller ej? Förbudsmotståndarna fruktade att det 

svenska folket skulle rösta igenom ett rusdrycksförbud och att kvinnorna, som bara 

något år tidigare blivit röstberättigade, skulle komma att få en vågmästarroll.
3
  

 

Vi kommer i denna uppsats att titta närmare på hur debatten såg ut i två lokala tidningar 

i Växjö med omnejd (Smålandsposten och Nya Växjöbladet) för att på så sätt få en 

bättre bild av hur de båda sidorna argumenterade för respektive emot ett förbud. Vi är 

också intresserade av att se vilken roll tidningarna hade i debatten, om de kom att välja 

sida inför omröstningen och hur det i så fall tog sig uttryck. Slutligen kommer vi att 

kartlägga debattens omfång och förändring inför och efter omröstningen.   

 

 

                                                 
1
 Johansson, 1992, s. 128-129. 

2
 Johansson, 1992, s. 139-140. 

3
 Johansson, 1992, s. 132-136. 
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1.1 Syfte  

Syftet med följande uppsats är att undersöka och jämföra två lokala dagstidningars 

rapportering och ställningstagande inför och efter folkomröstningen gällande ett 

rusdrycksförbud 1922. Utöver detta vill vi även undersöka om rapporteringen angående 

förbudsdebatten ökade eller minskade under januari till september samma år samt vilka 

aktörer som förekom i debatten.  

 

1.2 Frågeställningar 
För att besvara syftet har vi till vår hjälp utarbetat följande frågeställningar: 

  

 Vilka argument fanns för respektive emot ett förbud för rusdrycker i 

Smålandsposten och Nya Växjöbladet? 

Vi intresserar oss här för vilka argument som användes i debatten kring förbudsfrågan 

och är även intresserade av hur tidningarna används för att påverka människors åsikt.  

 

 Vilken ståndpunkt hade de två tidningarna i förbudsfrågan?  

Speglar tidningarna någon tydlig åsikt? Detta intresserar oss för den enkla anledning att 

en tidnings åsikter påverkar det innehåll den har och på vilket sätt detta förmedlas. 

 

 När var förbudsdebatten som mest intensiv i tidningarna och förändras 

debatten efter omröstningen?  

Hur avspeglar sig debatten i tidningarna och hur framför de båda sidorna sina argument 

i debatten? Förändras debatten när förbudsomröstningen närmar sig? Detta intresserar 

oss och ger en bild av hur och när tidningarna som mest användes som ett medel för att 

påverka människor. 

 

 Vilka aktörer deltog i det offentliga samtalet i tidningarna?  

Är det endast en liten skara som ges utrymme i tidningarna eller är det en bredare massa 

som får komma till tals? Detta intresserar oss för att om vi vet vilka som ges utrymme i 

tidningarna kan vi då säga något om vilkoren för den tidens offentliga samtal?  
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1.3 Teori 

Vi har i denna uppsats tagit den teoretiska utgångspunkten i Jürgen Habermas 

offentlighetsteori där medierna är avgörande för den demokratiska utvecklingen och då 

framförallt tankarna som Habermas har kring det offentliga samtalet.  

 

Jostein Gripsrud skriver om Habermas offentliga samtal att det är en del av grunden för 

en modern demokrati. Alla har, i en modern demokrati, till uppgift att upplysa sig och 

att göra ett rationellt övervägande av de fakta som presenteras, i det offentliga samtalet, 

oberoende av personens maktposition. Grundidén är att varje individ som har en 

möjlighet att påverka i samhället (det vill säga alla som har rösträtt) bör ta till sig alla 

argument som läggs fram i det offentliga samtalet och sedan göra ett ställningstagande 

där efter. Det självständiga ställningstagandet skulle alltså vila på sakargumentens 

innehåll och genom den sakliga debatten skulle det gemensamma bästa uppenbara sig. 

Givetvis är Habermas medveten om att det är långtifrån så det fungerar, men det är så 

han menar att grundidén var.
4
  

 

Habermas är av en i grunden deliberativ demokratiuppfattning, vilket innebär att alla 

argument ska vägas för och emot.
5
 

 

Offentligheten är den sfär där alla i utgångsläget talar med lika stor rätt, där 

argumenten är det avgörande istället för sociala positioner och andra resurser, där 

ohållbara argument och ståndpunkter överges till förmån för det som den offentliga 

förnuftsanvändningen kommer fram till.
6
 

 

Arenan för det offentliga samtalet var från början i olika sociala sammanhang så som 

kyrkan, teatrar eller den lokala bykrogen, men också i tryckt material så som tidningar 

och tidskrifter. I dessa sociala sammanhang kunde gemensamma intressen ventileras 

och diskuteras inför stundande beslutstaganden. Habermas skiljer på de offentliga 

samtalen i form av sådan som är kulturella och sådan som är politiska. I det kulturella 

samtalet kunde även kvinnor och tjänstefolk få delta, medan de var utestängda från det 

politiska samtalet. För att få delta i det politiska samtalet var du tvungen att inneha 

                                                 
4
 Gripsrud, 2011, s. 292-295. 

5
 Gripsrud, 2011, s. 296. 

6
 Gripsrud, 2011, s. 296. 
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bildning och mark. Först i samband med genomförandet av lika rösträtt 1919 fick 

kvinnorna tillträde till det politiska offentliga samtalet.
7
   

 

Idag är gränsen mellan det kulturella och det politiska offentliga samtalet inte lika diffus 

som den var innan den lika rösträttens införande. Det är nästan uteslutande så att det 

offentliga samtalet äger rum i media, då detta är den arena som når ut till absolut flest 

idag. Det går inte längre att diskutera om vi ska harva eller så på den lokala bykrogen 

utan det mesta som ska diskuteras måste lyftas upp i media. Problemet är dock att media 

inte bara är en passiv arena för det offentliga samtalet, utan ofta en aktiv part i den 

offentliga debatten.
8
   

 

Andersson tänker sig att människorna ska vara i centrum för det offentliga samtalet och 

för honom är det viktigt att inleda diskussionen med huruvida samtalet förs på en 

offentlig arena eller ej. Visserligen är Andersson medveten om att det finns flera arenor 

för det offentliga samtalet, men att pressen är den arena där samtalet både blir tydligast 

åskådliggjort och rent praktiskt också är lättas att komma åt. Vidare är samtalets 

tillgänglighet av stor betydelse. Har samtalet inte nått en stor massa, det vill säga att en 

stor massa kunnat tillgodogöra sig innehållet i samtalet, är det inte något offentligt 

samtal, menar Andersson. Även kritiken har en viktig plats i det offentliga samtalet då 

pressens uppgifter från början var tänkt som en kritisk granskare av såväl statliga 

myndigheter som viktiga maktkonstellationer. I kritiken ingår också att kunna ta kritik 

och att kunna framföra kritik av/till motståndare på ett sakligt sätt. Sist tänker sig 

Andersson att samtalstonen är viktig. Idealet finns inom upplysningsfilosofin där alla 

fakta vägs och diskuteras för att slutligen komma fram till vad som blir det 

gemensamma bästa.
9
 

 

I analysen av vårt resultat kommer vi använda oss av Per-Olof Anderssons 

egenkonstruerade modell för Habermas offentliga samtal. Andersson tänker sig att det 

finns ett antal kriterier som han menar måste vara uppfyllda för att ett samtal ska kunna 

klassas som offentligt.
10

  

 
 

                                                 
7
 Gripsrud, 2011, s. 292-294. 

8
 Gripsrud, 2011, s. 293-294. 

9
 Andersson, 2001, s.52. 

10
 Andersson, 2001, s.51-53. 
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 Förs samtalet på en offentlig arena eller hålls det utanför offentligheten?  

 Är samtalet principiellt tillgängligt för alla eller är vissa människor 

systematiskt uteslutna från det?  

 Innehåller samtalet inslag av kritik, och hur är denna kritik i så fall utformad?  

 Håller samtalet en god samtalston med ett konstruktivt meningsutbyte som 

ideal eller präglas det av sensationsmakeri, lögner och förtal?
11

 

 

Utifrån dessa frågor kommer vi att analysera i vilken mån det går att säga att det 

förekom ett offentligt samtal inför folkomröstningen 1922.  

 

1.4 Metod 
1.4.1 Teoretiskt tillvägagångssätt  

När vi granskar vårt källmaterial kommer vi först och främst att utgå ifrån en kvalitativ 

textgranskningsmetod, presenterad av Knut Kjeldstadli. Först kartläggs texten och den 

språkliga meningen. Finns det ord som vi är osäkra på så kommer dessa att definieras. 

Näst kommer budskapet i texten att analyseras. Vad är det faktiskt som textförfattaren, 

journalisten i vårt fall, vill säga. Till sist kommer vi att med egna ord återge texten för 

att klargöra vår tolkning av innehållet. Just själva texten i sig kommer vara viktig för 

oss (se motivering nedan). Att se vilka argument som förekommer och hur ett problem 

formuleras kommer bli en viktig del i granskningen av källmaterialet.
12

 

 

Vi kommer inte lägga någon tyngdpunkt på att försöka ta reda på vilka de olika 

journalisterna var och vad deras personliga agenda i det hela kunde vara. Dels mycket 

på grund av rent praktiska skäl då det kan vara svårt att uttyda vilka journalisterna var 

då de ibland inte skrev ut vem som skrivit artikeln och ibland bara skrivit under med 

någon form av signatur som är svår att härleda. Dels har vi också gjort detta aktiva val 

på grund av att vi faktiskt vill jämföra tidningarnas rapportering och inte enskilda 

individer.  

 

Vi kommer även att göra en kvantifiering av källmaterialets artiklar i form av de som är 

för, respektive emot ett rusdrycksförbud. Kjeldstadli menar att en kvantifiering kan vara 

bra då materialet tenderar att bli för stort för att säga något om varje liten del. Istället 

kan forskaren säga något om helheten i form av ett medeltal eller mönster som är 

representativt för materialet. Istället för att utrycka med vaga ord hur många artiklar 

som förekom under vår undersökningsperiod, exempelvis ”ganska många” artiklar, kan 

                                                 
11

 Andersson, 2001, s.53. 
12

 Kjeldstadli, 1998, s.178-179. 
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vi efter en kvantifiering vara mer tydliga.
13

 För som Kjeldstadli skriver: ”Att kvantifiera 

är att fastställa omfånget eller utbredningen av ett fenomen mer exakt”.
14

 För vår del är 

det dessutom intressant att se tendenser under vilken period inför förbudsomröstningen 

som diskussionen om rusdryckers vara eller inte vara, var som mest intensiv i 

tidningarna. 

  

1.4.2 Pratiskt tillvägagångssätt  

När vi har undersökt vårt empiriska material (tidningarna) har vi gjort detta tillsammans 

för att på så sätt kunna hjälpas åt att förstå och tolka innehållet i de artiklar, notiser och 

insändare som vi läst. Det har dessutom varit en fördel då vi inte tittat på tidningarna i 

mikrofilm utan i läggningsformat, vilket är så stort att det går att sitta bredvid varandra 

och titta på en sida var utan problem. När vi stött på något som varit av intresse har vi 

först läst igenom det och sedan gemensamt sammanfattat innehållets huvudargument 

och ståndpunkt. Tidsmässigt kunde vi gå igenom mellan 2-3 månader per dag, beroende 

på antalet artiklar. Svårigheterna med att gå igenom tidningarna var att när vi inlett med 

Nya Växjöbladet, hade vi lärt oss hur den tidningen var uppbyggd och då var det till en 

början svårt att komma in i var vi skulle leta efter materialet eftersom vi inte visste hur 

Smålandsposten var uppbyggd. Det som dock underlättade vårt arbete var när båda 

tidningarna, i mitten av maj 1922, bestämde sig för att viga en speciell del åt själva 

debatten inför förbudsomröstningen.  

 

Efter att vi gått igenom de båda tidningarna började vi sammanställa vad som 

framkommit. I vissa fall var våra anteckningar något knapphändiga vilket gjorde att vi 

fick återvända till materialet för att kolla igenom dessa artiklar igen. När vi gjorde 

sammanställningen av de båda tidningarna gjorde vi också en kvantifiering av vårt 

material som mynnade ut i tre linjediagram och en tabell. Vi delade in materialet i fyra 

grupper: För ett förbud, Neutralt inställda till ett förbud, Emot ett förbud samt Övrigt. 

En närmare förklaring till vilka typer av artiklar, insändare och notiser som hamnat 

under varje respektive kategori finns i samband med att vi presenterar resultatet.     

 
1.4.3 Urval  

Vi har valt att undersöka tidningar av den anledningen att pressen var det medie folket 

hade för att få information. Det var till tidningen folk vände sig för att hålla sig ajour 

                                                 
13

 Kjeldstadli, 1998, s. 218-219. 
14

 Kjeldstadli, 1998, s. 219. 
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med händelserna i världen. Även telegramsystemet och telefonlinorna var nu bra 

utvecklat vilket ledde till att tidningarna var snabbt och väl uppdaterade med de senaste 

nyheterna. Tidningen var även det medel som folk, precis som idag, använde sig av för 

att dela sin åsikt med andra. Anledningen till att vi valt att undersöka just 

Smålandsposten och Nya Växjöbladet är eftersom dessa var de tidningar med bredast 

läsarkrets och flest upplagor i Växjö och Kronobergs Län där Smålandsposten var den 

större av de två. Det fanns visserligen tidningar i anslutning till Kronobergs län under 

denna tid. Vi anser dock att dessa inte är aktuella eftersom de inte har sin utgångspunkt i 

Växjö och inte heller Kronobergs län som sitt primära utgivningsområde.  

 

Vi har valt att undersöka vilka argument de båda sidorna i debatten använde sig av. 

Detta för att undersöka om det fördes en saklig debatt sidorna emellan och hur argument 

fördes. Vi har också valt att avgränsa oss från januari till och med september 1922 då vi 

först och främst ville se hur debatten gick i tidningarna inför valet och hur det eventuellt 

förändrades med tiden. Anledningen till att vi slutade efter september var att vi såg hur 

snabbt hela frågan försvann ur tidningen efter att förbudsomröstningen ägt rum den 27 

augusti (se resultatdelen).  
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2 Bakgrund 

2.1 Sveriges politiska arena kring 1922 

Under 1900-talets början sker det demokratiska förändringar i Sverige som vi idag tar 

för givet. I början av 1900-talet var det inte självklart att kvinnor skulle få rösta och 

männens rösträtt bestämdes beroende på egendom och förmögenhet. Sveriges riksdag 

består under denna period av två kamrar varav den andra består av direktvalda 

representanter och den första av indirekt valda representanter. 1909 hade antalet röster 

som en person kunde inneha begränsats till 40, men de med hög inkomst gynnades 

fortfarande av detta system. Den ryska revolutionen 1917 hade tänt ett hopp om en 

revolution även på vissa håll i Sverige, men revolutionen uteblev. Delvis genom 

pådrivande demonstrationer och oroligheter i samband med första världskrigets slut, 

kunde partierna i riksdagen tillslut enas om att införa en allmän och lika rösträtt för 

kvinnor och män. Rösträttsåldern var 23 år för att rösta till andra kammaren och 27 år 

för att få rösta till landsting och kommuner som i sin tur skulle utse första kammaren.
15

  

 

Demokratin och den allmänna och lika rösträtten fick dock inte sitt ordentliga 

genomslag direkt efter att den införts. Valdeltagandet 1921 var inte vad man hoppats 

och framförallt var det kvinnorna som stannade hemma. Valet gällde denna gång 230 

mandat i riksdagens andra kammare och av dessa gick endast fyra till kvinnliga 

riksdagsledamöter (en kom in i första kammaren). Största parti blev socialdemokraterna 

som tillsammans med liberalerna var de som vunnit på en allmän och lika rösträtt. Störst 

bland de borgliga partierna var dock högern som lyckats mobilisera en stor del av sina 

väljare, kanske på grund av retoriken där de kritiserade och varnade för socialismen och 

dess revolution. Vidare fanns också ett antal mandat fördelade på bondeförbundet, 

vänstersocialisterna och kommunisterna.
16

   

 

2.2 Kronoberg kring 1922 

De 26 riksdagsmän som, från tvåkammarriksdagens införande 1866 fram till 1911, 

representerade Kronobergs län i riksdagens andra kammare ansågs av sina 

riksdagsvänner vara väldigt konservativa i sina grunduppfattningar. Riksdagsmännen 

från Kronoberg var alla, utom en, hemmansägare. I likelse med de som representerat 

bönderna i Kronoberg under ståndriksdagen, försökte också riksdagsmännen från 

                                                 
15

 Hadenius, 2008, s.44-46. 
16

 Hadenius, 2008, s.51-53.  
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Kronoberg att motarbeta de olika försöken till demokratisering och sekularisering som 

föregick under denna period.
17

  

 

Under 1900-talets början får också de två bondepartierna, bondeförbundet och 

jordbrukarnas riksförbund, en starkare ställning på länets politiska arena. Inom varje 

socken var det dock ingen konkurrens dessa två partier emellan, utan där var det alltid 

ett av dem som dominerade. Socialdemokratin var som starkast förankrad i de östra 

delarna av länet. Frisinnade landsföreningen (liberalerna) hade sitt starkaste fäste i 

trakterna av Ljungby, det vill säga länets västra delar, där även frikyrkligheten var som 

starkast. Allmäna valmansförbundet (högern) hade sitt absolut starkaste fäste i sydvästra 

delarna, kring sjön Åsnen, där de fick runt 90 procent av rösterna.
18

        

 

I de centrala och östra delarna av länet mötte nyterhetsorganisationerna sitt starkaste 

motstånd. Detta menar Johansson beror på den gammalkyrklighet som funnits i dessa 

områden. Kyrkan menade att det visserligen är bra med nykterhet, men inte genom 

tvång. Stödet för nykterhetsrörelsen var, precis som det var i övriga Sverige, som störst 

på landsbygden. Det är dock viktigt att poängtera att nykterhetsrörelsen inte var någon 

massrörelse utan snarast drevs av en aktiv elit med en stor mängd passiva medlemmar. 

År 1921 fanns det 62 godtemplarloger i länet med totalt 3820 medlemmar. Lokala 

försök av nykterhetsvännerna till att ta sig in i stadsfullmäktige i Växjö gjordes 1922. 

Det visade sig dock vara lönlöst att försöka vinna röster med endast en fråga på 

agendan.
19

 I folkomröstningen 1922 röstade sedan totalt 53 % av länets befolkning emot 

ett förbud och 47 % för ett förbud.
20

(Se även resultatet i tabell 1 under rubriken ”2.6 

Nykterhetsorganisationer och förbudsomröstning i Växjö”) 

 

I Kronobergs län var glasbruk, pappersbruk, järnbruk och träindustri viktiga 

näringsområden i början av 1900-talet. Det var också inom dessa områden som de 

fackliga organisationerna först bildades.
21

 År 1920 bodde det 158 612 personer i 

Kronobergs län.
22

  

 

                                                 
17

 Johansson, 1999, s.298-301. 
18

 Johansson, 1999, s.303. 
19

 Johansson, 1999, s.305-307. 
20

 Johansson, 1992, s.138. 
21

 Johansson, 1999, s.309-311. 
22

 Statistiska Centralbyrån, 1923, Tabell 1.5.  



  
 

13 

2.3 Växjö kring 1922  

Lars-Olof Larsson går i boken Växjö genom 1000 år tydligt och gediget igenom Växjös 

historia från S:t Sigfrid fram till våra dagar. Larsson beskriver hur Växjö under 1800-

talet genomgår en industrialisering utan att för den skull bli någon typisk industristad. 

Större industrier värda att nämna är klädesfabriken, som dock lades ned 1874 samt 

tändsticksfabriken som var den största industrin i staden fram tills nedläggningen 1922. 

Vidare fanns det ett antal medelstora och mindre industrier som innebar en viss ökning 

av den klassiska arbetarklassen. Vid 1900-talets början sysselsatte industrin en femtedel 

av stadens yrkesverksamma. Fram till tändsticksfabrikens nedläggning 1922 hade 

arbetarklassen varit växande, men därefter avtog denna ökning.
23

 

 

En sektor som dock fortsatte öka och som kommit att bli signifikativt för Växjö var 

tjänstemannasektorn. Detta berodde till stor del på stadens utbyggnad som skolstad samt 

den expanderande verksamheten av sjukvård. En tredje sektor som hade vind i seglen 

var handelssektorn som kom att öka stadigt under 1900-talets inledning. Sammantaget 

kan vi säga att pigor i “husligt arbete” var den, rent numerärt, vanligaste förekommande 

yrkesarbetande vid 1900-talets början. Fram till 1920-talet växte också arbetarklassen, 

men den starkast växande sektorn var tjänstemännen.
24

 

  

Larsson argumenterar också för att det fanns en kronobergskonservatism i början av 

1900-talet i staden, vilket grundade sig i att den lokalt starka tidningen Smålandsposten 

traditionellt haft en konservativ ledning. Vidare menar Larsson också att 

konservatismen grundar sig i att kyrkoledningen i Växjö haft konservativa företrädare. 

Mest utbredd var konservatismen bland stadens stora grupper av medelklass.
25

 År 1920 

bodde 9336 personer i Växjö stad.
26

   

 

I samband med rösträttsreformen 1919-1921, som inneburit allmän och lika rösträtt för 

både män och kvinnor, kom andelen socialdemokratiska röster att öka i staden. Vad 

gäller vår undersökningsperiod har de borgliga partierna en majoritet i 

stadsfullmäktige.
27

 

 

                                                 
23

 Larsson, 1991, s. 240. 
24

 Larsson, 1991, s. 240. 
25

 Larsson, 1991, s. 246. 
26

 Larsson, 1991, s. 248. 
27
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2.4 Tidningarnas historia 
2.4.1 Smålandsposten 

Smålandsposten utkom första gången den 18 december 1866. Till en början utkom 

tidningen endast två gånger i veckan. 1875 börjar man sedan ge ut den tre gånger i 

veckan och 1910 blir den en fyradagarstidning. Under det tidsspann som vi valt att titta 

på har tidningen åter blivit en morgontidning, efter en kortare tids utgivning som en 

kvällstidning.
28

 1920 hade tidningen en upplaga på 16000/dag och var därmed länets 

största tidning.
29

  

 

Tidningens politiska vinkling är moderat konservativ och kolumnen för hela denna 

politiska agenda kan urskiljas inför vad som kommit att kallas kosackvalet 1928.  Inför 

detta val fanns bland annat tidningens VD uppsatt på valbar plats för högerns 

riksdagslistor.
30

   

 

Under den valda undersökningsperioden var det Axel Bayard som var redaktör för 

tidningen och han hade varit det sedan 1918. Bayard var tidigare reporter och 

redaktionssekreterare på tidningen och hade enligt medarbetaren Gunnar Franzén ett 

gott öga för vad som gick hem i tidningen. Privat var Bayard bland annat involverad i 

simsällskapet, stadens handelsklubb samt Växjö djurskyddsförening. Vidare var också 

Bayard initiativtagare till landstormens
31

 bilkompani i Växjö.
32

 

 

2.4.2 Nya Växjöbladet  

Boktryckaren Sven Rask bestämde sig 1810, ett år efter att tryckfriheten blivit en del av 

Sveriges grundlag, att starta ett veckoblad i Växjö stad med utgivning var lördag. Detta 

för att, som han själv utryckte det, tillgodose allmänhetens bekvämlighet, nytta och 

nöje. Denna tidning fick då namnet Wexiö Bladet och hade sin första utgivningsdag den 

31 januari.
33

 År 1860 gavs Växjöbladet ut två gånger i veckan och redan 1876 fick 

tidningen tre utgivningsdagar. 1911 kom tidningen att delas ut fyra dagar i veckan.
34

  

 

                                                 
28

 Tornehed, 1991, s. 251-253. 
29

 Tornehed, 1991, s. 72. 
30

 Tornehed, 1991, s. 50. 
31

 Landstormen var en del av den värnpliktiga armén, bestående av äldre åldersklasser (35–42-åringar). 

De mobiliserades bland annat under båda världskrigen. http://www.ne.se/lang/landstorm. 
32

 Tornhed, 1991 s. 109-110. 
33
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34
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1915 fick Växjöbladet, som tidigare varit högervinklad, en ny chefsredaktör i Carl 

Thorén efter att Växjös mer frisinnade parti lyckats få majoritet av aktierna i bolaget. 

Under denna tid ökade radikaliseringen i länet och tidningen, med sina nya 

majoritetsägare, gynnades av detta och bytte även namn till Nya Växjöbladet. Utöver 

den frisinniga prägel som nu sattes på tidnigen hade Thorén även starka kontakter med 

religiösa - och nykterhetskretsar som också kom att prägla innehållet.
35

 Nya Växjöbladet 

gavs under året 1920 ut fyra dagar i veckan och tidningen trycktes i 7000 exemplar 

dagligen. 
36

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har en konservativt riktad tidning i 

Smålandsposten och en liberal tidning i Nya Växjöbladet.  

 

2.5 Nykterhetskommitté och förbudsomröstning i Sverige  
Att vi hade en folkomröstning, gällande ett förbud mot alkohol, är inte unikt för 

Sverige. I Norge hade ett tillfälligt förbud införts under första världskriget och gjordes 

permanent efter kriget, genom en folkomröstning. Även i det östra grannlandet Finland 

hade ett rusdrycksförbud införts efter första världskriget. Ett annat tydligt exempel är 

USA, som 1919 gjort ett tillägg i konstitutionen om att förbjuda all tillverkning, 

försäljning, transportering, import och export av rusdrycker inom rikets gränser.
37

  

 

För att ytterligare kunna förstå varför ett rusdrycksförbud låg i tiden måste man förstå 

den kontext i vilken den florerade. Tiden efter första världskriget dominerades av ett 

ökat statligt ingripande till följd av krigets sociala och politiska problem. Hotet om en 

revolution från den ständigt växande arbetarklassen gjorde att rädslan för den samma 

ökade behovet av att kontrollera och inför restriktioner, ibland så tydligt att det skulle 

kunna kallas för klasslagar. Även de nationalistiska och protektionistiska tankarna 

bidrog till en ökad återhållsam alkoholpolitik.
38

 

 

 En person som oundvikligen måste nämnas i sammanhanget är Ivan Bratt. Han satt 

med i den nykterhetskommitté som tillsattes 1911 och var personen bakom det så 

kallade Brattsystemet (motbokssystemet). Systemet byggde på att personer som ville 

                                                 
35

 Petersson, 1960, s. 67. 
36
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37

 Johansson, 2008, s.188-190. 
38
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införskaffa alkohol fick ansöka om en motbok och där i antecknades sedan vad 

personen hade inhandlat. Olika former av restriktioner för exempelvis hur mycket 

alkohol som var och en fick köpa fanns, men varierade lite över tid. Brattsystemet var 

det förslag som kom att ställas mot förslaget om ett totalförbud. Försök att prova 

systemet gjordes ibland annat Jönköping, Stockholm och Göteborg med lyckad 

framgång, innan förbudsomröstningen ägde rum.
39

 

   

1911 hade alltså en nykterhetskommitté tillsatts och 1920 lämnade de sitt förslag om ett 

rusdrycksförbud till regeringen. Förslaget innebar att ett rusdrycksförbud skulle införas i 

Sverige, det enda som behövdes var riksdagens antagande.
40

 Alkoholen skulle förbjudas 

på grund av att den bland annat orsakade stora nationalekonomiska förluster samt 

alkoholens negativa effekter så som, sjukdom, ökad dödlighet, ökad brottslighet, 

alkoholmissbruk, försämrad moral och uppfostran. Kommittén ansåg att man antingen 

kunde rösta igenom förslaget i riksdagen och sedan införa förbudet inom två år eller så 

kunde riksdagen genomför en folkomröstning. Förslaget om att genomföra en 

folkomröstning var grundat i att kommittén ansåg det vara nödvändigt att beslutet skulle 

vara förankrat i en ”övertygad folkmajoritet”. Tilläggas bör även att förslaget om att 

införa ett totalförbud inte på något sätt var ett enhälligt beslut ifrån 

nykterhetskommittén även om det vunnit dess majoritet.
41

  

 

2.6 Nykterhetsrörelser och förbudsomröstningen i Växjö  
International Orders of Good Templars eller IOGT som de kommit att kallas, var den 

mäktigaste av de nykterhetsordnar som blommade upp och fick sitt fotfäste i såväl 

Sverige som Växjö under 1880-talet. IOGT:s verksamhet grundade sig i de 

anglosaxiska väckelserörelsernas idéer. Skillnaden mellan de nya ”modernare” 

nykterhetsrörelserna och de äldre var att de nyare hade en helabsolutistisk inställning till 

alkoholen. En utbrytning från IOGT skedde tidigt och ledde till bildandet av 

Templarordet. Det var också Templarorden som började med exempelvis sjukhjälp och 

livförsäkring som komplement till det traditionella nykterhetsarbetet. Nämnas bör också 

en tredje falang i rörelsen som efter utbrytning bildat Nationaltemplarorden.
42

  

 

                                                 
39

 Johansson, 2008, s. 71-73 s. 130-134. 
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I mitten av 1880-talet gick flera IOGT-loger (föreningar) samman och bildade en 

distriktsloge med säte i Växjö. Rörelsens mottagande var dock inte övervälvande 

positivt, utan möttes av både oförståelse och fientlighet främst från 

landsbygdsbefolkningen och gammalkyrkliga präster och lärare. Nykterhetsvännerna 

ansågs exempelvis vara i direkt samarbete med djävulen och historier, om hur de 

behandlade sådana som vägrade avlägga nykterhetslöften, spreds i trakten. Prästerna 

hade också en speciell anledning att vara oroliga för nykterhetsrörelsen på grund av dess 

anglosaxiska ursprung. Prästerna var rädda att nykterhetsrörelsen inte bara skulle få 

folket nyktert, utan också få dem att överge den lutherska teologin. Dock ändrade 

godtemplarorden sina stadgar i början av 1900-talet så att den skulle vara 

konfessionslös och neutral i religiösa frågor.
43

  

 

Det fanns dock de som uppskattade vad nykterhetsrörelsen försökte göra för dem som 

hade det svårt och såg det som en uppgift att hjälpa människorna ur fördärvet. 

Framförallt var det arbetarklassen som var föremål för logernas sociala hjälp. Till en 

början satt män ur medelklassen på styrande poster inom logerna, men dessa kom snart 

att ersättas med personer från arbetarklassen. På den politiska arenan gjorde dock aldrig 

nykterhetsrörelserna några revolutioner i Växjö, men för stadens sociala verksamhet och 

folkbildande utgjorde de en viktig grund.
44

  

 

1914 bildade den dåvarande redaktören för Smålandsposten A.G Ljunggren tillsammans 

med några andra nykterhetsvänner, en organisation som kom att verka för ett 

rusdrycksförbud. Kritiken mot organisationen duggad tätt från mindre tidningar som 

inte bara ogillade förslaget utan också hade en dold agenda i att försöka vinna läsare 

från Smålandsposten. Organisationen blev heller inte speciellt långvarig utan försvann 

ganska snabbt, likt så många andra nykterhetsorganisationer i början av 1900-talet.
45

  

 

Inför stadsfullmäktigevalet 1920 blommade frågan om ett rusdrycksförbud upp på nytt. 

Tiden fram till folkomröstningen upptogs sedan diskussionerna i stadsmäktige av 

planering av eller om förbudsomröstningen.
46
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Den 5 april 1922 fattade så riksdagens båda kamrar ett beslut om att en folkomröstning, 

gällande ett allmänt rusdrycksförbud, skulle genomföras. Med ett fullständigt 

rusdrycksförbud menades att det var förbjudet att tillverka, inneha, importera och 

överlåta alkoholhaltiga drycker (över 2,25 viktprocent) med undantag för exempelvis 

medicinskt eller industriellt ändamål. När så omröstningen skulle genomföras trodde 

många att det skulle bli en propagandaseger för nykterhetsvännerna, men istället blev 

det en besvikelse. För det första förlorade de omröstningen och något rusdrycksförbud 

genomfördes aldrig. För det andra hade intresset för frågan varit ringa och endast en 

liten del av svenskarna gick och röstade den 27 augusti 1922. I exempelvis Kronobergs 

län deltog endast 51% av den röstberättigade befolkningen.
47

  

  

Totalt i riket röstade 51 procent emot ett rusdrycksförbud och 49 procent för. Nedan 

följer en tabell med fördelningen av röster. Växjö stad var indelade i två valkretsar, 

norra och södra. Andelen som röstar ja respektive nej skiljer sig något åt mellan de båda 

valkretsarna, även om deras slutgiltiga resultat ändå ger samma utfall.
48

 

 

Tabell 1: Resultat av folkomröstningen 1922 

 

Område Sammanlagt Sammanlagt Män Män Kvinnor Kvinnor 

 JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Sverige 49% 51% 41% 59% 59% 41% 

Kronobergs 

Län 

47% 53% 39% 61% 58% 42% 

Växjö  

Stadsförsamling 

(södra) 

39% 61% 31% 69% 46% 54% 

Växjö 

Stadsförsamling 

(norra) 

43% 57% 35% 65% 51% 49% 

Källa: (Johansson, 1992 s.138)  
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3 Tidigare forskning 
3.1.1 Systemet lagom 

Hur kom det sig att, trots den intensiva debatten för ett förbud och det stora stöd detta 

hade i Sverige, inte kom till ett rusdrycksförbud? Denna fråga ställer sig Lennart 

Johansson i avhandlingen Systemet lagom. Johansson avgränsar sin forskning till att 

behandla tiden mellan 1896 och 1922. Från första försöket att på ett organiserat försök 

få till ett förbud mot rusdrycker och fram till förbudsomröstningen 1922 där 

nykterhetsrörelserna gick förlorande ur striden. 
49

 

 

Johansson väljer att inte fokusera på vad resultatet av omröstningen blev utan snarare 

vad som föranledde detta och då framför allt den politiska debatten under de två 

decennier i 1900-talets början som ledde fram till förbudsomröstningen. Johansson 

drabbas även av lyxproblemet att det finns för mycket källmaterial att tillgå och tvingas 

därför avgränsa sitt arbete till tidigare nämnda år. Johansson har även valt att fokusera 

på framför allt centrala organisationers arkiv så som Förbudskongressen. Detta eftersom 

det var här som nykterhetsrörelsernas politiska riktlinjer i huvudsak formades.
50

  

 

Gällande den politiska scenens agerande har Johansson framför allt valt att fokusera på 

socialdemokratiska arbetarpartiet och frisinnade landsföreningen eftersom det var för 

dessa som förbudsfrågan blev störst. Johansson väljer också att undersöka 

arbetsmarknaden med hjälp av arkiv från bland annat Svenska bryggareföreningen och 

Hotell- och restauranganställdas förbund för att få en bild av hur ett förbud skulle 

komma att påverka dessa samt hur de ställde sig till och debatterade i frågan.
51

  

 

Johansson väljer däremot att till stor del avstå från tidningar som källmaterial av den 

anledningen att det hade blivit ett alltför omfattande arbete med att granska dessa om de 

varit med. Han nämner även att tidningarna inte är nödvändiga för hans syfte då den 

mesta information han behöver för sin avhandling finns i de tryckta och otryckta källor 

han använder sig av är rika på information.
52

  

 

Författarens undersökning visar att det månaderna innan folkomröstningen kulminerade 

i en massvåg av propaganda från båda sidor. Framför allt användes positiva och 
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negativa aspekter från några av de länder som hade förbud under denna tid, (USA och 

Finland) i form av flygblad, affischer, pamfletter, tal och liknande. Johansson nämner 

då att de som var för ett förbud grundade sin satsning i den erfarenhet som fanns i 

landets nykterhetsorganisationer, medan de som var emot ett förbud fick mycket stöd 

från bryggeri- och brännerinäringen.
53

  

 

Syftet med författarens avhandling var, kortfattat, att undersöka varför det i Sverige 

infördes ett Brattsystem och inte ett förbud.
54

 Johansson skriver då att detta 

restriktionssystem sågs som den perfekta kompromissen mellan två starka organiserade 

intressen. Även om det innebar stora restriktioner för bryggerierna och brännerierna så 

var det helt klart bättre än ett totalförbud mot rusdrycker. Detta samtidigt som de 

organisationer som propagerat för ett förbud visserligen såg det som en mesig version 

av deras förslag, men kunde ändå hålla med om att det vara mycket bättre än den 

liberala alkoholpolitik där de privata intresse skulle komma att styra. ”Ingen älskade det, 

men alla accepterade det”.
55

  

 

Johansson skriver att genom att låta folket avgöra frågan och genom att kräva minst 2/3 

majoritet för att riksdagen skulle ta upp diskussionen skapades ett utrymme för politiskt 

agerande. Detta tillsammans med att könsmärka valsedlarna visar att politikerna redan 

bestämt sig för ett införande av Brattsystemet.
56

 

 

3.1.2 Nykterhetsfrågan i Hedemora 

I en historisk kanditatuppsats från 2010 av Tony Nordström undersöker författaren 

bland annat hur lokaltidningen Södra Dalarnes tidning agerade i nykterhetsfrågor under 

året för förbudsomröstningen. Detta utan att beskriva vilken politisk ståndpunkt 

tidningen representerade under tiden för omröstningen. Nordström fokuserar även sin 

undersökning på hur olika nykterhetsförbund, och då framför allt IOGT, arbetade under 

1922.
57

  

 

Författaren kommer fram till att IOGT utförde mer arbete än enbart att rent praktiskt 

driva sin kampanj om förbud mot rusdrycker. Föreningen hade, bland annat, även 
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studiecirklar och hade ett tryck på de lokala politikerna för att påverka dem och föra 

IOGT:s arbete ut i ljuset.
58

 

 

Lokaltidningen, Södra Dalarnes tidning, menar författaren arbetade hårt för att stå på en 

så neutral mark som möjligt och då delger protokoll och artiklar som både speglar ja- 

och nejsidan. Trots detta anser Nordström att tidningen lutar över åt nejsidan då han sett 

att denna får mer plats i form av fler artiklar och mer omfattande mötesprotokoll.
59

 

 

3.1.3 Förbudsvänner och förbudsmotståndare i offentligheten  

I den historiska kanditatuppsatsen Förbudsvänner och förbudsmotståndare i 

offentligheten - Propaganda i Karlstad inför alkoholförbudsomröstningen 1922 från 

2012 har författaren Anton Karlsson undersökt hur IOGT propagerade för att människor 

skulle rösta för ett förbud av rusdrycker i Karlstad. Han har också valt att undersöka hur 

lokalpressen rapporterade i förbudsfrågan och hur de framställde de två sidornas 

propaganda genom att analysera Karlstads-Tidningen som var tydligt liberal och Nya 

Wermlands-Tidningen som speglade ett tydligt konservativt ställningstagande.
60

 

 

Karlsson kommer fram till att IOGT använt sig av en mängd olika arbetssätt för att 

sprida sina åsikter till väljarna. De delar bland annat ut tidningar, håller möten och 

försöker värva medlemmar i de led som är osäkra på hur de ska rösta. Genom att värva 

fler medlemmar kan dessa sedan värva fler personer som då röstar efter IOGT:s 

önskemål. Författaren skriver också att eftersom IOGT vet att den största andelen av de 

röstberättigade är från arbetarklassen så väljer de att måla upp förbudsfrågan som en 

”kamp mot överhögheten”.
61

 IOGT väljer enligt Karlsson en retorik som speglar att de 

är i underläge i frågan om förbud eftersom lokaltidningarna, enligt dem, styrs av de 

styrande politikerna.
62

 

 

Karlsson kommer även fram till att tidningarnas ståndpunkt i frågan är att ett förbud inte 

ska införas. Karlstads-Tidningen var emot ett förbud eftersom det ansågs strida mot den 

fria viljan som liberalerna förespråkade, även om även detta parti var splittrat i frågan. 

                                                 
58

 Nordström, 2010, s. 25. 
59

 Nordström, 2010, s. 25. 
60

 Karlsson, 2012, s. 5. 
61

 Karlsson, 2012, s. 27. 
62

 Karlsson, 2012, s. 27. 



  
 

22 

Nya Wermlands-Tidningen rapporterade bland annat att förbudet slagit hårt mot 

ekonomin i de länder där de införts.
63

 

 

3.1.4 Förbudsomröstningen 1922 

Anna Linderholm skriver i Förbudsomröstningen 1922 om hur nykterhetsdebatten sett 

ut i Halmstad och Jönköping från 1900 fram till förbudsomröstningen 1922. Linderholm 

har här undersökt nykterhetsorganisationers protokoll, litteratur om folkrörelserna samt 

dagstidningar från de båda städerna.  

 

Det som är av vikt för vår uppsats är delen där Linderholm beskriver hur debatten inför 

folkomröstningen såg ut i Halmstads och Jönköpings respektive största tidningar 

(Jönköpings-Posten och Hallandsposten). Hallandsposten är en liberal tidning och 

Jönköpings-Posten är en frisinnad liberal tidning, och dess huvuddel skulle vara av 

kristligt innehåll.
64

 

  

Linderholms empiriska undersökning visar att Hallandsposten är emot ett förbud, vilket 

de själva gick ut med i tidningen. Dessutom var den övervägande delen av artiklarna 

som förekom negativt inställda till ett förbud. Vissa artiklar för ett förbud togs dock in i 

tidningen, framförallt precis innan omröstningen då tidningen släppt ordet fritt. De 

argument som framfördes emot ett förbud var främst de ekonomiska förlusterna som ett 

förbud skulle innebära samt dåliga exempel på hur förbudet inte fungerat i USA och 

Finland. I Hallandsposten mottogs beskedet om att Nej-sidan vunnit med glädje och 

man konstaterade att Sverige även fortsättningsvis skulle ha ett restriktionssystem, inte 

ett förbud. 
65

  

 

Jönköpings-Posten propagerar istället för ett förbud och är långt mer ensidiga i sin 

rapportering, det vill säga, tar nästan enbart med artiklar för ett förbud. Det som 

genomsyrade Jönköpings-Postens argument för ett förbud grundade sig i kristna 

värderingar. Som argument för att folket skulle rösta igenom förbudet framfördes hur 

väl förbudet fungerade i USA och Finland, samt de allvarliga hälsoproblemen som 

alkoholen förde. Resultatet efter omröstningen gav blandade känslor i Jönköpings-

posten. Dels de som menade att det varit en seger i Jönköpings län, där hela 81,34 

                                                 
63

 Karlsson, 2012, s. 28. 
64

 Linderholm, 1999, s. 25. 
65

 Linderholm, 1999, s. 25-28. 



  
 

23 

procent hade röstat för ett förbud, även om man förlorat totalt i landet samt dels de som 

menade att man nu skulle fortsätta jobba för nykterheten och eventuellt ett lokalt 

förbud.
66

         

 

3.1.5 Den kalejdoskopiska offentligheten  

Per-Olof Andersson skriver i sin doktorsavhandling i historia från 2001 om lokal press, 

värdemönster och det offentliga samtalets vilkor 1880-1910. Anledningen till att vi 

väljer att ta med denna avhandling är tvåfaldigt. För det första har han utformat den 

teroretiska modell som vi valt att använda oss av (se Teori). För det andra har han också 

undersökt Smålandsposten och Nya Växjöbladet, visserligen årtiondena innan vår 

undersökningsperid, men resultaten han kommer fram till blir intressanta att jämföra 

med vårt. 

 

Smålandsposten var reserverad och uttryckte inte sina värderingar så kraftigt som andra 

tidningar, menar Andersson. Detta är dock något som förändrats och tidigare var 

tidingen mer frikostlig med sin kritik av exempelvis frikyrkor, socialism och 

rösträttsrörelsen. 
67

 Vidare menar Andersson att Nya Växjöbladet under hans 

undersökningsperiod uppvisade en tydlig linje där de inte backade utan snarast använde 

sig av konfrontation som en metod.
68

  

 

Vad gäller det offentliga samtalet, menar Andersson att det finns exempel som pekar på 

dess förfall, på grund av den sjunkande graden av en god samtalston. Den lokala 

konkurrensen mellan Nya Växjöbladet och Smålandsposten mynnade ofta ut i 

personangrepp och pajkastning tidningarna emellan. En gång slutade det till och med i 

handgemäng mellan två anställda, en från respektive tidning. Ett exempel på hur det 

goda samtalet lyser med sin frånvaro. Det Andersson därutöver kommer fram till är att 

det fanns goda möjligheter för en stor massa att tillgodogöra sig innehållet i tidningarna 

och att inga rent kategoriskt och systematiskt uteslöts från det offentliga samtalet.
69

      

 
3.1.6 Vårt bidrag till forskningsläget 

Vi ser att många tidigare forskningar även valt att fokusera på både förbudsdebatten 

samt undersökningar av de två tidningar vi valt. Det är dock ingen som gjort en studie 
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där just förbudsdebatten i dessa tidnignar är central och heller även ingen som valt att 

endast fokusera på två konkurerande lokaltidningar efter vad vi funnit. Lennart 

Johansson nämner även i förorden till sin historiska avhandling, Systemet Lagom, att 

detta gärna är något han skulle vilja titta närmare på men som han inte han med på 

grund av den offantliga mängd källmaterial. Studien hoppas bidra med kunskap i hur 

debatten fördes i tidningar inför förbudsomröstningen samt vilka typer av argument som 

användes.  
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4 Genomgång av nyhetsmaterialet i Nya Växjöbladet 

1922  

Resultaten kommer här att presenteras månad för månad där vi presenterar 

Smålandspostens och Nya Växjöbladets innehåll av artiklar och inlägg som berör 

förbudsdebatten. Vi kommer att beskriva hur debatten förändras och hur innehållet i 

tidningen varierar i formerna av hur mycket plats debatten får i tidningen samt vilken 

sida av debatten som tar mest plats. Förutom artiklar och insändare fanns det även små 

notiser i tidningarna som berättade om hållna nykterhetsmöte och andra föredrag. Dessa 

återger vi endast i siffror i tabell 2 och tabell 3. 

 

4.1 Januari 

I januari har Nya Växjöbladet många inlägg från nykterhetsföreningar som kallar till 

möte i och med årsskiftet. Framför allt är det IOGT som visar framfötterna i början av 

året med beskrivningar av hur de ska bekämpa rusdryckerna.
70

 Samtidigt finns det i 

januari insändare som anklagar pressen för att ha tagit ställning emot ett förbud genom 

deras rapportering från förbudets verkningar i USA och då framför allt de negativa sidor 

det fått på landet.
71

 

 

I övrigt så finns det i januari många artiklar som endast informerar om riksdagens arbete 

med diskussioner om förbudsomröstning och nykterhetsgruppens uttalande. Det stora 

denna månad är att riksdagen beslutat att en folkomröstning ska ske. Lite diskussion 

angående att märka valsedlarna för att skilja mellan män och kvinnor finns också nu.
72

 

Störst plats denna månad tar däremot ett yttrande från har Konungens 

Befallningshavande (länsstyrelse) som skriver att det nuvarande Brattsystemet med 

motbok är att föredra framför ett förbud. Detta inlägg får sedan svar från en insändare 

som är för ett förbud och som pekar på förbudets goda verkningar i USA med minskad 

brottslighet och liknande.
73
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4.2 Februari 

Under februari handlar rapporteringen om den troligen kommande 

förbudsomröstningen. Bland annat rapporteras det om att den kan tidigareläggas och det 

spekuleras då i att detta görs för att överrumpla nykterhetsvännerna.
74

 Det inkom även 

insändare som kritiserade det gällande Brattsystemet och dess ekonomiska skötsel 

framför allt behövde granskas.
75

 En annan insändare går hårdare åt och skriver bland 

annat att Brattsystemet bidrar till att öka klyftorna i samhället.  

 

På samma gång lämnar detta system möjligheter för de bättre och bäst lottade 

inom samhället att vid olika tillfällen skaffa sig en betydligt ökad 

sprittillgång, ett förhållande som på betänkligt sätt bidrager att vidga 

klyftorna olika samhällsklasser emellan.
76

 

 

Det publicerades även insändare från en person som sade sig vara motboksinnehavare 

samt förbudsvän. Insändaren skriver att ett förbud skulle vara ett nödvändigt ont för att 

få bort rusdryckerna.
77

 Svar på denna insändare kom också där personen i fråga 

kritiserades för att inneha motbok och vara förbudsvän samtidigt. Man får börja med att 

själv vara nykter ansåg den svarande.
78

 En artikel beskriver också hur förbudsvännerna 

vill skjuta upp omröstningen för att samla kraft.
79

 IOGT kommer även med ett uttalande 

där de skriver att de välkomnar en förbudsomröstning redan i år.
80

  

 

4.3 Mars 

Mars börjar med en artikel som beskriver att förbudsvännernas rikskommitté anslutit sig 

till motionen från riksdagens nykterhetsgrupp. De kan då tänka sig en omröstning redan 

1922.
81

 Det förekom även insändare som pekade på att arbetslösheten är en biverkning 

av alkoholismen. Genom ett förbud skulle arbetslösheten på så sätt minska.
82

 En artikel 

från ett nykterhetsmöte beskriver bland annat att det diskuterades hur viktig roll kvinnan 

skulle få i den kommande omröstningen och att det var viktigt att vinna dessas röster.
83

 

Brattsystemet får även denna månad lite kritik då en artikel beskriver att systemet varit 
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dåligt för landsbygden. Författaren hoppas att landsbygden vid en omröstning därför ska 

rösta för ett förbud.
84

 En artikel från en predikan i domkyrkan visar att kyrkan också 

uppmärksammat debatten om ett förbud: ”Alkoholgiftet har kommit in svenska 

samhällskroppen och fräter på livsnerven.”
85

. Predikan anser även att argumentet mot 

att ett förbud inskränker på den individuella friheten inte är korrekt då den individuella 

friheten aldrig får vara: ”andra till hinder eller till frestelse” som alkoholen då är.
86

  

Tidningen rapporterar även att det i riksdagen finns en viss majoritet bland politikerna i 

kammarna emot ett förbud. Detta även om förbudsmotståndarna ökat något det senaste 

året.
87

 Det var även denna månad som första lagutskottet fattade beslut att en 

omröstning skulle ske och att kvinnors och mäns röster skulle räknas var för sig.
88

 Detta 

rapporterade tidningen om, samt att det utanför riksdagen vid dagen för beslutsfattandet 

befunnit sig ett sextiotal kvinnor som protesterade mot beslutet att märka valsedlarna.
89

 

Endast en insändare denna månad uttalar sig negativt till ett förbud. Nog för att 

folknykterhet är målet, men ett förbud är den enkla vägen, skriver insändaren.
90

 

 

4.4 April 

Aprils utrymme för förbudsdebatten fylls till stor del upp av rapporteringar från 

riksdagen och deras sammanträden. Bland annat finns det en artikel som återger 

riksdagens debatt angående när omröstningen ska äga rum samt om det ska vara en 

uppdelning av rösterna utifrån kön eller inte.
91

  

 

Utrymme ges också till artiklar om att kontrollstyrelsen är för ett förbud. De anser dock 

att förslaget måste genomarbetas innan det kan röstas igenom.
92

 Det skrivs även att 

kontrollstyrelsen är negativt inställd till Brattsystemet eftersom de anser att detta inte 

kommer stoppa alkoholens verkningar helt.
93

 

 

För förbudet var även en del insändare exempelvis en tar avstamp i kristliga värderingar 

och sticker ut mest. Detta med följande citat: ”Den, som gör anspråk på att inte blott 
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kallas kristen utan också vara kristen, måste vara kvitt varje rusdrycksbegär, såväl som 

alla andra otillbörliga begär och osund njutningslystnad.”
94

  

 

4.5 Maj 

Nu rapporterar tidningen att datum är bestämt för omröstningen till den 27 augusti 

1922.
95

 Tidningen skriver även att eftersom förbudsfrågan engagerar och är så pass 

viktig för samhället kommer redaktionen att upplåta en del av tidningen var dag till 

förbudsdebatten. Redaktionen konstaterar att de är i grunden för ett förbud, men att de 

vill låta var och en själv få göra ett val. Därför ska de föra fram argument från båda 

sidorna.
96

 Tidningen skriver också en artikel som sammanfattar de båda sidornas 

argument och ståndpunkter vid detta tillfälle som läggs fram av två professorer.
97

 

 

När debatten nu tar fart kritiseras Brattsystemet för att inte kunna nå målet med 

folknykterhet.
98

 Tidningen har även med en artikel i tidningen Forum där 

nykterhetsrörelsen hyllas och överklassen anklagas för att inte förstå allvaret i 

alkoholfrågan.
99

 Samtidigt manar riksutskottet för de kristnas förbudsvänner upp till 

kamp för ett förbud och försöker övertyga folk med kristna argument.
100

 Tidningen 

publiceras samtidigt som detta en artikel från USA där presidenten uttalar sig i positiva 

ordalag om förbudets verkningar i landet.
101

 

 

I tidningen finns nu som sagt en del tilldelad förbudsdebatten och denna fylls genast 

med insändare och artiklar från båda sidor även om förbudsvännerna är klart 

överrepresenterade. Bland annat finns här en insändare som baserar sina argument på 

familjen och individens bästa och därför kommer rösta ja till förbudet.
102

 Andra 

insändare kallar alkoholen: ”vår svartaste skamfläck”,
103

 och att: ”vårt tålamod med 
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alkoholen är slut”.
104

 Även Läkartidningen är för ett förbud då de menar att förbudets 

goda sidor helt klart uppväger dess onda.
105

 

 

Gällande de artiklar som är emot ett förbud sticker den artikeln om att LFUF – 

Landsförbundet för folknykterhet utan förbud bildat en avdelning i Kronobergs län.
106

 

Här skickar även en professor som är verksam i LFUF in en insändare där han skriver 

att ett förbud kommer undergräva folkets respekt för lagarna i riket.
107

 

 

4.6 Juni 

I juni ser vi en liten nergång i antalet inlägg och artiklar. De förbudsvänliga är 

fortfarande i majoritet och behandlar bland annat en insändare från riksdagens 

nykterhetsgrupp som uppmanar det svenska folket att rösta för ett förbud samtidigt som 

de påvisar de positiva följderna av USA:s förbud.
108

 Det förekom även en förbudsvänlig 

insändare som vände sig till kvinnan och ”hennes sunda moderskänsla”.
109

  

 

Det finns i juni inte många inlägg som är emot ett förbud men de som finns kommer 

bland annat från en artikel där statskontoret uttalat sig. De påvisar de negativa 

finansiella följder som ett förbud för med sig.
110

  

 

4.7 Juli 

I början av juli sammanfattar en ledarartikel läget mellan de båda debatterande sidorna 

och konstaterar att det nu är upp till folket att visa riksdagen vilket förslag de 

företräder.
111

 I juli ser vi en explosion av förbudsomröstningsrelaterat material. Det 

finns till exempel en artikel om att Växjö haft besök av en talare från Stockholm. 

Talaren bemötte kritiken som finns mot förbudet och tog upp de positiva verkningar 

som förbudet haft i Finland.
112

 Samtidigt får kyrkan kritik i en annan insändare för att i 

sin predikan varit partipolitisk och kritiserat rusdryckernas verkan. Kyrkan svarar i sin 

tur på detta med orden att de inte är partipolitiska utan endast kristna och därför för ett 
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förbud.
113

 Tidningen tar även in en artikel från Jönköpings-Posten som bemöter kritiken 

mot ett förbud och bland annat skriver att det mestadels är överklassen som bryter mot 

förbudet i Finland.
114

 En annan insändare påtalar även vikten för ett förbud i hänsyn till 

barnen och framtidens Sverige.
115

 

 

Vi ser även en viss Edvard Helander som svarar på ett inlägg i Smålandsposten. De 

debatterar med ekonomiska uträkningar och E.H kritiserar även Brattsystemet och dess 

oförmåga att hindra rusdrycker på det sätt som ett förbud skulle lyckas med.
116

 Många 

insändare handlar nu om LFUF:s föredrag runt om i länet som inte får gehör bland den 

förbudsvänliga publiken. En insändare svarar också på en artikel i Karlskrona-Tidning. 

Artikeln där menar att ett förbud tvingar människor vilket skulle vara fel. Insändaren i 

Nya Växjöbladet menar däremot att det inte är tvång det handlar om utan snarare att 

”fösa folket i rätt riktning”.
117

 Debatten angående inläggen i Smålandsposten fortsätter 

också och kritiseras av en insändare för att hylla alkohollagen från 1913 samt 

Brattsystemet. Insändaren anser att Brattsystemet med motböcker inte fungerar för att 

främja folknykterhet.
118

 En insändare återgår till att vädja till kvinnornas röster genom 

att skriva följande, ”Modern bör förstå att den bästa uppfostran i världen är till ringa, 

ofta till ingen nytta, om hennes barn ej fått lära sig att avstå rusdrycker och krogliv”.
119

 

Det finns även en kort notis där Godtemplarorden förklarar varför de och övriga folket 

ska rösta ja i omröstningen.
120

 

 

Bland dessa inlägg publicerar tidningen även artiklar som på något sätt berör 

omröstningen. En tar som exempel upp forskning som visar på sambandet mellan 

alkoholism och sinnesjukdom.
121

 En annan artikel beskriver att den socialdemokratiska 

pressen satt sig emot ett förbud.
122

 Tidningen tar även upp artiklar som är negativa mot 

ett förbud. Exempel på detta är en artikel där det beskrivs att ett förbud kommer göra 

stora hål i statskassan och att det endast kommer bidra till den stora statsskulden.
123

 

Svar på denna artikel kommer nästan direkt med argumenten att alkoholkonsumtionen 

                                                 
113

 Nya Växjöbladet, 1922-07-05. 
114

 Nya Växjöbladet, 1922-07-05. 
115

 Nya Växjöbladet, 1922-07-05. 
116

 Nya Växjöbladet, 1922-07-07. 
117

 Nya Växjöbladet, 1922-07-14 s. 7. 
118

 Nya Växjöbladet, 1922-07-21. 
119

 Nya Växjöbladet, 1922-07-21 s. 2. 
120

 Nya Växjöbladet, 1922-07-24. 
121

 Nya Växjöbladet, 1922-07-22. 
122

 Nya Växjöbladet, 1922-07-29. 
123

 Nya Växjöbladet, 1922-07-24. 



  
 

31 

visst bidrar till statskassan. Men samtidigt kommer alla de pengar som läggs på sprit att 

läggas på viktigare och nyttigare saker.
124

 Det finns även med en artikel skriven av en 

absolutist som varit på besök i Finland. Han upplevelser vittnar bland annat om mygel 

på krogar och restauranger genom att spriten serveras i vattenflaskor. Nog för att det var 

färre som drack, skrev insändaren, men de som drack konsumerade betydligt mer och av 

starkare sorter än i Sverige. Han ser därför inte att förbudet hjälp nämnvärt.
125

 Att 

riksdagens kommission är på besök i Finland och att deras rapport från detta besök 

kommer den 7 augusti tas upp av en annan artikel. Information om att läget i Finland 

inte är så illa som pressen visat skrivs det.
126

 

 

Det kommer också en insändare som anklagar nykterhetsvännerna för dåligt uppförande 

under just ett sådant LFUF föredrag. Bland annat ska det enligt insändaren ha ropats 

glåpord och hånletts åt föreläsaren.
127

 Svar på detta inlägg kommer fort och där 

förklaras händelserna med att föreläsaren kommit med felaktiga uppgifter och publiken 

därför känt sig manad att påpeka detta.
128

 En artikel säger att det kommer bli en 

samhällsekonomisk förlust om förbudet går ingen. Samt att alkohol- och 

bryggerisektorns nedläggning kommer skapa stor arbetslöshet.
129

 En insändare som är 

emot ett förbud tar bland annat upp fyra tänkbara sätt att kringgå ett förbud. Dessa är 

hemtillverkning, smuggling, missbrukande av läkemedel samt att hamstra innan 

förbudet går igenom.
130

 Chefredaktör Carl Thorén skriver även han ett inlägg där han 

diskuterar hur många röster som behövs för att övertyga riksdagen att rösta igenom ett 

förbud.
131

  

 

4.8 Augusti 

I denna månad finns en insändare med som tar upp några punkter om varför man ska 

rösta mot ett förbud. Dessa är: 

 
1) att statsmakternas uppgift icke är att hindra bruket av alkoholhaltiga drycker utan 

blott att bekämpa alkoholmissbruket; 2) att förbudet möjligen minskar bruket men å 

andra sidan innebär en ökad fara för missbruk; 3) att förbudet befordrar laglöshet 

och sedeslöshet samt undergräver aktningen för lagen över huvud taget; 4) att 
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förbudet ger upphov till ökade misshälligheter och strider inom samhället, i vilka 

man på ena sidan åberopar rätten och på den andra stöder sig på lagstiftningen; 5)att 

förbudet föranleder betydande utgifter för det allmänna, samtidigt som det 

väsentligen minskar statens inkomster och därmed ytterligare ökar den redan 

olidliga skattebördan, detta till fördel för lönnkrögare och andra dylika 

mindrevärdiga individer; 6) att förbudet innebär den största fara för våra stora 

exportindustrier, och därmed berövar vårt folk, inte minst dess stora arbetarskaror, 

möjligheten att inom överskådlig tid komma över till drägliga ekonomiska 

förhållanden; 7) att förbudet ger anledning till allvarliga vanskligheter i våra 

internationella förhållanden och 8) att förbudet genom sina nu angivna verkningar 

bidrager att undergräva det svenska samhället och dess ordning, samt försvagar den 

styrka utåt och inåt, som i denna upplösningens och oredans tid mer än tillförene är 

förutsättningarna för rikets bestånd.
132

 

 
En insändare i tidningen i början av denna månad är underskriven av biskopar som 

visserligen skriver att det är en kristen plikt att avhålla sig från alkoholen. Däremot 

anser de att det inte är samhällets uppgift att införa ett förbud som för mer sig mer ont 

än gott. De hänvisar bland annat till att Luther aldrig skulle gått med på detta.
133

 LFUF 

skriver i ett annat inlägg att trots vad förbudsvännerna verkar tro så vill Brattsystemet 

och förbudsvännerna samma sak, nämligen folknykterhet.
134

 Utöver detta finns här 

endast några få artiklar och kortare inlägg som är emot ett förbud.  

 

En artikel i tidningen rapporterar att riksdagens nykterhetsdelegation är hemkommen 

efter sitt besök i Finland. Artikeln förklarar att delegation sett att förbudet i Finland haft 

positiv inverkan på de flesta delar av landet. Det är dock i hamnstäderna där ord står 

mot ord som problemen finns. Vissa säger att fiskarna övergett sitt yrke för att istället 

ägna sig åt smuggling. Andra menar att detta dock endast är få undantag.
135

  

 

När det gäller artiklar och insändare som är positivt inställda till ett förbud så är de klart 

överrepresenterade under augusti månad. Bland annat är där en insändare som nämner 

de ekonomiska fördelarna med ett förbud. Att folket då lägger sina pengar på bättre 

saker än att slösa dem på alkohol.
136

 En annan skriver i sin insändare att de få 

lagöverträdelser som kommer ske efter att förbudet införts inte spelar någon roll 

eftersom de grövre av dessa kommer att anmälas till polisen av laglydiga 

medborgare.
137

 Samtidigt så skriver en annan att förhållandet i förbudets USA inte är så 

farliga som många påstått och att hembrännigen inte är så utbredd som vissa gett sken 
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av.
138

 Liknande detta så finns det insändare av en kyrkoherde som besökt Finland. Han 

beskriver också en tillvara som inte stämmer överens med de negativa bilder vissa gett 

och anser att Sverige skulle lyckas med förbudet än bättre.
139

 En insändare som är 

underskriven av 324st präster som alla uttalar sig positivt till ett förbud.
140

 

 

En artikel från ett nykterhetsmöte återger talarens ord där han tror på en överväldigande 

seger för nykterhetsvännerna. Talaren beskriver också att han varit bosatt i USA i tre år 

och där inte sett lika många fyllerister under denna tid som under en dag i Sverige.
141

 

Det fortsätter även denna månad med kristliga argument och det är bland annat en 

insändare som menar att; ”Skaparen gjorde potatis, säd och vindruva alkoholfria. Hans 

rena händer ha ej av dem gjort spritdrycker.” Personen skriver också att det är Herrens 

frihet som är den största friheten och inte friheten till alkohol.
142

 Det publiceras även en 

artikel som säger att ett förbud kommer att behövas så småningom och att omröstningen 

bara är till för att visa vad folket vill.
143

 Det finns även denna månad insändare som 

vänder sig kvinnorna och vädjar till hennes; ”sunda moderskänsla”.
144

 Förbudsvännerna 

uttalar sig även i en artikel och är då segervissa. De säger även att enda sättet för 

förbudsmotståndarna att vinna är genom att få folket att tro att statens finanser kommer 

försämras med ett förbud.
145

 Brattsystemet får sig även här en känga då en insändare 

menar att detta motbokssystem innebär att folk tror att spriten är någon som måste 

finnas i vårt land.
146

  

 

4.9 Efter förbudsomröstningen 

Direkt efter omröstningen har tidningen med en artikel där Hjalmar Branting menar att 

regeringen är oense angående förbudet men lovar samtidigt att de kommer ta ställning 

senare i riksdagen.
147

 Under samma dag publicerades det en ledare som skriver att 

resultatet blev mycket jämnare än de trodde det skulle bli.
148

 Artiklar som där 

förbudsfolket erkänner sig slagna men samtidigt bortförklarar förlusten på diverse saker 
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publiceras även de efter omröstningen.
149

 Branting går även ut med ett annat uttalande 

där han utrycker sig positivt till att förbudet inte gick igenom och att han hoppas att de 

som jobbat så hårt för ett förbud nu fortsätter jobba lika hårt för nykterhet utan ett 

förbud.
150

  

 

Många av artiklarna i början av denna månad innehåller sammanräkningar från 

folkomröstningen och siffror på hur vart län, kommun och socken röstat.
151

 

Även denna månad skriver förbudsvännerna till tidningen och bortförklarar förlusten i 

valet. Eftersom även klass 2 öl skulle förbjudas i och med ett förbud så ”tvingades” alla 

de som använder denna dryck som måltidsdryck att rösta nej.
152

 

 

En artikel som tar upp att finansministern yttrat sig i nykterhetsfrågan publiceras också. 

Han säger enligt artikeln att nykterhetsfrågan så småningom kommer att tas upp i 

riksdagen.
153

 Samtidigt så publiceras tidningen en annan artikel som beskriver 

slutresultatet samt det ”ytterst” dåliga deltagandet.
154

 Det skrivs även att liberala 

samlingspartiet i Sverige är djupt splittrat av en mängd orsaker men framför allt 

nykterhetsfrågan.
155

 

 

Trots förlusten fortsätter nykterhetsvännerna att skicka insändare till tidningen. Bland 

annat skriver en person att tiden inte var mogen för ett totalförbud. Dock ska arbetet för 

nykterhet fortsätta. ”Målet är ett nyktert folk, ett folk befriat från rusdryckstrafikens 

onda” skriver personen.
156

 Även LFUF som gått ur valet som en av segrarna har med en 

insändare där de skriver att de nu ska skapa ett program för folknykterheten. De 

förklarar även sin vilja med att modifiera det nuvarande Brattsystemet.
157

 I detta ämne 

hittar vi även en artikel angående ett uttalande från Dr. Ivan Bratt där han beskriver sitt 

missnöje med Brattsystemet. Han anser att det inte fått folket nyktert nog.
158

 

 

                                                 
149

 Nya Växjöbladet, 1922-08-30. 
150

 Nya Växjöbladet, 1922-08-30. 
151

 Nya Växjöbladet, 1922-09-01 s. 7. 
152

 Nya Växjöbladet, 1922-09-01. 
153

 Nya Växjöbladet, 1922-09-04. 
154

 Nya Växjöbladet, 1922-09-04 s. 6. 
155

 Nya Växjöbladet, 1922-09-08. 
156

 Nya Växjöbladet, 1922-09-06 s. 5. 
157

 Nya Växjöbladet, 1922-09-22. 
158

 Nya Växjöbladet, 1922-09-18. 



  
 

35 

I övrigt under september så är det många artiklar som behandlar central-

nykterhetsförbundet och deras fortsatta arbete för folknykterhet samt en mängd möten 

de håller runt om i länet.
159

 

 

4.10 Sammanfattning av argumenten 

Under årets fyra inledande månader är det en del artiklar, notiser och insändare som 

behandlar frågan om det kommer bli en folkomröstning och när denna i så fall kommer 

ske. Under samma period är det också en övervägande del artiklar som är positivt 

inställda till ett rusdrycksförbud. Några av argumenten som nämns här är grundade på 

kristliga värderingar och det är okristligt att bruka alkohol. Kritik framförs även mot det 

rådande Brattsystemet och att detta inte lyckats med sitt mål att stoppa alkoholens 

skadliga verkningar.  

 

Från och med maj månad ökar antalet insändare, artiklar och notiser. Redaktionen viger 

även en del av tidningen åt förbudsdebatten där de trycker insändare som skickas till 

tidningen. Positiva effekter av förbudet i Finland och USA påvisas, exemelvis i en 

artikel där USAs president uttalat sig. I juli och augusti exploderar mängden material i 

tidningen som är kopplat till förbudsomröstningen. Här framkommer argumentet att ett 

förbud skulle föra med sig ekonomiska bekymmer för Sverige i form av minskad export 

och import samt minskad skatteinkomst. Det framkommer även argumt som grundar sig 

på negativa konsekvenser av förbudets verkningar i Finland och USA.  

 

4.11 Tabell med antal artiklar 

Nedan presenteras antalet artiklar vi funnit under de olika kategorierna som vi valt att 

ordna artiklarna i. Inom kategorin ”För ett rusdrycksförbud” har vi placerat dem som 

rakt ut har sagt sig vara en förbudsvän, men också de artiklar, notiser och insändare som 

argumenterat till övervägande delen för ett rusdrycksförbud och givit oss ett intryck av 

att vara för ett förbud. Under kategorin ”Neutralt inställd” har vi placerat de artiklar, 

notiser och insändare som varit rent informativa om hur man röstar, eller om 

röstsedlarna bör vara märkta efter kön eller inte, men också sådana artiklar, notiser och 

insändare som inte givit oss någon tydlig signal för vilken sida skribenten sympatiserar 

med. De sistnämnda har dock varit ytterst få, i det närmsta obefintliga. I kategorin 
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”Emot ett rusdrycksförbud” har vi placerat dem som rakt ut sagt sig vara 

förbudsmotståndare, men också de artiklar, notiser och insändare som argumenterat till 

övervägande del emot ett rusdrycksförbud och givit oss ett intryck av att vara emot ett 

förbud. Under kategorin ”Övrigt” har vi placerat allt som på något sätt påmint läsaren 

om att det snart är dags för en folkomröstning, men ändå inte tagit upp några argument 

för eller emot. Ett vanligt förekommande exempel är en notis om att I.O.G.T. eller 

L.F.U.F. hållit ett möte, men där står inget om vad mötet innehöll för argument och 

därför har vi valt att placera dessa typer av notiser i en egen kategori. När vi räknat om 

siffrorna till procent har vi gjort avrundningar och därför stämmer det inte så att varje 

rad blir 100 procent.           

 

 

 

 

 

Källa: (Nya Växjöbladet 1922-01-01 – 1922-09-30) 

  

Tabell 2: Nya Växjöbladet 1922 

Månad För ett 

rusdrycksförbud 

Neutralt 

inställd 

Emot ett 

rusdrycksförbud 

Övrigt  Totalt  

Januari 7   (30%)  5   (21%) 1   (4%) 10 (43%) 23 (100%) 

Februari 7   (63%) 2   (18%) 0   (0%) 2   (18%) 11 (100%) 

Mars 7   (39%) 3   (16%) 1   (6%) 7   (39%) 18 (100%) 

April 6   (29%) 7   (33%)  2   (9%) 6   (29%) 21 (100%) 

Maj 13 (45%) 3   (10%) 3   (10%) 10 (34%) 29 (100%) 

Juni 7   (58%) 1   (8%) 2   (17%) 2   (17%) 12 (100%) 

Juli 20 (34%) 2   (3%) 10 (17%) 26 (45%) 58 (100%) 

Augusti 31 (35%) 7   (3%) 7   (3%) 43 (49%) 88 (100%) 

September 5   (23%) 8   (36%) 0   (0%) 9   (41%) 22 (100%) 

Totalt 103 (37%) 38 (13%) 26 (9%) 115 (41%) 282 (100%) 
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5 Genomgång av nyhetsmaterialet i Smålandsposten 

1922 

5.1  Januari 

Januari var en snål månad för artiklar och insändare gällande förbudsdebatten. Det som 

finns är mestadels emot ett förbud. En artikel belyser att Dagens Nyheter haft folk i 

USA på en undersökning. Deras resultat visar bland annat att våldsdåden har ökat sedan 

förbudet införts.
160

 En annan artikel skriver att forskning som gjorts visar att nykterister 

oftare är sjuka.
161

  

 

Även i denna tidning har Konungens Befallningshavande (länsstyrelse) ett yttrande där 

de anser att ett förbud inte är förmånligt. De anser att Brattsystemets restriktioner är 

bästa vägen att gå.
162

 

 

5.2 Februari 

I februari finns det i förbudsrelaterat material endast med en notis om att Kronoberg 

läns nykterhetsförbund haft möte.
163

 

 

5.3 Mars 

I mars får vi bland annat se att LFUF nu är startat och då ansluter sig till 

förbudsmotståndarna genom att verka för nykterhet utan ett förbud.
164

  

I övrigt innehåller mars månad information om riksdagens sammanträden och en artikel 

där tidnigen skriver att det kan komma att bli en förbudsomröstning redan i höst. 

Tidningen tar även med uppdelningen av valsedlarna i en manlig och en kvinnlig 

kategori.
165

  

 

Det finns utöver detta en mängd notiser om olika nykterhetsmöten och föredrag runt om 

i länet. Ett av dessa hölls i Hovmantorp där mötet ansåg att uppdelningen av rösterna 
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var ”en parodi på demokrati”. Mötet sa även att det är kvinnorna som får lida mest för 

rusdryckernas verkningar.
166

 

 

5.4 April 

I början av april rapporterar tidningen en artikel att det kommer bli en 

förbudsomröstning under 1922. Tidningen har även med information om hur det går till 

när människorna ska rösta. Beskrivningar av förtidsröstning och liknande.
167

 Tidningen 

har även med en artikel som berättar att det utanför riksdagen under debatten för 

förbudsomröstning fanns en samling kvinnor som demonstrerade mot märkningen av 

valsedlarna.
168

 Ett uttalande från högern publiceras också där de förklarar att de valt att 

ställa sig neutrala inför förbudsomröstningen.
169

 

 

Insändarna från föreningar och liknande som är engagerade i förbudsomröstningen är 

relativt fåtaliga även denna månad. Dock finns det, bland annat, en insändare som ställer 

kritisk till förbudet. Personen skriver följande; ”Hur pass stor procent sunt förnuft finns 

det för närvarande bland Sveriges folk?”. Personen menar vidare att förbudet kan få 

genomslag endast av den anledningen att folk som är missnöjda med Brattsystemet inte 

ser någon annan utväg än att rösta för ett förbud. Insändaren ställer sig även kritisk till 

att folket inte är införstådda med vilken fara ett förbud är.
170

  

 

Det material som representerar förbudsvännerna i denna månad är en notis om ett 

nykterhetsmöte där kristna värderingar vävs in i argument om vilken negativ påverkan 

alkohol har på hälsan, sedligheten och familjelivet.
171

 Förutom detta är det små notiser 

om olika nykterhetsmöten som hållits i länet. 

 

5.5 Maj 

Månaden börjar med en artikel om datumet för förbudsomröstningen är satt till den 27 

augusti.
172

 Detta följs genast upp med först ett upprop från förbudsmotståndare som 

anser att Kronoberg bör ha en egen LFUF-avdelning. Detta eftersom dessa personer 

                                                 
166

 Smålandsposten, 1922-03-28 s. 6. 
167

 Smålandsposten, 1922-04-02. 
168

 Smålandsposten, 1922-04-06. 
169

 Smålandsposten, 1922-04-22. 
170

 Smålandsposten, 1922-04-20 s. 5. 
171

 Smålandsposten, 1922-04-04. 
172

 Smålandsposten, 1922-05-13. 



  
 

39 

anser att ett tvång från regeringen, som ett förbud skulle vara, endast skulle medföra 

lagtrots. De använder även länder som infört förbudet som dåliga exempel och säger 

bland annat att hembränningen ökat i dessa länder.
173

 

 

Tre dagar senare publiceras det också en artikel som beskriver att LFUF har bildat ett 

förbund i Kronobergs län.
174

 En annan artikel behandlar ett tidigare uttalande från 

förbudsvännerna som då sa att omröstningen kommer för snabbt och att de inte får alla 

möjligheter att agitera för ett förbud. Författaren till artikeln menar däremot att länge 

kunnat ana att en omröstning skulle äga rum och anser att förbudsvännernas argument 

inte är hållbart.
175

  

 

Redaktionen går nu också ut med och säger att de ska viga en del av tidningen var dag 

till förbudsdebatten där de ska försöka ta med så många insändare som möjligt. De 

poängterar dock att de vill ha en saklig debatt.
176

  

 

Efter tidnigens uttalande inkommer det en insändare som skriver att förbudet verkat 

positivt i USA och att där nu finns långt färre alkoholister. Samtidigt skriver personen 

att argumentet att utrikeshandeln kommer bli lidande av ett förbud inte stämmer.
177

 I 

samma anda skriver en annan insändare att de ekonomiska bekymmer som landet kan få 

i och med ett förbud inte är någonting i jämförelse med de 400 miljoner som årligen 

slösas bort av svenska folket på alkohol. Samtidigt påvisar personen att USA:s 

handelsförbindelser knappast a försämrats sedan de infört ett förbud.
178

  

 

På dessa uttalanden kommer det svar som menar att nog för att Sveriges ekonomiska 

bestånd inte kommer lida av ett förbund. Däremot, skriver insändaren, ”Jag har aldrig 

påstått att vårt lands ekonomiska bestånd hotas genom ett rusdrycksförbud, men jag har 

väl påstått, att förbudet kommer att medföra ett väsentligt avbräck för vår export.”.
179

 

Personen skriver också att det fel att jämföra USA och Sverige som handelsländer då 

USA i mångt och mycket är helt självförsörjande samtidigt som de har en mycket 

starkare position i världen. 
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5.6 Juni 

En insändare bemöter argumenten från förbudsmotståndare som använder Finland som 

ett exempel på ur illa det kan gå vid ett förbud. Personen skriver att bara för att förbudet 

inte fungerar i Finland så finns det inget som säger att det inte ska fungera i Sverige för 

de svenska myndigheterna.
180

 Argumenten om att Sveriges handel skulle drabbas 

negativt av ett förbud bemöts i en annan insändare. Personen menar att utan 

sprittillverkningen i vårt land behöver vi inte importera potatis och säd till mat utan 

istället använda det som nu sänds till sprittillverkarna. Vidare menar insändaren att när 

vi inte längre behöver importera viner efter ett förbud har införts så kan vi handla med 

andra förbudsländer istället för att komma över de varor vi behöver.
181

  

 

Gällande hur ekonomin skulle påverkas vid ett förbud så skriver en person att Sverige 

som folk kommer få det bättre med ett förbud. Detta eftersom det kommer bli mindre 

utgifter till fattigvården, polisen, fängelser och liknande institutioner, anser 

insändaren.
182

  

En artikel från LFUF berättar om en journalist som varit i Norge för att undersöka 

förbudet mot starkare spritdrycker fungerat. Journalisten ser stora problem med framför 

allt smugglingen och berättar att det inte finns några som helst problem att få tag i 

starkare sprit och skriver att ”Sverige är med sina fyra litrar i månaden mer torrlagt än 

Norge.”.
183

 Det publiceras även en intervju med en pastor som uttalar sig i 

förbudsfrågan. Han säger att ett förbud inte är möjligt. Detta eftersom svenska folket 

nog tål restriktioner men att ett påtvingat förbud skulle alltför många medborgare öppet 

trotsa lagen.
184

  

 

Den individuella friheten är argumentet för en annan insändare som ställer sig negativ 

till ett förbud. Personen anser folknykterhet uppnås genom upplysning och förespråkar 

då det nuvarande Brattsystemet. ”Nej, genom upplysning, genom allmän övertygelse 

om det skamliga för en människa att berusa sig går vägen till en nykter folknykterhet.” 

skriver insändaren.
185
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Angående förbudet i USA anser en insändare att enskilda människors uttalande i USA 

inte kan användas som argument då allas uppfattningar skiljer sig åt. Skriver personen, 

angående argumenten om hur handeln skulle drabbas vid ett förbud, att det bara är att 

titta på hur Finland och Norge nästan bojkottades av det vinexporterande Spanien för att 

se de negativa konsekvenserna av ett förbud.
186

 Angående USA skriver en annan att 

man ska titta närmre på de stater som har gränser till andra länder eftersom dessa liknar 

Sverige med dess gränser. I dessa stater är smugglingen som störts och mest utbredd 

skriver insändaren. Det står även att man i Finland måste kämpa hårt för att upprätthålla 

förbudet samt att det kommer leda till många lagöverträdelser även i Sverige.
187

  

Samtidigt publicerar tidningen en intervju med en norsk polischef som bland annat 

beskriver hur förbudet har undergrävt samhällsmoralen samt hur de tidigare kriminella 

nu hittat en säker försörjningsmetod i form av smuggling och hembränning.
188

 

 

5.7 Juli 

Juli börjar med ett uttalande från exportföreningen som säger att landet inte ekonomi 

inte tillåter ett förbud. De skriver att även industrin kommer drabbas av ett förbud och 

att staten inte kan undvara de inkomster som rusdrycksförsäljning ger den. De skriver 

även att arbetslöshet kommer att följa på alkoholsektorns nedläggning och att de 

handelsekonomiska följder som följer ett förbud inte är till gagn för landet. Till exempel 

kan det leda till repressalier från Frankrike och andra länder.
189

 En senare insändare är 

inne på samma spår och tar upp Finland som ett exempel och de repressalierna 

Frankrike införde efter att de slutat importera vin. Det kommer begränsa Sveriges 

handelssutrymme.
190

 Senare under månaden kommer det in en insändare som anser att 

förbudsomröstningen knappt är en fråga om nykterhet alls utan snarare en 

nationalekonomisk fråga.
191

 I detta ämne uttalar sig även den före detta 

handelsministern som anser att ett genomfört förbud skulle medföra alltför stora 

handelsproblem för landet.
192
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En person anser att det nuvarande Brattsystemet är att föredra. Ett förbud skulle dra alla 

över en kant, menar insändaren. De som kan hantera rusdryckerna måste också avstå ett 

måttligt drickande om ett förbud införts. Är detta rätt?
193

 En insändare från en person 

som varit i USA i några år menar att hembränningen i USA är vanligt förekommande. 

Personen skriver också att en nedgång i moralnivån är den värsta följden av ett 

rusdrycksförbud. Personen beskriver även en korruption inom den amerikanska polisen 

som känner till både smugglarna och hembrännarna men inte anhåller dem. I gengäld 

får de en del av produktionen eller pengar i mutor.
194

 En annan insändare som varit 

boende i USA skriver att han utan problem kunde beställa sprit på postorder.
195

 

Många personer värnar om det fria valet och en skriver om att svenska folkets 

laglydighet kommer att sättas på svåra prov. ”Ännu finns här folk, som låter bli att 

stjäla, icke därför att Sveriges lag stämplar tjuven som lagbrytare, utan därför att heder 

och samvete förbjuda det. Men heder och samvete kommer aldrig förbjuda mig (och 

millioner svenskar med mig) att ta en sup till maten!”.
196

 Förbudsvännerna får sig en 

känga från en annan insändare som anser att dessa förbudsvänner är alltför fanatiska. De 

går inte att resonera och diskutera med anser insändaren. Personen lyfter även in Norge 

och Finland och tar upp hur misslyckat förbudet har varit i dessa länder.
197

 En annan 

insändare som varit på ett LFUF-föredrag är inne på samma spår gällande 

förbudsvännerna och skriver att det är tråkigt att förbudsvännerna inte kan medverka i 

en saklig debatt utan att behöva ta till glåpord.
198

 

 

Gällande laglydigheten så skriver en insändare att i och med förbudet så kommer ett 

angiverisystem byggas upp i Sverige och hemmets helgd kommer att försvinna när 

grannar och vänner anger varandra. Rösta nej för ett fridligt land anser insändaren.
199

 I 

samma ämne publiceras ett brev från den finske polismästaren. Han berättar, bland 

mycket annat, att angiveri är ytterst ovanligt. Polismästaren uppvisar de dåliga sidor 

som förbudet fått för Finland och tar då upp smuggling, hembränning med mera.
200
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Många av de insändare som är emot ett förbud lutar sig mot argument som tidigare 

tagits upp. Att folknykterhet inte måste innebära ett totalförbud är ett av dessa.
201

 Att en 

röst för ett förbud också är en röst för smuggling, hembränning och liknande är också 

ett argument som tas upp igen.
202

 Ett nytt argument som dyker upp är från en insändare 

som skriver att om alkoholen förbjuds på grund av sina skadliga verkningar så borde 

även kaffet förbjudas. Denna dryck är bland annat farlig för magen skriver insändaren 

och avslutar med orden att det inte blir bra om ”folket tvingas i bojor”.
203

 

 

Som svar på de kristna argumenten mot ett förbud kommer det svar på varför ett förbud 

inte bör genomföras. En insändare nämner att bibeln inte förbjuder sprit utan endast 

förbjuder människan från ”att bliva drinkare” vilket då betyder att vara alkoholist. 

Personen anser att ett förbud skulle få alltför stora finansiella konsekvenser och 

förespråkar istället upplysning för folknykterhet.
204

 I samma kategori skriver en annan 

som kritiserar tanken att alla de som brukar alkohol är djävulens hantlangare. Personen 

anser att detta inte är en acceptabel åsikt och att blanda ihop kristendom och 

förbudsomröstning är fel.
205

 En person skriver också att eftersom det inte går att 

kontrollera motböckerna, hur ska då ett förbud kunna kontrolleras?
206

 Det finns även en 

insändare som svarar på en insändare i tidningen Riket. Personen som svarat på denna 

insändare skriver att det dåliga som spriten för med sig inte kommer försvinna med ett 

förbud. Lagen kommer istället demoralisera och utarma det svenska folket.
207

 En sista 

emotartikel menar att det inte är rusdryckernas fel att problem uppstår. Detta ansvar 

ligger trots allt på karaktären. Personen skriver även att om förbudsvännerna kan 

garantera att ett förbud inte för med smuggling, hembränning och ekonomiska 

svårigheter så kan han tänka sig att rösta ja.
208

 

 

Av de artiklar och insändare som är för ett förbud finns det en som anklagar LFUF 

talaren på ett föredrag att ha kommit med felaktiga uppgifter. Av denna anledning kände 

nykterhetsvännerna i publiken sig tvingade att rätta talaren vilket kan ha uppfattats som 
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ett hån.
209

 Samtidigt i en annan insändare får LFUF kritik då personen frågar sig hur det 

är möjligt att verka för folknykterhet och ändå vilja rösta nej till ett förbud.
210

  

Även de som förespråkar ett förbud använder sig som sagt av kristna argument och så är 

även fallet denna månad. En insändare skriver att det är beklagligt att ifrågasätta ett 

förbud. Istället borde folket följa Guds ord samverka för rimlighet och kärlek vilket ett 

förbud då skulle föra med sig.
211

 En annan insändare i samma kategori skriver att Jesus 

inte var någon drickare. Det står ej i bibeln att vinet de drack på skärtorsdagen var 

rusgivande. Samma person skriver också att det är kvinnorna som kommer få lida mest 

om det inte ett förbud röstas igenom.
212

 Kritik förekommer även mot en kyrkoherde 

som uttalat sig vara emot ett förbud. Personen skriver också ”Gud ville inte att vi skulle 

dricka.”.
213

 En person för rusdrycksförbudet argumenterar för sin sak med barnen som 

argument. Insändaren menar att även om nutidens befolkning inte är mogen för ett 

förbud så måste det till. Skriver också att de som är emot ett förbud ”ändå kommer dö ut 

med tiden” men att man fortfarande kan rädda de ofödda och ofördömda.
214

 

 

5.8 Augusti 

Redaktionen skriver i början av månaden att de framöver endast vill ha korta inlägg 

inskickade till tidningen eftersom de annars riskeras att delas upp på flera nummer eller 

inte alls komma med. De skriver även att de, hädanefter, endast vill ha skribentens 

riktiga namn underskrivet av insändaren för att det ska vara lättare för andra att svara på 

denne.
215

 

 

Augusti inleds från förbudsmotståndarnas sida med en känga riktad mot 

förbudsvännerna. En person skriver att det är tröttsamt att se och höra förbudsvännernas 

agitation mot ett förbud och deras användning av att arbetare bara super, slår sina 

hustrur och kostar samhället pengar. Personen anser att det är fel att utmåla den 

hederlige svenska arbetaren på detta sätt.
216

 En person som anser att ett förbud är fel 

summerar det med några få ord ”Folk ska sköta sig själva och låta andra sköta sitt” 
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skriver denne.
217

 En insändare från LFUF hänvisar till en artikel där det står om en 

suput som var nere i botten men sedan blev frisk och nu är måttlighetsdrickare. Menar 

att det går att förändra sig.
218

 

 

LFUF har i denna månad också med insändare med 12 punkter om varför man ska rösta 

nej. Dessa är; 

1. Staten går miste om inkomster, i samband med förbrukningen av alkoholhaltiga 

drycker cirka 140 millioner om året. 2. Staten får utgifter under de närmsta åren för 

förbudets införande och upprätthållande av minst dubbelt så mycket. 3. Bristen i 

statskassan av i runt tal 400 millioner kronor om året måste täckas genom ökade 

skatter. 4. Handel och industri torde under närmaste åren ej orka med skattebördorna 

utan kommer huvudtyngden att falla på småfolket, löntagare, småhandlare och 

småjordbrukare. För dem bli de direkta skatterna mer än fördubblade. 5. Jordbruket 

kommer sannolikt att drabbas av en särskild jordvärdestegringsskatt. 6. Arbetarna 

komma att drabbas av ökad arbetslöshet, när tiotusental som nu äro sysselsatta inom 

industrin eller handeln med alkoholhaltiga drycker bli utan arbete. 7. Hemmen, och 

mest de små hemmen, komma att drabbas av ökade utgifter för alla utifrån införda 

förbrukningsartiklar såsom kaffe, socker, salt och andra kryddor, ty tull måste 

antagligen sättas eller tullen på dem ökas, när tullinkomsten på alkoholimporten 

bortfalla. 8. Den industri, som tillverkar exportvaror, bringas i nödläge när de 

vinexporterande länderna svara på förbudet att införa deras produkter med 

importhinder för våra exportvaror. 9. Allmän och enskild nöd, betryck och stagnation 

bli sålunda förbudet följder. 10. Nykterheten vinner intet på förbudet, ty dess följder 

äro smuggling, hembränning och smyghandel. 11. Enskild och allmän moral vinna ej 

på förbudet, ty det medför lagtrots, lagbrott, hyckleri, spioneri och angiveri. 12. Den 

personliga friheten kommer att kränkas genom, redan nu av förbudsfolket i stor 

omfattning använda, medel att tvinga motståndare att avstå från att motarbeta det 

genom hot om bojkott, trakasserier av alla slag, utestängande från offentliga uppdrag 

o. d.
219

  

 

Två insändare skriver sedan att spritens medicinska effekter borde vara skäl nog för att 

inte genomföra förbudet.
220

 Den andre personen skriver att om spriten förbjuds så kan 

det begär som vissa har till spriten tvinga dem att söka andra medel för att stilla detta. 

Dessa ämnen är då mycket farligare än alkohol anser skribenten.
221

  

 

LFUF kommenterar även i en annan insändare att spriten naturligtvis kostar mycket. 

Men detta beror endast på att priserna är så ofantligt höga anser de. De skriver även att 

alla som brukar rusdrycker inte är missbrukare utan att det även finns det som kan klara 

av ett måttlighetsbruk och att dessa inte borde straffas för andras dåliga vanor.
222

 LFUF 

                                                 
217

 Smålandsposten, 1922-08-03. 
218

 Smålandsposten, 1922-09-05. 
219

 Smålandsposten, 1922-08-08 s. 7. 
220

 Smålandsposten, 1922-08-08. 
221

 Smålandsposten, 1922-08-08. 
222

 Smålandsposten, 1922-08-10. 



  
 

46 

har även under denna månad en sammanställning som beskriver deras åsikter och varför 

man bör rösta nej.
223

 

 

Argumenten angående hur Sverige drabbas ekonomiskt om ett förbud går igenom 

diskuteras även denna månad. En person skriver bland annat att både skatterna och 

tullen kommer höjas om ett förbud införs. Detta kommer i sin tur höja 

levnadskostnaderna för befolkningen.
224

 En annan person skriver att ett förbud kommer 

påverka staten mycket negativt på den ekonomiska sidan vilket kommer tvinga staten 

att hålla tillbaka många andra sociala reformer.
225

  

 

Det finns även insändare som anser att det nuvarande Brattsystemet är att föredra. En 

insändare nämner bland annat att det systemet skiljer på bruk och missbruk. Ett förbud 

skulle dra alla över en kant. Personen anser också att ett förbud kommer leda till en stor 

ökning av hembränningen.
226

 En annan insändare som också skriver om Brattystemet 

menar att detta är att föredra. Nog för att det har vissa bister skriver personen, men det 

är fortfarande bättre än ett förbud anser denne. 
227

 En tredje anser också att det 

nuvarande systemet bör förändras istället för att införa ett förbud.
228

 Situationen i de 

länder som infört ett förbud tas också upp denna månad. En insändare anser att förbudet 

inte alls fungerat i de länder de införs och frågar sig då varför det skulle fungera i 

Sverige.
229

 Förbudsvännerna får också en del kritik när en insändare skriver att 

”Förbudsvännerna tror att de kan vinna en omröstning genom att skrika högst.”.
230

 

 

Denna månad finns det även med två artiklar som tar upp att det i Kronobergs län varit 

två kvinnliga talare som agiterat mot ett förbud. Den ena av dessa använder sig av 

Finland som dåligt exempel och tar deras ökade smuggling som ett exempel. Hon anser 

att folknykterhet inte ska uppnås genom ett förbud då det skapar en alldeles för stor 

arbetslöshet i landet. Istället säger hon att missbrukarna ska straffas hårdare för att få 

bort alkoholisterna.
231

 En annan kvinna använder sig av samma argument och hävdar att 
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hemmen i ett förbudsland kommer bli sämre för barnen.
232

 En insändare från en 

jordbrukare skriver att spriten behövs för både människorna och jordbrukets djur. Ett 

förbud kommer leda till visitationer och husrannsakningar av jordbrukare.
233

 Utöver 

dessa artiklar och insändare finns det en mängd annonser från LFUF och andra aktörer 

om varför folket bör rösta nej. Bland annat finns det med en bild som visar vilka 

instanser i samhället som ställer sig emot ett förbud.  

 

Av de insändare som förespråkar ett förbud så börjar månaden med en person som 

skriver att den fria viljan är en gåva från Gud. Denna ska användas till goda gärningar 

och ej onda. Eftersom spritdryckerna för med sig ont måste de därför förbjudas.
234

 En 

annan insändare med liknande argument skriver också att rusdryckerna borde förbjudas 

eftersom Jesus förespråkade nykterhet.
235

  

 

En insändare skriver att förbudet inte kommer påverka den medicinska statusen i landet 

eftersom den sprit som finns inom medicinen kommer finnas kvar.
236

 En person skriver 

i sin insändare att ett förbud ska genomföras eftersom den svenska rasen försämras på 

grund av alkoholen. Insändaren nämner även att det land som har mest återhållsamhet 

till spriten kommer vinna i längden. Svenska folket ligger bra till och kommer ligga i 

framkant ifall förbudet går igenom. För den svenska rasen och för fosterlandet bör man 

därför rösta ja anser personen.
237

 

 

5.9 Efter förbudsomröstningen 

Dagarna efter valet uppfylls med resultatet från vart distrikt och var socken. En artikel i 

tidningen kritiserar även det dåliga valdeltagandet.
238

 Artiklar som publicerar LFUF 

uttalande visar att dessa är nöjda med att förbudet inte gått igenom. De påpekar även att 

det är nu som deras riktiga arbete börjar med att uppnå nykterhet utan förbud.
239

  

En artikel publiceras även där förbudsvännerna uttalar sig och skyller sitt nederlag på 

det dåliga valdeltagandet och den korta tid de hade att förbereda sig.
240
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En ledare i tidningen påpekar till förbudsvännerna att de trots allt förlorat valet och att 

de som aldrig gick till urnorna kan räknas som förbudsmotståndare. Detta eftersom en 

förbudsvän säkerligen lade sin röst under valdagen.
241

  

I september går även centrala nykterhetsförbundet ut med att de nu tänker fortsätta 

kämpa för folknykterhet. De håller även i september månad ett stort antal 

nykterhetskurser i Växjö och Kronobergs län.
242

 

 

5.10 Sammanfattning av argumenten 

De fyra inledande månader av 1922 års Smålandsposten är debatten inte speciellt 

omfattande i tidningen utav består mest av artiklar, insändare och notiser som behandlar 

frågan om det sak bli en folkomröstning eller inte. Redaktionen går i maj även i 

Smålandsposten ut och skriver att de viger en del av tidningen till debatten inför 

förbudsomröstningen. Tidningen är noga med att de vill ha en saklig debatt. I denna 

månad ökar även antalet material relaterat till omröstningen.  

 

Argument som framförs är bland annat förbudets negativa verkningar i länder som 

infört ett sådant. Ekonomin är även i centrum och då framför allt de negativa 

verkningarna av ett förbud. Till exempel att exporten kommer att minska. En annan 

negativ effekt av ett förbud är att smugglingen, och hembränningen av sprit skulle öka 

enligt några insändare. Andra skriver att ett förbud inskränker på den individuella 

friheten. Det går inte att tvinga folk till underkastelse menar argumenten.  

 

Från förbudsvännernas argument framkommet den kritik mot de handelsekonomiska 

bekymmer som förbudsmotståndarna framhäver. De säger istället att USA som infört ett 

förbud inte har några handelsekonomiska problem. Andra förbudsvänliga argument 

bygger på kristna värderingar och dömer alla brukare av alkoholen som djävulens 

hantlangare. Det nämns även att Jesus inte var någon drickare och att det inte finns 

bevis för att det var alkoholhaltigt vin som dracks i bibeln. Det skrivs även att den fria 

viljan är en gåva från Gud och denne ska användas till goda gärningar.  
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Ett argument som framkommer är att spriten borde förbudjas efter denne försämrar den 

svenska rasen. Spriten leder även till att Sverige hamnar på efterkälken i den tävlan som 

finns länder och dess folk emellan.  

 

5.11 Tabell med antal artiklar  
I denna tabell presenteras resultatet av antalet artiklar vi funnit i Smålandsposten för 

respektive månad och under respektive kategori. En beskrivning av hur vi gått tillväga 

vid indelningen finns i föregående kapitels avslutande del.   

 

 

Tabell 3: Smålandsposten 1922 

Källa: (Smålandsposten 1922-01-01 – 1922-09-30) 

  

Månad För ett 

rusdrycksförbud 

Neutral 

inställd 

Emot ett 

rusdrycksförbud 

Övrigt Totalt 

Januari 0   (0%) 0   (0%) 3   (60%) 2 (40%) 5   (100%) 

Februari 0   (0%) 0   (0%) 0   (0%) 1 (100%) 1   (100%) 

Mars 1   (7%) 1   (7%) 1   (7%) 10 (77%) 13 (100%) 

April 1   (10%) 4   (36%) 1   (10%) 5 (45%) 11 (100%) 

Maj 2   (13%) 2   (13%) 7   (37%) 7 (37%) 18 (100%) 

Juni 3   (17%) 1   (5%) 7   (39%) 7 (39%) 18 (100%) 

Juli 11 (25%) 1   (2%) 27 (59%) 7 (14%) 46 (100%) 

Augusti 21 (27%) 4   (5%) 43 (56%) 9 (12%) 77 (100%) 

September 2 (16%) 2   (16%) 5 (38%) 4 (30%) 13 (100%) 

Totalt 41 (21%) 15 (7%) 94 (46%) 52 (26%) 202 (100%) 
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6 Sammanfattande analys 
I detta avslutande kapitel kommer vi att jämföra vårt resultat med den tidigare 

forskningen på området och analysera det resultat som vi fått fram, utifrån teorin som 

presenterats i inledningskapitlet. Som avslutning kommer vi också nämna något om vad 

vi i huvudsak kommit fram till och de största slutsatserna utifrån våra frågeställningar. 

 

6.1 Tidigare forskning i ljuset av vår undersökning  
Lennart Johansson kommer i sin avhandling fram till att det framförallt var positiva och 

negativa exempel från andra länder (Finland och USA) med förbud som lyftes fram då 

debatten var som hetast inför folkomröstningen 243 Detta stämmer till viss del överrens 

med vårt resultat. Det förekom en hel del argument som handlade om de fördelar och 

nackdelar som man kunnat se i de länder som redan hade ett förbud. Nya Växjöbladet 

hade exempelvis en lång artikel som handlade om den riksdagsdelegation som besökt 

Finland för att se hur förbudet fungerar där. 244 Dock har vi utöver dessa argument funnit 

en hel del andra, exempelvis ekonomiska fördelar eller nackdelar som ett förbud skulle 

innebära. En som argumenterar för ett förbud i Smålandsposten menar att folket skulle 

tjäna på ett förbud då vi inte behöver lägga lika mycket pengar på fattigvård, poliser och 

fängelserna. 245  Argument emot ett förbud framförs också av exempelvis 

handelsministern som menar att det skulle innebära handelspolitiska problem om ett 

förbud genomförs. 246  

 

Vår undersökning konstaterar också att debatten kring ett rusdrycksförbud dog ut 

ganska snabbt efter att folkomröstningen var genomförd, se tabell 2 och tabell 3. Att 

debatten dog ut så snabbt, menar vi, kan förklaras genom det konstaterande som Lennart 

Johansson gör när hans skriver om det Brattsystem som blev kompromissen mellan de 

båda sidorna i debatten. ”Ingen älskade det, men alla accepterade det”.247 Kanske var 

båda sidorna så införstådda med att det antingen skulle bli ett totalförbud, eller så skulle 

det bli någon form av restriktionssystem, att de helt enkelt inte ansåg det vara 

nödvändigt att argumentera för detta efter folkomröstningen. Ett restriktionssystem är 

också något som exempelvis LFUF förespråkade, ett nyktert Sverige utan förbud. Efter 
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247
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segern i folkomröstningen konstaterar de att det nu bara återstår att modifiera 

Brattsystemet i kampen för folknykterheten.248    

   

Tony Nordström konstaterar i sin historiska kanditatuppsats att hans undersökta tidning, 

Södra Dalarnes tidning, utgett sig för att vilja vara neutral i frågan, men ändå givit 

emot-sidan en klart större del artiklar än ja-sidan.249 Detta går att likställa med det 

uttalande som Nya Växjöbladets redaktion gjorde då de konstaterar att de var för ett 

förbud, men vill låta var och en bestämma själv hur han/hon skulle rösta och därför 

tänkte de låta båda sidorna komma till tals i tidningen. 250 Dock kan vi konstatera att 

tidningen inte uppfyller detta självutnämnda uppdrag då de till en klart övervägande del 

låter för-sidan komma till tals (se tabell 2 och tabell 3).    

 

I Anton Karlssons historiska kanditatuppsats, Förbudsvänner och förbudsmotståndare i 

offentligheten, har författaren undersökt Karlstads-Tidningen och Nya Wermlands-

Tidningen. Karlsson konstaterar Karlstads-Tidningen var liberal och emot ett förbud.251 

Ett annat exempel på en liberal tidning från samma tid är Hallandsposten som Anna 

Linderholm undersökt i sin historiska kanditatuppsats Förbudsomröstningen 1922. 

Även denna tidning var negativt inställd till ett rusdrycksförbud.252 I jämförelse med den 

av oss undersökta tidningen Nya Växjöbladet skiljer det sig då denna var positivt 

inställd till detta förbud.253 Dessa meningsskiljaktigheter liberala tidningar emellan kan 

ha sin grund i att det liberala partiet i Sverige vid denna tidpunkt även detta befann sig i 

kris och var splittrat i inte minst frågan om ett rusdrycksförbud.254 

 

Nya Wermlands-Tidningen konstaterar Karlsson däremot är en konservativt inriktad 

tidning som även de var emot ett förbud då de uppmärksammat de negativa ekonomiska 

följderna förbudet mot rusdrycker fört med sig i de länder där detta införts.255 Även den 

av oss undersökta konservativa tidningen Smålandsposten som var emot ett förbud.256 

Smålandsposten använde sig också, precis som Nya Wermlands-Tidning av de möjliga 
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ekonomiska svårigheterna som ett argument för att rösta emot ett förbud av 

rusdryckerna.257  

 

Utöver Hallandsposten undersöker även Linderholm Jönköpings-Posten som var 

frisinnad liberal men hade ändå en tanke om att deras huvudsakliga innehåll skulle 

baseras på kristliga värderingar och de ställer sig även för ett förbud.258 Detta kan vi då 

jämföra med Nya Växjöbladet som visserligen var liberal i sin partipolitiska färgning. 

Men vars chefredaktör hade starka kontakter med bland annat frireligiösa grupper.259 

Som tidigare nämnt var även Nya Växjöbladet positivt inställda till ett förbud. Vi vill 

dock påpeka att alla kristna inte var eniga i denna laddade fråga. Detta har vi 

exempelvis sett i Nya Växjöbladet där en insändare underskriven av biskopar ställer sig 

emot ett förbud.260  Vår slutsats gällande de religiösa argumenten är att de tidningar som 

hade kopplingar till frikyrkorna var för ett förbud och de tidningar som tydligare hade 

en koppling till satskyrkan hade en negativ inställning till ett förbud.  

 

Per Olof Andersson konstaterar i sin doktorsavhandling i historia att Nya Växjöbladet 

var mer konfronterande och drivande och att Smålandsposten var mer tillbakadragna 

och höll inne sina egna värderingar. 
261

 Visserligen är hans undersökningsperiod 

tidigare än vår, men vi kan ändå se vissa likheter i det han skriver om tidningarna. 

Smålandsposten gav en mer nyanserad bild av förbudsdebatten, enligt vårt undersökta 

material, än vad Nya Växjöbladet gjorde.
262

 Andersson skriver också om hur 

tidningarnas konkurrens ledde till ett offentligt samtal som inte höll någon god 

samtalston utan snarast drog ner det i smutsen.
263

 Vi kan inte säga att vårt undersökta 

material kännetecknats av en dålig samtalston. De exemepl som funnits har varit ytterst 

få och vi har snarast uppfattat hela debatten till övervägande del saklig.    

 

6.2 Offentligt samtal  

Per-Olof Anderssons utarbetade modell för Jürgen Habermas teori om det offentliga 

samtalet, vilken vi redogjort för under rubriken: ”Teori”, kommer i detta avsnitt vara 
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utgångspunkten när vi analyserar vårt resultat i ett bredare perspektiv. Vi kommer nedan 

att diskutera vårt resultat med hjälp de frågor som Andersson konstruerat som 

hjälpmedel vid en analys av det offentliga samtalet. 
264

 Dessa frågor är redogjorda i 

inledningskapitlet under rubriken ”Teori”.  

 

Inldeningsvis kan vi konstatera att vårt offentliga samtal hölls i tidningar. Tidningar är 

en del av den offentliga sfären och därför är vårt samtal att betrakta som offentligt.   

 

För det andra kan vi konstatera att det offentliga samtalet i vårt fall principiellt är 

tillgängligt för alla människor. De som dock kan få svårt att ta till sig av tidningarna är 

exempelvis de som inte har råd med en prenumeration eller ej är läskunniga. 

Smålandsposten hade en upplaga på 16 000/utgivningsdag och Nya Växjöbladet 

7000/utgivningsdag.
265

 I Kronobergs län bodde det under denna tid 158 612 personer
266

 

och visserligen vet vi att hushållen var ganska stora och att det fanns fler tidningar i 

länet, men vi kan ändå konstatera att det fanns dem som inte hade tillgång till en tidning 

och därför uteslöts från det offentliga samtalet. De som faktiskt deltog i debatten kan 

kategoriseras som; insändare (privatpersoner), redaktionerna, organisationer, offentliga 

instanser, experter, politiker, frikyrkliga anhängare samt statskyrkliga anhängare.   

 

En annan del som skulle kunna vara en uteslutningsfaktor är språket. Att skribenterna 

skulle skriva på ett så avancerat språk att vissa grupper av människor skulle uteslutas ur 

samtalet på grund av att de helt enkelt inte förstod vad som skrevs, är något som också 

Andersson diskuterar möjligheten av i sin avhandling.
267

 I likhet med Andersson 

kommer också vi fram till att så inte är fallet. Vi har inte funnit något systematiskt 

exempel på detta. Enstaka svåra ord har förekommit, men inte några genomgående svårt 

skrivna artiklar, insändare eller notiser vars syfte var att utestänga vissa människor ifrån 

dess innehåll.  

 

Det som också går att säga om tillgängligheten är att alla principiellt hade möjlighet att 

läsa och principiellt också att skriva då tidningarna tog med mycket insändare från 

personer som skrev till tidningarna för att uttrycka sina argument. Dock går det att 
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konstatera att det är långt ifrån alla personer som blir publicerade och vissa 

insändarskribenter är med ganska ofta. Tidningarna konstaterar också själva att de får in 

mer material än vad de kan publicera, vilket leder till att tidningarna gör ett urval där 

vissa insändare får komma med och vissa inte.   

 

För det tredje förekommer det i samtalet, som i vårt fall är texter i tidningarna, kritik av 

motståndarna. Det finns två sidor i konflikten gällande rusdrycker, de som är för ett 

totalförbud där all alkohol över 2,25 viktprocent förbjuds i annat än medicinskt syfte 

och den andra sidan är de som är emot ett totalförbud och istället vill ha någon form av 

restriktionssystem. Vi kommer här inte att framföra alla de typer av argument som 

användes utan snarast hur kritiken som framfördes var utformad. Kritiken grundades 

nästan uteslutande i sakargument och om den ena exempelvis argumenterade för att det 

skulle vara ekonomiskt förödande med ett förbud, så försökte den andra att argumentera 

att ett förbud snarast skulle gynna ekonomin. Kritiken var alltså främst riktad mot den 

andres argument, även om vissa inslag av personangrepp förekom. 

 

Den sista delen i analysen av det offentliga samtalet är samtalstonen. Detta har vi delvis 

svarat på i stycket ovan, men något mer går att tillägga. Ett exempel har vi i samband 

med att LFUF hade anordnat en föreläsning och då hade publiken uppfört sig illa, 

genom att ropa glåpord och hånle åt föreläsaren. 
268

 Efter denna företeelse diskuterades 

det flitigt i tidningen huruvida publiken varit elaka och stört föreläsningen eller bara 

varit goda medborgare som påpekat de felaktiga fakta som föreläsaren framfört. Tonen 

kan knappast betraktas som god eller konstruktiv i detta exempel utan snarast beskrivas 

som ordmässig pajkastning. Dock är detta ett av fåtalet exempel och överlag får vi ändå 

konstatera att de artiklar, insändare och notiser som förekom i tidningarna höll en god 

samtalston och framförde sakliga argument.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att vårt offentliga samtal hölls på en offentlig arena 

med mestadels sakliga argument och saklig kritik. Samtalet var principiellt tillgängligt 

för alla och inga grupper uteslöts systematiskt från samtalet inför den stundande 

folkomröstningen. Tanken med den deliberativa demokratiuppfattningen som Habermas 

hade var ju att man, gemensamt genom samtal skulle väga argument mot varandra för 

att sedan komma fram till det gemensamma bästa. Fullt så långt kan vi inte sträcka oss 
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och erkänna att vårt samtal gick, men inför folkomröstningen förkom ändå en debatt och 

läsarna gavs då en möjlighet att själv väga argumenten mot varandra för att på så sätt 

komma fram till ett rationellt val genom tidningarnas artiklar, notiser och insändare. 

 

6.3 Vidare forskning 
Vi har i denna uppsats fokuserat på hur debatten inför och efter 

rusdrycksförbudsomröstningen såg ut i två lokala tidningar i Växjö med omnejd. Som vi 

konstaterat handlade en hel del av argumenten för och emot om de fördelar och 

nackdelar som förbudet inneburit i andra länder som redan infört ett förbud. Vad vi då 

tycker hade varit intressant ur det hänseendet är att i vidare forskning titta på tidningar i 

de länderna som omnämnts och se hur argumenten gick där inför införandet av ett 

förbud.  
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7 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra två lokala dahgstidningars 

rapportering och ställningstagande inför och efter folkomröstningen gällande ett 

rusdrycksförbud 1922. Utöver ville vi även underöka om rapporteringen angående 

förbudsdebatten ökade eller minskade under januari till september samma år, samt vilka 

aktörer som förekom i debatten.  

 

För att genomföra detta har vi använt oss av en kvantitav och en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden användes för att särkilja de olika argumenten och den kvantitativa 

för att få en översiktlig bild av antalet artiklar, insändare och notiser från de båda 

sidorna i förbudsdebatten. I anlysen har vi använt oss utav den av Per-Olof Andersson 

konstruerade modellen för användningen av Habermas teori det offentliga samtalet. 

 

Nedan kommer vi kort att sammanfatta vårt resultat efter att den tidigare presenterats 

mer utförligt. Detta kommer nedan att besvaras utifrån våra fyra frågeställningar.  

 
7.1.1 Vår första fråga var:  

 

 Vilka argument fanns för respektive emot ett förbud för rusdrycker i 

Smålandsposten och Nya Växjöbladet? 

Vi kommer här inte att ta upp alla de argument vi presentat i kapitel tre och fyra utan 

endast sammanfatta de övergripande argumenten som fanns under debatten.  

Emot ett förbud 

Ett av de vanligaste exempel på argument emot ett förbud är att insändare eller artiklar 

påvisade de problem, bland annat att hembränningen och smugglingen ökat i de länder 

som infört förbudet, exempelvis Finland och USA.
269

 Många ansåg att ett förbud mot 

alkohol skulle inkräkta på den individuella friheten hos folket.
270

 Ett av de argument 

som oftast används av de som är negativa till ett förbud behandlar de möjliga 

ekonomiska svårigheter som Sverige kunde komma att drabbas vid införandet av ett 

förbud.
271

 Den arbetslöshet som ett förbud skulle bidra till i och med de då kommande 

stängningarna av bryggerier och liknande används också som ett argument för att rösta 
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nej till ett förbud.
272

 Det ansågs också att ett förbud skulle innebära fler lagöverträdelser 

i landet.
273

 Ett annat argument är att ett fröbud skulle innebära en svår 

handelsekonomisk situation för Sverige.
274

 Bland de som argumenterar emot ett förbud 

grundar sig vissa i kristliga värderingar. De nämner bland annat att det visst är en 

kristen plikt att vara avhållsam till alkohol, de skriver även att det inte är samhällets 

uppgift att införa något som för med sig mer ont än gott.
275

 Många förespråkar även det 

gällande Brattsystemet och anser att restriktionssystem är en bättre metod än totalförbud 

för att uppnå folknykterhet.
276

 De som är beroende av alkoholen kan, vid ett införande 

av ett förbud, komma att söka andra preparat för att stilla sitt beroende som är långt 

farligare menar förbudsmotståndarna.
277

 

 

För ett förbud 

De som argumenterar för ett förbud använder sig även de av länder som infört förbudet, 

men med dess goda verkningar, för att tala för sin sak. Bland annat presenterar de 

statistik som visar på mindre brottslighet med mera.
278

 Kritik mot det då använda 

Brattsystemet fanns också där systemet bland annat anklagas för dålig ekonomisk 

skötsel och för att öka klyftorna i samhället.
279

 Även de som innehar motbok men säger 

sig vara för ett förbud får kritik då andra anser att de själva måste bli nyktra först innan 

de kan förespråka nykterhet för andra.
280

 Ett annat argument till att ett förbud måste till 

är att Brattsystemet anklagas för att inte ha stoppat alkoholens verkningar helt.
281

 Det 

användes även argument som grundade sig på kristliga värderingar om att alkoholen 

bland annat var en syndares tillflykt samt att en sann kristen inte kunde ha ett begär som 

leder till fördärv.
282

 Det finns även de som för argumenten att de för familjens och 

individens bästa förespråkar ett alkoholförbud.
283

 Det fanns även de som vädjade till 

kvinnans: ”sunda moderskänsla” och deras betydelse för hemmet för att de skulle rösta 

för ett fröbud.
284

 Barnen och Sveriges framtid används även de som argument av 
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förbudsvännerna.
285

 Om ett förbud införs kan de pengar som nu läggs på alkoholens 

verkningar istället läggas på saker som främjar samhället menar förbudsvännerna.
286

  

 

7.1.2 Vår andra fråga var:  

 

 Vilken ståndpunkt hade de två tidningarna i förbudsfrågan?  

Vårt resultat, menar vi, visar på att Smålandsposten ställde sig emot ett totalförbud av 

alkohol över 2,25 viktprocent och att Nya Växjöbladet ställde sig för ett sådant förbud.  

 

Denna slutsats kan vi dra då Nya Växjöbladets redaktion öppet går ut med en artikel och 

förklarar att de är för ett förbud, men att de inför folkomröstningen ändå ville ge var 

person en chans att själv bestämma vad han/hon ansåg vara bäst. I detta självutnämnda 

uppdrag misslyckades Nya Växjöbladet. Vår undersökning visar tydligt att det är en stor 

övervikt för artiklar som argumenterar för ett förbud jämfört med artiklar som 

argumenterar emot ett förbud.  

 

Smålandsposten kan vi konstatera var emot ett förbud, även om de inte rakt ut 

konstaterade detta på samma sätt som Nya Växjöbladet gjort. Dels menar vi att det är så 

för att de till övervägande del tog in artiklar, notiser och insändare emot ett förbud samt 

dels för att ledarartiklarna som förekom i tidningen i frågan nästan alltid var negativt 

inställda till ett förbud.   

 

Slutligen kan vi också tillägga att Smålandsposten tenderade att ge ett mer jämnt 

utrymme än vad Nya Växjöbladet gjorde under debattens två sista månader. Detta går 

även att se närmare i tabell 2 och tabell 3. För att se skillnaderna mellan de båda 

tidningarna se även figur 2 och figur 3. 
287

 

 

7.1.3 Vår tredje fråga var:  

 

 När var förbudsdebatten som mest intensiv i tidningarna och förändras 

debatten efter omröstningen?  

Förbudsdebatten hade enligt vår undersökning sin absoluta kulm månaden innan och 

samma månad som förbudsomröstningen skulle äga rum, augusti. Resultatet av detta går 
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att se i tabell 2 och tabell 3 i de två föregående kapitlen, men även i figur 1.
288

 Av 

figuren och tabellerna framgår också tydligt hur debatten om ett totalförbud nästan 

omedelbart dog ut i de två tidningarna efter förbudsomröstningen.   

 

7.1.4 Vår fjärde fråga var: 

 Vilka aktörer deltog i det offentliga samtalet i tidningarna?  

En eller antagligen den största gruppen av aktörer som deltagit i det offentliga samtalet 

har varit insändare. Dessa personer har varit svårt för oss att ytterligare specificera och 

de får därför representera den engagerade allmänheten. Vidare har redaktionen på de 

respektive tidngarna också vid enstaka tillfällen skrivit egna ledarartiklar och på så sätt 

deltagit i debatten.  

 

Röster från kyrkan har höjts både för och emot ett förbud. I analysen har vi kunnat 

konstatera att det till övervägande del är frikyrkliga anhängare som varit för ett förbud 

och de som tillhör statskyrkan varit emot.  

 

Två andra kategorier som uttalat sig i frågan är experter och politiker. Som exempel har 

vi handelsministern som debatterade emot ett förbud och olika professorer med stor 

insyn i de vetenskapliga konsekvenserna som ett förbud kunde få för samhället. Det 

finns också exempel där olika statliga instanser, så som Kunglinga Befalningshavande 

(länstyrelsen) har gjort uttalanden.  

 

De som nämts ovan är enstaka personer som vi kategoriserat i olika grupper, men det 

finns även exempel på hur hela organisationer stått bakom en artikel, notis eller 

insändare. De två vanligast förekommande organisationerna var IOGT och LFUF.  
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Figur 1: Totalt antal artiklar 
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Bilaga B Linjediagram För och Emot 
 
Figur 2: Artiklar FÖR ett rusdrycksförbud 

 

 
 

 
 

Figur 3: Artiklar EMOT ett rusdrycksförbud 
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