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Inledning 

Introduktion 

Några av de stora folkrörelserna under förra sekelskiftet var måttlighetsföreningarna och 

nykterhetsföreningarna. De kom att spridas från USA i början av 1800-talet till resten av 

världen med sin storhetstid i början av 1900-talet. Denna tid brukar kallas förbudstiden eller 

rusdryckernas tidevarv. Alkoholpolitikens stora period var just under förbudstiden. Tidigare 

hade det i Sverige funnits lagar och försök till lagar som mest handlat om försök till inkomster 

till staten och begränsningar och förbud vid nödår. Nu kom även den sociala aspekten in som 

en del av lagstiftningen. I Norge har det lagstiftats omkring alkoholhaltiga drycker sedan ca 

1000-talet, de var både sociala och inkomstbaserade.1 I Sverige ledde förbudstiden till en 

folkomröstning som handlade om ett totalt förbud mot all rusdryck. I Norge kom det att bli 

två folkomröstningar. Den första mot brännvin och starkvin2 och den andra om 

brännvinsförbudets vara eller icke vara. Förbudstiden och alkoholpolitiken kom att kosta 

Norge tre regeringar.  

Trots att Norge och Sverige ligger så nära och delar så mycket historia så finns inte mycket 

dokumenterat samarbete eller diskussion på statlig nivå angående rusdrycker, och då ska man 

komma ihåg att Sverige och Norge var i union under rusdryckstiden fram till 1905. Det enda 

som dokumenterats är första mötet som socialdemokraterna och Arbeidarpartiet hade 1895. 

Då togs i stort sett bara frågan om det skulle införas ett förbud upp, och slutsatsen blev att det 

inte fanns någon önskan om ett förbud.3  

Det forskas inte så mycket mellan länderna och som professor Lennart Johansson skriver i 

Systemet lagom och han skriver att det är denna typ av forskning som behövs för att vi ska 

komma vidare med forskningen innom rusdryckens tidevarv.4 Denna uppsats handlar om 

delar av de lagar som kom till under Sveriges och Norges alkoholpolitiska tid. Både i Norge 

och Sverige har det forskats mycket om det egna landet, men det finns inte så mycket 

forskning mellan länderna och det vill jag bidra till med denna uppsats. Inspirationen till 

frågeställningarna är fil dr Lars Båtenfalks teori om statens problem med att hålla en balans 

mellan inkomsterna till staten och begräsandet av alkoholens skadeverkningar.5 För att 

komma fram till detta ska jag se på likheter och skillnader inom ett par områden med lagar. 

Men också på hur nya lagar kom för att justera motreaktioner på lagarna som var satta. Hur 

reagerade folk på de liknande lagarna och på de olika lagarna? Är det så att liknande lagar ger 

lika effekt i de båda länderna? 

 

  

                                                           
1 Hauge, R (1989) s.17 
2 Starkvin är inte procenthalten som avgör utan tillverkningsprocessen 
3 Saknar boken. 
4 Johansson, L (1995) s.10-11. 
5 Båtefalk, L (2000) s.11. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats blir att göra en komparativ studie av Sveriges och Norges 

alkohollagstiftning under förbudstiden.  

 

Frågeställningar 

Huvudfrågeställningen är utifrån Båtenfalks teori om Svenska statens försök till balans mellan 

inkomst och oron för det ökande alkoholintaget.6  

 

 Vilka skillnader och likheter kan man se utifrån de lagar avseende alkoholen som de 

båda länderna utfärdade under denna period? 

 Vilka motreaktioner fick de olika lagarna, och hur behandlade man motreaktionerna i 

lagarna? 

 I Sverige jobbade man för att finna en balans mellan inkomster och förhindra det 

ökande alkoholintaget. Hur gjorde man i Norge? 

 

Metod 

Jag har valt hur jag ska gå till väga genom att utgå från historikern Miroslavs Hrochs 

komparativa metod. När det gäller att göra en komparativ studie i Norden menar Hroch att det 

är en enklare uppgift eftersom alla nordiska länder har en grundläggande likhet. Under den 

första delen av rusdryckstiden, fram till 1905, var Sverige och Norge i en union. För att kunna 

göra en komparativ studie menar Hroch att man måste välja ut delar som är jämförbara. Här 

har jag valt att se på lagar som går under liknande kategorier. För att kunna göra en 

jämförande studie måste allt material kunna definieras utifrån samma teori.7 

Jag har valt att göra en litteraturstudie där jag ser på lagar och förordningar som stiftades i de 

båda länderna. Jag har också valt att inte gå till källmaterialet för lagarna då jag inte kommer 

att studera dem i detalj. Jag har gjort ett urval av övergripande lagar och förordningar som 

utkom under denna period. Materialet i sig är stort så jag väljer ut ett par teman jag kommer 

jämföra mellan. Det jag ska leta efter är vilka likheter och skillnader blir en av 

frågeställningarna om vad man kan finna mellan Norge och Sveriges sätt att lagstifta om de 

valda temanen. Syftet med detta var att om man kan se att våra länder agerar liknande under 

tidsperioden. Hur blev lagarna mottagna av folket, vilka följder fick lagarna och hur 

balanserade staten upp motreaktionerna med nya lagar. Och den slutliga frågeställningen om 

hur valde Norge att balansera sina inkomster och alkoholintaget?  

Problemet med att inte gå direkt till ursprungsmaterialet är att jag kommer utgå från 

författarnas tolkning av grundmaterialet. Detta ger alltid ett problem med att veta vad som var 

den ursprungliga tanken bakom lagen. Men sammtidigt så hade jag gått till 

                                                           
6 Båtefalk, L (2000) s.11. 
7 Dahlgren, S. Florén, A (1996) s.197-198. 
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ursprungsmaterialet så hade det blivit min tolkning. När det kommer till det norska 

lagmaterialet så kan det bli tolkningsproblem då jag inte har kunskapen läsa äldre norska 

juridiska material. Så därmed blir jag hänvisad till översättningar. Men intresset i uppsatsen är 

inte heller en studie av lagarna i sig. Hauge skriver själv i inledningen till sin bok Norsk 

alkohollovgivning gjennom 1000år att problemet med att få fram äldre lagtexter är att de kan 

vara svåra att förstå för de som inte är insatta i ämnet.8 

De författarna jag främst har använt mig av är Johanssons för de svenska lagarna och Hauge 

för de norska. Valet av författarna är att det är de som främst ha skrivit om lagarna i sig. 

Svårigheten med detta blir att det blir inte så mycket jämförande innom vart land. Men 

lagarna är omskrivna i annat material men inte så direkt. Så där med väljer jag att utgå mest 

möjligt från dessa två författare då de just har varit om lagarna i sig som varit deras fokus.  

Internet har använts främst för att finna fram artiklar innom ämnet då många författare idag 

ger ut kortare material där, men också gammalt material som förut varit svårt komma till finns 

nu att tillgå, till exempel tidningar och tidskrifter. Men också för att kompletera och förklara 

ord och händelser. 

Dispositionen i uppsatsen är tematiskt indelad undersökning med kronologisk ordning  

 

Avgränsningar 

Jag har valt att göra en litteraturstudie och det källmaterial jag använder mig av är bland annat 

faktaböcker, avhandlingar och artiklar. Jag har valt att begränsa materialet till litteratur då 

lagmaterialet är stort och återfinns i två länder.  

Som Johansson citerar nykterhetskommitténs betänkande i sin bok ”Systemet lagom”:  

från och med år 1855 till och med år 1911 hava utfärdats icke mindre än omkring 115 förordningar, 

stadgar, kungörelser, cirkulär, skrivelser m.m. angående tillverkning och beskattning av brännvin 

och därmed jämställda drycker, omkring 60 förordningar m.m. angående försäljning och 

tullbeläggning av dylika drycker, 16 förordningar m.m. angående tillverkning och beskattning av 

maltdrycker samt 17 förordningar m.m. angående försäljning av vin och öl. 9 

Detta bara i Sverige under 46 års tid! 10 

Grundmaterialet är alltför stort för en uppsats på denna nivå och för att det ska vara möjligt att 

genomföra uppsatsen inom utsatt tid och omfång. Avgränsningar har delvis gjorts genom 

tidsbegränsning. För att bestämma vilken tidsram jag ska använda så har jag tittat på vilken 

tid i de båda länderna som har liknande lagstiftningar. Jag valde att utgå ifrån den tid då båda 

länderna började organisera lagarna under förbudstiden. Tidslinjen för Sverige och Norge är 

inte helt lik då Norge var tidigare ute med organiserandet av sin lagstiftning och deras sista 

förbudsomröstning låg några år senare. Tidsramen jag kommer att utgå från i Norge är cirka 

1830 till en kort tid efter sista valet cirka 1930. Den svenska tidsramen blir 1855 - 1923. I 

valet av lagar väljer jag bort lagar och förordningar som har med detaljerad ekonomi att göra, 

som till exempel hur mycket skatt de olika dryckerna kom att kosta eller hur många kronor en 

licens skulle vara. Vilka straff olika lagar kunde medföra har jag också valt bort. 

 

                                                           
8 Hauge, R (1998) s. 3-4. 
9 Johansson, L (1995) s. 14. 
10 Ibid. 
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Forskningsläge 

Om den tid som kallas rusdryckernas tid eller förbudstiden finns det i sig mycket forskning att 

tillgå. Men som Lennart Johansson säger så behövs det mer jämförande studier mellan länder 

för att komma vidare i forskningen. Med denna uppsats vill jag bidra till en del av denna 

forskning. En av de jämförelsestudier som finns är Markedet som ikke ville dö som är skriven 

av Professor Per Ole Johansen. Han har gjort en jämförande studie av kriminaliteten i Norge 

och USA under förbudsåren. Brennevinsforbudet i Norge, Det Norska exprimentet med ett 

delförbud mot brännvin och hetvin skriver Professor Per Fuglum om förbudet. Hans 

frågeställning var varför Norge fick ett delförbud, i motsats till Sverige, och i motsats till 

Finland som röstade igenom ett totalförbud. Han belyser förbudskampen både politiskt och 

från organisationers synvinklar, samt vilka verkningar den fick.11  

Lennart Johansson vill i sin bok Staten, Supen och Systemet ge ett vidgat perspektiv på 

alkoholpolitik och alkoholkultur, samt ge ökad kunskap för att bättre förstå skilda perspektiv 

och kulturella processer i användandet av alkohol för samhällsgemenskapen.12 I sin 

avhandling Systemet lagom, som sträcker sig över perioden 1900  - 1922, undersöker han hur 

det kom sig att man i Sverige valde Brattsystemet i stället för ett rusdrycksförbud som 

alkoholpolitisk lösning. Utgångspunkten är den svenska politiken och Lennarts tes är ”att ett 

rusdrycksförbud var ett alltför radikalt politiskt beslut för att passa in i den svenska politikens 

lagomhet.”13 En annan tes som drivs i undersökningen är sysselsättningsfrågan hur kampen 

mot förbudet fick arbetsgivare och arbetstagare att komma varandra närmare.14 

I sökandet efter lösningar i Staten, samhället och superiet tar Lars Båtenfalk sitt avstamp i den 

statliga samhälls- och maktsfärens diskussion och försök till åtgärder kring ett utbrett superi. 

Fokus i avhandlingen ligger på brytningarna av offentligheten. Detta i tiden 1700 - 1900, en 

tid då samhällsstrukturerna var i förändring.15 Lars Båtenfalk tar i sin bok ”Staten, samhället 

och superiet” upp problemen staten brottades med under tiden före förbudstiden. Samtidigt 

som staten gjorde stora förtjänster på brännvinsskatter så började man bli orolig för ett ökande 

drickande med de sociala och sedliga problem som följer ett ökat superi.16 

I Svante Nycanders bok Svenskarna och spriten, den andra utgåvan, skildras den svenska 

alkoholpolitiken med fokus på Brattsystemet och nykterhetsrörelsens förhållande till 

motboken och alkoholpolitiken fram till EU-anpassningen. Första delen av boken skrevs 

redan 1966 och den andra delen 1996. 

Ragnar Hauge har gjort en sammanställning i Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år av de 

norska alkohollagarna från landskapslagarna i medeltidens Norge fram till EÖS-avtalen under 

1990-talet. Hur man reglerat allt från att inte dricka under högtider eller i kyrkan till försöket 

att skydda den norska valutan via reglering av import av alkohol.17 

                                                           
11 Fuglum, P (1995) s. 9. 
12 Johansson, L (2008) s. 9. 
13 Johansson, L (1995)  baksidan. 
14 Johansson, L (1995)  s. 21. 
15 Båtefalk, L (2000) s. 12. 
16 Båtefalk, L (2000) s. 11. 
17 Hauge,R (1998) baksidan. 
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I  Markedet som ikke ville dö gör Per Ole Johansen en jämförelsestudie av den kriminalitet, 

och inte minst den organiserade kriminaliteten, som växte fram i förbudstidens farvatten i 

Norge och USA. Han utgår från hur två så ”olika” länder kunde få liknande konsekvenser. 

Boken är en empirisk uppföljning av Brennevinskrigen.18 I sin krönika Brennevinskrigen har 

Johansen samlat material från tidningar och statistik och skrivit om förbudstidens Norge.19 

Han visar på hur de båda länderna med så olika fotfästen tog steg för steg mot ett förbud och 

att norska folket var positiva till förbudet under krigsåren. Men drickandet i sig minskade inte 

nämnvärt för det. Om förbudet kom att bli ett fiasko eller en succé säger Johansen att det svårt 

att uttala sig om. Under kriget var det på sätt och vis det moraliskt riktiga och kanske till och 

med nödvändigt men efter kriget tappade folket intresset, det höll i sig så pass länge att det 

blev ett ja till förbudet under folkomröstningen men efter det växte missnöjet och vid andra 

folkomröstningen så blev det ett nej. Det norska arvet från förbudstiden är Vinmonopolet och 

hembränning.20 

 

Teori 

Den teori jag har som inspiration är den Lars Båtenfalk tar upp i sin bok Staten, samhället och 

superiet. Om hur svenska staten tiden före folkomröstningarna slets mellan de stora 

förtjänsterna som brännvinsskatterna gav till statskassan och oron för det ökande superiet och 

de sociala och sedliga (moraliska) problem som följde med ett ökat superi.21 Då Norge liksom 

Sverige fick inkomst från rusdryckerna - kan man se liknande tendenser till ett balanserande 

mellan inkomst och drickandet i de norska lagarna under samma tid?  

 

 

 

                                                           
18 Johansen, P-O (1994) s. 3. 
19 Johanssen, P-O (1985) s. 5. 
20 Johansen, P-O (1994) s. 8 – 10. 
21 Båtefalk, L (2000) s. 11. 
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Bakgrund 

Förbudstiden i världen 

Kampen mot brännvinet tog fart i USA i början av 1800-talet. Det som kom att bli startskottet 

var en skrift om brännvinets påverkan på kropp och själ skriven av läkaren Benjamin Rush. 

De första måttlighetsföreningarna bildades 1808 och 1813. 1826 bildades The American 

Temperance Society som snabbt kom att få många anhängare och ett stort inflytande i 

samhällsfrågorna. Arbetet mot brännvinet fördes genom upprättandet av föreningar, och 

upplysningsarbete. Man arbetade även i det offentliga med begränsningar av tillverkning och 

försäljning av brännvin, samt brännvinsskatter. Brännvinsdrickandet minskade men öl- och 

vinkonsumtionen kom att öka. 1851 bildades Independent Order of Good Templars IOGT, 

den största nykterhetsorganisationen än i dag. De fortsatte med upplysningsarbetet om 

alkoholens skadeverkningar. Båda föreningarna spreds till Europa, men även till resten av 

världen. 221919 röstades förslaget The Volstead Act om rusdrycksförbud igenom med två 

tredjedelars majoritet i kongressen. Förbudet upphävdes 5 december 1933 efter 14 år av 

smuggling, gangsterkrig, hembränning och surrogatbrännvin som några av de effekter 

förbudet kom att leda till.23 

Nykterhetsrörelsen fick genomslag även i övriga världen. Några av länderna var Australien, 

Kanada, New Zealand, UK och Sri Lanka. 

Danmark hade utvecklat en mer kontinental stadskultur än övriga Norden och en mer liberal 

syn på alkohol. På landsbygden anordnades det omröstningar arrangerade av 

nykterhetsrörelserna som sågs som rådgivande rörande försäljnings- och 

utskänkningsrättigheter. 1924 kom omröstningsinstitutet att anta dessa som administrativ 

praxis enligt lag. På Jylland och i landskommunerna i Danmark lyckades man införa både 

försäljnings- och utskänkningsförbud, men i Köpenhamnskommunerna fick det inget 

genomslag.24 

I Finland röstades det för förbud redan 1906, men lagen blev inte godkänd av kejsaren så 

Finland fick vänta med förbudet till 1919 då de blivit självständiga. En folkomröstning om att 

behålla eller upphäva förbudet genomfördes 1931. Avskaffande av förbudet segrade och 

genomfördes 1932.25 På Island varade brännvinsförbudet 1915 - 1934.26 

 

Sverige fram till 1855 

Till Sverige kom brännvinet under 1400-talet men inte som dryck utan som en ingrediens till 

kruttillverkningen.27 

                                                           
22 https://sml.snl.no/avholdsbevegelsen. 
23 http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/forbudstiden-i-usa-noll-alkohol-gav-explosiv-
kriminalitet. 
24 http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9396/Kontroll,%20kultur,%20identitet.%20Nordisk% 
20nykterhetsr%C3%B6relse%20mellan%20stad%20och%20landsbygd.pdf. 
25 http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/uppslfinl/forbudsl.htm. 
26 https://sml.snl.no/avholdsbevegelsen. 
27 http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/. 

https://sml.snl.no/avholdsbevegelsen
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9396/Kontroll,%20kultur,%20identitet.%20Nordisk%25%2020nykterhetsr%C3%B6relse%20mellan%20stad%20och%20landsbygd.pdf
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9396/Kontroll,%20kultur,%20identitet.%20Nordisk%25%2020nykterhetsr%C3%B6relse%20mellan%20stad%20och%20landsbygd.pdf
https://sml.snl.no/avholdsbevegelsen
http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/
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Brännvinets ekonomiska aspekt började ses som lukrativt av både kungamakten och 

regeringsmakten från 1500-talet och de första brännvinsacciserna (skatt) finns daterade från 

1600-talet.28 Den första rusdrycksförordningen som behandlar begränsning av 

brännvinsskänkning kom år 1622, och 1638 kom första skatten för bränning som gällde både 

försäljning och husbehov.29 

1747 - 1756 kom förslag om upprättandet av kronobränneri, det vill säga statligt bränneri - 

detta för att underlätta kontrollen av inkomsterna till statsmakten både från tillverkning och 

försäljning. Det startades ett par kronobrännerier på försök men de gav inte de effekter som 

önskades. 1752 kom det dessutom ett kungligt regale som luckrade upp 

brännvinslagstiftningen och konsekvensen blev att hemtillverkat brännvin kunde säljas i stort 

sett oreglerat.30 

1756 och 1772 införde man bränneriförbud på grund av missväxt men förbudet hade liten 

effekt och folk att fortsatte bränna som tidigare.31  

Gustav III gjorde ett försök under sin regeringstid i slutet av 1700-talet att låta staten överta 

all brännvinstillverkning och försäljning.32 Under riksdagen 1771 - 1772 var frågan uppe om 

ett tillverksförbud av brännvin. Den kritiska sidan mot förbudet ansåg att befolkningen själva 

var i stånd att reglera sitt behov av spannmål så att det fanns mat innan man sände resterande 

spannmål till brännvinstillverkning. Man ville dock be kungen att be folket att vara 

sparsamma med spannmålen. 1772 kom dock förbudslinjen att segra med 

brännvinsbrännings- och försäljningsförbudet. Missnöjet bland folket ledde till 

lönnbränning.33 1776 gjordes ett försök att införa ett statligt monopol, till största delen av 

statsfinansiella skäl, men redan 1787 gav man upp och bränningen blev åter fri. I slutet av 

1700-talet kom en ny metod för brännvinstillverkning. Man började använda potatis, och nu 

ökade bränningen markant.34  

Från gustaviansk tid fram till 1800-talets första hälft kom brännvinstillverkningen att bli 

Sveriges första stora konsumtionsindustri och ett lukrativt beskattningsobjekt.35 1824 

upphörde kronobränneri- och magasininrättningen då detta sågs som ett skadligt monopol som 

stred mot grundlagen.36  

Under 1800-talet lärde man sig att tillverka bättre och billigare brännvin, och alkoholintaget 

ökade.37 

 

  

                                                           
 
28 Båtefalk, L (2000) s. 93. 
29 Nationalencyklopedin band 3 s. 390. 
30 Båtefalk, L (2000) s. 99. 
31 Nationalencyklopedin band 1 s. 216. 
32 http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/. 
33 Båtefalk, L (2000) s. 105 – 111. 
34 Nationalencyklopedin band 1 s. 216. 
35 Båtefalk, L (2000) s. 11. 
36 Båtefalk, L (2000)  s. 113. 
37 http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/. 

http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/
http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/
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Norge fram till 1830 

Arkeologiska fynd visar att det funnits öl i Norge i minst 2 500 år.38 I Norge under medeltiden 

finner man i Frostatingsloven som är skriven ca 1000 - 1200 att det fanns ett förbud mot att 

dricka öl under tinget.39 Några lagar mot tillverkning och handel inom landet fanns inte ännu, 

men för import så fanns det restriktioner som bland annat att inte importera onödiga produkter 

som öl, och att inte exportera nyttiga saker till länder som man inte kunde importera nyttiga 

saker från.40 Men man verkade inte se alkoholen som något större socialt problem under 

medeltiden. Orsakerna till det kan vara flera, exempelvis så var tillgången ganska begränsad 

och kyrkan hade stor kontroll över människornas liv.41 

Under reformationen kom Danmark att dominera delar av Norges politik då de båda länderna 

befann sig i en union som Norge upprepade gånger försökte lämna.42 Från 1500-talet blev det 

vanligare med beskrivningar om överdriven alkoholkonsumtion, främst bland de högre sociala 

skikten. Det blev fler och fler fall av misshandel och dråp knutet till fylla.43 Under 

reformationen så förändrades levnadsmönstren i Norge, kyrkan tappade delar av sin makt, 

handeln ökade och fler bodde i städerna. Detta torde vara en av orsakerna till de förändrade 

alkoholvanorna.44 1551, med flertalet justeringar under nästkommande 100 år, kom det från 

danskt håll en lag med förbud om alkohol under kyrktid. Då marknader oftast hölls dessa 

dagar löste man problemet genom att förbjuda marknader på söndagar och helgdagar.45  Fram 

till 1530-talet hade Norge gradvis gått från union till lydrike, en provins, till Danmark, och det 

norska riksrådet blev avskaffat. De norska lagmännen blev under tid ersatta av lagmän med 

dansk tillknytning, och den danska lagen blev införlivad i den norska lagen.46 Lagarna för 

handel av alkohol var främst till för att tullar och accis47 skulle tillfalla kungen och inte hamna 

i utländska händer.48 Ett ytterligare problem var att kontrollen av kvaliteten var dålig och det 

var inte ovanligt att man spädde ut framför allt vin eller sa att billigt vin var finare och dyrare. 

För att komma tillrätta med problemen kom det att införas försäljnings- och skänktillstånd, 

och det skulle föras kontroller att reglerna följdes. 1615 kom en lag som sa att importerat öl 

och vin skulle kontrolleras och sedan skulle en takstskala för vad de var värderade till sättas 

upp på rådhuset så alla visste vad de skulle förhålla sig till prismässigt.49 

Fram till 1500-talet var brännvin i stort sett okänt i Norge. Möjligtvis fanns det hos apotekare 

som medicin. Under 1500-talet börjas det nämnas i lagen men det var inte en allemansdryck 

och troligtvis mycket dyrt. Först 1665 kom de första lagarna, främst i Danmark, som tyder på 

att brännvin börjat bli relativt vanligt. I Norge tog det lite längre tid innan bränningen kom 

igång på allvar. Under början av 1700-talet kom det i Norge flera korta förbud mot 

brännvinsbränning. Under senare delen av 1700-talet kom hembränningen att bli mer 

                                                           
38 Hauge,R (1998) s. 9. 
39 Hauge,R (1998)  s. 17. 
40 Hauge,R (1998) s. 25. 
41 Hauge,R (1998)  s .39. 
42 Hauge,R (1998)  s. 37. 
43 Hauge,R (1998)  s.40. 
44 Hauge,R (1998)  s.43. 
45 Hauge,R (1998) s.47. 
46 Hauge,R (1998)  s. 53-54. 
47 Inhemsk tull. 
48 Hauge,R (1998)  s. 57. 
49 Hauge,R (1998) s. 58 – 59. 
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accepterad. Det förekom dock förbud under kortare tid vid behov.50 Detta för att danskarna 

ville skydda sina egna brännvinsproducenter.51  

Under Napoleonkriget blev Danmark/Norge indraget. Blockaden som gjordes av 

engelsmännen kom att ge livsmedelsbrist och flera brännvinstillverkningsförbud kom och 

gick.52 1814 separerades Norge från Danmark och nu blev brännvinet sett som en viktig 

lantbruksprodukt. Brännvinsbränningen blev fri, och sågs som en ekonomisk fördel av 

stortinget. En av de positiva saker man också såg var åkerbrukets utveckling.53 För att styrka 

det norska åkerbruket och inte konkurrera ut de inhemska produkterna kom man att förbjuda 

importvaror som genever och kornbrännvin.54 

 

 

  

                                                           
50 Hauge,R (1998)  s. 88 – 91. 
51 Hauge,R (1998)  s. 120. 
52 Hauge,R (1998)  s. 131 – 134. 
53 Hauge,R (1998) s. 135. 
54 Hauge,R (1998) s. 137. 
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Undersökning 

Kontroll 

Tider och rekommendationer 

Sverige 

I 1905 års förordning begränsar man även tiderna för detaljhandel och skänkning av 

rusdrycker. Detaljhandel för brännvin får ske enbart mellan 9.00 - 19.00 dag före heldag eller 

lördagar mellan 9.00 och 15.00. Men de kom att kortas ned till 9.00 - 17.00 respektive 9.00 - 

14.00. För skänkning är tiderna 12.00 - 22.00, men på söndagar och helgdagar och innan kl. 

15.00 på vardagar så får brännvin endast serveras till kunder som äter. Man ändrar inte heller 

lagen om friskt dricksvatten på utskänkningslokalerna. För öl och vin så får detaljhandeln nu 

försäljningstider måndag till fredag 9.00 - 19.00 samt lördagar och dagen före helgdag 9.00 - 

15.00. Försäljning stramas vidare åt till 9.00 - 17.00 och lördag och dag före helgdag 9.00 - 

14.00, och för skänkning av vin och öl kl. 9.00 - 22.00 (innan kl. 15.00 på vardagar enbart i 

samband med måltid). Skänkning på söndag och helgdag får endast ske i samband med 

måltid.55 

1917 stramas tiderna upp och nu får försäljningen på vardagar vara mellan 09.00 och 17.00 

och söndag/helgdag så stängs försäljningen ned kl.14.00. Även skänkningen kommer att 

tidsregleras. För öl och vin 09.00 - 22.00 och för brännvin 10.00 - 22.00 på vardagar. För 

skänkningen söndag och helgdag införs också regeln att dryckerna inte får intas utan lagad 

mat före klockan 15.00. Efter denna tid ska det finnas tillgång till lagad mat men inget tvång 

att äta för att få dricka.56  

November 1920 sänds det ut ett cirkulär57 från kontrollstyrelsen med rekommendationer om 

hur mycket som ska skänkas. Vid lättare måltider efter kl. 15.00 så beräknas 7,5 cl uppdelat i 

3 glas vara lämpligt och vid en större måltid 3 stora glas på sammanlagt 15 cl. Intar man 

måltid innan kl. 15.00 så är det begränsat till 5 cl uppdelat på 2 glas. Rekommendationerna 

mäts för en man och för kvinnor så halverar man av praxis rekommendationen, även om 

kvinnor inte var nämnda i cirkuläret.58 

 

Norge 

Den 19 januari 1837 införs regler om att platser med skänktillstånd för brännvin nu inte får ha 

kvar kunder efter kl. 22.00 och för söndagar och helgdagar gäller kl. 17.00. 59 

Den 6 september 1845 blir tidsbegränsningar för försäljning också en del av lagen. Nu blir det 

förbjudet sälja brännvin efter klockan 22.00 på vardagar och lördagar, och man får heller inte 

sälja innan klockan 17.00 på söndagar och helgdagar. Den sistnämnda kommer att justeras 26 

                                                           
55 Johansson, L (2008) s. 164-165. 
56 Ibid. 
57 Cirkulär är ett av myndigheter utsänt informations blad. 
58 Johansson, L (2008) s. 171. 
59 Hauge,R (1998) s. 143 – 144. 
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augusti 1854 då det blir helt förbjudet att sälja på söndagar och helgdagar. Och 28 september 

1857 så blir det förbjudet att sälja brännvin innan klockan 8.00 på morgonen.60 

17 maj 1904 ändrar man även tiden för försäljning dagen innan söndag och helgdag till 

klockan 13.00 (tidigare pågick försäljningen till 17.00), och vardagar så får brännvin endast 

omsättas mellan klockan 8.00 och 22.00.61 

4 augusti 1914 inför den norska regeringen, på grund av krigsutbrottet, snabbt en provisorisk 

lag om tillfälligt förbud för skänkning och försäljning av brännvin, men också tillverkning av 

brännvin och öl.62 I september så kommer det första kungliga dekretet som ger öltillverkarna 

tillstånd att återigen brygga av korn. Brännvinsförsäljning blir tillåten 10.00 - 12.00 tisdagar-

fredagar i ett dekret 10 oktober och 14 november 1914 blir det åter tillåtet att skänka brännvin 

tisdag - fredag.63 I det kungliga dekretet som kommer 7 juni 1916 så kommer nya tider för 

försäljning och skänkning tisdag - fredag kl. 10.00 - 12.00.64 

 

Klassificering 

Sverige 

I 1917 års förordning införs klassificering av maltdryck. Den kommer att heta Klass I 

svagdricka och innefattar allt under 2,25 volymprocent. Denna kategori var skattebefriad. 

Klass II pilsnerdricka 2,25 - 3,6 volymprocent och klass III som betecknas som öl och är över 

3,6 volymprocent. Klass III-ölen är den enda maltdryck som räknas som rusdryck, och får 

därmed endast säljas på systembolaget.65 Man bestämmer nu också vad som kommer att gälla 

som rusdryck, och huvudprincipen är att alla drycker över 3,6 volymprocent nu ses som 

rusdryck. Pilsnern kommer dock att hamna utanför den nya mer restriktiva bestämmelserna då 

procenthalten ligger under 3,6.66  

Norge 

Lagen den 6 september 1845 kommer också att innefatta att all dryck som blandas med 

brännvin nu räknas som brännvin, detta för att komma tillrätta med dem som blandar brännvin 

med diverse andra drycker och sedan säljer dem som vin för att komma undan 

brännvinslagen. 

28 juni 1912 bestämmer man sig för att öka kontrollen på öltillverkningen efter påtryckningar 

om att skatten på öl ligger på malten i stället för på den färdiga produkten. Detta ändras nu 

och nykterhetsrörelsen önskar dessutom beskattning på alkoholprocenten. Ölen får tre klasser 

och man utgår från viktprocent, 1917 ändrades det till volymprocent. Klass I upp till 2,5 

volymprocent, klass II 2,5 - 4,75 volymprocent och slutligen klass III 4,75 - 7,0 

                                                           
60 Hauge,R (1998)  s. 150 – 152. 
61 Hauge,R (1998)  s. 166 – 167. 
62 Hauge,R (1998)  s. 176 – 177. 
63 Hauge,R (1998)  s. 180. 
64 Hauge,R (1998) s. 181. 
65 Johansson, L (2008) s. 166. 
66 Johansson, L (2008)  s. 159. 
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volymprocent. Lagen sätter också en maxgräns på tillåten alkoholstyrka i öl till 7,0 

volymprocent. 67  

 

Bolag och sällskap 

Sverige 

En ny försäljningsförordning träder i kraft 1895, ända sedan 1855 så har det bildats bolag för 

att hantera detaljförsäljningen. Men nu väljer man att alla bolag ska tillämpa 

Göteborgssystemet68, och genom att sätta en fast årsavgift så vill man förhindra en ökad 

försäljning. 69 Men samtidigt som staten vill begränsa vinsterna för bolagen så får de in stora 

summor till statskassan.70 Bolagets ändamål definierades med ”att i sederlighetens intresse 

ordna och övervaka minuthandeln med och utskänkningen av brännvin inom staden och må 

icke avse att bereda vare sig delägarna vinning utöver årlig ränta med högst fem procent å de 

av delägarna tillskjutna kontanta medel eller staden någon ekonomisk fördel”71 

Under sista åren av 1890-talet gör brännerinäringen försök att bilda karteller, detta på grund 

av att priserna är så pressade så man vill försöka hjälpas åt i den hårda konkurrensen, men 

stora stridigheter mellan de olika parterna gör det svårt att genomföra. På 1910-talet kommer 

brännerinäringen att samlas under det som kom att kallas ”sprittrusten”.72 För att komma till 

rätta med monopoliseringstendenserna bildas en pris- och inköpsnämnd som centralt ska köpa 

in spritdrycker åt de lokala systembolagen. Detta sker på initiativ av kontrollstyrelsen.73 

1915 beslutar riksdagen att hela landet från och med den 1 januari 1916 ska delas in i 

kontrollområden, och man får som köpare tilldelat ett bestämt bolag baserat på var man är 

bosatt. Det införs också obligatorisk individuell kontroll av inköpen av brännvin. Hur 

kontrollen ska ske får de olika bolagen redovisa på det sätt de finner bäst.74 

1917 rusdrycksförsäljningsförordning kom att ses som en ramlag som kan tolkas. När ett 

bolag ansöker om oktroj75 så ska detta behandlas av stadsfullmäktige, och där kan kommunen 

gå in och besluta om inskränkningar i detaljhandeln. Vid ny oktrojperiod är systembolagen 

beroende av hur den politiska majoriteten ser ut i stadsfullmäktige. Det är inte ovanligt med 

hårdare alkoholpolitik i kommuner än vad lagen säger, men det är inte tillåtet att ha en 

liberalare politik. Detta gäller fram till 1938 då den kommunala beslutanderätten över 

detaljhandeln tas bort.76 

                                                           
67 Hauge,R (1998) s. 168 – 169. 
68 Göteborgsystemet var en form av bolag som skötte om försäljning och skänkning av rusdrycker. Vinsten 
skulle gå till stadens arbete för att förbättra för arbetarklassen. 
http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Goteborgssystemet---den-verkliga-foregangaren/. 
69 Johansson, L (2008) s. 81. 
70 http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/brannvinets-betydelse-for-uppsalas-industrialisering/. 
71 Johansson, L (2008) s. 81. 
72 http://runeberg.org/tektid/1929a/0495.html. 
73 Johansson, L (2008)  s. 173. 
74 Johansson, L (2008)  s. 146 – 147. 
75 Är ett tillstånd som myndigheter kan lämna ut för att man ska kunna bedriva viss ekonomisk verksamhet, 
t.ex. bankrörelse. Combi lexikon Band 2, s. 625. 
76 Johansson, L (2008) s. 258 – 259. 

http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Goteborgssystemet---den-verkliga-foregangaren/
http://runeberg.org/tektid/1929a/0495.html
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Norge 

I Kristiansand kommer en motreaktion på att sällskap inte får ha licens. Alla licensinnehavare 

i Kristiansand går ihop och kräver att brännvin endast ska säljas via speciella sällskap och 

vinsten från omsättningen ska användas till ”goda gärningar”.  Så 3 maj 1871 utvidgar man 

lagen med att man nu kan ge licenser till sällskap. Detta system kommer att kallas för 

gøteborgssystemet och vinsten ska gå till allmännyttiga föremål. Inspirationen kommer från 

det svenska göteborgssystemet. De specifika sällskapen kom att heta brännvinssällskap. En 

komplettering av lagen kom 4 maj 1872 då man även ger brännvinssällskapen licenserna för 

att skänka öl, vin, mjöd och cider. Försäljning av dessa varor kräver inte licens så det är upp 

till sällskapen själva att välja om de vill sälja dem. 1 juni 1876 öppnar man upp för sällskap 

som bara önskar att skänka öl och vin.77  

Efter att lagen 1871 tillåter sällskapen att få licens för att sälja brännvin så beslutas det att de 

inte får behålla all vinst och i och med det så stryper man sällskapens profitering. Pengarna 

går till kommunens kassa, och man får dessutom en större kontroll på skänkning och 

försäljning. Idén blir populär och sprids över större delen av Norge.78 

24 juni 1894 kommer en ny lag där det enda sättet att sälja brännvin är via 

brännvinsällskapen.79 Detta efter påtryckningar av nykterhetsrörelsen att varje kommun ska 

ha sin egen sällskapsordning och att folkomröstning i kommunen ska gälla omsättningen av 

brännvinet. Ölen och vinet lämnas utanför denna gång. För folkomröstningen för 

omsättningen kommer följande regler att gälla: alla över 25 år har rätt att rösta, detta gäller 

båda könen och det som bestäms ska gälla i fem år. Men till skillnad från 1871 då hela vinsten 

kommer kommunen till godo så kommer nu 65 % av vinsten att gå till staten och resterande 

35 % går till kommunen och sällskapen. 1904 ökas andelen till staten till 75 %.80 Orsaken till 

denna reglering var att kommunerna börjat använda sig av vinsten för kommunens bästa och 

inte för att begränsa försäljningen av brännvin.81 En av de frågor som drivs vid sidan av 

nykterhetsfrågan är hur man ska hantera att staten kommer att tjäna stora summor på skatter 

och avgifter (1910 är det ca 15 % av statens samlade inkomster). Även kommuner, landsting 

och hushållningssällskap får stora inkomster från spritnäringen.82 1913 lagstiftas det också att 

nu ska all vinst gå till staten och som ersättning får kommuner och landsting utbetalda anslag. 

Denna lag införs 1 januari 1915.83 Enligt 1921 ska hela vinsten gå till staten.84  

Den 2 augusti 1918 kommer en ny lagändring. Denna lag kommer i första hand att handla om 

sällskapen. För röstning i kommuner om de önskar ändra på sin sällskapsordning, att införa 

eller förbjuda sällskap, så krävs en ny folkomröstning. Kravet blir att en majoritet ska avgöra 

valet, de röstberättigade som inte beger sig till vallokalerna kommer automatiskt räknas till 

den sida som är den gällande sedan tidigare. Det blir också lag på att om sällskapen ska få 

behålla sin licens krävs en majoritet av de röstande. Ett ytterligare krav för att få ha ett 

sällskap är att det ligger i ett område med minst 4 000 personer, så områden med färre 

                                                           
77 Hauge,R (1998)  s. 161 – 162. 
78 www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248.. 
79 Ibid. 
80 Hauge,R (1998) s. 164 – 165. 
81 www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248.. 
82 Johansson, L (2008) s. 182. 
83 Johansson, L (2008) s. 186. 
84 Hauge,R (1998) s. 164 – 165. 

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248
http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248
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personer får sina sällskap nedlagda. Import av brännvin har fram till 1918 varit fri, nu 

kommer den att bara få ske via sällskap.85  

 

Sammanfattning 

Tidsbegränsningar är något som båda länderna använder för att begränsa befolkningens 

alkoholinköp. I Norge är man ute redan 1837 med begränsningar av brännvin, medan man i 

Sverige inte inför tidsbegränsningar förrän 1905. Tidsbegränsningen för öl och vin kommer 

båda länderna att vänta längre med. En stor skillnad är Sveriges lag om lagad mat, som 

beskriver att det inte alltid är tvunget att äta utan bara att möjligheten ska finnas. 

Rekommendationer för hur mycket som ska serveras finner vi bara i Sverige. Det mest 

anmärkningsvärda är att de bara är skrivna för män. Kvinnorna blir av praxis serverade 

halvparten.  

Båda länderna kommer att klassificera ölen, och har näst intill samma klassindelning. I Norge 

kommer man dock att införa en maxgräns för öl på 7,0 volymprocent, en begränsning som 

inte införs i Sverige. Klassificeringen underlättar för skatter och avgifter, om man vill 

begränsa en del eller sätta olika skattsatser i de olika klasserna. Blandningar med brännvin blir 

ett problem i Norge, och de väljer att klassificera allt som blandas med brännvin som 

brännvin för att inte gå miste om intäkterna från avgifterna. I Sverige drar vi gränsen vid 

alkoholhalten 3,6 - allt över det räknas som rusdryck oberoende av typ av dryck. 

Båda länderna kom att se fördelarna med att ha ett bolagssystem som sköter om försäljningen. 

I Sverige är vi dock tidigare ute med olika bolagstyper, fram till 1895 då det lagstiftas att det 

nu är göteborgssystemet som ska gälla. I Norge väljer de bort sällskap fram till dess att 

påtryckningarna får dem att välja detta alternativ år 1871. Det stora problemet som båda 

länderna får erfara är bolagens stora vinster. Bolagen ser mera till sina vinster än till att 

begränsa alkoholförsäljningen, detta kom båda länderna att strypa genom att stegvis föra över 

alla inkomster till staten. I bägge länderna är det kommunerna som sköter om bolagens 

licenser. 

 

Rättigheter 

Licenser 

Sverige 

I 1855 års förordning så gör man en delning mellan försäljning för avhämtning, detaljhandel, 

och skänkning. För skänkning och försäljning av mindre kvantiteter krävs nu rättigheter. 

Rättigheterna kan vara priviligierade eller kommunala. Den kommunala rättigheterna 

auktioneras ut, men de som bor i en stad kan välja att skapa ett bolag som sköter om 

rättigheterna. Avgifterna från försäljningen delas ut enligt olika system beroende på stad, län 

och kommuner. Då försäljningsrättigheterna till tre fjärdedelar hamnar i städerna så blir 

                                                           
85 Hauge,R (1998) s. 176 – 177. 
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landsbygden i stort sett helt ”torrlagd”. Folket dras till städerna för att handla och dricka vilket 

leder till stora problem för städerna.86 

Gränsen vad som ska räknas som partihandel och detaljhandel kom 1874 att sättas till 250 

liter. Man bestämmer även att mindre partihandel ska vara under samma kategori som 

detaljhandel.87 

1905 års förordning gör nu att man separerar detaljhandel och skänkning helt, det blir inte 

längre tillåtet att köpa med sig brännvin från utskänkningsställena och skänkning gäller bara 

om man intar förtäring.88 Dessutom blir det tvingande för all detaljhandel att gå genom ett 

bolag.89 Kommunerna får också vetorätt när det gäller utskänkningstillstånd för öl och vin, 

tillstånden i sig får man lämna in till länsstyrelsen som kan bevilja skänkning upp till 3 år.  

Det finns dock ett undantag i skänktillståndet för öl och vin från 1905: har man ett 

brännvinstillstånd så faller öl och vin in under samma tillstånd. Men även gästgivare och i 

vissa fall tillverkare berörs inte av den nya förordningen.90  

Från 1919 kommer en förordning som gäller pilsnerdricka och kräver ett tillstånd från stads- 

eller kommunalfullmäktige eller kommunstämma för all försäljning och skänkning. Detta ger 

kommunerna möjlighet att kontrollera pilsnern. Skänkningen av pilsnern blir koncentrerad till 

stationssamhällen och städer.91 

Norge 

19 januari 1837 kommer vem som ska ha rättigheterna för försäljning och skänkning av 

mindre än fem potter92 att bestämmas av fattigkommissionen, genom fogdarna på landet och 

en domare som gör en årlig inventering på rättigheterna som sedan utredas av 

fattigkommissionen i städerna. De som vill skänka eller sälja brännvin betalar från och med 

nu en avgift till kommunen. För brännvinstillverkningen ändras lagen om avgifterna till staten 

så att stortinget, utan att behöva ansöka hos kungen, kan ändra på avgifterna utan att det är 

lagbestämt hur mycket avgiften ska vara på när det gäller ”småtillverkning”, mindre än 60 

potter. För dem som tillverkar större kvantiteter står det i lagen hur mycket de ska 

avgiftsbeläggas, detta utifrån hur stor kapacitet de har att tillverka brännvin. 93 

I ett kungligt dekret94 19 december 1837 bestäms att licenserna på landsbygden inte längre 

kan ges på livstid och att de kan tas tillbaka om det anses vara nödvändigt.95 

6 september 1845 så kan vissa personer, som exempelvis lanthandlare och gästgiverier, få 

tillstånd att sälja mindre partier.96  

                                                           
86 Nycander, S (1986) s. 18 – 19. 
87 Johansson, L (2008) s. 52 – 53. 
88 Johansson, L (2008)  s. 50. 
89 Johansson, L (2008)  s. 83. 
90 http://sverigesbryggerier.se/ol/olpolitik-genom-tiderna. 
91 Johansson, L (2008) s. 166. 
92 Potter = 0,965 liter i Norge. 
93 Hauge,R (1998)  s. 143 – 144. 
94 Ett påbud eller förordning av en myndighet combi lexikon band 1, s. 151. 
95 Hauge,R (1998) s. 143 – 144. 
96 Hauge,R (1998) s.150 – 152. 
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Den 9 juni 1866 så ändrar man lagen när det gäller rätten, och det räcker inte med att man har 

ett ”borgerbrev” (medborgarskap i staden) utan man får ansöka om en licens för 

brännvinsomsättning. Licensen ska gälla fem år. 97  

1869 kommer lagen också att gälla skänkning av öl och vin i städerna, och för landsbygden 

gäller det både skänkning och försäljning men tidsramen för öl- och vinlicenserna gäller i tre 

år. De som kan ansöka om licenser är myndiga män och änkor, licenserna kan inte ges till 

sällskap. 98   

1 maj 1880 så är många av de gamla licenserna och rättigheterna för brännvin som är 

tidsbestämda slut och då väljer man att införa en ny lag som ger kommunerna rätt att återkalla 

licenser. Den 23 maj 1881 kommer det även att gälla för öl och vin. Många kommuner kom 

att oroa sig för att då man öppnar möjligheterna för kommunerna att expropriera rättigheterna 

så måste de gå in med ersättning.99  

När det gällde skänkning av öl och vin i 1904 års lag så behövs endast ett beslut från 

kommunstyrelsen. Licenserna kan utformas på olika sätt. Ett av kraven är seriösa myndiga 

män och kvinnor. De kan variera från allmänna licenser till begränsade licenser av vem de får 

sälja till eller hur länge licensen ska gälla, maxtiden är dock tre år för privata försäljare och 

för sex år för sällskapen. Vilken alkoholhalt licensen ska gälla skrivs även in i licensen, 

gränsen över eller under är 2,25 viktprocent som senare blev 2,5 volymprocent. Bryggerier 

och de som tillverkar fruktviner, cider eller mjöd har fri försäljning både på landet och i 

städerna. Kommunstyret ute på landsbygden kan dock gå in och bestämma att det ska finnas 

tillstånd för försäljning av öl, men det är fritt för kommunerna att välja. För vinförsäljningen 

så går rättigheterna under lanthandelsrätten och i städerna handelsrätten, men de som redan 

har skänktillstånd får även sälja vin.  För att sälja från ett bränneri på landet så kommer lagen 

att gälla minimum 250 liter per köp, kravet är också att allt ska säljas i ett kar och till en 

person. Innan så hade man gått ihop för att köpa från bränneriet. De enda som har möjlighet 

köpa mindre partier på landet är de som har ett äldre tillstånd för försäljning och skänkning 

”tills vidare”, och dessa gamla licenser får ett slutdatum vid årsslutet 1906. De som även i 

framtiden önskar få liknande licenser kan sända in en ansökan till kommunen, som om den 

anser att det är passande ger tillstånd att söka kunglig licens. Dessa licenser är dock endast för 

dem som besöker eller är gäster på hotell, gästgiverier eller kurorter.100 

För att komma till rätta med alla olika försäljning och skänktillstånd som kommit till genom 

de olika lagändringarna så lagstiftar man 7 juni 1917 att alla gamla tillstånd ska upphöra inom 

ett år. För de som har tillstånd som varade längre kan de söka om ersättning av staten. När 

denna lag är införs så kom all omsättning av brännvin, vin och öl (över 2,5 volymprocent) att 

hamna under kommunalt styre.101  

 

 

                                                           
97 Hauge,R (1998) s. 161 – 162. 
98 Ibid. 
99 Hauge,R (1998)  s. 163. 
100 Hauge,R (1998) s. 166 – 167. 
101 Hauge,R (1998) s. 175. 
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Partihandeln  

Sverige 

1874 blir partihandeln uppdelad i två grupper, över eller under 100 kannor102. Ingen av 

grupperna blir avgiftsbelagd för försäljaren, men för partihandel är man tvungen skaffa sig 

tillstånd om det gäller under 100 kannor. Dessutom så förbjuds försäljning av brännvin som 

ska förbrukas på annan ort. Det blir ett sätt att reglera att flera personer kan gå ihop genom 

ombud och köpa över 15 kannor som då blir skattefria för köparen, något som även förmögna 

samhällsmedborgare gör.103 

 

Norge 

Den 6 september 1845 får även brännvinsbrännarna en justering, och från och med nu får de 

inte sälja små partier. Innan så var minimum fem potter, men nu ökar det till 40 potter. Detta 

kommer gälla både på landsbygden och i städerna. Önskar man sälja mindre än 40 potter och 

bor i en stad så får man inte bedriva annan försäljning. Ute på landet i småbyarna och i de 

norska ladestederna104 

1918 får även sällskapen rätt till partiförsäljning som nu är 250 liter minimum. Det blir även 

andra begränsningar, till exempel blir det förbjudet att sända brännvin med post eller annan 

transport.105  

 

Detaljhandel 

Sverige 

1885 års förordning är enbart tillägnad vin, och är främst till för lanthandlare som vill föra 

detaljhandel med vin under tio liter. Tillståndet söks hos kommunalnämnden.106 Fram till nu 

är det fritt att sälja brännvin i minimum en kanna, i den nya försäljningslagen blir den 

skattefria minimigränsen 15 kannor.107 

1893 kommer nästa förordning av Kungl. Maj:t om försäljning av kvantiteter under 10 liter. 

108 Nu kommer ölvagnarna att ta över den största delen av ölförsäljningen då lanthandlarna 

har svårt att sälja större kvantiteter. Ett sätt att komma runt avgifterna är att gå ihop - en 

person köper in och man delar sedan mellan varandra. I förordningen kommer nu 

maltdrycksförsäljning på landsbygden jämställas med vin. Det kommer protester från 

allmänheten om förargelseväckande uppträdande och oljud omkring ölvagnarna och 1903 

                                                           
102 Kanna = ca 2,6 liter i Sverige. 
103 Johansson, L (2008) s. 52 – 53. 
104 Laddested var en ort i Norge som hade rätt att driva handel, fast med vissa begränsningar. Men hade inte 
samma rättigheter som en köpestad. Hela Norgesleksikon band 8 s. 384. 
105 Hauge,R (1998) s. 176 – 177. 
106 Johansson, L (2008) s. 57. 
107 Nycander, S (1986) s. 18 – 19. 
108 http://sverigesbryggerier.se/ol/olpolitik-genom-tiderna. 
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kommer svaret från hans Kungl. Maj:t att nu blir det förbjudet att resa runt på landsbygden 

och sälja vin och öl.109  

Detaljhandeln med vin i handelsbodar i samband med att man köper andra varor kommer att 

förbjudas 1916.110 

1917 kommer en ny förordning där huvudprincipen är att ”All försäljning av rusdrycker skall 

ordnas så, att därmed åstadkommes så ringa skada som möjligt”111 Nykterhetsnämnden får i 

uppgift att se till att nykterheten hålls i kommunen och där personer inte följer lagen så kan de 

få köpförbud i upp till tre år.112 Det införs också en åldersgräns för pilsnern på 16 år. 113 

 

Norge 

De som säljer brännvin är från den 19 januari 1837 ansvariga för att se till att de som de säljer 

till inte dricker på platsen för försäljningen. Nytt är också att minsta gränsen för 

småförsäljningen från bönderna på landet ökar till fem potter och inne i städerna ökar den från 

20 potter till 40 potter. För försäljning på gästgiverier och värdshus gäller att personerna som 

handlar inte får bo i närområdet (1,5 mils omkrets).114  

Den 6 september 1845 införs det tillägg och förändring i brännvinsomsättningen. En sak man 

vill komma åt är näringsidkare som gör reklam för skänkning av billigt brännvin för att locka 

till sig kunder. Den nya lagen tvingar försäljarna att välja mellan att kombinera handel med 

brännvinsförsäljning eller att sälja och skänka brännvin.115 

1848 blir försäljningen av brännvin licensbelagd och licensen kostar en avgift. Det leder till 

att många försäljningsställen tvingas lägga ner, och landsbygden drabbas hårdast. 

Försäljningen påverkas också av att fler och fler blir restriktiva mot brännvinet i och med 

måttlighetsrörelsen och senare nykterhetsrörelsen.116  

Öl och vin var fram till 24 september 1851 fritt från reglering, och sågs som ett hälsosamt 

alternativ till brännvinet.117 Men i samband med de strängare reglerna omkring brännvinet 

kommer många att vända sig till ölen och vinet. Under början av1840-talet gör det bayerska 

ölet sitt intåg i Norge. Det norska hembryggda överjästa ölet har kort hållbarhet men det nya 

underjästa ölet håller längre och har högre alkoholhalt. Ett sätt att komma förbi brännvinets 

regler är att blanda ut det med vin eller saft, och därmed uppstår en ny produkt som kallas 

brännvinsvin. För att komma tillrätta med dessa nya problem så kommer en ny lag som ger 

kommunerna rätt att lägga en avgift på dem som säljer öl. Denna lag kompletteras 7 juli 1854 

och kommer då att gälla även vin. 118   

                                                           
109 Johansson, L (2008) s. 56 – 60. 
110 Johansson, L (2008) s. 161. 
111 Johansson, L (2008) s. 172. 
112 Johansson, L (2008) s. 277. 
113 Johansson, L (2008) s. 166. 
114 Hauge,R (1998)  s. 143 – 144. 
115 Hauge,R (1998)  s. 150 – 152. 
116 www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248.. 
117 Hauge,R (1998) s. 153. 
118 Hauge,R (1998) s. 161 – 162. 

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248
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I 1904 års lag för försäljning av brännvin i städerna så gäller fortfarande folkomröstning, men 

man utökar från fem år till sex år. 119 

Även för personer som vill köpa brännvin införs 1918 kontroller och man kan nekas köpa. 

Nytt i lagen är att under krigsåren får kungen rätt att sätta minimipris och ange mängden 

brännvin som får säljas och skänkas under en tidsperiod. Det är en kunglig ransonering. 

Lagarna i sig betyder inte så mycket då det är ett tillfälligt brännvinsförbud på grund av 

kriget.120 

Kommunerna får 1918 en ny ordning där de kan hålla en omröstning om det ska vara tillåtet 

att skicka brännvin in i kommunen, detta för att förhindra att folk köper utifrån. 121  

 

Skänkning 

Sverige 

I 1855 års förordning så håller man på delningen mellan detaljhandel och skänkning, men 

tillåter ändå utskänkningsställena att låta kunden ta med sig brännvinet hem. 122  Inte förrän 

1905 blir gränsen mellan detaljhandel och skänkning tydlig.123 Försäljningsförordningen 1855 

ger direktiv hur lokalerna ska utformas för att hålla standarden för skänkningen: 

”försäljningsstället skulle ligga väl synligt vid ”öppen gata, väg eller torg” och att lokalerna 

skulle vara ”ljusa och luftiga” och hållas i ordentligt skick””124  

1866 lag gäller för skänkning inomhus och innefattar även vinskänkning. För skänkning av öl 

utomhus finns det ingen begränsning utan det är fritt att åka runt på marknader, auktioner och 

torgdagar, enda kravet är att det sker utomhus och vid ett ”bord”.125  

I 1917 blir åldersgränsen för skänkning av rusdrycker satt till 18 år. Personer som man 

veterligen missbrukar rusdrycker fick också se sig avvisade.126 Dessutom så får man inte sälja 

åt synligt berusade personer och om personen blev berusad var skänk platsen tvungen se till 

att personen får vård, det var alltså inte tillåtet att kasta ut personen man skänkt.127  

 

Norge 

19 januari 1837 förbjuds nu också de ställen som har skänktillstånd att sälja små kvantiteter 

av brännvin. Har man en annan licens sedan tidigare så gäller dock den äldre. Man får inte 

skänka någon som är uppenbart berusad eller skänka någon så att den blir berusad. Är någon 

berusad så får man enligt lagen inte slänga ut personen.128  

                                                           
119 Hauge,R (1998). s. 166 – 167. 
120 Hauge,R (1998)  s. 176 – 177. 
121 Ibid. 
122 Nycander, S (1986) s.18-19. 
123 Johansson, L (2008) s. 158. 
124 Nycander, S (1986) s. 18 – 19. 
125 Johansson, L (2008) s. 57. 
126 Johansson, L (2008) s. 169. 
127 Johansson, L (2008)  s. 166. 
128 Hauge,R (1998) s. 143 – 144. 
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I september 1851 så kommer det en avgift för skänkning av öl, och 1854 kommer avgiften 

även för vin.129 Nästa reglering kommer 18 maj 1860 och handlar om skänktillstånd. Nu får 

kommunerna möjlighet att bestämma om de vill ha skänktillstånd för öl, vin, mjöd och cider. 

De enda kraven för att få skänka dessa drycker är att personen är man och har fyllt 25 år. 12 

juni 1869 ändras 1860 års lag, och det blir nu tvång på skänktillstånd i städerna. Tillstånden 

gäller i tre år och kravet är att personen som ansöker anses vara seriös och inte kommer att 

missbruka sitt skänktillstånd. Ute på landsbygden får kommunerna behålla sina rättigheter att 

själva bestämma över skänktillståndens tidsram, men de får inte vara kortare än brännvinets 

tillstånd. Nu kommer också förbud mot skänkning vid kyrka, ting, aktioner och rättsmöten, 

och man inför även förbud att sälja till barn.130 

 

Sammanfattning  

Båda länderna inför krav på rättigheter eller licenser för försäljning eller skänkning av 

brännvin under 1800-talets mitt. Öl och vin kommer något senare i Norge, och i Sverige 

kommer inga krav på öl förrän 1905 medan vin nämns redan 1855. 

I båda länderna är det kommunerna som har hand om licenserna för skänkning och bestämmer 

vilka bolag som ska få ha hand om försäljningen. Kommunerna väljer utifrån de lagar och 

förordningar staten ger ut hur de vill hantera situationen i sin egen kommun. De kan själva 

välja att ha en striktare lagstiftning.  

Båda länderna har begränsningar för partihandel både för försäljaren och för inköparen. I 

Sverige så delar vi upp det i två kategorier medan Norge väljer en minimigräns. Norge 

lagstiftar också mot att köpa alkohol i andra områden än där det ska brukas. I bägge länderna 

får man problem med handel, via ombud i Sverige och per post eller ombud i Norge. 

Begränsningar av hur mycket som kan köpas in via detaljhandeln är något båda länderna 

använder sig av, då de vill ha bort småinköpen. Konsekvenserna kommer i båda länderna att 

leda till att lanthandeln i stort sett dör ut. Sverige har också en gräns över vilken inköp är 

skattefria, och folk går ihop för att köpa in skattefritt. I Sverige blir ölvagnarna det folk 

vänder sig till när lanthandlarna försvinner. Ölvagnarna kommer senare att förbjudas i lag. 

Norrmännen börjar blanda ut brännvinet med diverse andra drycker för att kringgå 

brännvinslagen, och detta är något som norska staten kom att få lagstifta mot. Något liknande 

finns inte i den svenska lagstiftningen, troligtvis var inte detta något större problem. Båda 

länderna börjar separera handel av andra varor tillsammans med alkoholvaror. I Sverige får vi 

också en åldersgräns för pilsnerförsäljning. 

Här är första gången som åldersbegränsningar kommer i lagtexten. I Norge blir det under 

1869 förbjudet att sälja till barn (vad som menas med barn anges dock inte), i Sverige införs 

åldersgränsen 18 år under 1917. Norge är 80 år tidigare med att införa förbud mot att skänka 

berusade personer och mot att slänga ut påverkade personer. När det gäller öl och skänkning 

blir det i Sverige gradvis mer restriktiva begränsningar medan Norge håller sig till ganska 

enkla krav. I Norge var de tidigt noga med separering av försäljning och skänkning, men i 

                                                           
129 Hauge,R (1998) s. 161 – 162. 
130 Hauge,R (1998) s. 155 – 157. 
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Sverige finns ingen tydlig separering utan man kan köpa med sig när man går. Den lagstiftade 

separeringen kommer inte förrän 1905.  

 

Begränsningar och förbud 

Förbud 

Sverige 

I 1855 års lag kommer förbud mot hembränning, det underlättar för staten att ha kontroll på 

tillverkning utdelat på ett par större tillverkningsställen i stället för på alla hembrännare. 

Inkomsten till staten från beskattningen av brännvinstillverkningen kommer att nästan 

tiodubblas, och av den totala statsinkomsten kommer upp till en femtedel från 

brännvinsbeskattningen.131  

24 april till 31 maj 1917 införs ett tillfälligt spritförbud i Sverige, det beror på varubrist i 

landet och man kan inte slösa råvaror som potatis och korn på brännvinstillverkning.132 Under 

de två första decennierna av 1900-talet organiserar folket protester både mot Brattsystemet133 

och rusdrycksförbudet. Nya moment ändrar på den politiska kulturen, i form av protestmöten, 

broschyrer, pamfletter och egna folkomröstningar.134 

27 februari 1922 behandlas frågan om en folkomröstning och beslut fattas att det ska bli 

folkomröstning i förbudsfrågan.135 Resultatet blir 925 097 röster mot ett förbud och 889 132 

röster för.136 

År 1922, efter att förbudet av alkohol röstas ned, införs ett tillfälligt förbud mot försäljning av 

öl klass III som ska gälla fram till hösten 1923. Det tillfälliga förbudet mot försäljning av 

klass III kommer att bli permanent med undantaget att man kan få recept utskrivna för att 

handla på apoteket.137 

 

Norge 

År 1837 införs en lag mot att tillåta sin personal eller andra personer ha dryckeslag i sitt 

hus.138 

Den 28 juni 1912 bestämmer man sig för att öka kontrollen på öltillverkningen. För eget bruk 

är det fortfarande tillåtet och avgiftsfritt att tillverka hemma. För att kunna kontrollera att 

beskattningen på öltillverkningen fungerar så krävs det nu att inköpen och 

                                                           
131 Nycander, S (1986) s. 16 – 17. 
132 http://www.systembolagethistoria.se/Teman/Ursprunget/Motbokstvang-och-folkomrostning/ 
133 Individuell kontroll över försäljning av spritdrycker, motbok, 1917-1955. Combi lexikon, band 1, s.98-99 
134 Johansson, L (2008)  s.157. 
135 Johansson, L (2008)  s 202-204. 
136 Johansson, L (2008)  s. 217. 
137 http://sverigesbryggerier.se/ol/olpolitik-genom-tiderna. 
138 Hauge,R (1998)  s. 143 – 144. 
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tillverkningsprocessen ska bokföras, och beskattningen ska ske när varan lämnar 

bryggeriet.139 

Den 4 augusti 1914 inför den norska regeringen snabbt en provisorisk lag på grund av 

krigsutbrottet om tillfälligt förbud för skänkning och försäljning av brännvin, men också 

tillverkning av brännvin och öl. 7 augusti kommer en komplettering som ger polisen 

möjlighet att förbjuda försäljning och skänkning av öl och vin om polisdistriktet anser att det 

är nödvändigt. När stortinget samlas 18 augusti 1914 blir det lagfäst. Det läggs även till ett 

tillägg om ett kungligt dekret, som går ut på att kungen kan avskaffa hela eller delar av lagen. 

Ett år senare, den 20 augusti 1915 kompletteras dekretet så kungen kan gå in och förbjuda 

import av alkohol men också transporter inom landet.140  

Det första kungliga dekretet kommer 7 juni 1916 och är ett förbud för all import och transport. 

Men redan två dagar senare kommer ett nytt dekret och nu får transport av medicinsk teknisk 

och vetenskapligt brännvin göras och import av vin och brännvin får nu åter göras av dem 

med försäljningsrättigheter. Men redan den 23 juni 1916 upphävs de två dekreten via ett nytt 

kungligt dekret. Det mest kända dekretet kom att heta ”juleforbudet” och hade ett slutdatum 

den 8 januari 1917. Här förbjuds all försäljning och skänkning av brännvin. Det blir förbjudet 

att transportera vin och brännvin inom landet. Det går ut en uppmaning till polismästarna att 

enligt lagen 1916 förbjuda försäljning av öl och skänkning av öl och vin. Dekretet kommer 

två dagar innan det skulle ta slut att förlängas två gånger till och slutligen bli lagstadgat 25 

maj 1917. Ett dekret kompletterar lagen med ett förbud att importera, transportera och omsätta 

all brännvin och vin över 15 volymprocent (ändrades en månad senare till 12 

volymprocent).141  

När kriget avslutas 1918 tycker regeringen att folket lojalt anpassat sig till systemet med 

brännvins- och starkvinsförbud. De problem som är knutna till alkohol har sjunkit till 

bottennivåer, så man anser att norska folket är redo för ett fortsatt förbud. Men regeringen 

anser också att de måste förankra beslutet hos folket genom en folkomröstning.142  

23 juli 1919 lagför stortinget att en folkomröstning för att bestämma om man ska lagstifta om 

ett fortsatt förbud ska hållas 1 oktober samma år. Valresultatet blir förbudsröstarna 489 000 

och förbudsmotståndarna 104 000. Som svar på valet blir det omedelbart ett tillfälligt förbud 

för brännvin och starkvin. 16 september 1921 kommer förbudslagen. Nu blir det helt förbud 

mot import, transport, köp, försäljning av brännvin och starkvin. Som starkvin räknas allt över 

12 volymprocent, men kommer efter påtryckningar från Frankrike att i stället bli 14 

volymprocent. Öl och allt vin under 14 volymprocent får säljas enligt vad som lagstiftats 

1904. Men det är upp till varje kommunstyrelse om de vill tillåta försäljning eller skänkning i 

sin kommun. Det finns dock ett undantag i förbudet: lagen tillåter licens för brännvin och 

starkvin till medicinskt och vetenskapligt bruk. För import av öl och vin kommer också en 

lagändring som innebär att endast de sällskap som har rätt till försäljning och skänkning får 

rättigheterna. Denna lag kommer att heta monopollagen. För att underlätta för sällskapens 

import så skapas en gemensam inköpscentral.143 Den 23 mars 1923 upphävs förbudet av 

                                                           
139 Hauge,R (1998) s. 168 – 169. 
140 Hauge,R (1998) s.180. 
141 Hauge,R (1998) s. 181. 
142 www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248.. 
143 Hauge,R (1998) s. 183. 

http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/viewFile/270/248
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starkvin efter långa förhandlingar med Frankrike, Spanien och Portugal.144 Efter 

påtryckningar från regeringen, med önskan om en ny folkomröstning där de öppet uttrycker 

att Norge är i behov av pengarna från skatteintäkterna till statskassan, får regeringen avgå. 

Den nya regeringen inför den 21 maj 1926 en lag att en ny folkomröstning om det norska 

folket vill avskaffa brännvinsförbudet eller inte ska genomföras den 18 oktober 1926. 531 000 

röstar för ett avskaffande och 423 000 vill behålla förbudet.145 Den nya alkohollagen kommer 

5 april 1927 och upphäver brännvinsförbudet. 

 

Lönnbränning, smuggling och surrogat 

Sverige 

I och med 1855 års brännvinsförordning blir det förbjudet med hembränning och 

lönnbränning.146 En av orsakerna till reformen är livsmedelsbristen i början av 1850-talet. 

Den gör att man vill komma till rätta med slöseriet med spannmål och potatis. 147 I 

restriktionernas farvatten under 1900-talet kommer nu svartspriten att öka (med svartsprit 

menas smuggelsprit och lönnbränning). En orsak till ökad smuggling var finska förbudet  

1919 - 1932, en annan det norska förbudet 1914 - 1927. Smugglingen på västkusten minskar 

1927 i och med att Norge upphäver sitt brännvinsförbud 1926. Största delen av 

insmugglingen till Sverige under 1920-talet kommer från Tyskland, men också från Estland 

smugglas det 96-procentig sprit som blandas ut med vatten när den kommer iland. 

Försäljningen av hembränningsapparater är stor och det är inte ovanligt att man köper två 

utifall den ena blir beslagtagen. Smugglingen är störst i städerna vid kusterna medan man på 

landsbygden håller sig till hembränningen.148 1917 kommer det en lag som förbjuder 

tillverkning, att sälja eller äga en hembränningsapparat, detta för att försöka komma tillrätta 

med den illegala hembränningen.149 I Norrland använder man sig mera av apoteksvaror än 

övriga Sverige.150 

 

Norge 

I 1848 års lagar förbjuds all tillverkning av brännvin under 200 potter och detta slår ut i stort 

sett all hembränning. 1850 finns det bara ren fabriksverksamhet av den lagliga 

brännvinsbränningen kvar.151  Vid sidan av smugglingen och lönnbränningen kom folk att 

vända sig till surrogat för brännvinet, några av de saker som används är ”kamferdroppar”152 

och ”Hoffmans droppar”153. I början av 1900-talet försöker man att begränsa försäljningen av 

                                                           
144 Hauge,R (1998)  s. 192. 
145 Hauge,R (1998) s. 193. 
146 Johansson, L (2008)  s. 264. 
147 Nycander, S (1986) s. 16 – 17. 
148 Johansson, L (2008) s. 263 – 266. 
149 Johansson, L (2008) s. 264. 
150 Johansson, L (2008)  s. 176. 
151 Johansen, P-O (1994) s. 26. 
152 15 % kamfer och resten eter och sprit, användes bland annat som slemlösande läkemedel. Kamfern kommer 
från ett träd som är besläktat med kanel. Hela Norges leksikon, band 7 s. 395 
153 En blandning av 1 del eter och 3 delar sprit som bland annat används mot svimningar. Hele Norges Leksikon, 
band 6, s. 299. 
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dropparna.154 I och med förbudet så kommer smugglingen att blomstra och i ett kungligt 

dekret 4 januari 1922 blir kustbevakningsskeppet Bell det första som får tillstånd att använda 

skjutvapen mot smugglare.155 

 

Receptlagen  

Sverige 

Torrläggningen som kommer att följa den mer restriktiva alkoholpolitiken drabbar främst 

landsbygden och detta skapar en marknad för smuggling och illegal handel av skattefri sprit 

och diverse apoteksvaror. Störst problem blir det i Norrland. Det sänds in flertalet rapporter 

om oetiska apotekare och läkare som inte tvekar skriva ut sprit på recept. I en förordning 1918 

skärps reglerna med ett mer omfattande recepttvång, men förordningen har ingen stor effekt. 

Under 1918 - 1919 härjar spanska sjukan156 och flertalet läkare lämnar in önskemål till 

medicinstyrelsen om att få skriva ut mer konjak som läkemedel och att det ska få vara möjligt 

att få det utdelat av systembolagen. Detta får dock avslag då det inte finns tillräckliga bevis 

för att konjak är ett verksamt botemedel, Man misstänker att det mera är en ursäkt för läkare 

att få skriva ut konjak till sina patienter för andra orsaker.157 

 

Norge 

I 1904 års lag kommer brännvin nu också att klassificeras som ett läkemedel. I och med detta 

kommer ett kungligt dekret som ger läkare möjligheten att skriva ut brännvin som medicin.158 

Effekten av denna lag kommer inte förrän under 1917, i och med förbudslagen. Strax efter 

nyår börjar det komma klagomål från apoteken att folk som verkar fullt friska kommer in med 

recept på brännvin. Det finns i stort sett inga begränsningar av mängden de får hämta ut eller 

hur ofta receptet gäller. Det apotekarna främst protesterar mot är att de får agera 

brännvinsförsäljare. Den 8 maj 1917 gör socialdepartementet ett försök att städa upp i 

problematiken. Nu kommer begränsningar som exempelvis maximalt en flaska brännvin (3/4 

liter) eller två flaskor hetvin. Recepten ska vara noga skrivna med namn, att det är för 

medicinskt bruk och ett recept får användas maximalt tre gånger. Nu när man börjar sätta 

begränsningar så får man också möjligheten att kritisera de läkare som skrivit ut stora 

mängder recept. Men i stort har inte begränsningarna någon större effekt utan ökningen av 

recept för brännvin och hetvin fortsätter att stiga fram till toppåret 1923. I oktober 1919 

försöker man skärpa regelverket genom att införa önskemål om storlek, antal doser, hur ofta 

och vilken sjukdom receptet ska användas för. Dessutom uppfordras det till att vid sidan av 

läkarens namnskrift ska finnas hans stämpel. Men då det bara är rekommendationer så blir de 

inte efterföljda och det stora problemet med förfalskade recept som är i cirkulation kommer 

                                                           
154 Johansen, P-O (1994) s. 28. 
155 Hauge,R (1998) s .190. 
156 En influensa som härjade under 1918-1920. Bara i Sverige dog över 34 000 personer. Det speciella var att 
den främst slog mot unga friska vuxna och dödligheten på ca 2 %. 
http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/4/4312/LKT0624s1937_1941.pdf. 
157 Johansson, L (2008) s. 176. 
158 http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-
forbudstiden-1916-26. 

http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-forbudstiden-1916-26
http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-forbudstiden-1916-26
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man inte åt. Läkare känner sig också tvungna att skriva ut recept för att inte deras patienter 

ska söka en ny villigare läkare. Under åren 1918 - 1919 är Norge hårt drabbat av spanska 

sjukan och folket begär brännvin som medicin. Den då sittande regeringen kommer hösten 

1918 att bevilja alla hushåll en halvflaska till husbehov utan recept. Efter många turer i hur 

man ska komma tillrätta med problemen så kommer en receptlag på hösten 1923, som 

verkställs 1 mars 1924 och går ut på att läkare inte längre kan skriva ut recept i förebyggande 

syfte.  Effekten kommer relativt snabbt och på fem månader minskar brännvinsrecepten från 

ca 448 000 liter till 71 000 liter. Ett av sätten man använder för att kontrollera att läkare följer 

lagen är att dela ut receptböcker ut med 100 recept i varje.159  

Nästa kungliga dekret kommer 5 december 1919 och inför tillfälliga begränsningar för 

försäljning av brännvin och starkvin till tekniskt, vetenskapligt och medicinskt bruk. Det blir 

nedskrivet hur mycket som är lämpligt att skriva ut, och hur ofta. Allt ska dessutom 

registreras så att det kan hållas kontroller.160  

Som svar på ”missbruket” av alkoholrecept kommer det en receptlag 30 november 1923. Den 

är mer detaljerad kring hur mycket som ska skrivas ut och vad som var lämpligt. Anser läkare 

och veterinärer att det föreligger speciella grunder så kan de frångå lagens rekommendationer. 

2 maj 1924 kommer ett kungligt dekret. Där utökas möjligheterna för läkarna att skriva ut 

större doser till vissa och kroniska sjukdomar, dock inte till sjukdomar orsakats av 

alkoholism.161 

 

Sammanfattning 

Det enda riktiga förbudet i Sverige är på grund av nöd av livsmedel. I Norge är de snabbare 

med att införa förbud, först på grund av kriget men sedan för att det ändå fungerar så bra och 

folk överlag är nöjda med ett alkoholförbud. Under kriget känns det rätt att inte slösa med 

resurser. Dock blir det aldrig ett totalförbud, utan öl och vin under 12 % är fritt. 

Konsekvenserna blir dock stora då norska handeln är beroende av vinexporterande länder. Vid 

andra omröstningen så har vindarna vänt - folket vill ha tillbaka sin sprit och staten är i behov 

av inkomsterna. I Norge kommer kommunerna själva att få styra öl- och vinförsäljningen 

under förbuden, enda kravet är att det ska vara genom ett bolag. Det finns inget tvång att 

kommunen ska sälja alkoholhaltiga drycker utan de kan rösta bort det. När det kommer till 

hemmet så har de båda länderna lite olika syn på hur mycket man ska påverka privatlivet hos 

sin befolkning. I Norge försöker man även påverka hur man drack i hemmet genom lagen om 

att det inte var tillåtet att låta andra hålla fester i huset. 

I båda länderna kommer förbudet mot hembränning i mitten av 1800-talet. I Sverige genom 

ett rent förbud, medan Norge väljer att begränsa minimimängden som måste produceras vilket 

i sig blir ett förbud då mängderna blir för stora för att gemene man ska kunna tillverka dem. 

Att hembränningen fortsätter är också tydligt då det kommer lagar med förbud mot 

tillverkning och ägande av hembränningsapparater. 

                                                           
159 http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-
forbudstiden-1916-26. 
160 Hauge,R (1998) s. 186. 
161 Hauge,R (1998) s. 187. 

http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-forbudstiden-1916-26
http://tidsskriftet.no/2012/12/medisinsk-historie/et-regelverk-fullt-av-smutthull-legenes-reseptrett-i-forbudstiden-1916-26
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Användadet av substitut förekommer i båda länderna, något som inte är helt riskfritt då de 

populära dropparna är lätta att överdosera.  

Smugglingen blir en stor näring i båda länderna, Sverige både köper och säljer, och Norge 

köper i första hand. Norska staten försöker hålla jämna steg med smugglarna och det går så 

långt att kustbevakningen får order om att skjuta på smugglarna.  

Det finns en tydlig skillnad mellan Sverige och Norge i synen på alkohol som medicin. Men 

största skillnaden är när spanska sjukan kommer och man i Norge ser spriten som enda 

läkemedlet och alla hushåll får recept på en halvflaska. I Sverige anser man inte att det finns 

tillräckliga bevis för att spriten hjälper och avböjer läkarnas önskemål om att få sälja framför 

allt konjak som medicin.  

Båda länderna försöker begränsa försäljningen genom lagar mot oseriösa läkare. I Sverige ser 

man de största effekterna i Norrland, i resten av Sverige förekommer lönnbränning och 

smuggelsprit i större mängd. I Norge kommer de stora problemen med alkohol på recept i och 

med förbudet 1917. De försökte begränsa genom mängden som fick säljas och personliga 

recept, men utan större effekt.  
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Avslutning 

Vilka skillnader och likheter kan man se utifrån de lagar avseende alkoholen som de 

båda länderna utfärdade under denna period? 

När det kom till skillnader och likheter mellan Sverige och Norge då kan vi se många likheter 

Vi valde liknande lagar som tidsbestämnin för både försäljning och skänkning. Med en 

begrännsning av tid får staten en kontroll, främst på skänkningen, vilken tid folk var ute 

berusade, dessutom visste man var folket gick då licenserna för vilka som fick skänka var 

bestämt. Norge var dock ute tidigare med lagstiftningen för tider av försäljning av brännvin 

med över 60 år. Men båda länderna kom i slutändan att hamna på liknande tider och dagar. 

Båda länderna var dock sena med tidsbegränsningar för öl och vin, en av orsakerna kan vara 

att de sågs som ett hällsosamare allternativ. 

När man ser på skänkningen så finner vi en tydlig skillnad, i Sverige så beskrevs lokalerna 

utförande och serverande av måltider. Man behövde inte alltid äta men du skulle ha 

möjligheten. Och att Sverige dessutom försökte begränsa mängden av hur mycket som fick 

serveras.  

Hur vi klassificerar till exempel öl var liknande, båda länderna placerar det i 3 kategorier, 

Norge sätter dock en maxgräns något Sverige inte gjorde. Och Sverige lät klass I vara 

avgiftsfri. 

När det kom till privatlivet så finner man i Norge lagen som begränsar festandet i hemmet. 

Bara husägaren fick hålla fester. I Sverige finner man inga liknande lagar. 

Den verkligt stora skillnaden mellan Sverige och Norge var förbudet. Sverige hade bara ett 

kort förbud på grund av råvarubrist. Och trots att nykterhetsrörelsen var aktiv så när valet för 

totalförbud kom så blev det ett nej. I Norge valde man att på grund av kriget och råvarubrist 

att införa ett förbud, folket höll med om att det var ett bra beslut under krigsåren av solidaritet, 

och när kriget var slut så tyckte staten att det hade gått så fint man ville förlänga det. Men 

man valde dock ett delförbud, till skillnad från Sveriges röstning om helförbud. Och 

röstningen blev ett ja. 

Båda länderna kom att få problem med att folk vände sig till läkare för att få tillgång på mer 

brännvin då de lokalt inte kunde köpa sina varor. Men under krisen med spanska sjukan så 

syns tydligt be båda ländernas olika syn på framför allt konjak som botemedel. Sverige sa nej 

medans i Norge skrevs det ut som botemedel 

 

Vilka motreaktioner fick de olika lagarna, och hur behandlade man motreaktionerna i 

lagarna? 

Sverige såg snabbt fördelarna av bolagsystemet medans Norge inte ville ha sällskap som 

skötte om brännvinet. Men Norge kom snabbt att anama det när de väl hade infört det och sett 

fördelarna. Båda länderna kom att följa Göteborgsystemet. Båda länderna fick också 

konsekvenserna att bolagen och kommunerna tjänade stora pengar och deras uppgift att 

begränsa brännvinsförsäljningen inte efterföljdes. Båda länderna valde samma väg med att 

låta inkomsterna stegvis gå över till statlig inkomst istället. Men själva kontrollen av bolagen 

var något som de båda länderna behöll. 
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Skänkning och försäljning så var de båda länderna ganska lika, Båda länderna begränsade 

minimimängder och krävde licenser och båda länderna kom att drabbas av att landsbygds 

handlen i stort sett dog ut. Folket fick dra sig in till städerna för att handla och bli skänkta med 

alla de problem som följde. I Norrland så kom problemen yttra sig i man gick omvägen via 

läkarrecept och surrogat. I övriga Sverige höll man sig till lönnbränning och smuggelsprit. I 

Norge kom inte de stora problemen förens förbudet infördes, men även där så gick man till 

läkare eller tog till de andra allternativen.  

Efter att den första förbudsomröstningen i Norge blev ett ja till förbudet så kom 

Konsekvenserna ganska så omgående. Det som skedde var att alkoholpolitiken gick från ett 

socikulturelt problem till att bli ett handelspolitiskt. Norges fiskhandel var beroende av flera 

stora vinproducerande länder. Så snart efter förbudet röstats igenom fick man börja göra sina 

justeringar, höjning av procenthalterna som var tillåtet och starkvin fick tillåtas säljas igen. 

Norska staten tappade dessutom stora inkomster från brännvinsskatter och avgifter. Detta fick 

landet att välja en ny omröstning och då vann nej sidan.  

 

I Sverige jobbade man för att finna en balans mellan inkomster och förhindra det 

ökande alkoholintaget. Hur gjorde man i Norge? 

Norge jobbade mer för förbud än Sverige under tidsperioden. Men fram till förbudet infördes 

så försökte man precis som i Sverige finna en balans för att få in maximalt med pengar men 

samtidigt begränsa tillgången för att minimera skadeverkningarana som i sig blir kostsamma 

för staten. Man ser även i Norge att först lät man vinsterna i stort sett stanna lokalt men 

efterhand så såg man vilka vinster de kom att generera och stegvis flyttades det över till 

staten. Fram tills förbudet så hade man någon form av balans. Medans när förbudet inträder 

syns tydligt hur inkomsterna försvann och Norge stod med ett handelspolitiskt problem i och 

med landets handelsavtal med de vinproducerande länderna krävde att för att köpa fisk så 

måste Norge köpa vin och sprit. Till detta tillkom dessutom problemen med smuggling, läkare 

som skrev brännvinsrecept på löpande band och användadet av surrogat. Norge tappade helt 

enkelt stora inkomster och fick stora utgifter. Det var något som regeringen klargjorde inför 

önskemålet om en ny omröstning. Så den andra omröstningen som blev ett nej till förbudet 

kom att återställa till viss det igen då handelsavtalen kunde följas och folk köpte brännvinet 

lagligt. 

 

Avslutande disskusion 

Så sammanfattningsvis så har de båda länderna över lag valt liknande vägar och drabbats av 

liknande konsekvenser. Den stora skillnaden är Norges förbud med alla konsekvenser de 

ledde till. Att båda länderna kom att bli beroende av inkomsterna förstår man när man ser hur 

stora delar av den statliga inkomsten kom att bli. Det förekom utgifter på grund av alkoholen 

men genom begränsningarna som infördes så försökte de minimera detta.  

Norge kom att få stora ekonomiska problem med sin handel utomlands och om Sverige hade 

fått lika stora handelspolitiska problem om vi infört ett delförbud som Norge gjorde kan vi 

bara spekulera i.  Men blev det tydligt hur beroende Norge var av inkomsterna av 

rusdryckerna då regeringen införde en ny förbudsomröstning. De sa till och med det rakt ut att 
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vi behöver inkomsterna från alkoholförsäljningen. Detta visar tydligt hur beroende landet var 

av inkomsten och då vi inte i Sverige införde ett förbud så är det svårt säga hur stora 

ekonomiska problem det hade blivit i Sverige, men spekulativt så hade nog vi också drabbats 

relativct hårt av ett förbud. 

En av de anmärkningsvisa sakerna är att lagtexterna, cirkulären i Sverige var hänvisade till 

män, finner jag inget i de norska texterna om detta. Kan detta vara något så tidtypiskt att det 

inte reflekteras över? Här finns det genusforskning att göra. Hur såg man på kvinnan och 

alkohollagen i de olika länderna.  

För att komma vidare i forskningen just med lagarna så skulle det vara intressant att göra en 

jämförelse med resterande nordiska länder: Danmarks mer kontinentala syn på alkoholen, 

Finlands strängare syn eller varför inte Island? Hur hade resultatet sett ut då? 
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