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Missbruk	av	alkohol.	Berättelser	un-
der	sent	1800-tal	och	tidigt	1900-tal	

Anders Gustavsson 

1. Inledning	
1.1. Målsä2ning	
I en undersökning publicerad 2021 studerade jag synsätt på bruk av 
alkohol på landsbygden under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal (Gus-
tavsson 2021). Tre synsätt presenteras. Huvuddelen av undersökningen 
avser berättelser om måttlighet och om total avhållsamhet med grund i 
nykterhetsrörelser och frikyrkliga rörelser. Den tredje varianten som kan 
betecknas som missbruk, fylleri, dryckenskap eller överdådigt bruk 
nämns endast genom att måttlighetsdrickare eller nykterister berättar 
om det. Även om män på landsbygden i förindustriell tid kunde dricka 
ansenliga kvantiteter alkohol vid högtidliga tillfällen, innebar måttlighets-
principen ett klart avståndstagande från och en negativ syn på dem som 
regelbundet överskred gränserna för vad som ansågs accepterat. Det gäll-
de de personer som inte kunde skilja på vardag och högtid utan drack allt-
för mycket under vardagarna liksom alltför mycket under helger. 

I den här undersökningen är en viktig avsikt att finna och analysera 
självupplevda berättelser från miljöer där missbruk förekommit i bety-
dande omfattning. Jag vill nå ett inifrånperspektiv hos missbrukarna i 
tillägg till berättelser från människor i deras omgivning. Det avser i sär-
skild utsträckning olika arbetar- och hantverkarmiljöer runt tiden för 
industrialismens framväxt i Sverige från 1870-talet och framåt. Nya in-
dustrier uppstod på bruksorter med gruvor, järnbruk, glasbruk, sågverk, 
stenhuggerier m. m. Järnvägsnät och vägnät blev kraftigt utbyggt och 
där spelade de rörliga rallarna en framträdande roll. Historikern 
Lennart Johansson noterar att brännvinsdrickandet under 1800-talets 
senaste decennier alltmer kom att koncentreras till städerna. Fylleriet 
ägde rum bland manliga arbetare varav en hel del hade rest in från 
landsbygden (Johansson 2008 s. 109). 
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Missbrukarnas omgivning bestod dels av människor i allmänhet som 
berättar om andras missbruk, dels av myndighetspersoner som både 
har synpunkter på och söker beivra missbruk. Ditt hör provinsialläkare, 
präster samt poliser i städerna. Särskilt uppseendeväckande blev det i 
omgivningen om företrädare för dessa myndighetspersoner själva kun-
de ägna sig åt missbruk. Även framväxande folkrörelser från och med 
sent 1800-tal – arbetarrörelse, nykterhetsrörelse och frikyrkorörelse - 
bidrog till att beivra missbruk. 

Denna undersökning avser till skillnad från den förra i första hand stä-
der och andra industriorter. I omgivningens ögon var det i hög ut-
sträckning en del arbetarkategorier som stod för missbruk. Det gällde 
inte minst stenhuggare, rallare och murare. Ett utmärkande drag för 
missbruk har särskilt varit att dricka på arbetstid så att man var mindre 
arbetsduglig eller blev helt oskicklig att utföra arbetsuppgifterna. Fram 
till 1880-talet utgjorde brännvin närmare 90 procent av alkoholkon-
sumtionen. Det gällde både bland bönder och arbetare (Johansson 
2008 s. 28). 

1.2. Autoetnografi	
Tanken med autoetnografi är att forskarens personliga bakgrund spelar 
roll både vid ämnesval och för förståelsen av insamlat material (t. ex. 
Chang 2008, Kulturella perspektiv 2021). I mitt fall har jag bara betrak-
tat missbruk av alkohol utifrån men inte i mina nära relationer. I min 
hembygd på Orust i Bohuslän, präglad av lantbruk, härskade måttlig-
hetsprincipen i fråga om alkohol under min uppväxt på 1940- och 
1950-talen. Männen kunde ta en sup och kvinnorna ett glas likör i hög-
tidliga sammanhang när de blev bjudna men inte dricka för sig själva i 
vardagen. Att dricka i vardagen i någon större omfattning gjorde bara 
vissa alkoholiserade män som regelbundet besökte affären nära mitt 
föräldrahem för att köpa öl. Alltifrån barndomen såg jag dessa män, 
som inte var bönder utan hantverkare, nämligen murare, målare, slak-
tare och stenarbetare men även bonddrängar utan familj. De ställde sig 
bakom affärslokalen för att dricka ur sina ölflaskor. Vissa av dem var 
ogifta och ensamboende. Deras hem blev i flera fall en samlingsplats 
för andra män som missbrukade alkohol i vardagen. En förutsättning 
var att dessa ungkarlar inte hade någon kvinna i huset som kunde hålla 
ordning på omåttligt drickande inomhus. En rörläggare och en elektri-
ker som drack tillsammans fick hålla till i ett uthus när de träffades. 
Hustrun till rörläggaren släppte inte in dem i huset. Emellanåt kunde 
dessa män hålla sig någotsånär nyktra när de utförde hantverksarbeten. 
Barn eller hustrur till missbrukare kunde uppmana lokala affärer att inte 
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sälja öl till dessa. Vissa av dem for då vidare på cykel eller med bil till 
en annan affär något längre bort. 

Min pappa kunde låna ut brännvin till folk i bygden, men detta gällde 
inte dem som var kända för missbruk när de frågade om att få låna. 
Om dessa kom på besök, tog pappa fram en särskild flaska med bara 
lite brännvin på botten, ungefär så mycket att det räckte till en sup. De 
som i omgivningen betraktades som missbrukare begav sig nämligen 
inte iväg förrän innehållet i flaskan var slut. Pappa berättade att hans 
pappa Anders hade gjort likadant när hans farmor Helena kom på be-
sök från en granngård. Min pappa uttryckte sitt ogillande av att hans 
farmor hade varit så begiven på alkohol att hans pappa Anders fick 
dela ut en begränsad ranson till henne. Att en kvinna var omåttligt be-
roende av alkohol var ännu mer ovanligt och uppseendeväckande än 
bland män. En sådan kvinna fick ett sämre anseende än en man i 
samma situation, vilket var en genomgående uppfattning i samtiden 
(Johansson 2008). En mycket originell grannkvinna besökte oss i stort 
sett dagligen under min uppväxt. Hon ville gärna ha brännvin, men 
pappa bjöd henne inte. 

1.3. Material	
För att kunna få tag i självupplevda berättelser från missbruksmiljöer 
har arbetares egna nedtecknade minnen från tiden för industrialismens 
framväxt varit en ovärderlig källa. Under ledning av etnologen Mats 
Rehnberg samlades de in av Nordiska museet i Stockholm 1945-1959. 
Rehnberg skickade ut en minneslista med tretton punkter till berättar-
na. Etnologen Bo G. Nilsson har undersökt tillkomsten och det historis-
ka källvärdet av dessa minnen. De utgavs i bokform under åren 1947 -
1961. Det kvantitativt största materialet kom från rallarundersökningen 
med 224 deltagare (Nilsson 1996). Delar av det insamlade materialet 
publicerades i obearbetat skick. Jag har gått igenom hela det publice-
rade materialet och funnit mycket av självupplevda berättelser om al-
koholmissbruk men också om hur nykterhetsrörelser och arbetarföre-
ningar motverkade sådant missbruk. Då blev det en kamp mellan 
missbruk och den motsatta uppfattningen om total avhållsamhet från 
alkohol. Idealet om måttligt bruk kom nästan inte alls på tal i arbe-
tarminnena. Ett undantag utgör en skogshuggare från Värmland som 
berättar om försupna skogshuggare, medan bönderna som forslade det 
avverkade timret var måttfulla under dessa skogsresor. 

Många av bönderna hade någon plunta med hemifrån, men de 
flesta av dessa var dock mycket måttliga och inskränkte sig till att 
ta en sup eller göra sig en kask, då de kände sig frusna eller `kulna´ 
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- d. v. s. de tog starkvarorna som `medicin´. Detta gällde särskilt de 
äldre» (Skogsarbetarminnen 1949 s. 181). 

De utgivna minnen som jag använt avser Byggnadsarbetarminnen, 
Glasbruksminnen, Godtemplarminnen, Gruvminnen, Handlarminnen, 
Järnbruksminnen, Järnvägsminnen, Kommunalarbetarminnen, Polismin-
nen, Rallarminnen, Skogsarbetarminnen, Snickarminnen, Statarminnen, 
Stenhuggarminnen, Sågverksminnen och Verkstadsminnen. 

Berättelserna gäller järnvägsbyggen, järnbruk, verkstäder, glasbruk, 
gruvdrift, stenhuggerier, byggnadsarbeten, skogsbruk, sågverk liksom 
statarliv på landsbygden. Det innebär huvudsakligen manliga arbets-
platser. Därför är arbetarminnena till allra största delen skrivna av män 
och till en mindre del av arbetarhustrur eller döttrar. Uppgifter om 
missbrukande kvinnor möter man däremot i viss utsträckning i polis-
minnen och polisprotokoll. 

Meddelarna i arbetarminnena var födda under senare delen av 1800-
talet. De hade minnen redan från sin barndomstid genom att det finns 
många självupplevda berättelser om att barn från fem-sexårsåldern fick 
börja att arbeta på de nya arbetsplatserna när industrialiseringen börja-
de ta fart. Meddelarna var pensionärer när de skrev ned sina minnen 
under 1940- och 1950-talen. Berättelserna avser händelser och upple-
velser som ligger långt tillbaka i tiden under den tidiga arbetsfasen i 
deras liv. I viss utsträckning beskrivs förändringar över tid vad gäller 
bruk av alkohol inom dessa industriarbeten. 

För att studera omgivningens syn på alkoholmissbruk har jag använt 
folklivsuppteckningar i Lund, Göteborg och Uppsala. Myndighetsper-
soners synsätt och ageranden har jag studerat genom de protokoll som 
de förde. Provinsialläkare var alltsedan 1755 ålagda att sända in årsbe-
rättelser. Berättelserna ger en god bild av vilka sjukdomar som mest fö-
rekommit under året och hur de blivit behandlade. Det ges uppgifter 
om vilka förebyggande åtgärder som förekommit och som läkarna un-
dervisat allmogen om. De svenska provinsialläkarnas årsberättelser 
1835-1900 är publicerade digitalt i en medicinhistorisk databas vid 
Linköpings universitet  http://www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp4 . 1

De biografiska uppgifterna om läkarna har hämtats ur Sveriges Läkare-Historia 1873; 1

Svensk Läkare-Matrikel, 1-3. 1886-1901; Biografisk matrikel över svenska läkarkåren 
1924, 1924; Svenskt porträttgalleri, XIII, 1899 och Sveriges Läkarehistoria, 
1930-1935. 
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Präster skickade vart sjätte år in så kallade ämbetsberättelser till stiftets 
biskop. Där finns redogörelser för de aktuella förhållandena i försam-
lingarna. Viktiga uppgifter finns även i protokollen från biskopsvisita-
tioner som hölls i de olika pastoraten med tio till tjugo års mellanrum. 
Allt detta använda arkivmaterial förvaras på Göteborgs Landsarkiv, för-
kortat GLA. 

Poliser som förekom i städer och fjärdingsmän på landsbygden har 
skrivit rapporter om sin verksamhet och de ingripanden mot brottsling-
ar som de genomfört. Det gäller i många fall fyllerister som de fick ta 
hand om och föra till en polisarrest. Etnologen Kjell Bergman har an-
vänt detta material i sin doktorsavhandling 1990 Poliser mellan klass-
förtryck och brottsbekämpning (Bergman 1990). Den tryckta publika-
tionen Polisminnen 1953 ger många inblickar i polisernas dagliga liv 
och strapatser vid ingripande mot berusade personer. 

2. Folkliga	 uppfa2ningar	 på	 landsbygden	
om	missbruk	före	industrialismen	

2.1. Avståndstagande	från	dem	som	regelbundet	drack	mycket	
Även om män kunde dricka ansenliga kvantiteter alkohol vid högtidliga 
tillfällen, innefattade måttlighetsprincipen på landsbygden i förindustri-
ell tid ett klart avståndstagande från och en negativ syn på dem som 
regelbundet överskred gränserna för vad som ansågs accepterat. Det 
gällde dem som inte kunde skilja på vardag och högtid, utan drack för 
mycket i vardagen. När man i bondemiljöer fick besök av personer som 
upplevdes dricka alltför mycket, gällde det att i förväg tömma ur det 
mesta av innehållet i brännvinsflaskan precis som min pappa gjorde. 
Då fanns det endast en liten mängd på flaskans botten när man bjöd. 
Från Ullared i Halland berättas: 

Många kom för att de visste att Lars alltid hade ett par supar på 
flaskan. … Det roliga med denna flaska var att den aldrig var full 
och aldrig tom utan han fyllde på ur ett lager för han kände sina 
grannar och visste att en del aldrig skulle gå utan att ha sett botten 
av den (IFGH 6369 s. 9). 

När en man drack alltför mycket i vardagen, bidrog det till att han fick 
svårigheter att klara upp sin personliga ekonomi, och det uppfattades 
som förnedrande i omgivningen. En del folklivsuppteckningar omtalar 
hur föraktfullt omgivningen såg på sådana bönder som vid mitten av 
1800-talet, särskilt under husbehovsbränningens tid fram till 1855, söp 
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så mycket att de inte kunde behålla sin gård. Den fick säljas, och hust-
ru och barn gick en svår framtid till mötes. Den negativa synen fram-
kommer tydligt i berättelser som barn eller barnbarn till dessa bönder 
har lämnat. En man född 1879 meddelar att 

farfar och hans fader före honom var självägande bönder i en 
stor by i Madesjö socken. Brännvinspannan puttrade och osade 
ständigt (enligt min fars berättelse) i farfars hem. Han hade 
emottagit gården skuldfri av sin fader men främst genom omått-
lig brännvinsbränning och dito förtäring måst gå från gård och 
grund år 1846, lämnande hustru och barn i den djupaste fattig-
dom (LUF M 13947 s.9). 

Sågverksarbetaren Theodor Nilsson född 1864 i Själevad i Ångerman-
land gav på egen bekostnad ut en liten skrift 1892. Han skildrar där 
sina svåra upplevelser när han som femåring 1869 blev utauktionerad 
på en offentlig auktion. Det skedde därför att hans fader genom svår 
dryckenskap hade blivit ekonomiskt utarmad. Detta ledde i sin tur till 
att han måste lämna den gård som han ägde. Familjen stod på bar bac-
ke utan försörjning. I förordet skriver Nilsson att han hoppas att hans 
skrift skall ”bli till nytta för familjer, vilkas familjefader lever i rusdryc-
kernas förskräckliga herravälde” (Nilsson 1892). 

En yrkeskategori på landsbygden som var kända för missbruk var båts-
männen utmed Sveriges kuster. Systemet med båtsmän varade från 
1682 fram till 1901 när allmän värnplikt infördes i Sverige (Modig 
2017). Båtsmännen fick av bönderna ett båtsmanstorp med tillhö-
rande byggnader, odlingsbar mark och betesmark. Båtsmännens 
tjänstgöring var på fartyg i flottan med övningsseglatser i fredstid, i 
första hand under sommarhalvåret eller arbete på varv. Huvudort var 
örlogsstationen i Karlskrona. Det var under resorna till och från 
Karlskrona som båtsmännen gjorde sig kända för fylleri. Bönder skul-
le skjutsa dem till den båt som förde dem till Karlskrona. En medde-
lare från Klintehamn på Gotland minns hur bönder skjutsade båts-
män dit för att följa med ett fartyg som anlände till hamnen. I väntan 
på båten tog sig båtsmännen 

en och annan sup och flera flaskor öl, varför de till sist, då de änt-
ligen skulle gå ned i slupen, voro oförmögna härtill utan måste fi-
ras ned med rep. När de sedan kom ombord, fick de tillbringa re-
san i arresten. En och annan båtsmans hustru följde med till ham-
nen för att se till att mannen kom lyckligt ombord (Godtemplar-
minnen 1951 s. 142). 
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För de skjutsande bönderna var färden med båtsmän inte alltid så an-
genäm. En meddelare i Kville socken i Bohuslän född 1866 var vid 
några tillfällen med om att skjutsa en båtsman i Fjällbacka. «Det var 
ingen rolig tur för han var alltid full. De blev så fulla allihop båtsmän-
nen». Till och med skall en hemsk olycka ha hänt när «en liten pojke 
som skjutsade knuffades av vagnen och han blev överkörd och 
dödad» (IFGH  5791 s. 35). 

2.2. Folktro	om	a2	bota	missbruk	
Att missbruk uppfattades som ett problem så länge som det fanns gott om 
alkohol att få tag i för ett billigt pris, märks bl.a. av att i den folkliga före-
ställningsvärlden finns uppgifter som pekar på förakt för dem som ansågs 
dricka för mycket men även dem som hjälpte andra att dricka för mycket. 
Det gällde bl. a. dem som bedrev olaglig brännvinsförsäljning i så kallade 
lönnkrogar. Från Tensta i Uppland omtalas "brännvins-Lena", en kvinna 
som sålde brännvin. Enligt folktron fick hon sin bestraffning efter döden, 
när hon blev gengångare, en osalig ande utan ro. "Sedan då brännvins-
Lena blev död, då hade hennes själ inte så lätt för att komma från jorden. 
Hon gick kvar ännu en lång tid efter sin död och sade: Ett öre, två 
öre" (ULMA 19 048 s. 42). Det anspelar på den betalning som hon fick för 
brännvinet (Godtemplarminnen 1951 s. 114). 

Den folkliga medicinen har anvisat botemedel mot överdådigt bruk av 
alkohol. Ett sätt att bota missbruk ansågs vara att låta missbrukaren 
dricka brännvin som man först hällt i munnen på ett lik. En meddelare 
född 1870 i Mårdaklev i Västergötland berättade 1928: 

För att bota den som har brännvinsbegär ska man ge honom urin 
efter en hund. Det ska luras i på något sätt. Hjälper inte det ska 
man slå en sup brännvin i munnen på en död och skölja om och 
sedan narra i honom (IFGH 1353 s. 9). 

Sådant brännvin som varit i den dödes mun kallades för «likbrännvin» 
och ansågs vara ett «osvikligt medel för fyllhundar» enligt en meddela-
re från Korsberga i Västergötland (ULMA 1991 s. 59). Det förekom ock-
så så kallat «ormbrännvin» som botemedel mot fylleri. En meddelare 
från Nöbbele i Småland uppgav: «En rallare, som aldrig gjort annat än 
supit och slagits, botades medels `ormbrännvin´» (ULMA 3049 s. 4ff). 
En uppfattad magisk förmåga hos döda människor eller djur i form av 
hundar eller ormar skulle tas till hjälp för att bryta en överdådig an-
vändning av brännvin. Symboliken utgörs av likhetsmagi. Missbruket 
ansågs försvinna i likhet med att en död person försvunnit från de le-
vande och inte längre fanns kvar. 
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2.3. Försonlig	hållning	;ll	omå2ligt	drickande	i	speciella	situa-
;oner	

Att vara liktransportör var ingen eftertraktad uppgift när koleraepidemi-
er härjade under 1800-talet (Gustavsson 2020). Sundhetsnämnderna i 
kommunerna kunde utse likbärare. Det gällde att göra denna uppgift 
lockande, eftersom risken för smitta var överhängande. En meddelare 
född 1862 i kustorten Fjällbacka i Bohuslän, som drabbades hårt av 
kolera 1859, uppgav att ”alla var rädda för att vara med och frakta bort 
de döda. Men det var en som hette Jan som följde med alla liktågen” ut 
till en enslig ö Stora Eneskär. ”Han sjöng psalmer hela vägen till 
Eneskär och vid graven”. ”Där skottades de (liken) över så gott det var 
möjligt”. Sagesmannen uppgav vidare att ”det är inte många i Fjällbac-
ka som inte har anhöriga liggande på det stället” (IFGH 4861 s. 38f). 

I sökandet efter liktransportörer blev fri tillgång till brännvin en hjälp. 
Det ansågs som ett av skyddsmedlen mot smitta. Många folklivsupp-
teckningar påpekar samstämmigt att liktransportörerna alltid var beru-
sade och ofta högljudda och sjöng när de åkte iväg med flera döda på 
samma vagn. Det skedde ofta om natten. Liktransportören kunde vara 
bland de allra sista som avled vid kolerautbrott. En meddelare från 
Skepplanda i Västergötland född 1850 lämnade 1934 följande berättel-
se som han hört av sin far: 

Den som körde liken till kyrkogården – på en simpel kärra – söp 
och var full jämt. Han satt på kistan och sjöng. Han räddade sig till 
på hösten; då avled han just som koleran slutade (IFGH 3387 s. 
20). 

Ute på öar fördes de avlidna iväg med båt till obebodda öar. 1834 blev 
Malmön i Bohuslän hårt drabbat av koleran. En äldre man forslade de 
döda ut på vattnet i båten för att smittan inte skulle sprida sig. Man frå-
gade honom hur han hade kunnat klara sig, och han svarade: ”Jag har 
gått full hela tiden” (IFGH 4282 s. 4). 

En försonlig folklig uppfattning mot överdådigt alkoholbruk kommer 
även till synes när efterlevande enligt flera folklivsuppteckningar place-
rade brännvin i kistan till en person som var känd för sitt missbruk. En 
meddelare från Osby i Skåne berättade 1926: 

Man trodde allmänt att livet efter döden fortsatte ungefär på sam-
ma sätt som detta jordelivet. Åt en drinkare brukade man därför 
mycket ofta lägga ett halvstop brännvin i kistan till förfriskning 
(LUF M 464 s. 72). 
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3. Myndighetspersoner	beivrar	dryckenskap	
3.1. Provinsialläkare	u2alar	sig	om	missbruk	
De årliga provinsialläkarberättelserna är en ovärderlig källa till infor-
mation om läkares syn på och behandling av missbruk av alkohol. Jag 
har gått igenom alla läkarberättelser från öarna Orust och Tjörn i Bo-
huslän under 1800-talet (Gustavsson 2017). Där omtalas regelbundet 
alkohol och andra dryckesvanor bland lokalbefolkningen som huvud-
sakligen bestod av bönder i öarnas inland och fiskare i kustbandet. Lä-
kare var genomgående kritiska till förekomsten av ett omåttligt bruk av 
alkohol som enligt dem lett till psykiska störningar men även fysiska 
åkommor i form av hjärtproblem och magproblem. Detta framgår första 

1 Karta över Orust ritad 2009 av Kirsten Berrum, Oslo universitet.
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gången i berättelser lämnade av öarnas förste provinsialläkare Johan 
Boustedt (1802-1868) som var verksam på Orust och Tjörn 1836-1840. 
Ett måttligt bruk av alkohol förordades ur medicinsk aspekt. 1840 läm-
nade han följande berättelse: 

en hemmansbrukare 35 år som varit omåttligt begiven på spirituö-
sa drycker, i synnerhet brännvin, har därigenom ådragit sig epilep-
tiska anfall. Efter varje anfall och då han avhållit sig från missbruk 
av brännvin har han blivit fullkomligt återställd. Den genom su-
pandet förstörda matlusten återkommit, darrningen i kroppen för-
svunnit, den stinkande andedräkten upphört och lynnet blivit lätt; 
Men fastän han sett och erkänt nyttan av måttlighet har han ej 
kunnat motstå begäret efter brännvin, varigenom anfallen förnyats. 

Niklas Olof Gammelin (1815-1867) var provinsialläkare 1853-1863, 
dvs under den tid då husbehovsbränning förbjöds 1855. 1853 och 
1854 pekade han på regionala skillnader mellan socknarna på Orust. 
Största fylleriet rådde i Torps församling där det fanns ett ångbränneri 
på gården Assmunneröd. Där stod ”Brännvinsbritta” (1808-1897) för 
försäljningen. I kustorten Nösund grundades fem affärer när lanthandel 
blev tillåten i Sverige från och med 1846 (Ejdestam 1943).  

Gammelin var oerhört kritisk mot affärerna och skrev: ”All skada som 
den numera lovgivna lanthandeln gör allmogen kan ej med ord omta-
las. Nästan varje sådan är att anse som en privilegierad lönnkrog där 
bonden utbyter sin spannmål mot brännvin”. Resultatet är att ”han-
delsmannen blir rik och bonden utfattig”. Det myckna drickandet av 
brännvin hos männen och kaffe bland kvinnorna leder till sjukdom. 
Gammelin nämnde Cardialgia som består av en känsla av smärta i trak-
ten kring hjärtat (Kardialgi ne.se). 

Orsaken till Cardialgia får i synnerhet tillskrivas det ymniga och 
dagliga förtärandet av spirituosa. Skärgårdsbon förbrukar i allmän-
het mycket brännvin, de som ej supa omåttligt förtära ändå dagli-
gen några supar. 

I rapporten 1855 gladde sig Gammelin över den kungliga förordningen 
om förbud mot husbehovsbränning och påbud om hur brännvinsför-
säljning och utskänkning skulle ske. På Orust var det bara Assmun-
neröd och Nösund som fick rätt till utskänkning. Närheten till utskänk-
ningsplatserna skall ha haft en negativ inverkan på omfattningen av 
bruket av brännvin. ”Endast i trakten av dessa krogar träffas numera 
överlastade personer”. På ön Tjörn fanns inget utskänkningsställe för 
brännvin, och där har Gammelin under sina ”resor icke förmärkt en 
enda överlastad person”. 
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1857 omtalade Gammelin att en minskning av fylleri hade inträtt och 
att det i sin tur medverkat till förbättrad ekonomi för befolkningen. 

Insparningar uppkomna genom det minskade fylleriet, hava i vä-
sentlig mån bidragit till att lagsökningar vilka här hörde till ord-
ningen snart sagt försvunnit. 

År 1860 återkom Gammelin med kritiken mot lanthandelsbodar med 
tonvikt på de tre affärerna i Nösund som sålde brännvin förutom ång-
bränneriet i Assmunneröd. «Inom detta distrikt bedrives mesta fylleriet 
å köpmanslägenheterna Nösund och Assmunneröd». «Först och främst 
krögas i snart sagt varje handelsbod, Den Kungl. Förordningen kringgås 
och eluderas och kvarterets brännvin köpes än i idag med samma lätt-

het hos köpmannen som förr».  ”Lanthandeln bidrager sålunda i detta 
distrikt på mångfaldigt sätt till bondens ruin”. De ekonomiska konse-
kvenserna är viktiga att framhålla för provinsialläkaren och inte bara 
hälsokonsekvenserna av omåttligt brännvinsdrickande.  

Kritiken mot lanthandlarnas försäljning av brännvin fortsatte även efter 
det att Gammelin lämnat Orust 1863. Provinsialläkare Herman Theo-
dor Nyström (1825-1890) som var verksam på Orust och Tjörn 
1866-1868, skrev 1867 att på Assmunneröd och Nösund ”är superiet i 
sitt flor”. Dessutom förekom så kallad salning i betydelsen av insamling 
av pengar i förväg hos flera beställare för att kunna inköpa stora kvanti-
teter brännvin. Nyström skrev att ”likaså salas på flera ställen till 15 
kannor som köpes hos någon av den mängd lanthandlare vilka här exi-

2 Provinsialläkare 
Niklas Olof Gammelin 
(1815-1867). Foto 
Carl Curman, Lysekil 
cirka 1860. Efter Lars-
son 2015. 
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stera och utpositioneras nationaldrycken”. 1869 uppgav denne läkare 
att det fanns 32 handelsbodar i distriktet och att de ”tycks vara dessa 
öars värsta plågoris”. 

Johan Walfrid Pihl (1833-1902) var provinsialläkare på Orust och Tjörn 
1875-1879. Han noterade 1876 en skillnad mellan bondebefolkning 
och fiskarbefolkning på västra Orust. Där fanns liksom på Tjörn «lyck-

3«Brännvinsbritta» (1809-
1897). Foto i privat ägo.

4 P rov in s i a l l äka re 
Herman Theodor Ny-
ström (1825-1890). 
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ligtvis» enligt Pihl inget försäljningsställe för brännvin och inte heller 
några brännvins- eller ölkrogar. Detta medverkade till större nykterhet 
bland denna kustbefolkning än bland bönderna. Där kunde han kon-
statera fem fall av kronisk alkoholsjukdom. 1878 uppgav Pihl att i 
Långelanda socken på östra Orust förekom lönnkrogar som Pihl förgä-
ves ansträngt sig för att få bort.  

Läkaren Gustaf Assaf Sjödahl (född 1857) som tjänstgjorde 1886-1891 i 
ett nyupprättat distrikt för västra Orust, uppgav 1886 att 

kronisk magkatarr är i synnerhet vanlig bland fiskarbefolkningen. 
Denna sjukdom har sin orsak dels i enformig och otjänlig kost, 
dels i det dagliga bruket av brännvin och tobak till tuggning. 

6 Läkaren Gustaf Assaf Sjö-
dahl.

5 Provinsialläkare 
Johan Walfrid Pihl 
(1833-1902). 
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Läkaren Johan Magnus Rhodin (1857-1928) som var verksam på Orust 
1891-1904, skrev 1892 att användningen av öl hade ökat. I kommu-
nalnämndens rapport till Rhodin från kustorten Mollösund konstatera-
des det att användning av brännvin kanske avtar, men samtidigt klaga-
des det över att ”så mycket mer användes det fördärvliga ölet”. Öl till-
handahölls av de flesta lanthandlare och på en del gästgivargårdar. 
Gästgivargårdarna skall endast tillhandahålla öl åt resande, men Rho-
din noterar både 1892 och 1900 att denna dryck lär «tillhandahållas 
även åt andra än verkliga resande».  

Orust grannö Tjörn fick sin förste provinsialläkare 1892 John Emil von 
Wachenfelt (1861-1931). Han uppgav i årsberättelser 1897, 1898 och 
1900 att dryckenskap skall vara i avtagande. År 1898 meddelade han 

7 Provinsialläkare Johan Mag-
nus Rhodin (1857-1928).

8 Provinsialläkare John Emil 
von Wachenfelt (1861-1931. 
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att på tre gästgivargårdar tillhandahölls öl för resande «men för övrigt 
finns här ingen utskänkning av spirituösa drycker». På grund av detta 
uppger han med tillfredsställelse i läkarrapporten 1900 att «dagligsu-
pande är tämligen sällsynt och sjukdomar orsakade av alkoholmissbruk 
i överensstämmelse härmed likaså». Dessutom noterade han att god-
templarloger på senaste tiden uppstått i flera av de större fiskelägena, 
och de har «säkerligen härvid uträttat mycket gott». 

3.2. Präster	u2alar	sig	mot	missbruk	
Många präster i äldre tid företrädde den dominerande folkliga uppfatt-
ningen om måttlighet vid bruket av alkohol. Samtidigt var en del av 
dessa präster kända för att ta itu med missbruk. Prästen Laurents Olof 
August Simson som var verksam i fiskeläget Käringön i Bohuslän 1849-
1900, skall ha uppmuntrat kvinnor på ön att kontrollera nere i båtham-
nen att de manliga fiskarna inte förde med sig alkohol ombord när de 
gav sig ut på fiske. De som upptäcktes med något sådant fick efteråt 
direkta tillsägelser av prästen (Gustavsson 2017 s. 21ff). Läkaren Gustaf 
Assaf Sjödahl pekade i sin läkarberättelse för västra Orust 1887 på att 
på Käringön «är brännvin och annan spirituosa så gott som bannlyst». 
Det sammanhänger med pastor Simsons ivriga insatser mot alkohol-
bruk bland fiskarna.  

9 Kapellpredikanten Lau-
rents Olof August Simson 
med Vasaorden på brös-
tet. Foto i privat ägo. 
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Nykterhetsivrande präster har också mött motstånd i omgivningen. Om 
prosten Daniel Wannberg som var verksam i Tegneby i Bohuslän 1878-
1904 berättade en meddelare att 

på ett ställe ett par karlar stod och drack brännvin ur en butelj. Det 
kom han (prästen) och fick se, så sa han: `här står de och dricker av 
den helvetes oljan´. Och då svara en av dem: `du kan hålle käften 
på dig, för jag har själv betalt min olja’ (LUKA 1: 082487). 

Präster som engagerade sig mot bruk av alkohol hade en viss trumf på 
hand genom att de utförde sina förrättningar i samband med livets hög-
tider. Då skulle det enligt måttlighetsprincipen bjudas på alkohol. Präs-
terna kunde ställa krav på förändringar så att det inte övergick till dryc-
kenskap, vilket kunde ske om festligheterna pågick för länge. En lant-
brukare född 1853 i Dimbo i Västergötland berättar om en präst som 
var verksam i socknen 1886-1892: 

Omsvängningen skedde med P 0 Landén, som höll mycket strängt 
på nykterheten. Vid bröllop, barndop o dyl brukade han säga att 
om brännvinsflaskan stod på bordet, skulle han endast göra sin 
förrättning och gå (LUF M 12 869 s. 7). 

10 Kontraktsprosten Daniel Wannberg undervisar konfirmander i Teg-
neby kyrka 1892. Foto i privat ägo.
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Avståndstagande från fylleri möter man även hos biskopar som uttryck-
te sin avvisande uppfattning i samband med visitationer ute i stiftens 
församlingar. Biskop Anders Bruhn i Göteborg förrättade visitation på 
ön Tjörn den 23-24 juli 1845. Han fick då 

den sorgliga upplysningen att lönnkrogar lära i betydlig mängd 
dessvärre hållas oaktat allt kronobetjäningens nit och att knappt 
hava vid ena tinget flerfaldiga blivit för dylikt brott pliktfällda, då 
andra börja en lik skändlig rörelse. … På Klädesholmen lär dryc-
kenskapslasten i synnerhet hava stigit till en fasansvärd höjd fastän 
där ändock numera skall vara något bättre än fordom.  … Biskopen 
begagnade anledningen att framställa de allvarligaste … varningar 
mot fyllerilasten, erinrade om de många stora olyckor både i le-
kamligt och andligt hänseende som denna levnad grundar och för-
orsakar. Och lade på alla föräldrars, husbönders och målsmäns 
hjärta det dryga ansvar om de genom försummelse och liknöjdhet 
med ord eller handling räcka eller nära hos ungdomen denna för-
färliga last, bad dem med vaksamt öga följa sig själva och de oer-
farna så att de inte råka in på dessa avvägar, som så lätt leder till 
olycka (GDA GLA FIIa: 12). 

11 Polisingripande mot en fyllerist som brottas ned i Stockholm vid 
sekelskiftet 1900. Foto Axel Malmström. Stockholms stadsmuseum.
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3.3. Polisingripanden	i	städer	
I städer tjänstgjorde poliser medan kronolänsmän (landsfiskaler från 
1918) biträdda av fjärdingsmän upprätthöll allmän ordning på lands-
bygden. Boken Polisminnen 1953 avser alltså förhållanden i städer 
samt några fall då poliser även beordrades att hjälpa till med ingripan-
den på landsbygden. 

En skillnad mellan arbetare och borgerskap i städerna bestod i att arbe-
tarna mera öppet inför offentligheten kunde visa att de drack. Åt-
minstone större bruk av alkohol drog ned anseendet i borgerliga kret-
sar. Där har man varit mest mån om att bevara sitt anseende för att 
kunna behålla en social dominans och distans. Bakom kulisserna kun-
de emellertid livet vara annorlunda. Det fanns en dubbelhet som var 
tolererad inom de inre kretsarna. En sagesman född 1869 uppger: 

Rätt ofta kom både stadsfolk och lantbor raglande på gatan. I 
hemmen var det ofta supkalas. Många satt på krogarna och söp 
upp förtjänsten. Rikemansbarn såg man inte så öppet. De satt på 
de fina guldkrogarna och söp. Så var det bara för dem att kalla på 
en droska, när de var fulla och skulle hem. Så höll de sig mycket 
hemma, när de söp. De kom aldrig ut och blev sedda som det 
simpla folket. Men söp gjorde de också (IFGH 4882 s. 2). 

Arbetare däremot drog sig inte på samma sätt för att ragla på gatorna 
vid veckosluten. I en uppteckning från Luleå berättas det: 

Till alla tillfällen skulle man ha överflödigt med brännvin. ... Det 
var inte alls ovanligt att karlar kom raglande på gatan, särskilt i slu-
tet av veckan. Ingen fäste sig så mycket vid det den tiden, det skul-
le så vara (ULMA 15 621 s. 9). 

Vissa yrkesgrupper bland arbetare och hantverkare var kända för att 
dricka mer än andra där istället måttlighetsprincipen gjorde sig gällan-
de. De förstnämnda ansågs som missbrukare av andra grupper i de ur-
bana miljöerna. Det gäller inte minst murare och rallare eller sjömän. 
Felet enligt omgivningens uppfattning var att de drack för mycket. Om 
murare i Malmö berättas i en uppteckning 1940: 

När de hade murat ett valv färdigt över ett fönster eller dörr, gick 
de på krogen och tog ett par supar, en 'klämtare' skulle de ha var 
dag när klockan slog, det brukade vara 10 och 4 på dagen. ... En fri 
måndag tog de sig då o då. Då kunde det hända att det blev livat värre 
i stan ... och krog efter krog besöktes och polisen fick sig allt som oftast 
en duvning vid sådana tillfällen (LUF M 8195 s. 3). 
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Historikern Lennart Johansson har visat på att brännvinsdrickandet, 
liksom senare också ölkonsumtionen under 1800-talets senaste decen-
nier, alltmer kom att koncentreras till städerna. Från mitten av 1800-ta-
let ökade stadsbefolkningen snabbt genom inflyttning till städernas 
växande industrier. Fylleri var ett typiskt stadsbrott och det ökade mar-
kant under slutet av 1800-talet. Av den registrerade brottsligheten i Gö-
teborg i slutet av 1800-talet var fylleri det dominerande brottet. 1889 
dömdes 3 123 män och 66 kvinnor till böter för fylleri. De dömda var i 
första hand arbetskarlar, fabriksarbetare eller murare (Skarin Frykman 
1990 s. 93). Fylleriförseelser uppgick till 62 procent av brotten i Göte-
borg år 1900. Dryckenskap var också det klart vanligaste brottet bland 
stadens kvinnor (Johansson 2008 s. 109). 

 I städerna var det poliserna som mötte det vardagliga fylleriet när de 
skulle ta hand om dem som var överförfriskade. Dessa kunde störa all-
män ordning och antasta människor som de mötte på gatorna. En polis 
i Gävle född 1890 berättade: 

En söndagskväll hade jag på Nygatan måst anhålla en berusad 
yngling, som omfamnade mötande kvinnor och försökt treva under 
deras kjolar. Han gjorde våldsamt motstånd och sedan jag släpat in 
honom på en sidogata måste jag lägga omkull honom och vila 
mig. Under tiden kom en kamrat till hjälp och vi belade den an-
hållne med handbojor (Polisminnen 1953 s. 113). 

Berusade personer kunde även uppträda störande vid religiösa sam-
mankomster eller möten inom nykterhetsloger. Polisens många gånger 
svåra arbete framkommer tydligt i Kjell Bergmans avhandling i etnologi 
1990 om poliser. Han har gått igenom ett stort antal polisprotokoll i 
Göteborg vid tiden runt sekelskiftet 1900. Ett ökande antal fylleriären-
den förekom under 1890-talet. Det gällde för poliserna att mäta sina 
krafter med fylleristerna när dessa i många fall gjorde motstånd när de 
skulle föras till polisarresten för tillnyktring. Det skedde ofta i en kärra 
som gick under namnet «fyllkärran». I Stockholm användes en sådan 
kärra vid 189 tillfällen år 1903 för att transportera fyllerister till stadens 
polisstation (Johansson 2008 s. 110). Den 9 augusti 1890 anhölls bräd-
gårdsarbetaren Bengt Olof Pettersson för fylleri på kusttorget i Göteborg 
«varjämte han under transporten uppförde sig vildsint, genom att spar-
ka och slå omkring sig varför han måste bindas på ett arbetsfordon». 
Han frigavs senare klockan halv nio samma kväll (Bergman 1990 s. 
138). 

Fyllerister kunde även fortsätta att vara våldsamma inne i polisarresten. 
Det gällde t. ex. järnsvarvaren Carl Billgren som den 19 april 1873 an-
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hölls för fylleri på Stigbergsliden i Göteborg «samt för det han i förva-
ringslokalen uppfört sig i så hög grad vildsint, att handbojorna måste 
läggas på honom, vilka han sönderbrutit». Han frigavs samma dag 
klockan tio på kvällen (Bergman 1990 s. 136). 

Polisens ingripanden mot fyllerister gällde inte bara ute på gator och 
torg utan i flera fall också i hemmen där svår misshandel kunde före-
komma av både hustru och barn. Dessutom förstörde dessa män hus-
hållsekonomin. Det förekom i flera fall att hustrur anmälde sina män 
till polisen för svåra missförhållanden i hemmet till följd av mannens 
omåttliga dryckenskap. Den 14 april 1890 lämnade poliskonstapel 
Engström i Göteborg följande rapport: 

Hustrun Eva Charlotta Johansson boende i huset No 16 vid Vega-
gatan har idag anhållit om häktning och laga åtal å sin man stuve-
riarbetaren Anton Petter Johansson, för det han i hög grad förer ett 
supigt och oordentligt levnadssätt, är våldsam i hemmet såväl mot 
hustrun som deras barn, sönderslår deras gemensamma lösegen-
dom och senast idag på em söndersparkade dörren till deras be-
bodda lägenhet, i kläderna dragit hustrun nedför en trappuppgång 
från första våningen ut på gården, där han omkullslog och sparka-

12  Poliskonstaplar skall föra in en fyllerist som gör motstånd i "fyl-
lekärran" i Norrköping 1912. Foto Polismuseet, Stockholm. 
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de och illa misshandlade henne, varjämte han ofta yttrat att han 
skall mörda henne. 

Fyra vittnen som bodde på samma gata nämns i protokollet. Poliskon-
stapel Engström anhöll den nämnde stuveriarbetaren och skickade in 
ovanstående rapport till polismyndigheten (Bergman 1990 s. 178). 

Också vissa berusade kvinnor blev omhändertagna. Under 1890-talet 
uppgick deras antal till blott 5-10 personer per månad. Vissa av dem 
var prostituerade eller ekonomiskt utslagna änkor som förde ett kring-
flackande liv (Bergman 1990 s. 173). Även berusade kvinnor kunde 
göra motstånd när de forslades bort i «fyllkärran». En polis i Gävle född 
1890 berättar om när «fyllkärran» vid ett tillfälle skulle lastas av vid 
rådhuset, hade «en berusad, yngre kvinna» klätt av sig naken. «Vi mås-
te därför skyndsamt stänga dörren till kärran samt hämta en filt, som vi 
rullade omkring `Eva´, innan vi bar in henne på poliskontoret» (Polis-
minnen 1953 s. 111). 

4. Mydighetspersoner	dricker	för	mycket	
4.1. Läkare	som	drack	
När provinsialläkare började etableras på landsbygden under 1800-ta-
let upplevdes de som maktpersoner av lantbefolkningen. Som tidigare 
har framgått uttryckte de i sina årsberättelser ofta kritiska synpunkter på 
omåttligt drickande och dess negativa effekter på hälsa och ekonomi. 
Om en läkare själv ägnade sig åt överdrivet drickande, blev det omtalat 
i den folkliga berättartraditionen. Detta kunde i sin tur minska det stora 
sociala avståndet mellan läkarna och lantbefolkningen. Detta visar 
också på att läkares levnadssätt hade betydelse om de skulle lyckas 
vinna förtroende bland allmänheten. Ett tydligt exempel utgör läkaren 
Emil Olsson (1842-1914) som var verksam som provinsialläkare på 
Orust och Tjörn 1879-1893. Han skall ha varit mycket frispråkig och 
känd för “sitt raljanta uppträdande”. Olsson kunde vara direkt otrevlig 
mot dem som uppsökte honom. Klasskillnaden mellan ämbetsmannen 
läkaren och allmogen blev på så vis förstärkt. Enligt den folkliga be-
rättartraditionen hade han en hög alkoholkonsumtion, och det kunde 
även märkas när han var på tjänsteuppdrag. En manlig meddelare född 
1872 berättade att Olsson en gång besökte en man på gården Näver-
kärr i Röra socken som fått lunginflammation “å var full, som han var 
mest”. Han skrev ut recept som apotekaren på Kårehogen var tveksam 
till. Till den person som hämtade ut medicinen sade apotekaren: “Ge´n 
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bara hälften dosen mot det som står!”. Nästa dag när doktorn vaknat 
“ur fyllan och villan”, kom han på att han nog skrivit fel på receptet. 
Han for tillbaka till den sjukes hem och frågade genast: “Lever 
gobben?” och ”Har han tatt medecinen som ja skrev?” Han fick ett ja-
kande svar på båda frågorna och utbrast då: “De va mej en djävla gob-
be te å va seg” (IFGH 5352 s. 1). 

Vilka uppgifter om alkohol har då Emil Olsson själv lämnat från Orust i 
sina årliga läkarrapporter 1879-1893? Här finns, till skillnad från flera 

andra läkare som varit verksamma på Orust, inga uppgifter om före-
komsten av omåttligt drickande eller hälsomässiga konsekvenser av 
det. Däremot noterar Olsson 1884 att godtemplarrörelsen inte har nå-
gon ”utsikt att vinna inslag här på öarna”. I stället råder måttlighet, och 
befolkningen är i allmänhet nykter. ”Detta hindrar likväl icke, att all-
mogen gärna vill taga sig en sup eller två, eller ock en s. k. halva = 
brännvin i kaffe. Men därvid stannar det”. Det låter som en bra be-
skrivning av måttlighetsprincipen. 

4.2. Präster	som	drack	
Präster utgjorde liksom provinsialläkare en maktperson i församlingar-
na och skulle vara ett moraliskt föredöme. En del präster har dock en-
ligt flera folklivsuppteckningar druckit mer alkohol än måttlighetens 
ramar tillät. Den folkliga synen verkar ha varit tolerant så länge som 
prästen kunde förrätta sina tjänsteåligganden. Präster som druckit stora 

13 Provinsialläkare Emil 
Olsson (1842-1914). 
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kvantiteter alkohol sägs i en del uppteckningar ha blivit duktiga att 
predika och "mässa", dvs förrätta altartjänst. En präst som var verksam i 
Holm i Dalsland 1896-1906 drack mycket, men bönderna kunde inte 
supa honom redlöst berusad, trots att vissa av dem försökte. Om det gick att 
få prästen redlöst berusad, kunde det tydligen medverka till att det sociala 
avståndet mellan honom och bönderna upplevdes minska. Prästen i Holm 
ansågs dricka "talvatten" före sina predikningar. Det ska ha haft en positiv 
inverkan på hans uppträdande i tjänsten, och det blev respekterat. Han 
"hade tagit lagom med talvatten, så han predikade så att gummorna grät. 
När han hade tagit talvatten, så var han vådlig att både sjunga och predika", 
uppgav en kvinnlig meddelare född 1864 (IFGH 5261 s. 36). Man kan frå-
ga sig om alkoholkonsumtionen före de prästerliga förrättningarna kan ha 
varit ett sätt för prästen att stärka självförtroendet och minska nervositeten 
att uppträda inför en stor åhörarskara. Kan det också ha gett honom inspira-
tion att skriva sina predikningar? Det kan vara värt att fundera över prästens 
psykologiska situation och sociala press inför hela församlingen. Alkoholen 
kan ha känts som både stimulans och lugnande medel. Jag har inte hittat 
några berättelser där präster själva berättat om alkoholberoende. Det är i 
stället utomstående som omtalat och kommenterat det. 

Prästen hade samtidigt att gå en balansgång inför församlingsborna i 
sin alkoholkonsumtion. Det betraktades nämligen med förakt om han 
var så berusad att han föll under sin tjänsteutövning. En meddelare 
född 1865 berättade om en präst som var verksam i Älvsbacka i Värm-
land 1871-1904 att han "söp sig ofta full, och det hände emellanåt att 
han ramlade ned från predikstolen. Då fick Pettersson (klockaren) fort-
sätta predikan. Någon ordning var det ej i kyrkan under hans 
tid" (1FGH 3400 s. 28). Däremot klarade en präst på Styrsö utanför Gö-
teborg upp en svår situation, och det ingav respekt i församlingen. 

Han var bra full en morgon, när det ringde sammanringningen, 
men han hällde kallt vatten över ansiktet och gick och höll en pre-
dikan så alla grät (IFGH 5070 s.8, jfr Waldén 2010). 

4.3. Poliser	som	drack	
Poliser skulle enligt sina instruktioner föregå med gott exempel och inte 
ha druckit alkohol när de skulle ta hand om fyllerister som var ett av 
deras viktigaste arbetsområden. Etnologen Kjell Bergman har i sin dok-
torsavhandling i etnologi 1990 i polisprotokoll i Göteborg funnit att en 
hel del poliskonstaplar och i viss mån polisbefäl druckit alkohol. De 
har fått bestämda tillsägelser att upphöra med detta och i vissa fall har 
de blivit avskedade. Av 119 poliskonstaplar som skulle patrullera på 
gatorna blev 34 bestraffade för 49 fylleriförseelser (Bergman 1990 s. 
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114ff). En konstapel född 1854 blev under tiden 1889-1893 varnad för 
fylleri i tjänsten fem gånger och två gånger suspenderad i fjorton dagar. 
Den 30 maj 1893 blev han «tillsagd att nästa gång han förgår sig så får 
han avsked». Han avled den 8 april 1899. En konstapel född 1875 och 
anställd 1898 blev den 8 maj 1899 av med sex dagars lön «för det han 
gått in på ett nykterhetsvärdshus och druckit öl under tjänsten». Den 1 
juni 1899 fick han avsked på egen begäran (Bergman 1990 s. 124). 
Kjell Bergman skriver som sammanfattning om nykterhetsproblem 
bland poliser: 

De återkommande bestraffningarna av vissa konstaplar pekar på 
svårbemästrade disciplinproblem som kunde relateras till deras 
alkoholvanor. ... De patrullerande konstaplarna, hur skötsamma de 
än var, hade således svårt att värja sig mot befälens misstänksam-
het på grund av det faktiska alkoholmissbruket (Bergman 1900 s. 
115). 

En bakgrund till alkoholförtäring i tjänsten har uppenbarligen varit att 
poliserna kunde vara utsatta för att bli bjudna på alkohol när de var ute 
och patrullerade. En polisman som var verksam i Göteborg runt sekel-
skiftet 1900 återger sin egna minnen: 

En polisman var förr i tiden kanske mer än nu utsatt för många fres-
telser, i synnerhet gällde detta de yngre polismännen. Bland andra 
ville värdshusvärdar och många andra bjuda polismannen på förtä-
ring och då merendels i form av spritdrycker. Dessa bjudningar 
skedde väl mest av välvilja men stundom av andra orsaker. Många 
präktiga polismän i olika åldrar råkade i fördärvet och fingo be-
straffning eller avsked av nämnda orsak (Polisminnen 1953 s. 24). 

En annan polisman som var verksam i Göteborg vid samma tid som 
den föregående meddelaren ger en liknande beskrivning: 

Det fanns på den tiden många hederliga och samvetsgranna polis-
män, men det fanns även andra, som betryckta och nedtryckta av 
sina ekonomiska förhållanden då och då lät sig bjudas på en halv 
öl eller snaps under tjänstgöringen (Polisminnen 1953 s. 125). 

5. Berusade	arbetsgivare	eller	arbetsledare	
Inte bara myndighetspersoner som läkare, präster och poliser kunde 
missbruka alkohol. Det fanns även arbetsgivare och arbetsledare som 
drack för mycket. De kunde både bli en förebild men också framkalla 
missnöje och avståndstagande bland anställda. En snickare från Väster-
götland född 1879 berättar om besvärliga arbetsbasar vid byggnadsar-
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beten i Göteborg. Några arbetare bjöd basen på alkohol för att de skul-
le få bra arbete. Själv upplevde meddelaren följande: 

Jag frågade en gång en bas efter arbete och han sa: «Jag är inte 
nykter som du ser, men kom igen i morgon bittida, när jag får räk-
na hur många jag har» (Byggnadsarbetarminnen 1950 s. 125f). 

En man född 1878 i Stockholm sökte olika arbeten och upplevde flera 
problem med rusiga och besvärliga arbetsgivare. Det gällde bl. a. en 
fiskare på Mälarö i Stockholms skärgård. 

Fiskaren var dagligen mer eller mindre berusad och var sträng och 
fordrande i arbetet, han bara röt och gormade. Ingenting av det jag 
gjorde var han nöjd med, ibland hotade han t. o. m. i fyllan med 
stryk. Det hjälpte ej, hur jag än bjöd till att göra mitt bästa. En vec-
ka härdade jag ut (Kommunalarbetarminnen 1959 s. 234). 

Motsvarande negativa erfarenheter med arbetsgivare fick denne medde-
lare uppleva när han senare fick arbete som kusk och lagerarbetare i en 
kombinerad gross- och minuthandel i järnvaror i Leksand. «Min arbets-
givare var en veritabel fyllbult, som under rusets inflytande gnatade och 
klagade på att jag ej utförde mitt arbete tillfredsställande». Efter tre må-
nader uppstod ett häftigt gräl med denne arbetsgivare «som slutade 
med att jag omedelbart lämnade platsen» (Kommunalarbetarminnen 
1959 s. 238). 

6. Missbrukares	möte	med	återhållande	
kraOer	mot	dryckenskap	

6.1. Arbetarföreningar	
Den framväxande arbetar- och fackföreningsrörelsen förde från slutet 
av 1800-talet en påtaglig kamp mot arbetares tidigare alkoholvanor 
och förespråkade istället skötsamhet. Den skötsamme arbetaren blev 
ett ideal och gick inte på krogen efter arbetsdagens slut (Johansson 
2008, Lindqvist 1987, Ambjörnsson 2001). En byggnadsarbetare i Ystad 
född 1866 berättade 1957 att det var mycket superi i hamnen under 
hans första arbetsår. ”De var några riktiga spritgubbar allihop”. Då satte 
han och några andra medlemmar i transportarbetarföreningen i gång 
en kampanj mot superi. Framgången lät inte vänta på sig. ”När jag slu-
tade 1899 var alla nyktra i arbetet. Vi tvingade helt enkelt dem att låta 
bli att supa och de som ändå fortsatte fick sluta arbetet” (LUF M14128 
s. 9). Arbetarföreningar kunde också gå ganska bryskt tillväga mot 
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langare och lönnkrogar. En gruvarbetarflicka född 1890 i nybyggar-
samhället Malmberget berättade om sina barndomsminnen: 

Arbetarföreningen beslöt vid ett möte, jag tror att det var 1901, att 
dom skulle rensa upp i området bland langarkåkarna. Dom tyckte 
att det började gå för långt med spriten. Alltnog, en dag marsche-
rade arbetarna upp till området och började försiktigt bära ut deras 
tillhörigheter. Sedan rev dom kåkarna undan för undan. Jag var 
med och såg på. Ungarna skall ju alltid vara med. Jag minns sär-
skilt en av langarna, som påstod sig vara sjuk, men han bars ut 
med säng och allt och ställdes försiktigt på backen. Han blev ome-
delbart frisk och rusade upp i bara skjortan och slog vilt omkring 
sej och arbetarna hurrade för honom. 

Meddelaren uppger att det blev mycket bättre situation för nykterheten 
efter detta. En del av langarna reste iväg och andra sökte sig arbete 
(Gruvminnen 1960 s. 231). En järnverksarbetare vid Domnarvet i Bor-
länge i Dalarna född 1882 berättade att trots att nykterhetsorganisatio-
ner var starka på orten lyckades de inte att få bukt med superi och 
därmed följande slagsmål. Det blev i stället den socialdemokratiska 
ungdomsklubben bildad 1904 som åstadkom en radikal förändring. 

Det var en glädjande syn att se. Nästan som att vända en hand 
skedde ett mirakel. De som förr inte kunnat fira en söndag utan 
sprit och bråk, uppträdde nu städat och nyktert och blev ivriga i 
sina nya uppgifter (Järnbruksminnen 1952 s. 216). 

En stenhuggare i Blekinge född 1876 berättar att stenhuggare bildade 
fackföreningar första gången 1897 där han själv gick med. Han minns 
att fackföreningen många gånger kallade till extra möte och skällde ut 
de arbetare som burit sig illa åt med alkohol. «Detta tog skruv. De bätt-
rade sig och till sist blev stenhuggare en aktad kår, som vann förtroen-
de, var de drog fram» (Stenhuggarminnen 1973 s. 40ff). Även bland 
hamnarbetare i Göteborg försökte fackföreningen att stävja missbruk 
genom olika slag av bestraffning. År 1886 fattades beslut om att den 
som varit berusad vid kajen skulle 

uteslutas från arbetet i tre dagar första gången och fyra dagar för 
andra gången och fem dagar för tredje gången samt att detta gives 
stuvarna för att uppläsas då arbetet börjar (Björklund 1984 s. 39). 

6.2. Nykterhetsrörelser	i	kamp	mot	missbruk	
Krogarna och gästgivargårdarna var för nykteristerna en symbol för 
främjande av superi. Därför gällde det att visa sitt avståndstagande, 
även om nykterhetsivrarna inte kunde gå in på krogarna och förhindra 
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utskänkning av alkohol. Det fanns andra sätt att uttrycka sitt missnöje. 
"När gamle gästgivaren i Bälaryd, Villstads socken i Småland var död, 
flaggade godtemplarna i socknen på hel stång när sorgetåget drog för-
bi", meddelade en sagesman född 1878 (LUF M 13 676 s. 27). 

I andra fall har nykterister handgripligen ingripit mot berusade personer 
för att visa sin motvilja och för att få den alkoholpåverkade att förändra 

sin livsföring. Det gällde också att ta itu med langare och spritförsäljare 
för att förhindra tillgången på alkohol. I Ragunda i Jämtland såg med-
lemmar i nykterhetslogen Ljungblomman med illvilja på att det ena 
spritlasset efter det andra kom till orten. När langarna supit sig fulla 
och inga vakter fanns, borrade nykteristerna hål i två oerhört stora lå-
dor med brännvin och öl. De slog sönder flaskorna. «Flaska på flaska 
krossades med förfärliga smällar. ... Så var lådorna tomma! Segern 
vunnen!»  Deltagarna hade efteråt öldränkta händer och trasiga kläder. 
Efter denna händelse upphörde allt lönnkrögeri enligt meddelaren 
(Godtemplarminnen 1951 s. 42ff). 

En hel del arbetare omtalar i sina minnen att de i yngre dagar gick med 
i nykterhetsrörelser och att de hållit fast vid nykterhet resten av livet. 
Ungefär 25% av stenhuggarna i Bohuslän var 1909 med i någon nyk-

14 Logemedlemmar samlade utanför nykterhetslogen «Nya Stjär-
nans» nybyggda logehus 1904. Foto i privat ägo.
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terhetsorganisation (Persson 1984 s. 324 f). En stenhuggare i Blekinge 
född 1876 hade en försupen pappa som också var stenhuggare. 1907 
var sonen med om att bilda en nykterhetsloge Verdandi där han sedan 
dess varit verksam. När hans egna barn började växa upp kom han «till 
det resultatet, att inte mina barn skulle få se mig som ett vrak för rus-
dryckernas skull» (Stenhuggarminnen 1973 s. 44). En rallare född 1877 
i Småland som arbetat som järnvägsbyggare sedan 1898 berättade om 
hur nykterhetsloger kunde förändra rallares liv. «De fick något att in-
tressera sig för. ... Många av de mest oregerliga blev de mest intressera-
de medlemmarna». I Uddevalla där rallarna stannade länge, bildades 
två loger av nykterhetsorden Verdandi, «vilket till stor del var rallarnas 
verk» (Rallarminnen 1949 s. 137). En rallarbas född 1877 som byggt 
järnvägar i Jämtland, berättade om fylleri vid helger. Vid påsken 1902 
åkte han iväg för att köpa en liter brännvin av en langare vid namn Kal-
le Rislund. På vägen tillbaka från langaren blev han liggande på vägen 
under natten och kom inte till påskbalen. «Jag vaknade på morronkrö-
ken, jag frös och var sjuk, men min liter hade jag kvar». Meddelaren 
skämdes inför sina föräldrar. Detta skulle bli hans sista rus. «Jag lovade 
då min mor, att aldrig supa mer, och litern som jag hade under sängen 
bad jag då min mor att ta den och slå sönder den» (Rallarminnen 1949 
s. 216). Han uppger att han hållit sitt nykterhetslöfte alltsedan dess. 

Å andra sidan kunde nykterhetsloger själva få problem med och bli 
störda av personer som var missbrukare. Från ett glasbruk i Älghults 
socken i Småland berättade en glasblåsare född 1876 som själv var 
med i logen: 

Det var många som söp ihjäl sig på den tiden. Många slagsmål och 
mord förekom genom spriten. Dessutom fördärvade de som söp 
alla pengarna så att det knappast fanns mat och kläder i huset. Så 
nog var det synd att dricka sprit. Nykterhetsrörelsen arbetade under 
svåra förhållanden i början. Jag har själv varit nykterist så jag vet 
hur det var. De som ville ha kvar fyllet de slog sönder vår lokal och 
hade slagsmål med oss, så impopulära var vi (LUF M 12424 s. 7). 

Genom att vara alkoholpåverkade i eller utanför nykterhetslokalen 
markerade fylleristerna ett avstånd från de synsätt som logen stod för. 

Inom IOGT-logen Nya Stjärnan i Valla på ön Tjörn i Bohuslän grundad 
1901 diskuterades den 15 oktober 1916 "vad som skulle göras att ej oväsen 
fördes utanför lokalen under mötet". Fyra manliga medlemmar "fick i upp-
drag att uppskriva bråkmakarna i fall de blev för närgångna". De största 
problemen uppstod vid logens offentliga festtillfällen, när man ville infor-
mera utåt om logens verksamhet och synsätt men också få in pengar till 
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verksamheten. Det hände då att logens ledning i förväg fick tillkalla hjälp 
från landsfiskalen men också att man fick ställa in sådana tillställningar av 
fruktan för de oroligheter som skulle kunna uppstå (Gustavsson 1992). 
Även nykterhetstalare som åkte runt i Sverige blev varse de stridigheter 
som uppstod i och runt logelokalerna.  

1916 infördes en lag om behandling av alkoholister. En nykterhets-
nämnd skulle finnas i varje stad och kommun. Fram till 1925 fungerade 
fattigvårdsstyrelsen som nykterhetsnämnd. Därefter infördes en fri-
stående nykterhetsnämnd som var i bruk fram till 1970. Därefter tog 
kommunernas socialnämnd över nykterhetsnämndernas uppgifter. Nyk-
terhetsnämnderna skulle ”söka förebygga onykterhet och missbruk” 
h t t p s : / / s o k . r i k s a r k i v e t . s e / n a d ? p o s t i d = A r k i s 
488266aa-166c-4855-9f10-31006c35c490 Björkman 2003, Johansson 
2008 s. 179ff). Personer som var «hemfallna åt dryckenskap» skulle 
återföras till ett «nyktert och ordentligt liv» och kunna förmås att gå 
med i någon nykterhetsförening.  

15 Medlemmar i logen Nya Stjärnan 1903. 41 män och 11 kvinnor. 
Foto i privat ägo.
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Nykterhetsloger kom efterhand att engagera sig i nykterhetsnämnders 
arbete. Detta har jag studerat närmare inom IOGT-logen Nya Stjärnan i 
Valla på Tjörn.  Arbetet i nykterhetsnämnden kunde leda till kontrover-
ser med andra nämndledamöter i frågor gällande tillstånd för affärsmän 
att sälja öl eller pilsner klass II. Medlemmar i logen, som tillhörde nyk-
terhetsnämnden, fick i flera fall vara med om att uppsöka personer som 
var anklagade för fylleri, utdela varningar och i en del fall vara överva-
kare. Detta kunde till och med innebära att en anklagad gick in i logen. 
Ett indirekt belägg för att logen påverkat den lokala omgivningen är att 
antalet av polismyndigheten anmälda fylleriförseelser varit avsevärt fär-
re i Valla socken under tidigt 1900-tal än i grannsocknarna Stenkyrka 
och Klövedal, där det inte fanns nykterhetsloger (Gustavsson 1992). 

6.3. 	GiOa	kvinnor	höll	emot	männens	missbruk	
Förutom arbetarföreningar och nykterhetsloger har kvinnor utgjort en 
återhållande kraft mot överdådigt bruk av alkohol. Detta har varit tyd-
ligt märkbart inom stenhuggarmiljöer. Ogifta stenhuggare kunde dricka 
stora kvantiteter alkohol, men när de gifte sig förändrades situationen. 
De blev ofta stationära till skillnad från ett tidigare rörligt liv mellan 
olika stenhuggerier. De fick familjeansvar med ökande ekonomiska och 
sociala förpliktelser. Kvinnan i stenhuggarfamiljerna har inverkat för att 
det skulle bli ett nyktert liv. En man född 1897 i stenhuggarorten Hälle i 
Bohuslän uppgav att "det skedde en stor revolution i hemmet i min ti-
digare barndom. Pappa blev sträng nykterist, möjligtvis genom mam-
ma, ty mamma hatade spriten som den på den tiden användes" (Sten-
huggarminnen 1973 s. 120). Kvinnorna fick se till att männen inte söp 
upp förtjänsten i samband med att de fick avlöning. En stationskarl vid 
järnvägen i Skåne född 1877 berättade att en hustru ibland vid sådana 
tillfällen «mötte mannen vid stationen för att han inte skulle fortsätta 
pokulerandet på hotellet och förstöra den välbehövliga avlöningen mer 
eller mindre» (Järnvägsminnen 1952 s. 20). 

Kvinnor kunde även föra en aktiv kamp mot lönnkrogar. En järnbruks-
arbetare i Västmanland född 1880 berättade om hur hans mormor age-
rade: 

Det var en sak som mormor hatade, och det var brännvin. Det 
fanns folk kring järnbruken, som levde på lönnkrögeri och häleri. 
När drängarna kom åt att stjäla järn, bytte de åt sig brännvin. ... 
Mormor klagade över supseden, hon sade, när smedjan drogs på 
om söndagskvällarna, då fick hon springa ut i bygden, och leta ef-
ter drängarna, som låg fulla en här, en där (Järnbruksminnen 1952 
s. 102).  
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Kvinnorna var dock inte alltid framgångsrika i sin kamp mot missbruk. 
En gruvarbetare i Västmanland född 1895 omtalade att ett ölbryggeri 
hade startat vid en gruvort. Det bidrog till att många gruvarbetare för-
summade sitt arbete. En del hamnade i finkan och vissa blev fullkomli-
ga vrak på grund av begäret efter öl. Kvinnor inom nykterhetsrörelsen 
försökte råda bot på detta genom förmaningar och upplysning till gruv-
arbetarna. De bemöttes emellertid ofta med «oförskämdheter och hån-
fulla tillmälen och kvinnornas insatser blev som att hälla vatten på häl-
leberget» (Gruvminnen 1960 s. 87). 

7. Missbrukets	avarter	
7.1. Slagsmål	
En avart av överdådigt alkoholdrickande var slagsmålen som bl. a. 
kunde förekomma på gästgivargårdarna som hade laglig rätt att sälja 
brännvin. ”De söp odrägligt på Värö gästgivargård. Och de slogs som 
bara satan”, uppgav en man född 1867 (LUF M 12072 s. 2). Berättelser 
om slagsmål avser särskilt de rörliga rallarna och stenhuggarna. Poli-
serna kunde ha påtagliga svårigheter med berusade och våldsamma 
rallare. En polis i Uppsala berättade om de våldsamheter som uppstod 
1907 när 50-60 rallare skulle utdika några mossmarker i Bälinge soc-
ken en mil utanför Uppsala. De kom i berusat tillstånd i konflikt med 
lantbefolkningen i trakten som inte vågade gå utomhus om det inte 
fanns polisbevakning på platsen. Meddelaren och tre andra polismän i 
Uppsala blev utkommenderade att infinna sig i Bälinge. När lantbru-
karna skulle åka till Uppsala, vågade de inte ge sig iväg om de inte 
hade en polisman med som följeslagare. De fruktade att bli överfallna 
och misshandlade om de träffade rallarna. Även lanthandlaren i Bä-
linge for illa. Denne polisman avslutar sin berättelse med uppgiften att 
«befolkningen i Bälinge var fortfarande rädd för rallarna, och när dessa 
var berusade, uppträdde de fortfarande på ett fräckt och våldsamt sätt, 
särskilt mot handlanden, där de inköpte sina livsförnödenheter». På 
order av landsfiskalen i Bälingedistriktet fick två polismän från Uppsa-
la stanna kvar på denna arbetsplats i Bälinge i två månader (Polismin-
nen 1953 s. 188f). 

En annan polis född 1877 som tjänstgjorde i Hässleholm berättade om 
stora problem med bråk för ordningsmakten i samband med ett kanal-
bygge vid Finjasjön runt sekelskiftet 1900. Där arbetade ett par hundra 
rallare. De kunde gå till anfall med knölpåkar eller andra tillhyggen. En 
gång hade de «sammangaddat sig för att ta hämnd på ordningsmakten 
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och hässleholmarna för de oförrätter, som de ansågo sig ha blivit utsat-
ta för vid sina hässleholmsbesök». De skrek: «Ned med Hässleholm! Vi 
ska slå ner Hässleholm!» Förskräckta rop spreds över hela staden: «Ral-
larna kommer!». Människor sprang undan och gömde sig inomhus och 
låste alla ytterdörrar och portar. En del av rallarna trängde sig in i några 
butiker och skrämde upp dem som arbetade där. De tre polismännen 
fick hjälp av manlig befolkning i staden att bygga upp ett försvar. På så 
vis kunde de avvärja anfallet och rallarna fick ta till flykten. «Så snöp-
ligt slutade rallarnas försök att slå ner Hässleholm» (Polisminnen 1953 
s. 68f). 

Även rallares egna berättelser har omtalat slagsmål i samband med fyl-
leri. Sådana slagsmål riktade sig inte enbart mot utomstående utan ock-
så mellan olika grupperingar inom rallarmiljöerna. En rallare född 
1880 berättar om de svårigheter som uppstod i arbetarbaracker i sam-
band med järnvägsbygge i Norrland när arbetare kom från olika land-
sändar och spriten tog bort hämningar. Meddelaren berättar ingående 
om ett minne som utspelade sig i en barack dagen före julafton ett år 
«och avsmakningen av de hemtagna dryckerna hade börjat». På kväl-
len uppstod ett våldsamt slagsmål mellan å ena sidan «sörlänningar» 
bestående av smålänningar och å andra sidan finnar samt några norr- 
och västerbottningar. Baracken blev helt förstörd. «Fönstren voro ut-
slagna och hade måst igensättas med bräder. Alla lösa föremål, och fas-
ta även för den delen, voro sönderslagna eller skadade». Järnvägsläns-
mannen tillkallades, men han kunde inte göra något åt förödelsen (Ral-
larminnen 1949 s. 290ff). En annan rallare i Norrland född 1865 berät-
tar om hur enskilda rallare under rusets inverkan kunde göra upp om 
interna konflikter. «Det blev vanligen en hårdhänt uppgörelse, vilken 
slutade med att vederbörande var oförmögen till arbete några da-
gar» (Rallarminnen 1949 s. 28). 

Även om rallare var kända för sina alkoholrelaterade slagsmål, så före-
kom detta också inom andra rörliga arbetargrupper så som stenhugga-
re, hamnarbetare och sjömän. En stenhuggare i Blekinge född 1876 
berättar att det förekom mycket superi och slagsmål under hans första 
aktiva tid, «men de var sådana att om de fick aldrig så mycket stryk, så 
anmäldes det ej för myndigheterna, utan det skulle de betala tillbaka 
själv vid lämpligt tillfälle» (Stenhuggarminnen 1973 s. 39). En polis i 
Gävle född 1890 fick en gång vara med om att arrestera «4 berusade 
sjömän i färd med att `puckla´ på varje person som kom i deras närhet» 
(Polisminnen 1953 s. 116). 
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7.2. Supa	upp	förtjänsten	
När industrialiseringen på allvar kom i gång i Sverige från 1870-talet 
blev avlöningstillfällena en frestelse att använda en avsevärd del av lö-
nen till överdådig alkoholkonsumtion. Detta var i sin tur till skada för 
den personliga ekonomin särskilt när arbetare och hantverkare hade 
familjer att försörja. I Malmö fick murarna avlöning varannan lördag. 
Lönen kunde ofta utbetalas på en krog där arbetarna samlades efter ar-
betstidens slut. En meddelare uppger att «efter avlöningsdagen levdes 
glada dagar så länge pengarna räckte till, sen levde man på kre-
dit» (LUF M 8195 s. 4). 

Att familjen blev svårt lidande under sådana omständigheter finns det 
flera berättelser om. En kvinna född 1871 i Gunnarskog i Värmland be-
rättade 1951 om sina hemförhållanden med tretton syskon och en för-
supen pappa som var skogshuggare. «Jag minns att vi många gånger 
satt ett helt dygn utan mat. Någon gång kunde det gå både två och tre 
dygn utan att vi fick mer att äta än någon hård brödkaka, för far drack 
upp det han förtjänade». Modern kunde ibland ta säcken på ryggen 

16 Arbetarkrog på Gamla Kungsholmsbrogatan i Stockholm om-
kring år 1900. Brännvinet står i centrum. Foto Spritmuseet, Stock-
holm.
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och gå ut för att tigga. När fadern for till Norrland på skogsarbete, skic-
kade han inte hem några pengar. «Det gick åt till brännvin. Den dagen 
han for, fanns det inte vedflis i huset» (IFGH 5622 s. 26ff). 

8. Riskfaktorer	som	bidrog	;ll	dryckenskap	
8.1. Lä2	a2	få	tag	på	billig	alkohol	

8.1.1. Handelsbodar	

Efter det att husbehovsbränningen blev förbjuden 1855 (Johansson 
2008) kom alkoholförsäljning att ske i handelsbodar, på krogar och 
gästgiverier. Det gick att köpa obegränsat med alkohol och det var bil-
ligt. Läkare uttalade sig under 1800-talet kritiskt om alkoholförsäljning-
en i handelsbodarna. Det ledde till överdådigt bruk och försämrad häl-

sa och ekonomi för många hushåll (se ovan). Arbetarminnena framhål-
ler ofta hur billig alkohol var och hur arbetarna kunde samla ihop 
pengar och köpa gemensamma stora fat som sedan fördelades. Ofta 
dracks de upp under kort tid i stora mängder. Missbruket var ett faktum. 
En meddelare i Jämtland född 1879 berättar att 

brännerierna i Vaplan, Änge i Offerdal och Änge i Brunflo konkur-
rerade med varandra och sålde brännvin billigt. En krona kannan 
(40 öre litern). Det såldes av de flesta handlande ankarvis och vin 
såldes i minut. Folk kom från andra delar av landet till de här på-
började timmeravverkningarna, och dessa hade andra dryckesse-
der. Det blev modernt att supa sig `överfull´. Den som söp mest, 
var bäst. Det låg heder i att visa sig överlastad (Godtemplarminnen 
1951 s. 11). 

Liknande berättelser finns från flera andra håll. En sågverksarbetare 
född 1868 meddelade att «från staden kom det stora hästlass med öl 
från bryggerierna och lämnade in i handelsbodarna, där det fanns till 
avhämtning. Bara de kom utom dörren, så kunde de dricka ur hur 
många flaskor som helst» (Sågverksminnen 1948 s. 166). Den fria kö-
penskapen av alkohol tog slut genom Brattsystemet 1917 som varade 
fram till 1955 (Johansson 2008). Det blev då inte lika lätt och billigt att 
komma åt brännvin och öl utan försäljningen blev i stället reglerad av 
staten genom motböcker. 
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8.1.2. Lönnkrogar	

Förutom i handelsbodar tillhandahölls alkohol olagligt på lönnkrogar. 
Landshövdingarnas femårsberättelser omtalar lönnkrogarna som ett av 
de stora sedliga problemen i slutet av 1800-talet. Värst var förhållandet 
i Norrland. Flera av lönnkrogarna bedrevs av ensamstående kvinnor 
och hade sin grund i utbredd fattigdom. Kvinnor utgjorde en stor andel 
av dem som dömdes för illegal krogverksamhet  (Johansson 2008 s 
101ff). I Göteborg åtalades «hustrur» 1890 för att de i arbetarstadsdelar 
drivit olaglig maltdrycksförsäljning (Skarin Frykman 1990 s. 93). En po-
lisman i småstaden Hässleholm född 1877 berättade att det vid sekel-
skiftet 1900 fanns en krog i vart eller vartannat hus. När de stängde på 
kvällen klockan 22, var gästerna så förfriskade att de måste krypa ut. 
Meddelaren uppger att «det var särskilt mellan åren 1905-1908 det var 
så bedrövligt ställt, men sedan drogs de flesta krogarna in» (Polismin-
nen 1953 s. 62f). 

8.1.3. Mobila	langare	

I de nya industriarbetarmiljöerna åkte även langare runt och sålde olag-
lig alkohol. Det gällde särskilt vid avlöningstillfällen. Langare kunde 
emellanåt möta hårt motstånd om de bedrev oegentligheter mot arbe-
tarna eller när dessa blev alltför berusade.  En norrländsk rallarbas född 
1877 som själv supit mycket till dess att han blev nykterist 1902, berät-
tade: 

17 Änkan Perssons lönnkrog i Norrbotten har förlorat dörrar och 
fönster. Foto Järnvägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle.
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En lördagskväll 1911 kom det en langare från Tåsjö (Ångerman-
land, min anm.), han hade varit till Ulriksfors efter brännvin. Hur 
mycket han hade sålt i barackerna efter banan vet nog ingen, men 
han hade 20 liter kvar, när han kom till storbaracken vid stenhålan. 
Där var Smålands-Nisse med ett lag på 12 man, som hade trum-
läggning, och de köpte brännvin av langaren för 3 kronor litern. 
Men när de började att bliva fulla, blandade han vatten i litrarna 
och det mer än rallarna tålde. De tog helt enkelt och spöade upp 
langaren och tog hans återstående brännvin, och lade ner honom i 
hans släde och körde iväg hästen. Hästen hade stannat vid Brock-
sjöån tre kilometer från baracken, då det kom vägfarande, som fick 
ta reda på både häst och karl. Langaren var då både blå och gul 
(Rallarminnen 1949 s. 226f). 

Även i gruvmiljöer kunde det uppstå konflikter med langare som skod-
de sig ekonomiskt på arbetarnas bekostnad. En gruvarbetare som arbe-
tade vid Gällivare malmfält fram till 1903 berättade om att spritlangare 
gjorde goda affärer när gruvarbetare fick lön en gång i månaden. Det 
ledde till superi som den ensamme länsmannen på orten inte kunde 

18 Polisen har beslagtagit olagliga brännvinsapparater i Porjus 1920. 
En landsfiskal till höger och en fjärdingsman till vänster. Lönnbrän-
ning tog förnyad fart under andra världskriget och efterföljande kris-
tid. Brattsystemet 1917 hade gjort åtkomsten av laglig alkohol mycket 
svårare. Foto Spritmuseet, Stockholm.



41

hålla ordning på. Efter hand tog gruvarbetarna själva saken i egna hän-
der och «rev ner alla langarnästen. Deras kåkar blev blott en skrothög 
med en massa trasiga flaskor och så fick dom ge sig iväg till en annan 
marknad» (Gruvminnen 1960 s. 205ff).           

8.2. Rörligt	arbete	
Något som inverkade på dryckenskapen var rörligheten bland arbetare. 
Det gällde särskilt när de inte var gifta eller hade familjen med sig på 
de mobila arbetsplatserna. Förhållandena var annorlunda om arbetaren 
var stationär, gift och bodde tillsammans med familjen. Detta gällde t. 
ex. arbetare vid järnbruk, sågverk, glasbruk och verkstäder. De drack i 
första hand vid helger och högtider. Mot den bakgrunden kan man för-
stå de många berättelserna om omåttlig dryckenskap bland rörliga ar-
betare. Det avsåg rallare som byggde järnvägar men även skogshugga-
re, byggnadsarbetare, murare och stenhuggare. Dessa nytillkomna ar-
betsgrupper under den tidiga industrialiseringen levde i stor utsträck-
ning kollektivt i tillfälliga kojor och baracker. Det kunde vara ständiga 
flyttningar till nya kojor och baracker. En rallarhustru vars man var född 
1854 klagade över bostadsförhållandena för gifta arbetare:  

19 En paus bland bomullsbalarna i Göteborgs hamn med 
en pilsnerflaska. Odaterat foto. Göteborgs stadsmuseum.
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21 Rallarfamilj utanför en bostad vid byggandet av Malm-
banan i närheten av Luossavaara år 1900. Fotograf okänd. 
Järnvägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle.

20 Rallarbostäder i vildmarken 1888. Fotograf okänd. 
Järnvägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle.



43

22 Torvbarack med rallare och kockor på riksgränsen 1900 vid byg-
gandet av Nuoljatunneln. Foto Järnvägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle.

23 Rallartåg med rallare Odaterat foto och okänd fotograf. Järn-
vägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle. 
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Det byggdes arbetsbaracker till arbetslag men inget till familjer. 
Och en rallare borde inte ha familj, detta var det dummaste som 
fanns. Tänk er komma med små barn och hustru i en by, då sa 
dom, ja ni kan bo i detta rum, så får ni kallt igen (Rallarminnen 
1949 s. 104). 

Dessa bostadsförhållanden medförde att många rallare inte tog med sig 
familjerna när de gifte sig. En rallare född 1878 uppgav att nästan alla 
rallare i tidigare skeden var ogifta, men efterhand gifte sig fler och fler. 
Själv gifte han sig 1909 och skaffade eget hem. Han har aldrig haft fa-
miljen med sig, «utan min hustru var hemma och drev ett hembageri 
och kafé» (Rallarminnen 1949 s. 155). En annan rallare född 1878 
uppger att många rallare tog familjerna med sig om det gick att ordna 
bostadsfrågan. Smålänningar och blekingar utgjorde ett undantag ge-
nom att de hade sina familjer hemma och skickade arbetsförtjänsten till 
dem. De var säsongarbetare och reste i regel hem på hösten varför de 
gick under benämningen «sommarfåglar» (Rallarminnen 1949 s. 199f). 
Byggnadsarbetare inklusive murare i städerna var också i stor utsträck-
ning säsongarbetare från landsbygden under sommartiden. Under vin-
tern återvände de till hembygden (Byggnadsarbetarminnen 1950, s. 84, 
240). En snickare född 1885 uppgav att när byggnadsarbete utomhus 

24 Interiörbild av rallares boende i barack vid riksgränsbanan. Foto 
odaterat och fotograf okänd. Järnvägsmuseets arkiv/SMTM, Gävle.



45

tog slut i november, fick han söka sig till en snickarverkstad under vin-
tern (Snickarminnen 1961 s. 58). Murare verkade inte alltid tänka så 
mycket på att arbete kunde saknas under vintern. En byggmästare vid 
en arbetsplats i Göteborg fick en gång se en murare dricka öl ur en 
flaska. Han yttrade då: «När du nu har fått arbete, så spara lite grand 

25 Stenhuggare Albin Rask i sitt hem i Groppetorp. Alkoholflaskor 
finns på bordet. Foto Nordiska museet. Stockholm, jfr Stenhuggar-
minnen 1973 s. 224.
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och drick inte det usla ölet, du vet, hur svårt det är på vintern». Mura-
ren fortsatte att dricka ur flaskan och satte den sedan hårt på en mur 
och sade: «Fattig är jag, men vatten dricker jag inte» (Byggnadsarbe-
tarminnen 1950 s. 139f). För flottningsarbetare som bodde i baracker, 
upphörde allt arbete under vintern när älvarna var tillfrusna. 

 Stenhuggare kom till norra Bohuslän i stora skaror från Blekinge under 
1880- och 1890-talen (Persson 1984). Ett betydande antal stenbrott 
öppnades, och exporten blomstrade fram till första världskriget. Flera 
av stenhuggarna fortsatte efter en tid till stenbrott på den norska sidan 
av gränsen i Östfold. Rörligheten inom denna yrkesgrupp var framträ-
dande åtminstone till dess att mannen hade etablerat sig och bildat fa-
milj på endera sidan av riksgränsen. En stenhuggare hade mestadels en 
hustru som var uppväxt i en stenhuggarfamilj. Detta bidrog till framväx-
ten av en utpräglad stenhuggarkultur. 

26 Stenhuggare i Bohuslän 1900-1930. Foto Bohusläns museum, Ud-
devalla. 

https://digitaltmuseum.se/011014499505/medfloljande-text-stenbrott-
i-bohuslan/media?slide=0
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8.3. Inskolning	av	unga	a2	hämta	brännvin	och	senare	a2	själ-
va	dricka	

En faktor som bidrog till att dryckenskap vidmakthölls mellan genera-
tionerna var att unga tidigt blev kända med och inskolades i detta bruk. 
En stenhuggarson i Blekinge född 1876 blev redan vid sju års ålder 
ombedd av stenhuggare i Elleholm att bege sig till en gästgivargård i 
Hästaryd och köpa en kanna brännvin åt dem. Gästgivaren ansåg 
emellertid att han var för ung för att köpa och frågade honom vem som 
skulle ha brännvinet. Pojkens svar blev: 

Jo, det skall stenhuggarna på Elleholm, sa jag och då vågade han 
inte annat än att låta mig få det, och jag blev också glad, för jag 
fick 25 öre för jag gick och det var den största peng jag själv tjänat. 
... Men jag fick gå många gånger till och tjäna några 25 öringar 
(Stenhuggarminnen 1973 s. 37). 

Barn kunde också få dricka alkohol och blev även berusade. En man 
född 1872 som arbetade på Kosta glasbruk i Småland under 1880-talet 
minns vad han själv var med om som elvaåring. Vid de stora helgerna 
hölls alltid kalas då arbetarna söp omåttligt. 

En gång vid ett sådant tillfälle lurade anfångaren i verkstaden mig 
att dricka svagdricka, som han hällt brännvin i. Hur det var så fick 
jag i mig allt ihop med den påföljden att jag efter en stund blev 
ordentligt i gungan. ... Till slut var jag så illa däran, att ett par av de 
andra i verkstaden fick bära ner mig och lägga mig vid ett av 
stopphålen. Där låg jag till på eftermiddagen, då min mor kom och 
hämtade mig (Glasbruksminnen 1944 s. 108). 

En annan glasbruksarbetare född 1894 erinrade sig en sexårig pojke 
som var «stöpfull en julaftonskväll. ... Alla använde då starkvaror, även 
de yngsta» (Glasbruksminnen 1944 s. 4). 

Mer vanligt verkar det ha varit att alkoholdebuten skedde i tonåren. 
Den kunde leda till ett redlöst fylleri redan första gången. En man född 
1873 som under sitt liv arbetat vid sjutton olika sågverk, berättar om 
vad som hände honom i en sågverksmiljö strax efter hans konfirmation: 

För att jag dock enligt mina kamraters åsikt skulle bli riktig karl, 
skulle jag även i likhet med dem både kunna dricka brännvin och 
äta snus. Som brännvinet på denna tid kostade 1,50 pr kanna, 
fanns det överflöd av den varan i baracken, och i konsten att kon-
sumera det var jag ganska läraktig, så efter en kort tid var jag ej 
långt efter mina kamrater i fråga om att supa och äta snus (Såg-
verksminnen 1948 s. 27). 
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En annan sågverksarbetare född 1895 började arbeta när han var elva 
år. Det var gott om säsongarbetare som kom från flera olika håll. Under 
lediga stunder ägnade de sig åt kortspel och brännvin. Det blev en fö-
rebild för tonåringar som arbetade på sågverket. Meddelaren återger 
sina minnen: 

Vi pojkar såg givetvis upp till dessa idoler, löskarlarna, och försökte 
härma dem. Jag minns nog mitt elddop med brännvinet. Vi var tre 
jämnåriga 16-17-åringar. Jag vet ej, hur vi bekommit spriten, men 
det var en lätt sak på den tiden. I alla fall hade vi en halv liter var 
en lördag kväll. Jag vet ej, men vi hade en känsla att vi skulle gå in 
i skogen och det gjorde vi. Men herre gud, vilken debut. Vi hade 
tagit med oss sockerdricka. Vi blev så fulla och kräktes på oss. Så 
det gick långt in på söndan, innan vi torde visa oss för något folk. 
Efter den betan gick det nog ett år som jag inte ville göra om försö-
ket (Sågverksminnen 1948 s. 200f). 

8.4. Inkilning	på	ny	arbetsplats	som	u2ryck	för	kollek;vism	
I första hand inom byggnadsindustrin förekom en initiationsrit kallad 
inkilning, när en ny arbetare, antingen det var snickare, murare, plåt-
slagare eller grovarbetare, skulle komma in i arbetsgemenskapen och 
inte bli bestraffad. Då skulle denne bjuda de andra arbetarna i laget på 
brännvin. En byggnadsarbetare född 1877 berättade 1946 ingående om 
inkilning som han varit med om. Den som kom ny till en arbetsplats, 
skulle bjuda alla kamraterna på brännvin. «Gjorde han inte det, högg 
man en stor träkil och hängde i ett snöre i taket, där den personen satt 
och intog sin måltid. Där fick den sitta, tills vederbörande skaffade fram 
brännvin, sak samma om han var nykterist eller ej. Så fort som bränn-
vin kom fram, togs kilen ned, sen var han en god kamrat, sak samma 
vad han presterade uti sitt arbete». Denna ritual hade emellertid «som 
bättre är» till stor del försvunnit från byggena under meddelarens sena-
re arbetstid (Byggnadsarbetarminnen 1950 s. 57). Som alternativ till 
uttrycket inkilning har begreppet kanna förekommit. Det har gällt 
bland bleck- och plåtslagare i Göteborg 

En ny som kom till verkstaden, måste bjuda på kanna. Det fick lär-
pojken göra också, när han kom första gången. Man fick bjuda på 
en god fylla över lag. Det kallades för kanna. Då blev den nye väl-
komnad. Men bjöd han inte på kanna, så fick han slita hund från 
första början (IFGH 4769 s. 20, jfr Skarin Frykman 1990 s. 204f). 
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8.5. Socialt	tryck	a2	dricka	
Socialt tryck att dricka fanns även på andra arbetsplatser där inkilning 
inte förekom. Det gick inte att avvika från normen utan att få någon 
form av fysisk eller social bestraffning. Med avseende på alkohol rådde 
det ett kollektivt förhållningssätt som ingen enskild arbetare fick avvika 
från. En rallare från Blekinge född 1875 hade vid ett tillfälle druckit för 
mycket och kräkts ned hela sängen i baracken. Han ville därefter inte 
dricka mer, men kamraterna blev «förbaskade, så säger dom: dricker 
du inte, skall vi hälla en hink över dig. Så ville jag inte vara sämre än 
dom, så började det igen, lik föregående dag. Så höll vi på i tio dagar, 
tills våra pengar voro slut» (Rallarminnen 1949 s. 114). En skogsarbeta-
re född 1871 hade tidigare druckit mycket alkohol och till och med 
drivit en ölkrog i Jämtland. När han slutade med detta 1903, började 
han på nytt med skogsarbete och «man drogs med i fylla, så snart man 
blev bekant i ett arbetslag. ... Det var inte så lätt att säga nej till ett glas, 
man blev beskylld för feghet och kärringaktighet, om man inte ville 
dricka» (Skogsarbetarminnen 1950 s. 137). En skånsk stenhuggare född 
1887 uppgav: «Man var ju inte en riktig stenhuggare, om man inte 
kunde ta suparna» (Stenhuggarminnen 1973 s. 231). En sågverksarbeta-
re född 1868 meddelade att «den som ej ville vara med i laget, han var 
en stackare, ja en idiot sades det» (Sågverksminnen 1948 s. 166). En 
anledning till det kollektiva draget i bruket av alkohol har uppenbarli-
gen varit bostadsförhållandena när ett stort antal arbetare levde till-
sammans i tillfälliga kojor och baracker. Trångboddheten var ett utmär-
kande drag enligt arbetarminnena. Då var det inte lätt för en enskild 
arbetare att avvika från det som var det allmänna bruket inom kojan 
eller baracken. 

8.6. Dricka	på	arbets;d	
Vissa arbetare har druckit ännu mer än det som det sociala trycket för-
utsatte. De blev arbetsodugliga under vissa tider och fick ibland avsked 
därför att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter. Detta har dock inte 
varit det allmänna. De som drack i enlighet med vad som den sociala 
normen förutsatte, kunde utföra sina arbetsuppgifter när de var nyktra. 
Det ingick inte i det sociala mönstret att vara alkoholpåverkad hela ti-
den. En rallare född 1869 berättar om att han vid ett tillfälle arbetade i 
Östergötland.  

Det hade varit god stämning i arbetslaget, men det andra året på 
platsen «hade det kommit vilda sällar i laget. Jag hade en kamrat, 
som jag många gånger tagit hand om, varnat honom för fyllan, 
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men det hjälpte ej. Han var ej riktigt arbetsför, vi tog hand om ho-
nom, han var som kock hos oss (Rallarminnen 1949 s. 93). 

Sådana fyllerister fanns det även bland stenhuggare. En småländsk 
stenhuggare född 1889 berättade minnen från den tiden då han var 
sjutton år.  

«Kamraterna var glada och trevliga, men de använde snus, tobak 
och sprit». Samtidigt fanns det periodsupare, som kunde gå i fjor-
ton dagar och bara supa, kom tillbaka till arbetsplatsen som sorgli-
ga vrak och deras familjer levde i all fattigdom. Vi hade särskilt en 
som var omöjlig. Han var god slipare. När han fick någon sten, 
som var bråttom med, då gick han till krogen, och var borta i fjor-
ton dar. Under tiden fick chefen själv slipa. Men när han då kom 
tillbaka, fick han beskedet: `Vi har ingen slipning åt dej nu, men 
vill du arbeta, så kan du få hugga sten´. Den fulaste stenknuten på 
stenhuggeriet lades upp åt honom. 

Det blev faktiskt «bot och bättring efter den dagen» hos denne fyllerist 
(Stenhuggarminnen 1973 s. 151). 

8.7. Salning	eller	gemensam	insamling	av	pengar	 för	 inköp	av	
brännvin	

Till det kollektiva och solidariska förhållningssättet hörde att arbetare 
delade på den alkohol som de hade införskaffat. De samlade ofta ihop 
pengar i förväg för att göra ett gemensamt inköp. Detta kallades för 
salning. Även de som inte var särskilt begivna på alkohol, deltog ändå i 
sammanskottet för att inte bli betraktade som avvikare. Det gällde bl. a. 
en stationskarl född 1877 «mest för att inte `synas´ snål, men tog sällan 
mer än ett glas» (Järnvägsminnen 1952 s. 19). Sådan gemensam insam-
ling av pengar i förväg förekom även bland lantbruksbefolkning under 
det sena 1800-talet. Flera personer gick samman och beställde 250 li-
ters dunkar med brännvin, som till en stor del dracks upp strax efter 
ankomsten (Gustavsson 2021 s. 12ff). 

När det beställda brännvinet anlänt till arbetarmiljöerna, blev superiet 
omfattande tills hela kvantiteten hade tagit slut. En järnvägsrallare i 
Norrbotten född 1865 berättade om förhållandena på 1880-talet: «Så 
festade vi om några dagar, så länge någon av oss hade några slantar 
kvar, ty solidariteten var stor hos oss rallare. Allt delades, då man festa-
de, sedan blev det för oss att på pantbanken byta ut våra nya kläder 
mot sämre, och få någon krona emellan och fortsätta pokulerandet 
ännu ett par dar tills vi voro alldeles pank» (Rallarminnen 1949 s. 40). 
En arbetare vid Lindefors glasbruk i Småland berättar om liknande för-
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hållanden inom glasbruksmiljön. Vid högtiderna och särskilt vid jul sa-
lade arbetarna «till ett ankare brännvin från Kristianstad om 10-12 eller 
50 liter och sen voro de delägare lätt räknade, som voro nyktra från 
ankarets ankomst tills det var tomt» (Glasbruksminnen 1944 s. 4).  

8.8. Arbetsgivare	bjöd	på	brännvin	vid	arbetsfester	
Även arbetsgivare som själva inte var missbrukare, bjöd i många fall på 
alkohol vid arbetsfester som de anordnade. Det gällde bl. a. vid mid-
sommar på glasbruk och järnbruk. Däremot finns inga uppgifter om ett 
sådant bruk bland rörliga arbetarmiljöer som rallare, stenhuggare och 
skogshuggare. En småländsk glasarbetare född 1889 började sitt arbete 
vid Lindefors glasbruk när han var nio år gammal. Vid midsommar in-
bjöd bruksledningen varje år brukets alla arbetare till en stor bjudning. 
«Mat och dryck förekom i sådan utsträckning att det ibland blev fråga 
om riktiga dryckesorgier». Även vid jul bjöd mästaren hem sin verkstad 
på kaffe och brännvin. Det kunde enligt meddelaren betyda «den första 
bekantskapen med starkvaror» för «många småpojkar» dit han själv 
räknade sig (Glasbuksminnen 1944 s. 100). En man född 1877 fick före 
trettonårsåldern börja arbeta på järnbruk i Gästrikland. Före midsom-
mar kom det stora fat med öl, där varje familj fick hämta ett visst kvan-
tum. »Ölet var starkt och gott, fanns i riklig mängd, och det dröjde ej 

27 Personal på Lindefors glasbruk i Småland 1889. Glasbruket var i 
drift 1876-1933. Foto Kulturparken/Småland/Smålands museum.
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länge, förrän dess verkningar i förening med tidigare inmundigat öl och 
brännvin började visa sig. ... Minst ett stort slagsmål voro vi småpojkar 
inställda på att få se, och vi blev sällan om ens någonsin berövade det-
ta skådespel, som vi fann oerhört spännande» (Järnbruksminnen 1952 
s. 60). Inom byggnadssektorn har byggherre i många fall bjudit arbetar-
na på taklagsöl. De kunde enligt en meddelare född 1878 vara mycket 
blöta med alkohol under 1890-talet i Stockholm (Byggnadsarbetarmin-
nen 1950 s. 87). 

8.9. Extra	frestelser	vid	helger	
Enligt måttlighetsprincipen var det tillåtet att dricka mer alkohol vid 
helgdagar och livets och årets högtider. Man fick dock inte dricka hur 
mycket som helst. Det gällde för den enskilde att iaktta en balansgång 
så att man inte överskred en svårbestämbar gräns så att man inte över-
gick till omåttligt drickande i stället för måttligt (Gustavsson 2021 s. 
14ff). I de här studerade arbetarmiljöerna har omåttligt lördags- och 
söndagssupande varit framträdande med tanke på att särskilt de rörliga 
arbetarna bodde tillsammans i kojor och baracker också under helger. 
Dryckenskapen vid helger gick ofta ut över arbetsförmågan på månda-
gar. Rallare kunde ta sig en fridag på måndag eftersom de då inte var 
arbetsföra. Vid Idesjö glasbruk i Småland fick det inte förekomma 
spritmissbruk under arbetstiden. Arbetarna tog i stället igen drickandet 
på lördagar och söndagar. De köpte stora mängder på lördagar från 
mobila ölkrogar som kom till denna ort. De köpte «25 à 50 halvor ... 
och man kunde ju inte hushålla med dessa, så de räckte ens över sön-
dagen. Man drack så länge det fanns någon halva kvar, och följden 
blev ju att ruset tog överhand». «Många hade på måndagarna dyningar 
efter lördags- och söndagskalaset» (Glasbruksminnen 1944 s. 66). En 
fogde vid Rishöjdsbergets gruva i Västmanland född 1892 berättade att 
«ingen helg eller söndag förgick utan att det var någon som varit i `fyl-
lan´ och ställt till någon galenskap». Han menade att gruvbyns isolera-
de läge kan ha medverkat till att arbetarna känt sig fria och okontrolle-
rade, ty «det var långt till lag, fjärdingsman och länsman» (Gruvminnen 
1960 s. 133). 

Av årets högtider märks överdådigt drickande särskilt vid midsommar 
men även jul och i viss mån pingst. Däremot nämns inget i arbe-
tarminnena om drickande vid livets högtider som dop, bröllop och be-
gravning. Sådana tillfällen ser inte ut att ha varit centrala i arbetarnas 
tankevärld, när de skrivit ned sina minnen. 
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Vid midsommar har dryckenskapen i en del fall haft samband med att 
arbetsgivaren inom bruksmiljöer som var stationära arbetsplatser, bjudit 
på rikligt med mat och dryck. Alkoholen intog en central plats. Enligt 
en glasbruksarbetare född 1898 kunde det vid Lindefors glasbruk i 

28 Rallare firar midsommar i Dalarna med en hel del alkohol vid 
sekelskiftet 1900. Foto Nordiska museet, Stockholm.
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Småland bli «fråga om riktiga dryckesorgier» (Glasbruksminnen 1944 
s. 100).  

Motsvarande bruk omtalas från järnbruk. En lancareshiresmed född 
1870 berättar om att alla smeder vid midsommar fick fem kannor 
hembryggt öl och andra mottog två kannor. Ölet var bryggt vid påskti-
den och stod i iskällare till midsommarafton (Järnbruksminnen 1952 s. 
145). Vid ett järnbruk i Gästrikland uppstod det «minst ett stort slags-
mål» på grund av tillhandahållandet av sådant öl vid midsommar 
(Järnbruksminnen 1952 s. 66). 
. 

8.10.Förändringar	i	riktning	mot	mindre	missbruk	
En del meddelare berättar om att de under sin långa aktiva arbetstid 
upplevt att fylleriet, både under arbetet och vid festtillfällen, hade avta-
git under senare årtionden innan de skrev ned sina minnen på 1940- 
och 1950-talen. En meddelare som varit anställd vid Kosta glasbruk i 
Småland men även vid andra glasbruk uppger att spritmissbruk var 
ganska allmänt under hans tidiga arbetstid. Han pekar särskilt på att 
brännvinet var billigt. «En dagsverkare kunde ju nästan köpa sig en 
kanna brännvin för en dagsinkomst, vilket knappast går i dessa dagar». 
Han konstaterade vidare: «Den som har sett och vet hur ungdomsfylle-
riet florerade för 60 à 70 år sedan vid glasbruken, han kan ej undgå att 
se den förändring till det bättre som har skett härutinnan bara på de 
sista 20 à 25 åren. ... Den raglande och skrålande glasblåsarynglingen 
är snart en saga blott» (Glasbruksminnen 1944 s. 75). En byggnadsar-
betare född 1877 som skrev ned sina minnen 1946, påtalade också en 
förändring till det bättre i fråga om bruk av alkohol på arbetsplatser. 
Det avser t. ex. taklagsöl. «Nu går det mer sansat till, det finns fall, då 
även nu bjuds på mat och sprit men aldrig i den utsträckning som förr. 
Numera blir det pengar, en 5 kr. eller 10 kr.». Den så kallade inkilning-
en hade också till stor del försvunnit från byggarbetsplatserna liksom 
öldrickning. Meddelaren mindes från tidigare 

vilket elände det var på byggena. Kl. 8 skulle det vara pilsner och 
så skramlades till brännvin, vid middagstid var laget lindrigt nyktra 
och minsta mankemang emellan byggmästaren och jobbarna var 
det bara att gå in i boden och sätta sig, tills man fick tillfredsstäl-
lande uppgörelse. Tiderna förändras, mycket har blivit bättre på 
arbetsplatserna, spriten och bodsittningen börjar tillhöra en svun-
nen tid (Byggnadsarbetarminnen s. 50ff). 

Efter motbokens införande 1917 blev alkoholtillgången reglerad medan 
tillgången till att köpa alkohol för ett billigt pris varit helt fri tidigare. 
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Det infördes både restriktioner och registrering av spritinköp. En ål-
dersgräns infördes på 21 år på systembolag och 18 år på utskänknings-
ställen. Rusdrycker fick inte utlämnas till den som «synbarligen är be-
rörd av starka drycker» (Johansson 2008 s. 157ff). Historikern Lennart 
Johansson skriver: «1917 års rusdrycksförsäljningsförordning är en av 
de mest genomgripande reformerna inom den svenska alkohollagstift-
ningen och kom att utgöra grunden i den under mellankrigstiden allt 
mer restriktiva alkoholpolitiken och synen på bruket av rusdryc-
ker» (Johansson 2008 s. 165).   

9. 	Konklusioner,	Summering	
I denna undersökning har missbruk av alkohol under den tidiga indust-
rialiseringen i Sverige varit i centrum. Ett nytt samhälle skulle byggas 
upp, och det krävde stora arbetsinsatser av nya arbetarkategorier. Nya 
levnadssätt växte fram bland de manliga arbetarna. Alkohol kom att 
inta en framträdande roll. Det var inte lätt för arbetarna att hålla sig 
inom de måttlighetsprinciper som spelat en betydande roll inom det 
äldre bondesamhället, även om det då också förekom missbruk. Det 
beivrades av myndighetspersoner i form av läkare och präster. 

 Avarter av dryckenskap i de nya industrimiljöerna utgjordes både av 
våldsamheter mot omgivningen och ekonomisk utarmning som särskilt 
gick ut över arbetarnas familjer. Arbetarföreningar, nykterhetsföreningar 
och arbetarhustrur blev aktiva motvikter mot överdådigt alkoholdric-
kande. Familjebildning hade många gånger en positiv effekt på omfatt-
ningen av alkoholkonsumtionen jämfört med den tid då arbetarna var 
ogifta och dessutom mycket rörliga. Det blev många gånger hårda 
kamper mot fyllerister. Det fick inte minst poliserna erfara när de skulle 
omhänderta överlastade drinkare. Till och med bland poliserna själva 
liksom bland vissa läkare och präster kunde det förekomma missbruk 
trots att de förväntades vara moraliska förebilder. 

Överdådigt drickande främjades av flera faktorer i det omgivande sam-
hället. Det var under det sena 1800-talet lätt att komma åt stora kvanti-
teter billig alkohol genom handelsbodar, lönnkrogar, gästgiverier och 
mobila langare samt genom att arbetsgivare bjöd på betydande mäng-
der alkohol vid festliga tillfällen som midsommar och jul. En ändring 
kom först till stånd när alkoholtillgång blev starkt reglerad genom till-
komsten av Brattsystemet 1917. Därefter kom det tidigare omåttliga fyl-
leriet att minska enligt flera uppgifter i de arbetarminnen som varit en 
central källa i denna undersökning. 
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Förutom den lätta tillgången till stora mängder alkohol under den tidi-
ga industrialiseringsfasen främjades överdådigt drickande även av soci-
aliseringsritualer i de nya arbetarmiljöerna som till och med barn och 
ungdom tidigt kom i kontakt med. Också barn som tidigt började arbe-
ta i de här studerade miljöerna kunde bli berusade. För att komma in i 
gemenskapen på en ny arbetsplats gällde det vidare att första gången 
bjuda på rejält med alkohol. Annars blev den nye arbetaren utsatt för 
märkbara sanktioner. Systemet med salning eller insamling av pengar i 
förväg bidrog till att stora kvantiteter alkohol regelbundet beställdes 
och sedan konsumerades i rask takt när beställningen hade anlänt. 
Ransonering av tillgänglig alkohol var inte tänkbar. 
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10.	Källor	
Internet 

https://sok.riksarkivet.se/nad?
postid=Arkis%20488266aa-166c-4855-9f10-31006c35c490 
https://digitaltmuseum.se/021016675606/grupportratt-personalen-pa-
lindefors-glasbruk-som-var-i-drift-1876-1933/media?slide=0 
http://www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp 
https://www.ne.se/info/ 
https://digitaltmuseum.se/011014499505/medfloljande-text-stenbrott-i-
bohuslan/media?slide=0  

Äldre måttenhet:  En kanna = 2,6 liter 

10.1.Otryckta	källor	

Göteborg    
 Göteborgs landsarkiv (GLA) 

Göteborgs domkapitels arkiv (GDA) 
FIIa: 12 Biskopsvisitationer 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) 
 Folklivsuppteckningar signum IFGH 

Lund  
Folklivsarkivet LUF 

 Manuskriptarkivet 
Folklivsuppteckningar LUKA 1 

 Kyrkohistoriska arkivet LUKA 
  Folklivsuppteckningar 

Uppsala 
 Dialekt- och folkminnesarkivet DFU 
  ULMA 
   Folklivsuppteckningar 
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