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Motbokens avskaffande – nykterhetsrörelsens sista stora
nykterhetspolitiska projekt?
(©) Bertil Lindberg

Rubriken är med avsikt provokativt formulerad. Frågetecknet står där i förhoppning
om att svaret trots allt ska vara nej.
Det här blir en lång och i vissa avseenden utförlig redovisning av ett skeende som i
svensk politik – inte endast nykterhetspolitik – är unikt. Det började med att nykter
hetsrörelsen mobiliserade för att förhindra införandet av motbokssystemet, eller
Brattsystemet som det också kallades, och till slut lyckades avskaffa det. Av detta
komplicerade skeende finns det mycket att lära. Dessutom kan det vara dags att göra
upp med det förflutna. Att beskriva vad som hände under denna sega process, som
såväl under sin existens som när det väl hade avskaffats, i grunden ändrade synen på
och förutsättningarna för hur nykterhetspolitiken, eller alkoholpolitiken som det nu
mera heter, ska utformas och bedrivas.
Det här var ett tillfälle då nykterhetsrörelsen avgick som segrare. Inte i sak, men väl
när det gällde proceduren.
Frågan om motbokens vara eller icke vara, och vad som skulle ersätta den, är ett ex
empel på att nyktra tankar inte alltid och inte självklart är de främsta och de bästa.
Totalförbud eller...?
Svaret på frågan vad som skulle bli samhällets nykterhetspolitik – frågan ställdes i
början av 1900-talet av de socialt intresserade – skulle inte komma från nykterhets
rörelsen utan från läkaren Ivan Bratt. För nykterhetsrörelsen var svaret givet: total
förbud. Motståndarna till förbudet nöjde sig med att kritisera nykterhetsrörelsens
lösning. Inga alternativa lösningar var i sikte. Det var då Ivan Bratt trädde in på are
nan och drev i stort sett på egen hand igenom ett system som under drygt 35 år var
grundbulten i samhällets nykterhetspolitik och samtidigt föremål för många nykteris
ters aversion, i en del fall faktiskt gränsande till hat. Nykterhetsrörelsens förhoppning
om att det restriktionssystem som byggde på Bratts idéer skulle bestå endast under
en övergångsperiod, i väntan på förbudet, infriades inte.
När det minnet för majoriteten av svenska folket – vi talar om motboksinnehavarna –
hade förbleknat och att alternativet till Bratts restriktionssystem hade varit totalför
budet, då delade denna nykterhetsrörelsens kritiska hållning mot systemet, men av
helt andra skäl, som kommer att framgå längre fram. Brattsystemet eller motbokssys
temet blev de namn som brukades mest. I den här texten används även ordet rest
riktionssystemet som en synonym.
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Vem var Ivan Bratt?
Vem var då Ivan Bratt och vad bestod hans system av? Bratt har utförligt pre
senterats dels i Svante Nycanders bok Svenskarna och spriten, dels i Kettil
Bruuns och Per Frånbergs (red) Den svenska supen: en historia om brännvin,
Bratt och byråkrati. I Svenskt Biografiskt Lexikon ges i sammanfattad form
en presentation av Bratt och hans verk. I den här texten ges endast en skis
sartad beskrivning. Brattsystemet var ett komplext system, vars innehåll och
utformning förändrades över tid.
Ivan Bratt föddes 1878 i Jönköping. Han tog sin
läkarexamen vid Karolinska Institutet 1903. Tidigt
engagerade sig Bratt i dåtidens största sociala och
medicinska problem – rusdryckerna och effekterna
av den stora konsumtionen av dem. Bratt engag
erade sig i detta problem vid en tidpunkt då den
enda radikala lösningen på problemet, och det
enda klart formulerade alternativet till det enorma
supandet, var nykterhetsrörelsens lösning - total
förbudet. Resten var i princip ingenting.
Ivan Bratt (1878–1956) Bratt-/
motbokssystemets upphovsman

År 1907 presenterade Bratt sina första idéer om
hur rusdrycksproblemet skulle kunna lösas utan
totalförbud. Han utvecklade sina tankar ytterligare i Dagens Nyheter i en
artikelserie betitlad Kan rusdrycksfrågan lösas utan rusdrycksförbud? Bratt
skulle över tid i böcker, i tidningar och debatter, främst med företrädare för
nykterhetsrörelsen, utveckla sina tankar.
År 1908 deltog Bratt i ett diskussionsmöte om alkoholfrågan, anordnat av
Svenska Läkaresällskapet. Det hör till bilden att läkarkåren alltsedan Magnus
Huss dagar visat stort intresse för alkoholspörsmålet. Huss var mannen
som skapade och även för resten av världen beskrev begreppet kronisk
alkoholism; Alcoholismus chronicus är namnet på den bok han gav ut i äm
net år 1851. Det ska noteras att det fanns en viktig skillnad mellan Huss och
Bratt vad gäller synen på alkoholism. Bratt, till skillnad från Magnus Huss,
såg inte alkoholismen som en sjukdom. Även på den punkten stötte han sig
därför med ett betydande antal nykterhetsvänner, som såg alkoholisten som
ett värnlöst offer för en törst, en inneboende drift, han, för det var nästan
uteslutande män, inte kunde styra..”Alkoholisten är en vanemänniska, icke
driftmänniska”, var ett av Bratts uttalanden i frågan.
På Bratts förslag tillsatte Läkaresällskapet en kommitté med uppgiften att
utreda vilka medel som kunde användas för att bekämpa alkoholmissbruket.
Kommitténs arbete kom att präglas av den då endast 30-årige Bratt, som var
en av ledamöterna. Det var i huvudsak hans idéer som presenterades i den
bok som gavs ut 1912 med namnet Alkoholen och samhället. I boken tog han
avstånd från förbudstanken och pekade bland annat på riskerna för en stor
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illegal hantering och skrev i det sammanhanget att ”Icke spritbegäret, men
penningbegäret är ett eventuellt totalförbuds allvarligaste stötesten.”
Den svenska nykterhetsrörelsen gick till angrepp
mot idéerna i boken och tog hjälp av en intellektuell
gigant från andra sidan Kölen, norrmannen, psyki
atrikern och nykteristen Johan Scharffenberg, som
skrev en bok med samma titel som den han gick till
angrepp mot: Alkoholen og samfundet: En kritisk revi
sion af en svensk lægekomités arbeide “Alkoholen och
samhället”. Boken kom först ut på norska och sedan
på svenska 1913. Det ska noteras att Scharffenberg
hade en hög uppfattning om Bratt, dennes intelligens
och intellektuella kapacitet, men tog alltså avstånd
från hans idéer om nykterhetspolitikens utformn
Johan Scharffenberg (1869–
1965) psykiater och norsk
ing. Scharffenberg var förbudsanhängare. Det fanns
nykterhetskämpe
likheter dem emellan, bland annat i vad man kan
kalla en brutal hederlighet i redovisningen av åsikter och vid angrepp.
Ivan Bratt hade en helhetssyn på alkoholspörsmålet. Från tillverkning och
import till de negativa effekterna av konsumtionen. Detta präglade hans
idéer, som gällde alla slag av rusdrycker inom såväl utminutering (försäljning
över disk) som utskänkning (servering på restaurang). Rättigheten att köpa
rusdrycker skulle endast tilldelas personer över 25 år och då i begränsade
mängder. Varje individs inköp skulle registreras, inköpen skulle göras från ett
bestämt utminuteringsställe och missbrukare avstängas från möjligheten till
fortsatta inköp. Brännvin skulle på restauranger endast serveras i samband
med mat. Kommunala organ skulle, som han uttryckte det, ”skapas för miss
brukets förekommande och bekämpande.” Tidigt presenterade han sina idéer
som lösningen på det klassiska problemet om det var missbruket eller bruket
som skulle bekämpas. Bratt hårddrog den tidens syn på kvinnan genom att i
princip utesluta henne från rätten till inköp av alkohol. Detta sagt som exem
pel på Bratts tankar.
Nykterhetsrörelsen ställde sig med några få undantag kallsinnig till Bratts
idéer. En del av de som från nykterhetsrörelsens sida sympatiserade med
honom menade att hans idéer kunde ses som en övergångslösning i väntan
på förbudet.
Nykterhetsrörelsens svar var totalförbudet
Nykterhetsrörelsens avvisande hållning förklaras bland annat av att man
ansåg att bruket var problemet och den givna förklaringen till missbruket.
Bratts idéer stred alltså dels mot nykterhetsrörelsens grundläggande upp
fattning om orsakssammanhangen, dels var denna övertygad om att det
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skulle vara möjligt att genomföra rörelsen mål - totalförbudet. Tron, för att
inte säga övertygelsen, om detta hade stärkts av resultatet av den inofficiella
folkomröstning som Sveriges Nykterhetssällskaps Representantförsamling
genomförde 1909 i anslutning till storstrejken. Av hela landets befolkning
över 18 år uttalade sig 55,6 procent för att det var dags för genomförande av
ett rusdrycksförbud. Denna gigantiska manifestation, genomförd på frivillig
väg av nykterhetsrörelsen, på initiativ av kanslirådet och nykteristen Gerhard
Halfred Von Koch, gav till resultat att 1 884 298 personer uttalade sig för ett
förbud och endast 16 175 sade sig vara emot.
Utan att förstå att det var det man gjorde byggde riksdagen, genom de beslut
den fattade vid olika tidpunkter, ett fundament för det som senare skulle
bli Brattsystemet. Så till exempel beslutade riksdagen år 1905 att all bränn
vinsförsäljning i landet skulle skötas av särskilda bolag, kommunala sådana,
som fick ensamrätt till försäljning av brännvin. 1908 skapades Kungliga Kont
rollstyrelsen, en central myndighet med uppgiften att bevaka statens fiskala
intressen. Från år 1915 skulle enligt riksdagens beslut all vinst på brännvins
hanteringen gå till statskassan. Från och med år 1916 fick Kontrollstyrelsen
även till uppgift att svara för individkontrollen av brännvinsförsäljningen inom
Brattsystemet. Det restriktionssystem vi talar om infördes alltså över en bety
dande tidsperiod och var inte fullständigt förrän några år in på 1920-talet.
Bratt, som var ledamot av Stock
holms stadsfullmäktige, liberal,
utsågs av stadsfullmäktige att
som revisor deltaga i revisionen
av aktiebolaget Göteborgssys
temets i Stockholm förvaltning
år 1909. Egentligen skulle detta
system, som uppstod i mitten på
1800-talet, ha hetat Falusystemet
eftersom det var där det första
bolaget startade. Men så blev det
Interiör från systembolaget i Växjö 1916.
alltså inte. Bratt fick nu tillfälle att
sätta sig in i systembolagsrörelsen. Han fann att systemet hade allvarliga bris
ter, bland annat gjorde det lite för att utestänga missbrukarna från inköp.
Det system Bratt lanserade som alternativ till Göteborgssystemet byggde dels
på de tankar som tidigare redovisats, dels på följande principer, där alltså
en av utgångspunkterna var att alkoholism inte var någon egentlig sjukdom,
snarare en social avart. En hög och effektiv beskattning av alkoholdryckerna
skulle driva ner konsumtionen. Priset på brännvin skulle relateras till arbetar
lönerna. De privata intressena inom alkoholhanteringen elimineras, dock att
Bratt inte såg någon anledning att desintressera bryggerinäringen. Partihan
del och import monopoliseras och läggas under ett bolag.
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Bratts arbete ledde till att han skapade och blev chef för det som fick nam
net Stockholmssystemet. Det fick monopol på försäljningen i Stockholm
med individuell kontroll av inköpen. Det grundläggande beslutet i fråga om
restriktionssystemet fattade riksdagen 1917 då den lagfäste en rusdrycks
försäljningsförordning att gälla för hela landet. Det fanns då 121 kommunala
systembolag.
Utifrån positionen som chef för Stockholmssystemet skapade Ivan Bratt 1917
genom ett antal smarta affärer bolaget Vin & Spritcentralen. Han köpte helt
enkelt ut de privata intressena inom i första hand sprittillverkningen, renings
anläggarna inkluderade. Även den privatägda vinhanteringen tog bolaget
över. Allt detta skedde utan beslut av regering och riksdag med Stockholms
systemet som bas.
Bratt var chef för Stockholmssystemet till 1922, då han blev chef för Vin &
Spritcentralen. Den uppgiften behöll han till 1928, då han utsågs till chef för
Svenska Kullagerfabriken i Paris.
Brattsystemet byggde på minutiös kontroll
Det centrala i Brattsystemet var den individuella kontrollen. Utminuterin
gen av alkoholdrycker skedde från särskilda butiker och de som hade rätt att
köpa – i realiteten endast manliga medborgare över 25 år – utrustades med
en motbok och de fick handla endast i den butik som motboken gällde för. I
princip fick det endast finnas en motbok per hushåll. Detta ledde till att kvin
norna utgjorde endast cirka fem procent av motboksinnehavarna. Vad var
och en fick köpa av spritdrycker bestämdes individuellt utifrån vissa övergri
pande bestämmelser, som riksdagen fastställde. Motboksinnehavare kunde
i stort sett köpa vin i obegränsad mängd. Vinkonsumtionen var vid den här
tiden och under lång tid framöver obetydlig, relativt sett. Sverige som ett
brännvinsland var cementerat.
Utskänkningen av alkoholdrycker omgärdades med långtgående restriktioner.
Det var det kommunala systembolaget, som svarade för tillståndsgivningen
för utskänkning på restaurang. Men det lokala systembolaget kunde även
självt bedriva restaurangrörelse och detta skedde och dessa restauranger gick
vanligtvis under benämningen folkrestauranger. På orter där sådan av bolaget
bedriven restaurangrörelse hade stor omfattning bildades särskilda bolag.
Bolagens namn berättar om deras hemvist: SARA i Stockholm, VARA i Väst
sverige och Göteborg, ÖSARA i Östra Sverige, BARA i Bergslagen och Örebro
och SKAR i Skåne och Blekinge. Ändelsen ARA står för Allmänna Restauran
gaktiebolaget.
Här ett exempel på de långtgående restriktioner som gällde för restauranger
som hade tillstånd att servera alkohol. Bestämmelserna som återges nedan
är från 1926 och hade utfärdats av Kungliga Kontrollstyrelsen.
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Före kl 12 är all utskänkning av spritdrycker förbjuden. Till verklig
måltid, bestående av lagad mat och betingande ett pris av minst 1 kr,
må nämnda klockslag serveras högst 3 små glas (sammanlagt 7,5 cl).
Till manlig gäst, som intager verklig måltid bestående av lagad mat
och betingande ett pris av minst kr 1,50 må efter kl. 3 em. serveras
högst 3 stora glas (15 cl). I ovan angivna måltidspriser må icke ingå be
talning av måltidsdrycker av något slag. Till kvinnlig gäst får ej vid ett
och samma besök utskänkas mera än 3 små glas, därvid ej mer än ett
litet glas brännvin.
Som tidigare sagts hade Ivan Bratt en helhetssyn på alkoholspörsmålet. Ett
väsentligt inslag i hans system var inrättandet av kommunala nykterhets
nämnder. Enligt rusdrycksförsäljningsförordningen skulle nämnden övervaka
nykterhetstillståndet inom kommunen. Uppgifterna var, som det uttrycktes
i förordningen, beslutande, kontrollerande, upplysande och rådgivande. I
nämndens uppgift ingick även att fatta beslut ifråga om enskilda individer,
t.ex. att avstänga vederbörande från rätten till inköp.
De kommunala nykterhetsnämnderna var således en del av ett större sys
tem och fick som en konsekvens av detta direktkontakt med de problem
som kunde uppstå till följd av slapp tillämpning av gällande bestämmelser
för utminutering och utskänkning. I de kommuner som inte hade en nykter
hetsnämnd var det fattigvårdsstyrelsen som hade ansvaret. När detta sys
tem tillämpades hade Sverige en kommunorganisation som till antalet var
betydligt mer omfattande än vad som nu gäller med 290 kommuner (2015).
Som exempel kan nämnas att i början av 1930-talet fanns det i landet 2 529
nykterhetsnämnder/fattigvårds-styrelser, som i enlighet med sitt uppdrag
övervakade drygt sex miljoner människor. Och över allt detta vakade i sin tur
Kungliga Kontrollstyrelsen med säte i Stockholm.
Hur gick det då till när en person, Ivan Bratt, på ett så omvälvande sätt i stort
sett ensam, förändrade lagstiftningen på rusdrycksområdet och detta i strid
mot den starka och välorganiserade kraft som nykterhetsrörelsen utgjorde
vid den aktuella tidpunkten? I korthet så här.
Regeringsskiften och världskrig hjälpte Ivan Bratt
Vid 1911 års allmänna val kom det liberala partiet i rege
ringsställning. Inom detta fanns starka sympatier för
totalförbudet. Regeringen Staaff tillsatte en utredning
– 1911 års nykterhetskommitté – som kom att bestå av
åtta förbudsvänner och tre förbudsmotståndare. Till ord
förande i utredningen utsåg regeringen IOGTs dåvarande
ordenschef, Svante Herman Kvarnzelius. Uppgiften för
utredningen var bl a att utarbeta förslag för lokalt veto för
Svante Herman Kvarnzelius (1864-1938)
ordförande i IOGT 1909–1914.
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rusdryckshantering, föreslå åtgärder som begränsade hanteringens skadliga
verkningar och dessutom att grundligt utreda frågan om ett allmänt rus
drycksförbud.
Bratt var en av ledamöterna i utredningen och det var han som tog komman
dot i denna med resultatet att vad som kom att kallas Brattsystemet infördes,
utformat efter de principer som tidigare redovisats.
För att göra en mycket lång historia kort lyckades alltså Ivan Bratt att i strid
mot nykterhetsrörelsens intentioner, och den starka förbudsmajoriteten i den
statliga nykterhetskommittén, förmå regering och riksdag att fatta beslut i
huvudsaklig överensstämmelse med de principer som han tidigare offentligt
redovisat. År 1917 började systemet genomföras och det var etablerat fullt ut
i hela landet 1921.
Under tiden fram till 1917 fanns det vad Svante Nycander kallar ett resone
mangsparti mellan Ivan Bratt och nykterhetsrörelsen. Det som höll de båda
parterna samman fram till 1917 var antagonismen mot status quo inom nyk
terhetspolitiken. När väl Brattsystemet införts var resonemangspartiet över.
Striden kom i fortsättningen att stå mellan Bratt och Brattsystemet, med mot
boken som den stora symbolen å den ena sidan, och nykterhetsrörelsen och
totalförbudet å den andra.
När riksdagens andra kammare 1917 röstade igenom förslaget om införande
av motbokssystemet skedde det i andra kammaren med rösterna 111 mot 80.
Siffrorna säger att ett stort antal av medlemmarna i riksdagens nykterhets
grupp röstade för Brattsystemet. Det året fanns det 147 medlemmar i riksda
gens nykterhetsgrupp. De utgjorde 38,7 procent av riksdagens ledamöter i de
båda kamrarna. Det fanns relativt fler nykterister i andra kammaren jämfört
med första. Det lokala vetot – det som skulle ha givit medborgarna i kom
munerna rätt att rösta om försäljning av rusdrycker skulle tillåtas och som
var en huvudfråga för nykterhetsvännerna – var borta ur regeringsförslaget.
Den nedre gränsen för berörda rusdrycker sattes vid 3,6 i stället för 2,25 vo
lymprocent och maximiransonen av spritdrycker fastställdes till fyra liter i
månaden.

Karl Staaff (1860–1915)
statsminister 1905–1906
och 1911–1914.

En av förklaringarna till omsvängningen i regeringens up
pfattning var att den nykterhetsvänlige Karl Staaff som
regeringschef hade 1914 bytts ut mot först den konser
vative Hjalmar Hammarskjöld, som avgick den 30 mars
1917 och ersattes av den likaledes konservative Carl
Swartz, som var statsminister från den 30 mars till den 19
oktober det året för att sedan ersättas av liberalen Nils
Edén. Tre statsministrar under ett år och därtill ett värld
skrig påverkade givetvis regeringens och riksdagens ställ
ningstaganden. Allt fler började också förstå att totalför
budet var inte bara en möjlighet; det var ett reellt hot.
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Genom en rad smarta affärer hade, som tidigare nämnts, Ivan Bratt köpt
upp de privata vin- och spirituosahandlarna i landet och lagt deras verksam
het i Vin & Spritcentralen, som därefter även var ansvarigt för all import av
alkoholhaltiga drycker. Han hade drivit igenom frågan om det individuella
kontrollsystemet med motbok, strukturerat om restaurangnäringen (dock
att han på den punkten fick se delar av sina ursprungliga planer korrigerade)
och de kommunala nykterhetsnämnderna var ett faktum. Det privata vinst
intresset var avlägsnat och rusdryckshanteringen hade, med undantag för
bryggerinäringen, monopoliserats och ägdes till slut av staten. Vare sig förr
eller senare har någonting i vårt land kommit ens i närheten av vad Ivan Bratt
åstadkom av vad som var sociala reformer under loppet av mindre än tio år.
Han hade visat sig ha inte endast förmåga att formulera lösningar på besvär
liga problem utan också att driva igenom dessa.
Det är nog inte alltför djärvt att säga att införandet av Brattsystemet inte
hade varit möjligt om det inte vore för det faktum att allt fler började inse att
om inte något annat radikalt gjordes skulle totalförbudet komma att genom
föras. Till detta att Bratt var utrustad med ett väl, för att inte säga ovanligt väl
utvecklat sinne för taktik och affärer. Det är en allmän uppfattning att hade
folkomröstningen om totalförbud ägt rum runt 1910, då nykterhetsrörelsen
var som starkast medlemsmässigt, opinionen var på rörelsens sida och Bratt
systemet inte fanns som alternativ, då hade landet, om det inte varit för
den fyrtiogradiga skalan, torrlagts. Inte undra på att nykterhetsvännerna var
fientligt inställda till Ivan Bratt och hans system.
När svenska folket, som ett resultat av förslag från den av den liberala reger
ingen tillsatta nykterhetskommittén, folkomröstade om rusdrycksförbudet
1922, då ställdes i realiteten två nykterhetspolitiska idéer mot varandra. Nyk
terhetsrörelsens totalförbud å den ena sidan och Bratts alternativ å den an
dra med ett ransoneringssystem, som visserligen var impopulärt bland stora
grupper, men som ändå tillät försäljning och konsumtion. Den knappa majo
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riteten tillföll om inte
officiellt Brattsystemet
så var den ett tydligt
avståndstagande från
nykterhetsvännernas
lösning.
Det stod klart för de
flesta att även om siff
rorna – resultatet blev
51 procent mot och 49
procent för ett förbud
- varit de omvända,
hade det inte räckt
Förbudsbil utanför restaurang Temperance i Malmö.
för att genomföra och
upprätthålla ett rusdrycksförbud i landet. I synnerhet inte om det var så att
förbudet hade drivits igenom på grund av en övervikt av kvinnliga röster. För
förbudsmotståndarna blev det således av taktiska skäl viktigt att omröstnin
gen skedde så att man kunde särskilja mäns och kvinnors röster och, för den
händelse det blev en majoritet för förbud, då kunna hävda att denna hade
vunnits på grund av att det var en majoritet av kvinnor som röstade ja, och
de var ju i princip inga konsumenter. Det antogs att männen då inte skulle
vara lojala mot ett förbud.
Före omröstningen var det en strid om det skulle räcka med enkel majoritet
för genomförande, om 1911 års Nykterhetskommittés förslag om en beslu
tande folkomröstning, där förbudet skulle genomföras om 60 procent jaröster avgavs, eller om man skulle följa den socialdemokratiska partikongres
sen, som för ett genomförande av förbudet krävde 66 2/3 procent ja-röster.
Att det blev som det blev kan man återigen tacka den allestädes närvarande
och dominerande Ivan Bratt för. I nykterhetskommittén reserverade han sig
dels mot att omröstningen skulle vara beslutande, den skulle enligt honom
vara konsultativ, dels till förmån för att mäns och kvinnors röster skulle skiljas
åt vid redovisningen. Regeringen gick på Bratts linje. Det blev en konsultativ
omröstning och mäns respektive kvinnors röster
redovisades var för sig.
Av kvinnorna röstade 59 procent för förbud och
41 emot. Något mindre än hälften av landets
kvinnor röstade. Av männen var det 62 procent.
I sak betydde det i efterhand givetvis ingenting
vad Bratt hade gjort i den här delen, men själv
fallet irriterade hans engagemang och framgång
nykterhetsvännerna.
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En vilsen nykterhetsrörelse
Åren efter förbudsomröstningen 1922, ett förbud som alltså avvisades
av 51 procent av de röstande, var en tid av vilsenhet och sökande för
nykterhetsrörelsen. Skulle rörelsen hålla fast vid totalförbudet som mål för
arbetet, och därmed även ha detta som mål för samhällets nykterhetspolitik,
eller var det dags för en nyorientering och om så, hur skulle den se ut?
En väg hade givetvis varit att acceptera Brattsystemet och inom dess ram
försöka göra det bästa av situationen. Nykterhetsvännerna fortsatte att sam
las till förbudskongresser vart tredje år så som man hade gjort sedan 1896,
då den första förbudskongressen hölls. Men det var samtidigt uppenbart att
ett växande antal bland nykterhetsvännerna insåg att det knappast var san
nolikt att ett totalförbud skulle bli möjligt att genomföra.
Kritiken mot Brattsystemet som principlösning på rusdrycksproblemet ökade
i intensitet, men vad var det då som nykterhetsrörelsen erbjöd i dess ställe?
På den frågan fanns det under lång tid inget svar. Meningarna var delade,
men det skulle så småningom utkristallisera sig ett alternativ som dock
förverkligades först 1955. Vägen dit var krokig och full av interna stridigheter
och motsättningar.
Nykterhetsvännerna var efter förbudsomröstningen splittrade efter i huvud
sak tre linjer. De som menade att man skulle hålla fast vid förbudet, de som i
Brattsystemet såg en lösning, dock att det borde reformeras, och slutligen de
som menade att systemet borde avskaffas och ersättas av ... ja, vad då?
Partipolitiskt fick resultatet av förbudsomröstningen stora konsekvenser. Det
Liberala samlingspartiet, som bildats 1902, delades i två partier 1923. Den
främsta anledningen till detta var motsättningar i frågan om partiets ställ
ning till totalförbudet. Majoriteten i Frisinnade landsföreningen ville tvinga
partiet att ta ställning för eller emot förbudet. Motståndarna till förbud läm
nade partiet och bildade i riksdagen Sveriges liberala parti. De kvarvarande
liberalerna i Frisinnade landsföreningen bildade landsföreningen Frisinnade
folkpartiet. De frisinnade spelade en betydelsefull roll i riksdag och regering
medan Sveriges liberala parti tynade bort till en handfull mandat. 1932 åter
förenades de båda grupperna och bildade Folkpartiet, nu Liberalerna.
Ej heller nykterhetsrörelsen gick oskadd ur striden om totalförbudet. Från
nykterhetsrörelsens toppår 1910 fram till 1920 förlorade rörelsen cirka
100 000 medlemmar. Det är dock inte självklart att förlusten berodde enbart
på engagemanget för totalförbud.
Den relativt utförliga beskrivning av vad som sedan händer förklaras med att
det är nu som det i realiteten avgörs vad som ska ske nykterhetspolitiskt un
der de framförliggande 30 åren. Utan denna bakgrund går det inte att förstå
till exempel motbokens avskaffande och de motsättningar som fanns bland
annat inom den intellektuella eliten i nykterhetsrörelsen och som så små
ningom skulle spilla över på den allmänna opinionen.
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Den tid vi nu talar om, tiden efter förlusten 1922, var en tid då den enskilde
medlemmen i nykterhetsrörelsen, ja, bland nykterhetsvännerna generellt,
knappast hade någon nykterhetspolitik att slåss för. Det stora projektet –
totalförbudet – var nu för de flesta en icke-existerande lösning och Brattsys
temet med dess komplexa och vittomfattande regler gav små möjligheter till
personligt engagemang. Men det är klart, maltdrycksfrågan och bryggeriin
dustrin fanns ju kvar och den har alltid varit och är fortsatt en nagel i ögat på
nykterhetsfolket. Bryggeriindustrin har ständigt utgjort och fortsatt utgör ett
hot mot folknykterheten. I den frågan lade nykterhetsrörelsen ner ett stort
arbete, bland annat med krav på förstatligande, men med begränsat resultat.
Furuskog, Englund och Bergman gör entré

Jalmar Furuskog (1887–1951),
ofta kallad nykterhetsrörelsens
enda ideolog.

Den som i den här situationen i synnerhet arbetade
med att hålla liv i framför allt IOGTs verksamhet
inom kultur och bildning var rektorn Jalmar Furu
skog, mannen som ofta beskrivs som godtemplar
rörelsens genom tiderna ende teoretiker. I ledare
efter ledare i Godtemplarordens tidning Reforma
torn, i pamfletter och i föredrag manade Furuskog
medlemmarna att inte ge upp kampen för den per
sonliga helnykterheten och för det som han kallade
det mänskliga framåtskridandet. Inom NTO förde
Justus Elgeskog motsvarande kamp.

När den tolfte förbudskongressen hölls i Stockholm
den 11–12 februari 1928, sex år efter förbudsomröst
ningen, samlade sig nykterhetsvännerna till ett beslut som innebar ett upp
drag åt styrelsen för Förbudsvännernas Landsförbud
att skyndsamt verkställa och åvägabringa utredning rörande åtgärder
för sådan omläggning av rusdryckslagstiftningen, att densamma i helt
annan grad än nuvarande system leder till ett fullständigt undanröjan
de av alkoholbruket.
Centralt var alltså totalförbudet fortsatt nykterhetsrörelsens lösning på alko
holproblemet, men det uttrycktes på ett annat sätt.
I ett referat från kongressens förhandlingar i Blå Boken 1929 omnämns kort
fattat att Jalmar Furuskog redogjorde för iakttagelser han personligen gjort av
det amerikanska rusdrycksförbudet. Vilka dessa var och vilka slutsatser han
drog får vi inte veta.
Vid detta tillfälle deltog även som inledare de två personer som senare skulle
spela en avgörande roll i frågan om vilken väg nykterhetsrörelsen skulle välja
för att uppnå det alkoholfria samhället. Vi talar om Johan Bergman och Erik
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Englund. Båda var liberaler, båda var akademiker och båda var övertygade,
troende är måhända ett bättre ord, nykterister, men de skiljde sig dramatiskt
åt när det gällde synen på hur alkoholproblemen skulle lösas. Principiellt
gällde striden dem emellan å ena sidan fasthållande vid det mål som fastställ
des av IOGTs grundare 1851 i Utica i Amerika, totalförbudet, och å den andra
fortsatt kamp för den personliga helnykterheten men med en pragmatisk in
riktning när det gällde nykterhetspolitiken.
Johan Bergman (1864–1951) var 1919-1923 professor i klassisk filologi och
arkeologi vid universitetet i Dorpat (numera Tartu) i Estland, detta efter att
ha doktorerat i Uppsala på en avhandling om latin. Bergman var 1888 en av
stiftarna av Studenternas Helnykterhetssällskap, SHS,
i Uppsala. Ur detta sällskap uppstod år 1896 Sveriges
Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund, SSUH.
Bergman började som Blåbandist och blev sedan
medlem i IOGT och det var där han gjorde sina största
insatser nationellt och internationellt.
Bergman var en övertygad förbudsanhängare och det
ta även sedan förbuden upphävts i Amerika, Finland
och Norge. Han utvecklade med åren en betydan
de bitterhet dels över att han i Sverige förbisågs när
Johan Bergman (1864–1951), professurer tillsattes, dels över att nykterhetsrörel
sen inte lyssnade till honom. Det senare uttryckte
professor, nykterhetsman,
riksdagsman och förbudsan
han i sina memoarer, som kom ut 1943 med den
hängare.
något pompösa titeln Hågkomster och skiftesrika
levnadsöden i Sverige och främmande länder. Han sista uppdrag inom nykter
hetsrörelsen var som ordförande i en organisation som inte längre finns:
Förbudsvännernas Riksförbund. Bergman var in i döden 1951 en hängiven
anhängare av ett totalförbud. Besvikelsen över det han uppfattade som nyk
terhetsrörelsens svek formulerade han så här:
Länge följde nykterhetsorganisationerna mina paroller, som intet an
nat vore än en påminnelse om dessas egna principer och om enighet
ens betydelse för en bevarande slagkraft. Men slutligen började under
politiska kompromissers ledning en uppmjukning och partiell discip
linupplösning. Det var ett taktiskt fel...
Den andra personen var Erik Englund (1889– 1966), som ofta beskrivits som
en enstöring, ett dygdemönster. Här en beskrivning av Erik Englund, gjord av
hans vän Herbert Tingsten i boken Mitt liv (1961).
Erik Englund var berömd som dygdemönster – han påstods som myn
dig ha fått ett pris för att aldrig ha kysst en flicka, tagit ett glas eller
rökt en cigarett – men ännu mer för sin till överdrift utnyttjade och
alltid förevisade tankeskärpa; han borde ha blivit vetenskapsman men
lade ned sin stora begåvning på ett frenetiskt intresse för nykterismens
teori.
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Englund, medlem i NTO (det är ett ofta förbisett fak
tum att han även var medlem i IOGT), var även han
akademiker, filosofie doktor 1916 på en på franska
författad avhandling med titeln Sur les méthodes
d’intégration de Lie et les problèmes de la mécanique
céleste. Annorlunda beskrivet handlar det om himla
kropparnas rörelse och det faktum att inbördes påver
kas de av varandras gravitation. På svenska celest me
kanik. Englund blev jur. kand. 1920, en examen som
han läste in på ett år, enligt Herbert Tingsten.
Sina akademiska meriter till trots valde Englund en
undanskymd karriär som aktuarie i Kontrollstyrelsen,
alltså det organ vars uppgift det var att sköta tillsynen
av det motbokssystem som Englund senare tog som
Erik Englund (1889–1966)
sin livsuppgift att avskaffa. Docenten Åke Elmér, som
NTO-chef 1953–1957 och
var huvudsekreterare i 1944 års nykterhetskommitté,
motboksmotståndare.
säger i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift 1/99 att
”Hans [Englunds] lärdom och envishet gjorde honom till en intressant diskus
sionspartner.”
Nykterhetsfolkets lagstiftningskommitté
När Landsförbundets styrelse gick att förverkliga förbudskongressens upp
drag att tillsätta en utredning hade den att välja mellan att ställa såväl Berg
man som Englund utanför och riskera att de, när utredningen väl var genom
förd, skulle slakta den. Alternativet var att ge dem båda plats i utredningen
och hoppas att de där skulle finna en gemensam plattform. I förhoppningen
att så skulle ske utsågs såväl Englund som Bergman som ledamöter i utred
ningen.

Elof Ljunggren (1869–1953)
SSUHs första ordförande
och CFNs första direktör.

Utredningen fick följande utseende: professor Johan
Bergman, IOGT, fil dr Erik Englund, NTO, fröken Maria
Sandström, Vita Bandet, generalsekreterare David Öst
lund, Riksutskottet för de kristnas nykterhetsrörelse,
Riksdagsman Adolv Olsson, IOGT och NOV, riksdagsman
Elof Ljunggren, SBF och borgmästare Oscar Dahlbäck,
IOGT. Fyra av dem var liberaler och en socialdemokrat.
Partisympatierna hos två av personerna är trots efter
forskningar inte kända för författaren. Sju personer i
utredningen gav möjligheten att det förslag som skulle
bli resultatet hade en majoritet bakom sig. Så skulle det
inte bli.

Till sekreterare utsågs Halfdan Bengtsson, sedermera Bergils. Han skulle i
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kalendern Blå Boken 1932 i en form som endast kan beskrivas som raljant
och helt främmande för den strama stil som annars präglade utgivningarna,
under rubriken ”Vad har Nykterhetsfolkets lagstiftningskommitté egentligen
föreslagit?”, redovisa utredningens resultat och förslag. Redan rubriken an
tyder att det handlar om förslag som det inte är särskilt enkelt att få grepp
om och någon egentlig kommittémajoritet fanns inte för en sammanhållen
nykterhetspolitik. Enig var dock kommittén i att den individuella kontrollen i
Brattsystemet skulle avskaffas.
Efter att ha beskrivit de olika åtgärder som kommittén övervägt, ställer
sekreteraren Bengtsson i en rubrik följande retoriska fråga: ”Har kommittén
blivit enig om dessa förslag?” Och han ger svaret: ”Tvärtom. Av kommitténs
kvarvarande sex ledamöter har fem och en halv reserverat sig.” Han fortsät
ter med att förklara att den halva reservationen kommer från Erik Englund,
som låtit anteckna att han inte har deltagit beslutet om införandet av lokalt
veto.
Godtemplaren Hilding Johansson beskriver i sin doktorsavhandling Den sven
ska godtemplarrörelsen och samhället samma händelse så här:
På hösten 1931 avlämnade nykterhetsvännernas lagstiftningskommitté
sitt betänkande. Den var splittrad. Dess majoritet ansåg att erfaren
heterna från Danmark, England och Holland gav anvisningar som inte
kunde missförstås. Där hade tillämpats en ordning med hög alkoholbe
skattning. Detta system borde tillämpas även i Sverige, samtidigt som
den individuella kontrollen avskaffades. Dess minoritet förordade vis
serligen en kraftig alkoholbeskattning. Men den ställde sig avvisande
till planerna på Brattsystemets avskaffande. Den utländska erfaren
heten kunde inte utan vidare överflyttas till Sverige. Den individuella
kontrollen borde bibehållas i form av inregistrering och ett visst slag av
maximering av inköpsrätten. I sin helhet önskade kommittén att vissa
inslag i svensk nykterhetslagstiftning som obestritt haft goda verknin
gar skulle fullföljas. Det gällde bl.a. det privata vinstintressets avkopp
ling även ifråga om utskänkning och maltdrycksförsäljning samt en
utbyggnad och förbättring av alkoholistvårdens organisation.
Hur var det då möjligt för Hilding Johansson att i sin avhandling tala om en
majoritet och en minoritet i en kommitté som, när arbetet slutfördes bestod
av sex ledamöter, varav tre av dessa, Bergman, Dahlbäck och Ljunggren hade
reserverat sig mot det som ansågs vara majoritetens förslag och som bestod
av Englund, Olsson och Sandström?
Bakgrunden är den här. Den sjunde ledamoten, David Östlund, hade avlidit
den 21 januari 1931, d v s åtta månader före den dag då utredningen över
lämnades till uppdragsgivaren, Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund,
som namnet ändrades till 1930 efter att tidigare ha varit Förbudsvännernas
Landsförbund. Erik Englund gjorde gällande att med hänvisning till vad Öst
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lund framfört under utredningens gång och att hade han, då utredningens
arbete avslutades varit i livet, då hade han ställt sig på Englunds sida och följ
aktligen skulle denna betraktas som en majoritet. Och så blev det.
Rusdryckslagstiftningsrevisionen
Englund var inte lika lyckosam som ledamot i den statliga utredningen med
namnet Rusdryckslagstiftningsrevisionen, som arbetade parallellt med Nyk
terhetsfolkets lagstiftningskommitté och som slutförde sitt arbete 1934. Det
här var en tid då man inte slarvade med nykterhetsfrågan. Betänkandet var
på 718 sidor.
Rusdryckslagstiftningsrevisionen tillsattes 1928 på riksdagens begäran. Dess
uppgift var att utvärdera effekterna av Brattsystemet. Sammansättningen av
utredningen var sådan att resultatet var garanterat, nämligen att majoriteten
skulle sluta upp kring detta system. Av nykterhetsrörelsens representanter i
utredningen – det här var den tid då nykterhetsrörelsen var garanterad rep
resentation i alla utredningar som gällde alkohol – var Einar J:son Thulin över
tygad motboksvän, Elof Ljunggren och C. O. Johansson anhängare av Johan
Bergmans förbudslinje medan A. J. Bärg var relativt motboksvänlig och samti
digt skeptisk till chockprishöjningar.
Erik Englund misslyckades med att i revisionen få gehör för sin ståndpunkt
att slopa Brattsystemet, som enligt honom suggererade till en ökad alkohol
konsumtion. I stället ville han då få till stånd drastiska prishöjningar av dansk
modell. Priset på brännvin skulle i det närmaste tredubblas. Englund skrev
en omfattande reservation till förslagen i utredningens betänkande och
åberopade som stöd för sin ståndpunkt om prishöjningar de goda erfaren
heter som gjorts i t ex Danmark, där konsumtionen sjunkit kraftigt liksom
fylleriet. Det hör till bilden att Englund, Östlund och sekreteraren Bengtsson
på Nykterhetsfolkets lagstiftningskommittés uppdrag företagit studiebesök i
Danmark, Skottland, Norge, Holland och Belgien och med sig hem hade de,
främst från Danmark, bl.a. idén att använda beskattningen av spriten som ett
nykterhetspolitiskt instrument. Av detta blev det alltså ingenting. Svante Ny
cander sammanfattar utredningens resultat så här:
Revisionens betänkande 1934 betecknar höjdpunkten av officiell up
pskattning av Ivan Bratts reformverk och samtidigt bottenläget av nyk
terhetsrörelsens politiska inflytande. Det är en stor försvarsinlaga för
restriktionerna, i sin ensidighet påminnande om de anklagelser som
från nykterhetshåll riktades mot dessa. Kommitténs förslag till föränd
ringar var måttfulla och låg väl i linje med Bratts idéer. Kommittén såg
lagstiftningens huvuduppgift i att förebygga missbruket. Den tilltrodde
inte ”lagstiftningen förmåga att utöva en avgörande inverkan på själva
bruket av alkohol”. Detta var, i förbigående sagt, mer än Bratt någonsin
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torde ha uttalat i samma riktning ... Kommittén underkände den dans
ka lösningen av alkoholfrågan. Det var inte säkert, menade man, att
en skattehöjning av viss storlek skulle leda till en lika stor förbättring av
nykterhetstillståndet.
Det finns en pikant omständighet i det här som förtjänar att lyftas fram. Den
Einar J:son Thulin som omnämnts i det tidigare, och som alltså var ledamot
av Rusdryckslagstiftningsrevisionen, var förutom nykterhetsman och motbok
sanhängare, byråchef i Kontrollstyrelsen och således överordnad Erik Eng
lund. Han har beskrivits som en mycket talangfull alkoholbyråkrat och hade
en stark ställning inom nykterhetsrörelsen som medlem i IOGT. Dessvärre dog
han 1941 och kunde således inte ta upp striden med Erik Englund under den
period då denne ägnade sig åt att skjuta sönder Brattsystemet. Landet gick
därmed miste om ett praktfullt fyrverkeri av diagram, statistik och ord. Einar
J:son Thulin rekryterades 1911 från SSUH som sekreterare i den Staaffska
nykterhetskommittén och där kom han således i förbindelse med Ivan Bratt.
Thulin är den som i Svenskt Biografiskt Lexikon har skrivit biografin över Ivan
Bratt.
Bergman, Bratt och Englund dominerar scenen
Det är tre personer som i den här delen av berättelsen har dominerat, här
nämnda i bokstavsordning: Johan Bergman, Ivan Bratt och Erik Englund. In
gen i svensk nykterhetspolitisk historia, vare sig före eller senare, har så trän
gt in i alkoholspörsmålet och politiken kring detta som dessa tre personer.
Men här tar också likheterna slut.
Bratt var den elegante, sarkastiske, överlägsne och intellektuelle läkaren som
inte endast tänkte ut vad som skulle bli Brattsystemet, han genomförde det
dessutom och det skulle komma att tillämpas i drygt 35 år. Bratt var en taktisk
begåvning av stora mått. På den punkten skiljde han sig från sina två värsta
motståndare, Bergman och Englund, som båda förlitade sig på att det var
styrkan i deras argument som skulle segra.
Bergman, även han intellektuell, var förvisso folkrörelseman, men kanske
ändå främst akademiker. Hans orubbliga ståndpunkt var genomförandet av
totalförbudet och detta till varje pris. Det var en lösning sannolikt omöjlig att
genomföra även före att detta bekräftades av förbudsomröstningens resultat.
Möjligen att totalförbudet hade vunnit i en folkomröstning om denna hade
genomförts runt 1910 och om vi tänker bort den 40-gradiga rösträttsskalan.
Efter förlusten 1922 var den i de flestas ögon i realiteten död, även om det
fanns stöd för Bergmans idéer bland en del nykterhetsvänner.
Englund kan måhända bäst beskrivas med ett citat hämtat från Svante Nycan
ders bok Svenskarna och spriten:
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Från 1930-talets början framträdde Englund alltmer som den överlägs
ne tänkaren, med vilken ingen tycktes kunna mäta sig i skarpsinne och
kunskaper. Den enstörige, en smula världsfrånvänt teoretiske Englund
var i det mesta Bratts absoluta motsats, men hans inflytande över nyk
terhetsdebatten hade vissa likheter med Bratts 20 år tidigare.
När Nykterhetsfolkets lagstiftningskommitté och den statliga rusdryckslag
stiftningsrevisionen arbetade med sina uppgifter reste Ivan Bratt 1928 till
Paris för att där bli chef för SKFs kullagerfabrik. Bergman var i realiteten på
väg ut med sin förbudslinje och Englund samlade ammunition för den uppgift
som låg framför honom, nämligen att skjuta sönder Brattsystemet.
Manöverutrymmet för nykterhetsrörelsen var begränsat efter att rusdrycks
lagstiftningsrevisionen hade lagt sitt betänkande och regering och riksdag
sagt sitt. Motbokssystemet hade fått godkänt. Ytterligare bekymmer var det
faktum att förbudet i Amerika fallit 1933 efter att ha varit i funktion sedan
1919. Förbudsanhängarna i Sverige hade haft Amerika som sin ledstjärna ef
ter att först Norge, 1927, och sedan Finland 1932, avskaffat förbudet. Det ska
noteras att förbudet i Norge aldrig var totalt.
Furuskog träder åter in på arenan
Jalmar Furuskog betecknade förbudets fall i Amerika som en händelse av
världshistoriskt mått. Bland nykterhetsvännerna var det allt fler som började
inse att förbudet inte var ett slutmål utan ett medel för att uppnå det ända
mål som Furuskog gav namnet ”alkoholfri kultur”. Senare, resonerade en del
nykterhetsvänner, skulle det uppstå ett läge då förbudet återigen skulle ligga
inom räckhåll.
Furuskog varnade för det synsättet. Nykterhetsfolket, sade han, gjorde klokt
i att räkna med att det totala förbudet aldrig kommer igen som en möjlighet.
I tidningen Reformatorn summerade Furuskog sina tankar med orden att
det var inget livsvillkor för nykterhetsfolkets arbete att nykterhetslagstiftnin
gen mynnade ut i totalförbud. ”Lång är vägen genom föreskrifter, kort och
verksam är exemplets väg”, konstaterade Furuskog.
Allt fler inom godtemplarrörelsen började tala om de små reformernas väg
till en alkoholfri kultur. Ett exempel på detta kan hämtas från Sveriges God
templares Ungdomsförbunds, SGU, kongress 1935 då man beslutade att ta
bort förbudskravet i det nykterhetspolitiska programmet och ersätta detta
med orden ”effektiv nykterhetslagstiftning”. I en sådan kunde givetvis förbu
det ingå, men det sades nu inte explicit.
IOGT intog motsvarande ståndpunkt 1941 då man vid storlogemötet fastställ
de följande lydelse i det nykterhetspolitiska programmet. Det finns skäl att
återge ett längre stycke text eftersom det är nu som begreppet ”alkoholfritt
samhälle” blir det centrala begreppet som en ersättning för ”totalförbud”.
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Det mål vi här har kallat ett alkoholfritt samhälle har tidigare angivits
med ordet totalförbud. För upplysta förbudskämpar stod det tidigt
klart att det lagstadgade rusdrycksförbudet endast borde betraktas
som ett experiment, ett alternativ bland flera andra. Det var nyttigt att
experimentet blev gjort och det var nödvändigt att göra det med allvar
och kraft. Resultatet känner vi. Svaret blev negativt. Totalförbudet un
derkändes i Amerika och Finland, halvförbudet i Norge. En nykterhets
politiker, som bygger på den experimentella metoden, måste dra den
slutsatsen, att förbudets väg under nuvarande förhållanden inte är
framkomlig. Det är en lång rad tekniska, administrativa och folkpsyko
logiska frågor som skulle behöva lösas, innan man åter kan tänka sig
ett förbud. För en vän av de experimentella samhällsreformernas väg
är förbudet alltjämt en metod som kan diskuteras. Det är en möjlighet
bland många andra.
Man kan ju fråga sig varför förbudet överhuvud taget nämns som en möjlig
het med tanke på stämningsläget. Kanske är förklaringen att IOGTs i Sverige
ställningstagande om ett slopande av totalförbudet skulle ha stått i strid mot
den internationella godtemplarrörelsen program, där rusdrycksförbud var en
kardinalpunkt. Den svenska godtemplarrörelsen har alltid varit lojal mot den
internationella storlogen och dess konstitution.
Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund visade vid landsmötena 1935 och
sedan 1944, i de uttalanden som då gjordes, att nykterhetsfolket generellt
inte längre trodde på förbudet som lösning. Det första steget på vägen mot
en ny syn var att förbudet inte längre sågs som ett mål, det var ett medel
bland andra. I ett andra steg hade dess förverkligande flyttats framåt i tiden.
De som fortsatt trodde på förbudet var den äldre generationen inom nykter
hetsrörelsen. De ledande bland dessa var Johan Bergman och Elof Ljunggren.
Det kan vara dags att summera hur nykterhetsläget i landet tedde sig åren
runt 1930, cirka femton år efter Brattsystemets införande och vid en tidpunkt
då nykterhetsvännerna i realiteten övergivit totalförbudet som politisk lös
ning, men ännu inte kunnat formulera en hållbar och framåtsyftande nykter
hetspolitik, om man bortser från kravet på motbokssystemets avskaffande.
Vi gör det med uppgifter från boken Svenskarna och spriten. Svenska folket,
säger Svante Nycander, hade inte varit så nyktert på århundraden som det
var nu. Fyllerifrekvensen i de större städerna visade på en nedgång om nära
70 procent. Antalet lindrigare våldsbrott i samma städer hade minskat med
50-60 procent. Olycksfallen under rusets inflytande hade minskat med 3040 procent. I Stockholm var siffrorna ännu bättre. Förbrukningen räknat per
capita hade minskat med 40–50 procent, fylleriet med 72 procent, ungdoms
fylleriet med 83 procent, våldsbrotten med 60 procent. På Katarina sjukhus
i Stockholm noterades en minskning med nära 90 procent av delirium tre
mens.
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Allt som ett resultat av Brattsystemet. Hur argumenterade då nykterhet
srörelsens företrädare då de förkastade Brattsystemet?
Nykterhetsvännernas argument mot motbokssystemet
Kravet på en snar avveckling av motbokssystemet kom tidigt, bland annat i
Landsförbundets valupprop 1928. Nykterhetsfolkets Lagstiftningskommitté
menade att systemet populariserade dryckesseden. Vidare att den maximala
tilldelningen av spritdrycker per månad ansågs av folk i gemen vara ett nor
malmått för hur mycket som kunde och för den delen även skulle förtäras.
Den kvantiteten, menade man, upplevde folket som en ofarlig mängd. Och till
detta att systemet medfört en stark minskning av antalet absolutister. Mot
bokssystemet är, förklarade Nykterhetsvännernas Landsförbund 1933, ”...den
mäktiga orsaken till dryckessedens utbredning.” Därför, hävdade man, borde
ransoneringssystemet avskaffas och spritpriserna höjas.
Erik Englund var den drivande kraften bakom de åsikter som nykterhetsrörel
sen vid den här tiden redovisade offentligt.
Starkt sammanfattat var detta nykterhetsrörelsens argument för motbokssys
temets avskaffande. Senare skulle ”suggestionseffekten” bli det dominerande
argumentet för motbokssystemets avskaffande.
Jalmar Furuskog menade att nykterhetsvännerna fallit offer för ett slags mot
bokssuggestion och överskattade motbokssystemets andel i likgiltigheten för
nykterhetsarbetet. En del hade, fortsatte Furuskog, ”gripits av den desperata
uppfattningen att det väsentliga för svensk nykterhetspolitik var att få bort
motboken.” Han fortsatte med att det kunde vara till nytta att människorna
gjordes uppmärksamma på att spriten var som blodet hos Faust ”en alldeles
säregen saft” och därför inte kunde säljas utan försiktighetsåtgärder. Han
drog slutsatsen att ”Det är inte någon riksolycka om vi får behålla det nu
varande försäljningssystemet i dess huvuddrag en mansålder framåt.” Furu
skog fällde i detta sammanhang en kommentar som sett i det längre perspe
ktivet var förutseende.
Att ransoneringens avskaffande skulle betyda en allmän spritpsykolo
gisk tillnyktring av det svenska folket, minskade alkoholskador, en
tillbakagång för dryckesseden och en renässans av den personliga nyk
terheten, det må de troende tro, men nog är det bäst att inte lova för
mycket.
I ett läge då rörelsen sökte efter fast grund att stå på hade åsikter av det här
slaget svårt att slå igenom.
Kanske är förklaringen till nykterhetsrörelsen agerande så enkel som att det
handlar om den besvikelse som kom sig av att när frukten – totalförbudet –
ändå ansågs mogen, då kom Bratt och stal den.
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Som tidigare konstaterats blev rusdryckslagstiftningsrevisionen ett försvar för
Brattsystemet. Englund som ledamot av revisionen reserverade sig till förmån
för systemets avskaffande och höjd alkoholbeskattning.
Inom nykterhetsrörelsen fanns en majoritet för motbokens avskaffande och
i vissa läger en stark sympati för kraftiga skattehöjningar, men så här långt
hade det inte varit möjligt att samla sig till en gemensam ståndpunkt. NTO,
Erik Englunds hemvist, var den organisation som mest energiskt hävdade vik
ten av Brattsystemet avskaffande.
I och med utbrottet av andra världskriget 1939 ändrades förutsättningarna
för det nykterhetspolitiska arbetet i den meningen att andra uppgifter, folk
försörjningen och att hålla landet utanför kriget, kom i förgrunden. Dock att
IOGTs riksstyrelse, och sedermera storlogemötet 1941, samlade sig till ett
nykterhetspolitiskt program i tolv punkter, författat av Jalmar Furuskog, i
vilket målet för politiken var att skapa ”en alkoholfri kultur, eller om man så
ville, ett helnyktert samhällsliv”. Steg för steg skulle alkoholkonsumtionen
pressas tillbaka ända till dess nollpunkten uppnåtts. Man fortsatte:
Drömmen om den sista striden, då kung alkohols välde skulle slutgiltigt
brytas, har flyktat bort. Revolutionismen har förvandlats till reformism.
Det betyder inte att nykterhetsrörelsen blivit svagare, det betyder att
den blivit klokare och att den har gjort erfarenheter. Den har valt refor
mismens väg, därför att det blivit uppenbart att man vinner mer på de
många små reformernas väg än på någon annan.
Men meningarna om restriktionssystemet var delade. Intressant är en for
mulering som återfinns i det slutgiltiga uttalandet på storlogemötet.
När freden någon gång kommer och ransoneringen av livsförnödenhet
er upphör, blir det naturligt att man låter spritransoneringen följa med.
... Lika naturligt som det är att spritransoneringen får dela den övriga
ransoneringens öde, när bättre tider kommer, lika nödvändigt är det
att de vidtagna prisförhöjningarna på alkoholhaltiga drycker får bestå.
Restriktionssystemet kritiserades i programmet,
men i detta ställdes inget krav om dess omedel
bara avveckling. Däremot förtydligade sig IOGT på
punkten om skattehöjningar. Det var nödvändigt
att bibehålla de höga spritpriserna, som från 1938
till 1941 hade stigit med 77 enheter. Höga sprit
priser skulle bibehållas trots väntat allmänt prisfall
efter kriget.

Ruben Wagnsson (1891–1978)
ordförande i IOGT i Sveri
ge1929–1942 och IOGT internatio
nellt 1947–1966.

Erik Englund tog 1942 kontakt med IOGTs ord
förande Ruben Wagnsson med syftet att försöka
åstadkomma ett för nykterhetsrörelsen gemensamt nykterhetspolitiskt program. Wagnsson in
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stämde i Englunds syfte, men framhöll att man icke borde kräva spritransone
ringens avskaffande förrän efter kriget.
Jalmar Furuskog, ledamot av IOGTs verkställande Råd, utarbetade ett förslag
till riktlinjer, som 1943 överlämnades till Landsförbundets styrelse som, efter
hörande av de olika nykterhetssällskapen, blev 1944 års fjorton punkter och
basen för nykterhetsrörelsens fortsatta nykterhetspolitiska agerande. I den
centrala frågan om restriktionssystemet hette det att Landsförbundet med
tillfredsställelse hälsade beslutet om en allsidig statlig utredning (här avsågs
1944 års nykterhetskommitté) om den framtida nykterhetslagstiftningens in
nehåll och utformning, och fortsatte:
Denna utredning bör enligt vår mening i första hand inriktas på spörs
målet om restriktionssystemets fortvaro. Kunna därvid inga nya rön
framläggas, som äro ägnade att föranleda ett förändrat omdöme om
detta system, bör detsamma omedelbart avvecklas.
Det skulle föra för långt att här redogöra för innehållet i alla de fjorton punk
terna. För den som vill ta del av dem rekommenderas Blå Boken 1945, där
programmet presenteras av dess initiativtagare Jalmar Furuskog. Här ska en
dast ytterligare tre frågor, som återfinns bland de fjorton punkterna, belysas
kortfattat. Den ena handlar om vikten av att hela alkoholhanteringen, malt
dryckerna inkluderade, ska vara desintresserad. Ingen privatperson ska tjäna
pengar på alkoholhanteringen. Den andra gäller att det vid den här tiden
fortsatt ansågs möjligt att av samhället kräva att det i sin politik gynnade den
absolutistiska ståndpunkten. Motivet för detta uttrycks så här:
Samhället bör i sitt eget intresse behandla nykterhetsrörelsen som sin
bästa bundsförvant i sin strävan att skapa ett sunt och starkt folkliv.
Den tredje frågan gällde beskattningen, där man i programmet sade att sam
hället bör bestämma så höga skatter på alla alkoholhaltiga drycker att kon
sumtionen verksamt nedbringas.
Ernst Wigforss tillsätter 1944 års nykterhetskommitté

Ernst Wigforss (1881–1977)
nykterist, finansminister
1936–1948.

Nykterhetsrörelsen var efter mer än 20 år av villrå
dighet och stundtals hårda interna motsättningar
redo att ta sig an uppgiften att i linje med de fjorton
punkterna påverka den statliga utredning som finans
ministern och nykterhetsmannen Ernst Wigforss
tillsatt och som fått namnet 1944 års nykterhetskom
mitté. Det initiativet tog Wigforss efter att riksdagen
1943 bifallit en folkpartimotion initierad av nykter
hetsvänner i riksdagen. Vid den här tiden styrdes
landet av en samlingsregering bestående av de tre
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borgerliga partierna - högern, folkpartiet och bondeförbundet – och socialde
mokraterna. Kommittén tillsattes sent 1944 och började inte arbeta förrän ett
stycke in på nästa år.
Med tanke på den roll Erik Englund hade spelat och skulle komma att spela,
finns det skäl redovisa några ytterligare uppgifter om honom. Englund hade
successivt byggt en stadig plattform från vilken han kunde angripa Brattsyste
met. Redan som aktuarie, anställd i Kontrollstyrelsen, vars uppgift det var att
utöva kontroll av bland annat Brattsystemet, fick han om inte annat goda in
sikter i hur detta fungerade och han såg dess brister. Det var också så att han
i sin funktion på Kontrollstyrelsen fick del av de klagomål och den kritik som
riktades mot systemet från enskilda medborgare, inte minst från hustrur till
alkoholmissbrukande män som, trots att de var utestängda från systembolag
et, skaffade sig den begärliga varan. 1936 valdes Englund in i NTOs ordensled
ning med funktionen ordensrådgivare. NTOs ordenschef Hilding Friman av
stod 1953 sin post till förmån för Erik Englund, som därmed fick ytterligare en
plattform. 1956 återtog Friman sysslan. Englund blev ledamot av riksdagens
första kammare (fp) 1945. Samma år blev han ordförande i Sveriges Nykter
hetsvänners Landsförbund och 1953 valdes han till ordförande i riksdagens
nykterhetsgrupp, den borgerliga nykterhetsgruppen.
Inom den privata sfären väckte det stor förvåning när ungkarlen Erik Englund
1941 vid 52 års ålder gifte sig med en 29-årig adjunkt från Finland. Med sitt
utvecklade sinne för matematik – han var ju doktor i celest mekanik – sökte
han sedermera upp sin chef och stolt berättade för denne att en son hade
fötts, exakt nio månader efter äktenskapets ingående.
Enligt sina direktiv skulle den nu tillsatta kommittén göra en fullständig och
förutsättningslös utredning om värdet av ett system med individuell kontroll
i jämförelse med värdet hos andra här eller annorstädes tillämpade metoder.
Hela den svenska nykterhetslagstiftningen skulle tas upp till bedömning och
mot varandra skulle utredningen väga effekten av samhällets olika nykter
hetsvårdande åtgärder. Uppdraget gällde försäljningslagstiftningen. Alkoho
listvården utreddes av en annan kommitté.
Ser man till kommitténs sammansättning är det uppenbart att finansminis
ter Wigforss menade allvar med uppgiften att det skulle bli en allsidig och
förutsättningslös utredning. Till skillnad från rusdryckslagstiftningsrevisionen
1928 var nykteristerna inte i majoritet den här gången – sex av tretton var
nykterister –och det fanns lika många motboksanhängare som motståndare i
den grupp om tolv personer som finansministern valt, utöver den nykterhets
politiskt neutrale professor Sven Ingvar, som han utsåg till ordförande. Bland
nykteristerna var Erik Englund, Jalmar Furuskog och Adolv Olsson de mest
kända. Wigforss hade, sensationellt nog, inte från början tänkt ta med Erik
Englund. Detta skedde först efter påtryckningar från nykterhetsrörelsen.
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Ingen styr över vad som kan hända under en utrednings arbete. Statsrådet
Gunnar Danielson ersatte Sven Ingvar som ordförande 1946. Tre ledamöter
dog under den tid utredningen pågick, Två av dem, Johan Nilsson och Jalmar
Furuskog, var nykterister. Tre nykterister stod loppet ut, Erik Englund, Adolv
Olsson och Märta Öberg.
I och med Gunnar Danielsons inträde i utredningen tog motbokssystemet ett
steg närmare avskaffandet. Danielson, utsågs av Per Edvin Sköld, som efter
trätt Wigforss som finansminister i vad som då var en socialdemokratisk re
gering. Danielsson hade gjort sig känd som ”antikrångelminister”. Uppmunt
rad av den uppmärksamhet som han rönte i den egenskapen författade
Danielson vad som var tänkt som en förtrolig PM om ”Krångelsverige”. Ny
cander berättar i sin bok Svenskarna och spriten att när Sköld fick se texten
sade han till Danielsson att ”Hade jag läst din PM hade du aldrig fått bli ord
förande i nykterhetskommittén.”
När socialdemokraten Harald Åkerberg dog 1950 och John Bergvall, som var
en tung motvikt till Erik Englund, strax därpå blev finansborgarråd i Stock
holm försvann två motboksanhängare. 1951 dog Jalmar Furuskog, som var
nykterist och positiv till skattehöjningar och med vad man kan kalla en ba
lanserad syn på motboksfrågan. Balansen i kommittén rubbades. Nu blev det
antikrångelministern Danielson och motboksfienden Erik Englund som tog
kommandot.
Huvudsekreterare i kommittén var fil lic Åke Elmér, biträdande sekreterare
var aktuarien i socialstyrelsen Gunnar Nelker samt kammarrättsassessorn
Karl Vilhelm Ström. Elmér och Nelker var medlemmar i IOGT och båda hade
varit aktiva i SSUH, Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund.
Expert i kommittén var IOGT-medlemmen och byråchefen, sedermera rege
ringsrådet, Henrik Klackenberg, som också var den som på Wigforss uppdrag
svarade för utformningen av kommitténs direktiv.
Åke Elmér redovisar i Statsvetenskaplig tidskrift 1/99 att 1944 var det två
av de då tretton ledamöterna som var bestämt för ett avskaffande av mot
boken (Englund och Furuskog). Två var bestämt för ett bibehållande (Harald
Åkerberg och John Bergvall). Resten hade åsikter som låg mellan dessa
ytterligheter. När utredningen slutligen lade fram sitt betänkande bestod
kommittén av elva ledamöter. Tio var för ett avskaffande och endast en
emot.
Vad var det då som hade hänt under resans gång?
Ja, ett uppenbart skäl till åsiktsförändringen var att sammansättningen av
kommittén förändrades. När Harald Åkerberg avled och John Bergvall blev
finansborgarråd i Stockholm försvann de två starkaste motboksanhängarna.
Särskild betydelse hade det givetvis att Gunnar Danielson som ordförande
var motboksfientlig. Men det finns också andra skäl. Ett kan givetvis vara att
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Henrik Klackenberg (1907–
1995), ordförande i Motorfö
rarnas Helnykterhetsförbund
1967–1976.

ledamöterna av det material som togs fram som
underlag för förslagen blev övertygade om att mot
bokssystemet drev upp konsumtionen. Experten
Henrik Klackenberg har bidragit till förståelsen av
vad som hände då han i privata samtal med förfat
taren bland annat berättade om den oerhörda ener
gi och envishet varmed Erik Englund drev sina teser
om motbokens suggestionseffekt, den som ledde till
att motboksinnehavarna – de var vid den här tiden
cirka 1 800 000 – till varje pris varje månad köpte ut
all sprit som de hade tilldelats. I boken Svenskarna
och spriten berättar Nycander vad som hände sedan:

Enligt nykterhetskommitténs expert Henrik Klacken
berg lämnades Englund, sedan kommitténs principiella
ståndpunkt var klar, ”rätt fria händer att ge systemet påskrivet så gott
han kunde”. Sekretariatets förslag till skrivning ersattes av en mera
kraftfull argumentering, som Englund personligen författat.

Englund överger av taktiska skäl skatteinstrumentet
Nycander tillägger något som förklarar varför de erfarenheter tappades bort,
framför allt från Danmark, som gjordes på ett tidigt stadium, faktiskt redan
runt 1930, nämligen att det skulle vara möjligt att driva ner konsumtionen
med hjälp av skatteinstrumentet. Det är viktigt att komma ihåg att attacken
mot motbokssystemet bestod av en koalition mellan två ytterlighetsriktnin
gar. En bestod av personer för vilka friheten från krångel – läs motbokssys
temet – var det väsentliga, den andra av personer som värnade om nykter
heten och såg motboken som ett hinder för att göra folket nyktrare. För
att hålla ihop denna koalition, och för att inte råka ut för vreden hos den
majoritet av befolkningen som var motboksinnehavare och ville bli av med
systemet, men som kunde tänkas ändra uppfattning om det var så att spriten
skulle bli dyrare, gällde det att hålla tyst om spritskattehöjningar. Särskilt
Danielsson och Englund var angelägna om att inte riskera reformen med mot
bokens borttagande genom att aktualisera skattefrågan.
Inom nykterhetsrörelsen väckte denna hållning förvåning och oro. Måhända
fanns det inom rörelsen en majoritet för motbokens avskaffande, men att
inte ersätta den med ett verksamt instrument för att hålla tillbaka den kon
sumtionsökning, som det var rimligt att tänka sig och som en i princip full
ständig frihet skulle innebära, det var det svårt för många att smälta. Detta
eftersom det fria systemet skulle innebära att även kvinnor, som i princip inte
hade motbok, skulle få obegränsad tillgång till alkohol. Detsamma gällde ung
domar och de dryga 100 000 missbrukare som Nykterhetskommittén hade
identifierat genom sina undersökningar.
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Experten Henrik Klackenberg, själv en stridbar nykterist, avgav ett särskilt ytt
rande där han å ena sidan sade sig dela utredningens uppfattning om motbo
kens ogynnsamma verkningar, men menade att man skulle inte utan vidare
göra rusdryckerna mera lättillgängliga. Fri inköpsrätt skulle till en början en
dast ges till de skötsamma och Klackenberg gjorde klart att han inte ansåg
det försvarbart att avstå från att använda skatteinstrumentet.
Kommittén å sin sida räknade med vissa övergångssvårigheter, framför allt
vad gällde ungdomen. Hur som helst skulle problemen, menade man, bli rela
tivt kortvariga och ävenså relativt obetydliga.
När Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund – det organ som representer
ade de organiserade nykteristerna och vad som då var De Kristna Samfun
dens Nykterhetsrörelse – höll sitt Landsmöte med 291 ombud i april månad
1954 delade sig mötet i två fraktioner. Å ena sidan de som reservationslöst
höll med Englund och å den andra de som sympatiserade med Klackenberg
och hans uppfattning om nödvändigheten av begränsningar och utnyttjandet
av skatteinstrumentet. Den ende som talade för ett bibehållande av mot
bokssystemet var folkpartisten Gustaf Andersson i Rasjön. Det hjälpte
givetvis inte. Resultatet blev att Landsmötet uttalade sig för ett avskaffande
av motbokssystemet, men motsatte sig förslaget om införandet av
ett starköl. Någon votering i frågan om beskattningen blev det aldrig.
Landsmötet uttalade bl.a. att man trodde att övergångssvårigheterna skulle
bli större än vad kommittén räknat med. Man krävde större insatser än kom
mittén hade föreslagit när det gällde upplysning och propaganda i anslutning
till reformen och en kraftigare upprustning av nykterhetsvården.
						*
Nu gällde det för ledningarna inom nykterhetsrörelsens organisationer
att informera fotfolket om de stora, förestående förändringarna inom
det som kallades nykterhetspolitik.
Storlogens* representant Oskar Franzén satt med ryggen mot de två
fönster i det som kallades sessionsrummet som vette mot Stortorget
i Malmö. Författaren satt mitt emot honom på andra kortsidan av
bordet. Från min plats kunde jag se ljusen i fönstren på hotell Kramer
på motsatta sidan av torget. Platsen var en av IOGTs lokaler i staden,
belägna på Stortorget 21. Oskar hade varit med länge och hade när det
begav sig kämpat för förbudet och mot Brattsystemet. Till och med att
han 1919 skrivit en pamflett, utgiven av Svenska Nykterhetsförlaget,
med namnet ”Brattsystemets fiasko”. Nu skulle han 34 år senare berät
ta om systemets förestående hädanfärd.
Arrangör av mötet denna höstdag 1953 var Malmö kretsloge av IOGT.
Det stod ett enda ärende på dagordningen, men det var nog så stort.
Jag skulle nu få min första ordentliga lektion i det som hette nykter
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hetspolitik och detta i form av en presentation av resultatet av åtta
års arbete i 1944 års nykterhetskommitté och därtill information om
nykterhetsrörelsens ställningstagande till kommitténs betänkande. För
fattaren var där, 19 år gammal, som ordförande för den lokala avdel
ningen 123 Facklan av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund, SGU.
Betänkande, det var ett nytt ord för mig.
Hur orden föll minns jag inte, men jag minns att ordet suggestionsef
fekt sades så många gånger att det fastnade i medvetandet. Sugges
tionseffekten var det som förklarade att folk söp mer än de annars
skulle göra. Suggestionseffekten uppstod som ett resultat av motboks
systemet, ett system där varan, spriten, var ransonerad och tilldel
ningen individuell. Något måste göras åt detta supande, var Franzéns
budskap.
Tack o lov kunde det problem som suggestionseffekten skapade lö
sas genom att Brattsystemet skulle försvinna och därmed motboken
och som en konsekvens av detta ransoneringen och den individuella
kontrollen. Och när allt detta var gjort – det enda som fattades var
riksdagens beslut som skulle följa året därpå, alltså 1954 – då skulle
svenska folket bli nyktrare, i varje fall på sikt. Allt som ett resultat av
att den där suggestionseffekten avlägsnades. Det skulle bli ett fritt,
ja, någorlunda fritt försäljningssystem. Det skulle så småningom
presenteras med en slogan, som också den kändes lite märklig: Ansvar
och nykterhet.
Det var mer som sades om Brattsystemet den där kvällen, men det var
det där med suggestionseffekten som stannade kvar i medvetandet.
Jag tyckte mig förstå att jag inte var den ende i församlingen som inte
riktigt hängde med i svängarna.
Drygt två år senare, i januari månad 1956, skulle författaren mera
hårdhänt komma i kontakt med vad som hade utlovats som de goda
effekterna av Brattsystemets avskaffande. Jag var då ombudsman för
SGU med placering på förbundsexpeditionen i Köping. Det jag mötte
i det arbetet var nykterister som i likhet med mig inte riktigt förstod
vad det var som hade hänt och utanför godtemplarlokalerna fanns det
människor som inte längre var utsatta för suggestionseffekten, men
drack ändå. Jag hade svårt att förlika mig med tanken att de uppenba
ra svårigheter som nykterhetsrörelsen, i mitt fall SGU, hade att rekry
tera medlemmar skulle vara ett resultat av motbokssystemet. Men det
var så det hade beskrivits.
Det hela var lite grand av en chock så mycket mer som kunskaper om
nykterhetspolitik i mitt fall var begränsade. Kunskaper om alkoholfrå
gan och nykterhetsrörelsens historia fanns där, det hade vi studerat i
studiecirkelns form, men just det där med politiken och politikens in
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nehåll, det var ett stort vitt fält. Dessvärre, lärde jag mig raskt, var
det något som alls inte var enbart min erfarenhet och upplevelse. Jag
delade den med de flesta jag kom i kontakt med inom rörelsen och för
den delen även utanför den. Det var uppenbart, så förstod jag långt
senare, att tiden efter att Brattsystemet införts strax före 1920-talets
inbrott, hade medverkat till att nykterhetsrörelsens medlemmar egent
ligen inte hade någon nykterhetspolitik att förhålla sig till. Möjlighet
erna till inflytande över restriktionssystemet på lokal och regional nivå
var, bortsett från den otacksamma uppgiften att i en kommunal nykter
hetsnämnd försöka göra något åt konsekvenserna av alkoholbruk och
missbruk, höjd över de vanliga människornas sfär. Nykterhetspolitik det
var något som de många nyktra riksdagsledamöterna tog hand om.
Konstigt, svårt att förstå, är nog en ganska riktig beskrivning av hur
tiden efter Brattsystemets avskaffande upplevdes.
*I dag skulle man säga riksförbundets representant.
*		
Opinionen var splittrad
Ungefär hälften av de som remissyttrade sig över nykterhetskommitténs
betänkande krävde åtgärder i form av begränsningar eller skattehöjning i
samband med avskaffandet av motbokssystemet. Kontrollstyrelsen – Erik
Englunds arbetsplats innan han blev riksdagsledamot – ifrågasatte i sitt re
missyttrande bland annat suggestionseffektens styrka och man påminde om
att skälet till att konsumtionen var så hög i Sverige i jämförelse med andra
jämförbara länder var det låga spritpriset sett i relation till lönerna. Överhu
vudtaget ifrågasattes från olika håll hållbarheten i de undersökningar som låg
till grund för nykterhetskommitténs bevisföring.

Per-Edvin Sköld (1891–1972),
nykterist, finansminister 1949–
1955.

Per Edvin Sköld skrev i propositionen till riksdagen
att enligt hans mening hade kommittén överdrivit
de skadliga verkningarna av motbokssystemet. Slut
satsen, som han sedan presenterade i riksdagsde
batten, var att motboken knappast hade haft någon
inverkan alls på nykterhetstillståndet. Sköld strök
några av de restriktioner som kommittén föreslagit,
bl a att använda det nyinförda systemet med per
sonnummer till att registrera inköpen och därmed
öka möjligheterna att avstänga missbrukare; detta
var en idé som enligt uppgift lanserades av exper
ten Henrik Klackenberg. Sköld föreslog att mot
boken skulle avskaffas och i fortsättningen skulle
tyngdpunkten ligga på forskning, undervisning och
upplysning. Nykterhetsvården skulle upprustas. De
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sju miljoner kronor som detta kostade täcktes väl av de tio miljoner kronor
man skulle spara in på avskaffandet av motbokssystemet.
När det gäller forskningen finns det ett yttrande som Erik Englund i något
sammanhang fällde och som är värt att rädda åt eftervärlden. Nykterhets
kommittén föreslog inrättandet av en professur i teoretisk alkoholforskning.
Vi bör ha två, sade Englund, så att de kan ägna sig åt att bekämpa varandra.
Riksdagen tillsatte ett särskilt utskott med uppgiften att behandla proposi
tionerna om den framtida nykterhetspolitiken. Till ordförande i utskottet
utsågs den tidigare stats- och utrikesministern Richard Sandler som en gång
i tiden varit medlem av riksdagens socialdemokratiska nykterhetsgrupp. Uts
kottet gick ett steg längre än Sköld i frihetssträvandena genom att säga nej till
förslaget om legitimationskrav och spärrlistor samt till förslaget om att sprit
skulle få serveras först efter kl 16.00 på restauranger.
Den 21 maj 1954 var den dag då frågan om landets framtida nykterhetspolitik
skulle avgöras. Propositionerna nr 151–159 låg på riksdagens bord. Debat
terna i de två kamrarna inleddes av två nykterister, båda medlemmar i riks
dagens socialdemokratiska nykterhetsgrupp och båda oroade för effekterna
av ett fritt försäljningssystem. Nils Elowsson i första kammaren och Erik Fast i
andra kammaren var båda emot slopandet av Brattsystemet.
Erik Englund undervisade första kammaren i statistik och försäkrade den om
att allt över tid skulle bli bättre när väl motbokssystemet var borta. Han fort
satte:
Vi väntar oss ... inte något omedelbart paradisiskt tillstånd, men vi
räknar med att den ständiga uppskruvning av konsumtionen som för
siggått under 40 år skall avbrytas och att vi ska få ett intervall med en
konsumtionsnivå i horisontellt läge samt att en sänkning så smånin
gom skall inträda, när de äldre generationerna efterträdes av yngre
generationer, som inte lever under suggestionen om alkoholen såsom
något märkligt utan som inriktar sin strävan mot andra föremål än
lördagens halvpanna.
Finansminister Per Edvin Skölds anförande beskrevs så här i IOGTs tidning Re
formatorn. Den som håller i pennan är Sven Elmgren. Texten säger något om
den betydelse som Per Edvin Sköld tillmättes inom nykterhetsrörelsen, där
han varit medlem i SGU sedan ungdomstiden och därefter i IOGT.
Hans anförande var debattens höjdpunkt och fråga är om det inte
också var en höjdpunkt i Per Edvins Skölds lysande politiska karriär.
Det var buret av hjärtats värme, som kom de dittills något förströdda
riksdagsledamöterna att lyssna intensivt. Han demonstrerade hur su
veränt han behärskade hela frågan efter decenniers intresse för den
och många månaders inträngande studium av de föreliggande försla
gen... Hr Sköld betecknade alkoholfrågan som vårt lands största olösta
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sociala fråga, och han konstaterade att alkoholbruket ligger under det
mesta av vårt samhälles sociala misär. Under sådana förhållanden är
det, menade han, fullkomligt orimligt att privata vinstintressen ska
få diktera samhällets nykterhetspolitik. ”Denna linje att avkoppla det
privata vinstintresset måste fullföljas”, slog han fast och gav därmed
ännu en gång klart besked om sina sympatier för en aktion som gör
slut på bryggarintressenas möjligheter att manövrera för att öka sin
försäljning.
Sköld underlät inte att vid sidan av att redovisa sina principiella ståndpunk
ter även demonstrera att han var uppenbart irriterad bland annat över att
utskottet ändrat förslaget om spritservering på restauranger från att börja kl
16.00, som var hans förslag, till 12.00. Han fortsatte så här:
Riksdagen står nu utan tvivel inför ett beslut som i olika avseenden
har stor räckvidd. För egen del är jag faktiskt inte så ängslig för ver
kan på längre sikt av motbokssystemets avskaffande. Jag tror att efter
en övergångstid kommer allt att ungefär återgå till det vanliga; det
kommer inte att bli bättre, det kommer ej heller att bli särskilt mycket
sämre, men det kommer i varje fall att bli behövligt för samhället och
för alla intresserade krafter att arbeta för en förbättring.
Socialdemokraten och nykteristen Gösta Elfving redovisade en uppfattning
som låg nära Skölds.
För min del har jag svårt att dela vare sig de djupa farhågor, som min
aktade partivän herr Elowsson i Kristianstad gjort sig till tolk för, eller
den trosvissa entusiasm, som min granne på andra sidan, herr Eng
lund, har så svårt att hålla tillbaka.
I riksdagens andra kammare inleddes debatten av socialdemokraten och nyk
teristen Erik Fast, som konstaterade att vad han kallade antimotbokspsykosen
gripit omkring sig i alla läger.
Jag vill inte göra något bedömande av och ännu mindre utöva kritik
mot nykterhetskommitténs utredningsmaterial, men jag vill dock hän
visa till den kritik som framförts av kontrollstyrelsen, en kritik som en
ligt mitt förmenande icke har blivit sakligt motbevisad.
Adolv Olsson i Gävle, även han socialdemokrat och nykterist, uttryckte
förvåning över att de som var verksamma inom systembolagen – här åsyftade
han i första hand systembolagsdirektörerna Bergvall och Utterström – hade
så svårt att förstå lagstiftarens och allmänhetens åsikter.
Jag är övertygad om att vårt folk icke är sämre än att det skall kunna
lära sig att handla under ansvar och att man, såsom departementschefen uttalar i proposition nr 151, skall kunna få bort det onormala
intresse som uppstått omkring spriten.
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Tro på medborgarnas förnuft och självansvar
Den blivande folkpartiledaren Gunnar Helén hyste stora förhoppningar om
att samhällsmedborgarnas självansvar skulle, som han uttryckte det, ”på
längre sikt utsudda mycket av alkoholens skadeverkningar.”
Även landets statsminister, Tage Erlander, gjorde ett inlägg i debatten, då
han förtröstansfullt konstaterade att
Vi befinner oss i vårt land på sätt och vis i en mera gynnsam situation
än man gör i de flesta andra länder, tack vare att vi har folkrörelserna
att bygga på.
Gemensamt för de som talade för motbokssystemets avskaffande var tilltron
till människors förnuft och ansvarskänsla. Det var mänskliga egenskaper vilka,
som några talare framhöll, växt fram över tid som ett resultat av bland annat
strävandena inom folkrörelse och folkbildning, höjd levnadsstandard, förbät
trad utbildning och bildning m.m.
Det var inte enbart motbokssystemets fiender som satte sin tilltro till de
goda egenskaper som utvecklats hos människor sedan, som det framhölls,
motbokssystemet infördes drygt 35 år tidigare. Så gjorde även John Bergvall,
ledamot av nykterhetskommittén, motboksanhängare, mångårig chef för
Stockholmssystemet och vid den här tidpunkten riksdagsman för Folkpartiet.
Han framhöll att han gärna ville tro på allt det goda hos människor,
[m]en jag vill inrymma en reservation. Studerar man utvecklingen
världen över när det gäller narkotiska och andra sådana varor får man
en skrämmande känsla av att allt det goda ... dock i många fall utgör
ett utomordentligt bräckligt värn mot att folk brukar sådana varor
även till övermått, som skänker dem en tillfällig trevnad, en tillfällig
stimulans genom att de besitter vissa kemiska egenskaper.
Bergvall beskrev väl vad som skulle komma att hända. Han insåg att prob
lemet, det som förklarar att bruk inte alltid stannar vid det utan utvecklas till
missbruk, är vad han kallade de kemiska egenskaperna hos alkoholen i kom
bination med att alla kontrollerar inte vanan. Den är hos många en självstän
dig kraft. Senare skulle ledarskribenten i Dagens Nyheter, Olle Alsén uttrycka
detta med orden: ”Man kan inte fostra människor till måttlighet eftersom
vanans makt underminerar viljans kontroll.”
Vid midnatt, natten mellan den 21 och 22 maj 1954, röstade i riksdagens
båda kamrar 274 riksdagsledamöter för avskaffande av motboken. 54 röstade
för att motboken skulle vara kvar. Det restriktionssystem som tjänat landet i
drygt 35 år var borta, eller riktigare uttryckt, skulle försvinna den 1 oktober
1955.
Med tanke på vad som sades under riksdagsdebatten, varav det som åter
givits här är en mycket ringa del, skulle den som så vill kunna hävda att ef
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fekterna av motbokens slopande talar mot påståendet att ökade kunskaper,
bättre utbildning och större insikter om alkoholens effekter utgör en garanti
för att människor alltid av egen kraft fattar de rätta besluten när det gäller
förhållandet till alkoholen.
Det är med tanke på utvecklingen och den nuvarande situationen ganska
tydligt att om inte upplysning och information backas upp av en lagstiftning
som begränsar och styr konsumtionen, då får man problem. Hur den lags
tiftningen ska se ut i varje givet ögonblick för att vara optimal går inte att en
gång för alla fastställa. Det enda man med säkerhet kan säga är att den be
hövs och ständigt måste förändras för att passa den aktuella situationen.
Vad innebar då mera konkret avskaffandet av motbokssystemet? Vi börjar
med utminuteringen, alltså det som säljs över disk och som reglerades i rus
drycksförsäljningsförordningen. Det som sägs nedan är en kortfattad version
av verkligheten.
• De 41 systembolag som fanns i varje län plus i de större städerna blev
ett riksbolag, Nya System AB.
• Granskningen av varje presumtiv motboksinnehavare, och faststäl
landet av hur stor mängd spritdrycker var och en skulle få köpa, förs
vann.
Tilldelningen som hade gällt varierade mellan ½ liter i kvartalet till 3
liter i månaden. Vid speciella tillfällen kunde det lokala systembolaget
bevilja motboksinnehavaren en större ranson.
• Varje motboksinnehavares anknytning till ett bestämt systembolag där
han eller hon kunde göra sina inköp, och endast där, upphörde. Var och
en som uppfyllde kraven kunde själv välja inköpsställe.
• Kvinnorna jämställdes nu med männen efter att tidigare i princip varit
utan inköpsrätt (ogifta kvinnor kunde få motbok, men då alltid med re
ducerad tilldelning) eftersom det i princip endast fick finnas en motbok
i varje hushåll.
• Den åldersgräns som i praktiken tillämpats – 25 år – sänktes nu till 21
år.
• Inköp av vin blev totalt fritt; tidigare kunde endast den som innehade
motbok köpa vin.
• Starköl, som inte fått säljas fritt sedan 1923, infördes med en alkohol
halt om 3,6 viktprocent (4,5 volymprocent).
Starkölet var inte helt förbjudet under motboksperioden. Sådant öl, som
även kallades exportöl, kunde fås mot läkarrecept på apotek. Statistiken
visade att de sjukdomar som motiverade intagande av starköl ökade vid jultid
och vid påsk.
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För utskänkningen, d v s serveringen av alkohol på restaurang, innebar bort
tagande av motbokssystemet bland annat följande.
• Åldersgränsen fortsatt 18 år, men kommunernas rätt att fastställa
högre ålder togs bort.
• De strikta reglerna för när och hur mycket av spritdrycker som fick
serveras lättades upp avsevärt.
• Det blev tillåtet att servera starköl.
Försäljningen av maltdrycker
• Starkölsförbudet upphävdes, dock att detta öl, klass III, endast fick säl
jas i systembutikerna och på restaurang i samband med måltid. Det
senare påbudet försvann 1957.
• Öl klass II fick säljas i detaljhandeln med en alkoholhalt om högst 2,8
viktprocent (3,5 volymprocent).
• Begreppet lättdryck/lättöl, Klass I, med en alkoholhalt om högst 1,8
viktprocent (2,25 volymprocent), introducerades.
Till detta att den sociala kontroll som nykterhetsnämnderna utövat under 35
år försvann.
Ansvar och nykterhet
Vad var det då som, efter att motbokssystemet varit i funktion i drygt 35 år,
skulle balansera eventuella negativa effekter av ett fritt försäljningssystem,
utöver att den förmodade suggestionseffekten, som motboken sades in
nebära, skulle försvinna i det ögonblick motboken upphörde att ha en funk
tion?
I debatten dök upp formuleringar om att man måste lita på individen och att
det fanns självsanerande moraliska krafter som skulle komma att utlösas när
väl motbokssystemet är borta. Vilka dessa var preciserades aldrig. Förklarin
gen till detta är ganska uppenbar, för den som ville tänka efter.
Ökade ekonomiska resurser ställdes till förfogande för upplysning,
forskning, till ungdomens fritidsverksamhet, till nykterhetsrörelsen och till
nykterhetsvård. Riksdagen anslog särskilda medel till kommunerna för en
reklamkampanj på temat ”Ansvar och nykterhet”. Totalt för den reklamkam
panjen anslog riksdagen 1,5 miljoner kronor. Ett belopp som högermannen
Erik Hagberg, ledamot av nykterhetskommittén, i riksdagsdebatten ansåg
vara på tok för stort; 600 00 kronor borde räcka menade han.
Det måste finnas en och annan som minns att vi i offentligheten möttes av
maningar till att ta det lugnt nu när alkoholen inte längre var kringgärdad
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med restriktioner. Television fanns inte så det blev på biograferna som man i
korta reklamfilmer manade till nykterhet. Som särskilt pinsam minns förfat
taren en sådan film där pianisten Charlie Norman klinkade på flygeln, lutade
sig fram mot biopubliken och informerade om att dricker man för mycket blir
benen som spaghetti.
Han hade helt rätt. Det var mycket spaghetti i riket efter den 1 oktober 1955.
Vilka blev då de omedelbara konsekvenserna av motboksreformen?
Jämför vi kalenderåret 1956, som var det första motboksfria året, med
1954, som var det sista motboksåret, så ökade försäljningen av sprit med
25 procent. I princip låg försäljningen av vin kvar på samma nivå som tidi
gare; ökningen av den stora vinkonsumtionen i landet är av senare datum.
Ölförsäljningen ökade när starkölet släpptes fritt.
Fyllerifallen fördubblades, tvångsintagningarna för alkoholmissbruk ökade
med 17 procent och dödligheten i skrumplever med 25 procent. Historikern
Per Frånberg har konstaterat att den snabba tillväxten i totalkonsumtionen
1955–1957 tydligt visade att, till skillnad från vad Englund och flera med hon
om hävdat, hade motboken en spärrverkan. I boken Tusen Nyktra refererar
Hans Lindblad Per Frånberg, som
... menar att restriktionssystemet verkligen hade påtagliga effekter på
alkoholskadenivån och att dess effekter i huvudsak går att hänföra till
motboken och inköpsbegränsningen. Storförbrukarna förhindrades att
konsumera en så stor andel av totalkonsumtionen som visat sig gälla
för andra kontrollsystem. Kriminaliteten – det gäller särskilt våldsbrot
ten – var lägre under Brattsystemet. Antalet återfallsbrottslingar och
fångar på landets fängelser var mindre än såväl före som efter mot
bokstiden.
När Erik Englund intervjuades efter att dessa uppgifter offentliggjorts gav han
det enkla svaret att ”här har ingenting inträffat som icke är förutsagt av nyk
terhetskommittén.” Detta var helt enkelt inte sant. Ökningarna var mycket
större än vad kommittén och även vad mera pessimis
tiskt lagda personer hade förutspått. Nykterhetsvården
var på väg att kollapsa under trycket, nu när det i prak
tiken inte längre fanns några spärrar mot inköp för
alkoholmissbrukare.

Gunnar Sträng (1906–
1992), finansminister
1955–1976.

Finansministern, som nu hette Gunnar Sträng, föreslog
i november månad 1956 riksdagen en höjning av sprit
skatten med 30 procent för att få ner konsumtionen.
I den debatt som följde på förslaget, som för övrigt
bifölls, tog även Per Edvin Sköld plats i riksdagens ta
larstol. Hans yttrande sammanfattade nog vad många
som 1954 så förhoppningsfullt hade talat om att det
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var en ny och utvecklad människotyp som skulle söka sig till systembolagen
och den fria spriten:
För min del vill jag gärna erkänna att jag med den erfarenhet vi hittills
haft kommit till att jag övervärderade svenska folkets kulturnivå.
Vad som då var sant, och gäller alltfort, var det uttalande Sköld gjorde under
riksdagsdebatten 1954, då han hävdade att nykterhetsfrågan är vår största
olösta sociala fråga. Ingenting har hänt som motiverar ett annat sätt att se på
alkoholspörsmålet.
Man kan fråga sig om riksdagens nykterister försökte intala sig själva att män
niskan utvecklats i en så positiv riktning att det fanns inga eller endast små
risker med att slopa motbokssystemet. Många av dem hade under årtionden
tagit del av i första hand Hilding Frimans, Jalmar Furuskogs och senare Sven
Elmgrens optimism och framtidstro, framförda i ledare, i böcker, i föreläsnin
gar och debattinlägg på kurser och konferenser. Många utanför nykterhet
srörelsens led hade givetvis aldrig hört talas om vare sig Friman, Furuskog
eller Elmgren, men å andra sidan var ju dessa personer inte ensamma om att
förmedla ett optimistiskt budskap om framtiden. Det var ju ett vid den här
tiden, tiden efter andra världskriget, allmänt förekommande stoff inom alla
bildningsförbund, på folkhögskolor, föreläsningsföreningar och i föreningsliv
et. Men tidigare erfarenheter och de som nu gjordes efter motbokssystemets
avskaffande visade att upplysning och information, ett ökat kunnande, en
större bildning, inte fungerar som vaccin mot alkoholskador.
Hur förklarar man för övrigt att nykterister, i en del fall tillhöriga samma or
ganisation, i det här fallet i riksdagen, kom till så diametralt motsatta stånd
punkter i frågan om motbokssystemet? Alla hade de tillgång till samma ma
terial och hade genom sitt medlemskap försvurit sig till samma idé och ändå
kom de till totalt olika ståndpunkter. Hur förklarar man detta?
En av de mera bisarra tolkningarna av vad det innebar för nykterhetsrörelsen
att motboken avskaffats stod huvudsekreteraren i 1944 års nykterhetskom
mitté, Åke Elmér, för. I ett samtal med författaren sade han ungefär ”Nu när
nykterhetsrörelsens krafter inte längre behövs inom nykterhetspolitiken, kan
rörelsen i stället koncentrera sig på att värva medlemmar.” För de flesta andra
tog det inte lång tid efter Brattsystemets fall för att inse att nu om någonsin
krävdes insatser för att nykterhetspolitiskt försöka göra det bästa möjliga av
situationen.
Nyktrare nu?
1964 gav Nykterhetsvännernas Landsförbund ut boken Nyktrare nu?, en i
dämpad ton hållen redovisning, som å ena sidan säger att det var rätt att
avskaffa motbokssystemet och å den andra klokt nog avstår från att säga
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att nykterhetsrörelsens förväntningar på motboksreformen infriades. Detta
var inte tidpunkten för någon klang- och jubelföreställning, i synnerhet som
förutsägelserna att det var motbokssystemet som hade verkat dämpande på
nykterhetsrörelsens medlemsrekrytering visade sig vara falskt, hur nu den
föreställningen hade uppstått.
Sant var att totalt sett ökade nykterhetsrörelsens medlemsantal under
1960-talet, men det var en ökning som var driven av en enda organisation
– Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF – som skickligt utnyttjade den
nya trenden med bilägande i kombination med likaledes skicklig marknads
föring från det helnyktra försäkringsbolaget Ansvars sida. Alltså en strategi
som dramatiskt skiljde sig från vad som gällt och gällde för den övriga nykter
hetsrörelsen. I detta ligger ingen värdering. Det är ett konstaterande av fakta.
Över tid skulle inte denna strategi hålla. I mitten på 1980-talet började
medlems����������������������������������������������������������������
antalet i MHF minska och efter den tidpunkten har medlemsförlus
terna accelererat. Så småningom skulle minskningen av antalet helnyktra i
landet sjunka under den nivå som var nödvändig för att försäkringsbolaget
Ansvar skulle kunna fortsätta som enskilt bolag. Det köptes upp 1997 av
läkarnas försäkringsbolag Salus och fick namnet SalusAnsvar. Det bolaget
köptes i sin tur år 2012 av försäkringsbolaget Folksam.
För IOGTs, NTOs och sedermera för IOGT-NTOs vidkommande, liksom för
Sveriges Blåbandsförbund, kom den medlemsmässiga tillbakagången tidigare.
Den var påtaglig redan under 1960-talet och hade sedan accelererat. Ingent
ing i utvecklingen har således visat att det var motbokssystemet som mins
kade benägenheten för absolutism. Förklaringen till det minskande medlems
antalet i nykterhetsrörelsens organisationer får sökas hos andra faktorer.
När boken Nyktrare nu? presenterades var dess mest energiske motståndare,
Erik Englund, en bruten man till följd av en stroke som omöjliggjorde kommu
nikation med omvärlden. Han kunde inte längre försvara reformen. Antikrån
gelministern Danielson hade avlidit redan 1958. Andra krångelbekämpare
hade valt att lämna scenen och föredrog med hänsyn till utvecklingen att vara
tysta. De som i riksdagen och annorstädes, utan någon ideologisk motivering,
ville ha bort motbokssystemet såg givetvis ingen anledning att gripa in och
försvara beslutet. Nykterhetsrörelsen stod i princip ensam kvar att försvara
en reform, som alla kunde se hade lett till ett försämrat nykterhetstillstånd.
Det ironiska var att när motbokssystemet varit i kraft några år glömde folket
bort att det inte var nykterhetsrörelsen som låg bakom det. Nykterhetsrörelsen, som till varje pris velat undvika motbokssystemet, fick skulden
för allt det krångel och den omyndigförklaring som detta innebar. Och när
nykterhetsrörelsen efter drygt 35 års arbete med målet att få bort systemet
lyckades, var det ingen som var tacksam för detta. Rörelsen fick i stället bära
bördan av att stå som ansvarig för den ökade konsumtionen och effekterna
av den. Det faktum att nykterhetsrörelsen engagerade sig så kraftigt för ett
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avskaffande av restriktionssystemet gav ett slags legitimitet åt hela opera
tionen och vad var då naturligare än att den också fick ta ansvar för kon
sekvenserna.
Ivan Bratt, som föddes året innan den moderna nykterhetsrörelsen 1879 kom
till Sverige hade flyttat tillbaka till hemlandet från Frankrike och var alltså här
när hans verk föll. Han hade då bakom sig en framgångsrik karriär som af
färsman. Han gjorde ett inhopp i alkoholdebatten 1953, då han utkom med
boken Alkoholismen – en sjukdom? Bratt vidhöll i denna sin ursprungliga upp
fattning att alkoholism är ingen sjukdom. Tre år senare, alltså 1956, dog han.
Det skulle föra för långt att gå djupare in i detaljerna kring utvecklingen av
konsumtion och skador efter motbokens avskaffande. Det som har sagts så
här långt får räcka som beskrivning. Det vi vet är att den frihetslängtan, som
ledde till Brattsystemets avskaffande, innebar att 1965 släpptes mellanölet
fritt till försäljning i livsmedelshandeln. Effekterna av detta blev förödande
och de negativa konsekvenserna av experimentet lever kvar även om ingen
längre talar om det. Bryggeriindustrin visade återigen att den inte ser någon
anledning att i något sammanhang visa socialt ansvar.
Hade motbokssystemet kunnat överleva?
Det finns anledning varna för vad försäljningssiffrorna per capita säger efter
att motbokssystemet avskaffats. De ger inte en rättvisande bild av vad som
faktiskt hände med konsumtionens storlek och riskerna. Man måste vid jäm
förelser över tid komma ihåg att vad som hände 1955 var att en stor grupp
av ungdomar, de mellan 21 och 25 år, fick i stort sett obegränsad tillgång till
sprit, vin och starköl. Detsamma gällde även landets samtliga kvinnor över
21 år, eftersom de tidigare i princip varit utestängda från inköp. Till detta
missbrukarna, vars tillgång till den åtråvärda varan givetvis underlättades när
de flesta kontrollerna slopades. Effekterna av detta blev omfattande när det
hände och på sikt innebar det att fler människor exponerades och exponeras
för risken för alkoholskador.
Hade det då varit möjligt att bibehålla motbokssystemet? Svaret är givetvis
nej.
Det svenska välfärdssamhället hade, med en viss fördröjning, växt fram under
den tid motbokssystemet var i funktion. Det var ett solidariskt samhälle, där
medborgarna och staten ingått ett socialt kontrakt, som Henrik Berggren och
Lars Trägårdh beskriver det i boken Är svensken människa? Detta kontrakt
hade möjliggjorts bland annat av det inflytande som de folkliga rörelserna
hade. De medverkade till en i god mening disciplinerad befolkning, som ac
cepterade det krångel och den begränsning som bland annat motbokssyste
met förde med sig, eftersom det samtidigt innebar att alkoholkonsumtionen
hölls på en lägre nivå än vad som annars skulle varit fallet. En konsekvens av

BERTIL LINDBERG – OM MOTBOKEN •

detta var färre alkoholskador. Författarna påminner om att 1920 engagerade
de tre klassiska folkrörelserna en fjärdedel av landets befolkning över 15 år.
Rörelserna var en skola i individuell självständighet och kollektivt handlande.
De rörelser som i så hög grad medverkat till demokratins genombrott, och
sedan framväxten av välfärdssamhället, blev på sitt sätt ett offer för sina egna
framgångar. Dessvärre inte därför att jobbet var slutfört. Frikyrkorna, som nu
med vissa förbehåll, även inkluderar den tidigare statskyrkan, kan konstatera
att sekulariseringen vinner terräng.
Sverige är förvisso nyktrare än det skulle ha varit utan nykterhetsrörelsen,
men rörelsens mål har inte nåtts. Och detsamma kan sägas om den arbetar
rörelse som, visserligen sist av de klassiska folkrörelserna har tappat mark, nu
har gjort det och gör det i en omfattning som väcker förvåning och, som det
förefaller, tycks ha lamslagit rörelsens ledande skikt i varje fall vad gäller alko
hol- och drogpolitiken. Partipolitik idag fungerar, som det kan upplevas, så
att det handlar inte om vad man själv kan erbjuda och prestera. Det handlar i
växande utsträckning om att alternativet är eller framstår som ännu sämre.
Det kan noteras att den trend som här har beskrivits för de tre klassiska
folkrörelserna i Sverige är till sin natur identisk i stora delar av de länder i
världen som har kristna kyrkor, en nykterhetsrörelse och en arbetarrörelse.
Det här är tendenser som varit tydliga länge, i varje fall i Sverige. De som varit
med ett tag minns att de kallades med början under 1940-talet för förenings
livets kris. Många av pessimism präglade förenings- och styrelsemöten har
hållits där tänkbara och otänkbara idéer om hur trenden skulle kunna vändas
har ventilerats. De åtgärder som rörelserna underhand har vidtagit för att
lösa krisen har uppenbarligen inte varit tillräckliga.
Individualismen i det kollektiva tänkandet och handlandet har över tid växt
sig allt starkare. Detta i ungefär samma takt som svensken mött andra kultur
er, i det här sammanhanget ska särskilt nämnas andra länders dryckesvanor.
Samtidigt och som en konsekvens av att det basala skyddsnätet finns – eller
om vi ska säga har funnits på plats – har individen fått ökade ekonomiska
möjligheter, som gör det möjligt att utan hänsyn till eller beroende av kolle
ktiva lösningar gör val utifrån egna personliga intressen. I en sådan situation
trängs de kollektiva behoven och lösningarna givetvis tillbaka.
I ett sådant scenario, med en sådan utveckling blev det bland annat omöjligt
att bibehålla det begränsande system som motbokssystemet var, samtidigt
som individens behov av de lösningar som rörelserna erbjöd inom en rad
sociala områden minskade. De ekonomiska resurserna gör att individen idag
kan välja de mest optimala lösningarna, även om de kostar mer än de kollek
tiva lösningarna inom till exempel föreningslivet. I ett sådant samhälle var det
givet att Brattsystemet skulle falla. Det fanns inga egentliga motkrafter och
samhällsutvecklingen verkade mot dess existens. Frågan blev till slut endast
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när det skulle falla. Nykterhetsrörelsens upplevelse av motbokssystemet –
rätt eller fel – gjorde att den medverkade till att fälla vad som faktiskt var ett
uttryck för solidaritet och social ansvarskänsla, en del av ett kollektivt hand
lande.
Alldeles bortsett från vad nykterhetsrörelsen tyckte och gjorde hade mot
bokssystemet alltså ändå fallit. Problemet, som det visar sig nu efteråt, var att
taktiska skäl, rädslan för att avskaffandet av motboken skulle gå om intet om
skattehöjningar var alternativet, gjorde att nykterhetsrörelsen tillsammans
med frihetsivrarna avstod från den effektivaste metoden att hålla konsum
tionen nere, vilket på sikt har fått betydande konsekvenser. Rörelsen gjorde
det som förbudsanhängaren Johan Bergman starkast hade varnat för, nämli
gen att gå samman med frihetsivrarna.
Nykterhetsvännerna i riksdagen svek Sköld då de inte ställde upp för hans
förslag om spärrlistor och legitimationstvång.
Vad som i detalj skulle och kunde ha gjorts den gången är det nu meningslöst
att spekulera i. Alternativet till motboken* var ju trots allt inte att göra ingen
ting. Det som finns kvar är en erfarenhet, som det finns mycket att lära av.
Endast en ytterligare synpunkt ska redovisas. Vad som hände när motboks
systemet försvann var inte begränsat till att ett impopulärt ransoneringssys
tem gick i graven. Med sig tog det en stor del av tilltron till effektiviteten hos
lagstiftningsåtgärder inom alkoholområdet. Vad som hänt efter 1954 är en
lång serie av försvagningar av det som numera kallas alkoholpolitik.
Det är intressant att vid några tillfällen efter motbokens avskaffande har tan
ken på att återinföra ett ransoneringssystem dykt upp i debatten. Runt 1980
var det ett hundratal läkare på Karolinska sjukhuset, som ville återinföra mot
boken på grund av den lavinartade ökningen av alkoholskador. Under ledning
av överläkaren Clas Sjöberg i Göteborg samlades 1981 över 50 000 namn
underskrifter in som stöd för alkoholransonering. Sjöberg gav 1982 ut boken
Vrid åt kranen: Argument för alkoholransonering. Hösten 1984 krävde 150
medicinprofessorer att såväl vin som sprit skulle ransoneras och år 2002 sade
dåvarande generaldirektören för Statens folkhälsoinstitut, Gunnar Ågren, att
vi skulle behöva motboken tillbaka. Han var djupt bekymrad för den höga
alkoholkonsumtionen och vad den skulle betyda för framtida alkoholskador.
Sannolikheten för att ett ransoneringssystem ska etableras på nytt är mycket
liten, eller för att vara riktigt tydlig, den existerar inte.
Man kan säga att efter drygt 35 år av strider vann nykterhetsvännerna slaget
om motboken.
Vem vann kriget?
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Några rader om en motbok och en motboksinnehavare
Det ligger ett exemplar av Bratts skapelse motboken framför mig på bor
det. Brun-beige i formatet 145 x 95 mm och 5 mm tjock. Den ser helt enkelt
tråkig ut. Jag drar slutsatsen att det kan i varje fall inte ha varit utseendet på
motboken, som förklarar att innehavarna blev förförda, eller suggererade till
inköp, som termen kom att lyda.
Den här motboken är stämplad L 5626 och ut
ställd av Systemaktiebolaget i Malmö och gäll
de för utminutering i affären vid S:t Knuts Torg
3 i Malmö. Jag kan av de officiella noteringar
na i motboken dra slutsatsen att innehavaren
hade rätt att köpa ut tre liter spritdrycker per
månad. Det var vid den tidpunkten den maxi
mala tilldelning som gällde. Ägaren var med
andra ord en i nykterhetsnämndens och det
lokala systembolagets ögon skötsam person.
Det sista uttaget av brännvin, två och en halv
liter, gjorde innehavaren den 24 september
1955. Det verkar nästan som en markering
eftersom en vecka senare, den 1 oktober,
skulle motbokssystemet gå i graven.
Den 1 oktober, som var en lördag, samlades på sina håll i landet motboksin
nehavare och de brände sina motböcker på bål. Frihetens timma var slagen,
dock att den faktiskt inte inträffade förrän måndagen den 3 oktober. Mot
bokssystemet, som varit i bruk i drygt 35 år var ett minne blott. Alkohollibe
ralerna och nykteristerna hade med gemensamma krafter lyckats välta om
kull ett system som under en lång period hade gjort svenska folket nyktrare.
Levde då den här motboksinnehavaren upp till det som motboksbekämparna
menade var suggestionseffekten med ett ransoneringssystem? Köpte han ut
allt som var tillåtet?
I det här fallet var alltså innehavaren berättigad till tre liter spritdrycker per
månad. Inköpen noterade i den här motboken omfattar 21 månader, vilket
innebär att personen ifråga maximalt under den perioden kunnat köpa ut 63
liter spritdrycker. Summeringen av de faktiska inköpen under den här tiden
ger 24 liter. Motboksinnehavaren avstod alltså från 39 liter spritdrycker. Den
inköpta kvantiteten ger utslaget per månad avrundat 1,14 liter.
Detta bevisar givetvis ingenting, men exemplet belyser att i just det här fallet
hade de som åberopade suggestionseffekten, den som gjorde att en mot
boksinnehavare alltid tog ut allt av tilldelningen, fel.
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En efterskrift – en eftertanke
På vägen ut till Djurgården denna sensommardag 1964 gick vi igenom
förutsättningarna för den teveintervju som Paul Björk, chefen för radion och
televisionen i Värmland, om någon timme eller så skulle göra med Gunnar
Engkvist. Intervjun var en del av ett program som skulle påminna folket om
att det var tio år sedan motboken försvann. Engkvist var nu 1964 ordförande
för IOGT och ordförande i riksdagens socialdemokratiska nykterhetsgrupp,
precis som fallet varit 1954. Engkvist hade på senare år varit medlem av den
grupp som svarade för tillkomsten av boken Nyktrare nu?, en bok som kom
ut 1964 och skulle förklara och försvara motboksreformen sett från nykter
hetsrörelsens synpunkt. Ett ytterligare skäl till att han blivit ombedd att med
verka i teveprogrammet.
Engkvist var nervös. Omtagning på omtagning gjordes. Det stod klart för
mig att nervositeten inte primärt handlade om att det var en teveinspeln
ing. Problemet var hur han på bästa sätt skulle säga varför det inte blev som
nykterhetsrörelsen hade förutspått. Ett för en politiker i och för sig klassiskt
dilemma.
Efter intervjun hade vi ett långt samtal, ett av de många vi hade under en
period om tio år. Det var uppenbart att Gunnar Engkvist var plågad av situ
ationen. I ett försök att sammanfatta sade han: Erik Englund övertalade
nykterhetsrörelsen och övertygade riksdagen, underförstått om motbokens
avskaffande.
Ingen som kände Gunnar Engkvist skulle misstänka honom för att försöka
smita undan sin del av ansvaret. Jag tror att det handlade om att han försök
te, kanske förgäves, att förstå varför det hade gått så illa.
Nykteristen Paul Björk hade en välvillig inställning till saken och till intervjuoffret. Det hjälpte. Inspelningen blev ingen katastrof. Men det blev inte bra.
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