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1. Inledning 
Det råder inget tvivel på att svensk alkoholpolitik inte hade varit densamma utan det statliga monopolet 

över försäljningen av alkohol. Visserligen var inrättandet av motbokssystemet på riksnivå 1919 ett 

försök att minska alkoholkonsumtionen för hela landet. Skapandet av nykterhetsnämnder blev ett sätt att 

försöka hålla en översikt över alkoholkonsumtionen inom respektive stad/kommun, men blev resultatet 

detsamma för varje nykterhetsnämnd i landet? Vilken typ av arbete bedrev en nykterhetsnämnd? Vilka 

åtgärder gjordes för att minska alkoholismen?   

Denna uppsats handlar om Västra Frölundas nykterhetsnämnd och dess verksamhet mellan år 1928 till 

nedläggningsåret 1944. Än så länge har det inte gjorts någon specifik forskning av Västra Frölundas 

nykterhetsnämnd och de ärenden som nämnden fick jobba med. Tidigare forskning har berört 

nykterhetsnämndens verksamhet i städer såsom Stockholm och Umeå, men inget dylikt har utforskats i 

en omfattning som berör småkommunerna i Sverige. Denna uppsats kommer lägga sitt fokus på de 

åtgärder nämnden vidtog för att lösa alkoholproblematikern inom Västra Frölunda kommun, dess 

verksamhet och alkoholismens utveckling i Västra Frölunda.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att få en inblick av vilka åtgärder som gjordes för att lösa de problem 

som eventuellt påverkade nykterhetstillståndet inom Västra Frölunda landskommun. Därutöver vill jag 

belysa vilken verksamhet som bedrevs inom Västra Frölundas kommuns nykterhetsnämnd, och om det 

rådde en ökning eller en minskning av superiet inom kommunen under perioden 1928–1944. 

Undersökningen kommer att täcka ett nytt forskningsområde om hur en nykterhetsnämnd i en 

landskommun nära till Göteborgs stad arbetade för att förbättra nykterhetstillståndet, vilket kan ställas i 

kontrast till den redan existerande forskningen av nykterhetsnämnder i urbana miljöer.  

Undersökningsfrågor som kommer att besvaras är följande: 

❖ Vilka åtgärder gjorde nykterhetsnämnden för att motarbeta alkoholismen inom kommunen?  

➢ Hur bedrev nykterhetsnämnden sin verksamhet från år 1928 till år 1944? 

➢ Hur såg alkoholismens utveckling ut i Västra Frölunda mellan år 1928 och år 1944?  

 

1.2 Forskningsläge 
Litteratur och avhandlingar är tänkt att användas som underlag till undersökningens forskningsläge, när 

det berör tidigare forskning om nykterhetsnämndens verksamhet i andra städer. Eftersom det inte finns 

någon forskning på nykterhetsnämndens arbete inom Västra Frölundas kommun eller i 

Göteborgsregionen, får man utgå från forskning som berör nykterhetsnämndens verksamhet i andra 

svenska städer. Det ska dock noteras att forskning rörande nykterhetsnämnders arbete och verksamhet är 

ytterst begränsat, och därför kommer urvalet av studier och böcker om nykterhetsnämnder vara 

begränsad till de som anses beröra undersökningen. Med den forskningen inkluderas avhandlingar och 

litteratur.  

Människovård och samhällsskydd: Stockholms stads nykterhetsnämnd 50 år: 1916–1966 är en bok 

skriven av Gösta Malmén som behandlar om Stockholms stads nykterhetsnämnd och den alkoholpolitik 
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som bedrevs där. Boken lyfter upp Stockholms stads nykterhetsnämnds historia och hur nämnden bedrev 

sin verksamhet och arbete. Författaren till denna bok, Gösta Malmén, var själv involverad inom 

nykterhetsnämndens arbete och verksamhet. Detta verk kan användas som en referens och jämförelse till 

hur nykterhetsnämnden agerade i syfte att motverka alkoholismen inom olika kommuner/städer. Den ger 

också en bild av utvecklingen av alkoholismen varit genom åren inom Stockholms stad. Som en 

jämförelse kan detta ge en bild på hur originalverket skiljer sig från kopian. Det ska dock noteras att 

detta verk kan klassas som tendensiöst, då Malmén själv var verksam inom Stockholms stads 

nykterhetsnämnd och kan ha vinklat nämndens arbete till sin fördel.  

Svenskarna och spriten: Alkoholpolitik 1855–1995 som är skriven av Svante Nycander redogör i 

huvudsak om historian kring svensk alkoholpolitik, men den tar också upp om hur alkoholismens 

utveckling såg ut i städer som Stockholm under perioden mellan 1920- och 1940-talet. Boken kommer i 

huvudsak användas till bakgrundskapitlet för att ge en inblick till historian kring svensk alkoholpolitik.  

Umeåsystemet: En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915–1945 är en avhandling skrivet av Per 

Frånberg som berör den lokala alkoholpolitiken i Umeå. Den tar upp Umeås alkoholpolitik och dess 

säregenhet gentemot resterande delarna av Sverige, men man lyfter också upp nykterhetsnämndens roll 

inom nykterhetspolitiken i Umeå och hur dess arbete och verksamhet kom att påverkas av nykteristernas 

intressen. Frånbergs redovisning av nykterhetsnämndens agerande och hur nämnden bedrev sin 

verksamhet ska behandlas i denna undersökning likt Malméns bok om Stockholms nykterhetsnämnd. 

Detta i syfte att användas som en referens och en jämförelse till undersökningen om Västra Frölundas 

nykterhetsnämnd. 

Den svenska supen - en historia om brännvin, Bratt och byråkrati som skrevs av Kettil Bruun et al. gör 

en liknade redogörelse som i Nycanders bok när det gäller om den svenska alkoholpolitiken under 1920 

– till 1940-talet. Kapitlet ”Nykterhetsnämnden” skriven av Pia Rosenqvist, lyfter upp en större inblick på 

nykterhetsnämndens arbete, verksamhet och historiska utveckling.  

 

1.3 Metod 
Denna empiriska undersökning ska i huvudsak vara en kvalitativ studie bestående av en redogörelse av 

innehåll från nykterhetsnämndens protokollshandlingar och årsberättelser. Enskilda fall där nämnden 

vidtar åtgärder kommer att tas upp för varje mötesprotokoll och övriga handlingar som behandlas inom 

olika undersökningar/ärenden. Diverse ärenden och undersökningar som nämnden behandlar kommer att 

lyftas upp i undersökningskapitlet i syfte att ge en inblick till de förhållanden nämnden var ställd till. För 

att få förståelse över de åtgärder som nämnden vidtog så kommer de enskilda ärendenas händelseförlopp 

att presenteras i undersökningen. Detta är för att få en förståelse över de omständigheter nämnden var 

ställd inför samt den process som genomgick för att verkställa dessa åtgärder. För varje år så ska en 

sammanfattad redovisning av dessa ärenden framställas. Fördelen med denna typ av metod är att den ger 

en tydlig beskrivning av nämndens arbete och de åtgärder man vidtog inom särskilda ärenden som rörde 

sig om alkoholmissbrukare. Nackdelen är dock att det inte ger en teoretisk tankegång till varför nämnden 

vidtog dessa åtgärder, utan istället så presenteras kontexten och motivationen till dessa åtgärder från 

nämndens sida. Av integritetsskäl så kommer namnen som redovisas i undersökningen anonymiseras 

med hjälp av initialer. Trots att källmaterialet är allmänna handlingar tillgängliga för allmänheten, så 

kommer inte fullständig för- och efternamn presenteras i undersökningen, i syfte att visa hänsyn och 

respekt till anhöriga som fortfarande är vid liv. 
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Redogörelsen av nämndens verksamhet kommer tas upp i ett separat kapitel i undersökningen. För att 

kunna göra en redogörelse av nämndens verksamhet, kommer protokollshandlingar att användas för att 

förklara nämndens verksamhet och arbete. Litteratur/studier från forskningsläget kommer att användas 

för att förklara nämndens verksamhet i förhållande till det som forskningen visar om hur andra 

nykterhetsnämnder bedrev sina verksamheter. Fördelen med denna typ av metod är att man får en 

sammanfattad bild av vad för funktioner nämnden hade. Problemet är att det inte ger en fördjupad 

förståelse till de förutsättningar och politiska aspekten till varför nämndens verksamhet bedrevs på ett 

särskilt sätt.  

För att kartlägga utvecklingen av huruvida det rådde en ökning eller en minskning av alkoholismen inom 

Västra Frölundas kommun, ska en kvantitativ modell användas. Denna modell ska vara ett diagram 

bestående av antalet fall där personer blir bötfällda/anhållna för fylleri. I synnerhet de fyllerifall som 

inrapporteras av AB Göteborgssystemet, Landsfiskalen i Askim, Västra Frölundas polis och Mölndals 

landsfiskalsdistrikt. Antalet fyllerifall kommer tas upp i varje årsredovisning av ärenden som behandlas i 

undersökningen, vilket kommer att presenteras i diagrammet i undersökningens slutkapitel. Modellen 

kan ge en indikation på hur vanligt alkoholdrickandet var inom kommunen, men den kan inte ge ett 

fullständigt svar på hur många personer det rör sig om eller hur bred alkoholismen var i hemmet.  

 

1.4 Källmaterial 
Det källmaterial som är tänkt att användas till denna empiriska undersökning är arkivhandlingar från 

Västra Frölundas nykterhetsnämnd. Dessa arkivhandlingar kan man återfinna i Region- och stadsarkivet 

I Göteborg. Det rör sig i huvudsak om protokollsmöten och årsberättelser som berör en 16-årsperiod 

inom tidsramen mellan åren 1928 och 1944. De protokollshandlingar som sträcker sig från år 1928 till 

1938 är handskriven dokumentation och har bristen att vara lite svårläst på grund av de olika 

sekreterarnas handstil. Perioden mellan år 1928 och 1938 är dock mycket mer omfattande. Från år 1939 

till 1944 så skrivs allt protokoll i skrivmaskin, vilket underlättar läsandet av texten. 

Protokollshandlingarna redogör för det mesta om nämndens verksamhet och ärenden som de har arbetat 

med. Årsberättelser och diverse handlingar löper från en tidsperiod från år 1937 till år 1944, dessa är 

också skrivna på skrivmaskin.  

En granskning av källmaterialet har gjorts utifrån källkritikens fyra punkter: äkthet, tid, oberoende och 

tendens.1 Källmaterialet är skriftligt material hämtat från Region- och stadsarkivet i Göteborg, och finns 

i kategorin ”kommunal myndighet” för Västra Frölunda kommun. Alla protokollshandlingar har en 

signatur som intygar läsaren om vem som är författaren, och källan är en berättande kvarleva. Därför 

råder det inget tvivel om att källmaterialet är äkta. Källan är dessutom tidsenlig med den information 

som den presenterar, då källmaterialet är protokollshandlingar som dokumenterar 

sammanträdesprotokoll månadsvis för varje år. Det som källmaterialet skulle kunna vara beroende av är 

de inrapporteringar av personer som inkom från andra nykterhetsnämnder, myndigheter med mera, 

gällande personer från Västra Frölunda som hade blivit bötfällda för fylleri eller har haft en historik av 

alkoholmissbruk. Dock så är protokollshandlingar skriftligt material som enbart dokumenterar vad för 

ärenden nykterhetsnämnden har fått behandla, vem som är uppgiftslämnaren kan varieras både från 

myndighetsnivå till en enskild individ. Nämndens undersökningar inom dessa ärenden kunde dock 

 
1 Florén, Anders & Ågren, Henrik (2005) Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 

Lund, Studentlitteratur, 2 upplaga, ss 73–74  
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urskilja vad som var äkta/falsk information. När det gäller om källan är tendensiös eller inte, så finns det 

ingen tydlig indikation i protokollshandlingarna på att det skulle vara vinklat på något sätt som 

förstärker nämndens självbild. Däremot så hade nämnden samarbeten med diverse nykterhetsföreningar i 

området, och enskilda ledamöter inom nämnden var visserligen medlemmar inom dessa föreningar. 

Därför kan det inte uteslutas att källmaterialet kan vara tendensiöst, men sannolikheten att nämndens 

skulle vinkla det skrivna materialet i mötesprotokollen är nog ganska minimalt.  

 

1.5 Avgränsning 
För den empiriska undersökningen av nykterhetsnämndens arbete och verksamhet, kommer fokus ligga 

på nykterhetsnämnden i Västra Frölunda och dess verksamhetstid från år 1928 till år 1944. Varför just 

undersökningen behandlar den här specifika tidsperioden är för att både ge en inblick på det arbete som 

bedrevs under den här perioden, framförallt med året 1928 för nämndens verksamhet, till dess 

nedläggning år 1944. Det finns protokollshandlingar från åren mellan 1921 och 1927 men dessa är för 

bristfälliga att ge en representativ bild av hur nämnden skötte sin verksamhet på ett helår (exempelvis för 

året 1921 fanns det bara ett protokollssammanträde). Därför kommer dessa inte användas i 

undersökningen. Startåret 1928 ger dock en klar bild över hur nämnden skötte sin verksamhet under 

årets förlopp, då det året innehåller tillräckligt med material i protokollshandlingarna att det kan ge en 

representativ bild över hur ett vanligt verksamhetsår såg ut för nämnden från det året till att det lades ned 

1944.  

Dessutom så ska undersökningen ge en klar bild på hur alkoholismens utveckling har varit i Västra 

Frölunda under en 16-årsperiod. En sådan tidsperiod ger en bredare perspektiv över hur en sådan 

utveckling har förändrats genom åren, och om det kan kopplas till särskilda händelser, trender eller 

förändring i samhället. Dessutom innehåller denna period mycket information om nämndens arbete och 

verksamhet. 

 

1.6 Bakgrund 

Sedan mitten av 1800-talet så har svensk alkoholpolitik gjort försök att kontra det successivt växande 

samhällsproblemet med konsumtionen av alkohol och dess bieffekter.2 Åtgärder för att försöka stoppa 

detta samhällsproblem gjordes i form av lagstiftningar, som kom att fungera som en motor för 

nykterhetsrörelsen att nyttja. Den stora brännvinreformen som kom i bruk år 1855 reglerade både 

tillverkningen och försäljningen av husbehovsbränningen, blev ett av de första stegen till en statlig 

kontroll av alkoholkonsumtionen på riksnivå.3 I ett försök att motarbeta alkoholismen inom 

arbetarklassen implementerades Göteborgssystemet som regleringssystem av alkoholförsäljningen i 

Sverige år 1865. Systemets syfte, som var att försöka befrämja nykterheten inom arbetarklassen samt 

blev i praktiken ett sätt för städer att utvinna en ekonomisk vinst på.4 Problemet med 

alkoholkonsumtionen fanns fortfarande, och en av de bidragande faktorerna till detta var partihandeln.5 

Dessa aktörer kom att sälja rusdrycker som ”bluddervinet”, vilket kom att ha en förödande effekt på 

 
2 Bruun, Kettil & Frånberg, Per (red.) (1985) Den svenska supen – en historia om brännvin, Bratt och byråkrati. Stockholm, 

Prisma, ss 13–14  
3 Nycander, Svante (1996) Svenskarna och spriten – alkoholpolitik 1855–1995. Malmö, Sober Förlag, 2 upplaga, ss 16–17  
4 Nycander (1996), ss 19, 35 
5 Bruun et al. (1985), s 45 
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befolkningen i de nordliga delarna av Sverige. Problemet med den privata handeln var något som kom 

att uppmärksammas av läkaren Ivan Bratt.6 

Ivan Bratt var den person som kom att forma svensk alkoholpolitik under 1900-talets första hälft. Hans 

idéer om att eliminera privata vinster av alkoholförsäljningen, kontrollen av medborgarnas möjligheter 

till att köpa alkohol samt upprättandet av kommunala nykterhetsnämnder gav sken av skapelsen av 

Stockholmssystemet.7 Nykterhetsnämnden fick en riksetablering år 1913 med införandet av den 

riksdagslag som tillät upprättandet av en nykterhetsnämnd inom varje kommun, i syfte att upprätthålla 

nykterhetstillståndet.8 Mycket av de idéer som Bratt hade framfört i diverse artiklar och skrifter, 

tillämpades under Stockholmssystemets verksamhetstid. En sådan tillämpning var införandet av 

motbokssystemet, vars syfte var att reglera spritförsäljningen i detaljhandeln. Motbokssystemet kom att 

etablera sig på en riksnivå år 1919, men kom att vara känd under namnet Brattsystemet.9  

 

2. Undersökning 
 

2.1 Årsredovisning av ärenden 1928 
Ärenden som nämnden fick behandla var i synnerhet anmälningar av personer som hade uppträtt berusad 

i sin omgivning eller mottagit böter för fylleri. I ett ärende där en man från Tynnered vid namn N.N hade 

”fört ett onyktert levnadssätt och i huserat tillstånd låge sin familj till last”10, beslöt nämnden att de 

åtgärder som skulle vidtas var att inkalla N.N till ett förhör och tilldela honom en varning.  

Korrespondens gjordes frekvent med Aktiebolaget Göteborgssystemet, där rapporteringar kom in för att 

uppmärksamma Västra Frölundas nykterhetsnämnd om vilka följande personer som hade dömts till 

böter för fylleri samt vilka som har erfarit att missbruka alkohol. I ett sådant fall så hade AB 

Göteborgssystemet informerat nämnden om en man vid namn H.K som hade begärt rätt om att få köpa 

spritdrycker. I meddelandet till nämnden anmäldes H.K för att vara en ”kronisk alkoholist, som kunde 

intaga på alkoholisthem”11, då beslöt nämnden att skicka ut två av sina ledamöter för att undersöka 

ärendet. Resultatet av denna undersökning fastslog att ärendet inte ”icke skulle till några nämnden vidare 

åtgärd föranleda”.12 Nykterhetsnämnden gjorde liknande undersökningar om individer som hade blivit 

bötfällda för fylleri, men även då vidtog nämnden inga ytterligare åtgärder. Istället fastslog man med de 

besluten samma tolkning som AB Göteborgssystemet hade gjort, vilket var att dessa individer skulle 

bötfällas för fylleri. Undantag har dock gjorts inom dessa ärenden. Då har nämnden istället inkallat 

enskilda individer på förhör och tilldelat varningar.13 Samma åtgärder gjordes inom urbana städer som 

Stockholm vid den här tiden. Stockholms nykterhetsnämnd var under en tid kritiserad för sitt milda 

tillvägagångsätt med de människor som hade blivit anmälda för fylleri på 1920-talet.14 Detta kan ställas i 

 
6 Bruun et al. (1985), ss 46–48 
7 Bruun et al. (1985), ss 52–55  
8 Malmén, Gösta (1966) Människovård och samhällsskydd: Stockholms stads nykterhetsnämnd 50 år: 1916–1966 Stockholm, 

Karlerik Lindgren AB/Eklunds & Vasatryck, s 27 
9 Nycander (1996), s 50–53  
10 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 3 juli 1928 §1 
11 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 31 juli 1928 §1 
12 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 4 september 1928 §1 
13 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 oktober 1928 §1 
14 Malmén (1966), ss 72–73  
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förhållande till den hårda alkoholpolitiken som framfördes i Umeå av dess nykterhetsnämnd, som var 

ökända för dess hårda metoder och hängivenhet till att förhindra någon form av konsumtion eller 

försäljning av alkohol i staden.15 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den 

totala siffran för år 1928 på 10 fall.16  

 

2.2 Årsredovisning av ärenden 1929 
Nämnden rapporterade in att N.N som i ett tidigare ärende hade erhållit en varning för dennes onyktra 

levnadssätt, kommit till nämndens ”kännedom” att han fortfarande hade missbrukat alkohol. Den åtgärd 

som nämnden vidtog var att utse både ordförande och vice ordförande till att övervaka N:s 

nykterhetstillstånd.17 I ett ärende där en man från Tranered vid namn A.J, vars spritmissbruk hade 

påverkat hans familjs välmående, beslöt nämnden uppmana A.J att leva ett nyktert liv. Skulle detta 

missbrukas så skulle han interneras på alkoholistanstalt.18 Även om en nykterhetsnämnd hade beslutat 

om att en internering på alkoholistanstalt skulle ske, så var det Länsstyrelsens beslut i ärendet som 

avgjorde om det skulle verkställas eller inte.19 Av de gånger som AB Göteborgssystemet rapporterat in 

personer som hade blivit bötfällda för fylleri, bestämde nämnden i majoriteten av fallen att personerna i 

fråga skulle ”föra ett nyktert leverne vid äventyr av att om detta åsidosätts internering måste vidtaga”.20 

Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1929 på 20 

fall.21 

 

2.3 Årsredovisning av ärenden 1930 
E.L blev inkallad till ett förhör av nämnden för hans alkoholmissbruk. I förhöret med E.L så erkände han 

sig skyldig till missbruk av alkohol, men han påpekade att han var oskyldig till ett fall som beskrivs att 

vara ett misstag. De åtgärder som nämnden beslöt om var att E.L skulle leva ett nyktert liv och avstå från 

att missbruka alkohol, och om detta inte skulle hållas, så skulle E.L ”interneras på anstalt för 

alkoholister” 22 enligt nämndens utsago. För att säkerställa att särskilda handlare varken skulle missbruka 

eller sälja illegal sprit, så verkställde nämnden undersökningar av ärenden där en handlare hade lagt en 

framställning om att sälja denaturerad sprit. En sådan undersökning genomförd av nämnden blev en 

handlare vid namn V.N utsatt för, då hon hade lagt fram en förfrågan till nämnden om hon kunde sälja 

denaturerad sprit i sin affär. Misstankar om hon kunde missbruka alkohol framgick inte, då hon ej ansågs 

ha varit benägen till att leva ett onyktert liv. Utan några vidare anmärkningar beslöt nämnden att 

godkänna den framförda förfrågan.23 

Landsfiskalen i Askim hade den 28 november 1930 överlämnat en polisundersökning till nämnden där 

det framgick att en T.V.P hade blivit anmäld för sprithandel under berusat tillstånd och att samme T.V.P 

var en alkoholmissbrukare. Nämnden beslöt att tilldela uppgiften till nämndens ordförande för att 

 
15 Frånberg Per (1983) UMEÅSYSTEMET: En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915–1945 Universitetet i Umeå, Almqvist 

& Wiksell International, ss 185–187 
16 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1928 1–10 
17 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 1 november 1929 §3 
18 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 1 november 1929 §1 
19 Rosenqvist i Bruun et al. (1985), s 161 
20 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1929 1-11 
21 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1929 1-11 
22 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 januari 1930 §3 
23 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 1 juli 1930 §1 
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behandla ärendet. Ordföranden kallade in T.V.P till förhör och tilldelade en varning till honom.24 

Nykterhetsnämnden i Göteborg informerade nykterhetsnämnden i Västra Frölunda med påminnelse om 

att en man vid namn A.G.A hade flyttat till Hagen i Västra Frölundas kommun. Då skyddsvärnet i 

Göteborg bedömde A.G.A för att vara en alkoholist, hade skyddsvärnet övervakat honom. I det här fallet 

så beslöt nämnden att överta skyddsvärnets övervakning av A.G.A.25 Av antalet fall där någon hade 

blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1930 på 30 fall.26 

 

2.4 Årsredovisning av ärenden 1931 
Länsstyrelsen beviljade nämnden tillstånd till den begäran som nämnden hade framfört om att avskaffa 

tillståndet för handlaren J.P.L att sälja spritmedicinska varor i sin handelslokal den 8 december 1930. 

Nämnden hade fått erfara att J.P.L hade brutit mot de föreskrifter som reglerade försäljningen av 

spritdrycker.27 J.P.L kom dock att yrka mot indragningen av hans tillstånd att sälja spritdrycker, vilket 

nämnden svarade med att J.P.L hade ”skuld i dessa anklagelser”. Landfiskalen i Askim begärde dock en 

förklaring till det påstående som nämnden framförde. Nämnden svarade med att de inte kunde förklara 

”närmare på detaljer”.28 

Efter inrapportering från landsfiskalen i Askim till nykterhetsnämnden rörande en kvinna vid namn TN 

och hennes spritmissbruk, beslöt nämnden att lösa med att kalla in T.N till ett förhör och tilldela henne 

en varning.29 En anmälan som nykterhetsnämnden fick erfara om var S.F och hans spritmissbruk, som 

hade gett negativa följder för hans arbetsinkomst. Nämnden beslöt att kalla S.F till ett förhör och sätta 

honom under övervakning av nämndens ordförande.30Nämnden fick ”kännedom” att en man vid namn 

A.S.J hade blivit påkommen att missbruka sprit samt fått tillgång till att köpa spritdrycker. Nämnden 

beslöt att tilldela en varning till A.S.J samt underrätta AB Göteborgssystemet om omständigheterna 

gällande A.S.J:s inköp av sprit.31 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg 

den totala siffran för år 1931 på 39 fall.32 

 

2.5 Årsredovisning av ärenden 1932 
För året 1932 kartlagde nämnden en tabell över personer som hade/inte hade erhållit sina motböcker för 

tillstånd att inköpa spritdrycker. Denna motboksföreteckning gjordes i samarbete med AB 

Göteborgssystemet. Vid ett sammanträde gjorde Göteborgssystemet en närmare undersökning på vilka 

som fick/ inte fick erhålla motböcker. En övervägande majoritet av personer på nämndens framförda 

tabell fick tillstånd för inköp av sprit. De som fick tillstånd indraget hade varit känd av nämnden för 

alkoholmissbruk eller så var dennes ekonomi inte adekvat med nämndens kriterium. Antalet liter alkohol 

som varje enskild person fick införskaffa varierades beroende på vilken ekonomisk status man hade.33  

 
24 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 november 1930 §1 
25 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 november 1930 §4 
26 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1930 1-11  
27 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 30 januari 1931 §2 
28 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 30 september 1931 §1 
29 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 februari 1931 §2 
30 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 31 juli 1931 §2 
31 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 18 december 1931 §1 
32 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1931 
33 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 maj 1932 §1, 20 maj 1932 §1 §4, 2 juli 1932 §1, 20 juli 1932 §1 
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En anmälan hade inkommit till nämnden om att en A.V.O från Käringberget var alkoholist och att han 

under onyktert tillstånd misshandlat sin fru. Nämnden beslöt att inkalla A.V.O till ett förhör för sitt 

beteende.34 Av information som hade kommit till nämndens ”kännedom”, framgick det att både E.L och 

A.S.L från Näset hade missbrukat alkohol och levt ett onyktert levnadssätt som kunde sätta deras egna 

och andras liv i fara. Nämnden beslöt att fattigvårdstillsyningsmannen skulle ta sig an uppgiften att 

övervaka dessa två. Nämnden tog en vidare åtgärd att meddela bägge två en skrivelse med en varning 

om att nämnden är medveten om deras missbruk, och att ”drastiska åtgärder kan tas om de inte vänder 

sig till ett mer nyktert levnadssätt”.35 Vid ett senare sammanträde så framkom information att E.L 

önskades att frivilligt interneras på alkoholistanstalt. Nämnden vidtog åtgärden att sätta E.L på 

internering.36 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för 

år 1932 på 123 fall.37 

 

2.6 Årsredovisning av ärenden 1933 
Sedan nämnden beslutade om att sätta A.S.L under övervakning av fattigvårdtillsyningsmannen, så hade 

fattigvårdtillsyningsmannen rapporterat till nämnden att A.S.L trots övervakning och varningar 

fortfarande har missbrukat spritdrycker. A.S.L hade också under denna period blivit bötfälld för fylleri. 

Nämnden beslöt att p.g.a. omständigheterna så skulle A.S.L interneras på alkoholistanstalt.38 Nämnden 

beslöt att utse ledamoten J.Ö till att genomföra en övervakning av J.T.J som vid ett tidigare tillfälle hade 

blivit bötfälld för fylleri. Resultatet av övervakningen konstaterade att J.T.J fortfarande missbrukade 

alkohol och nämnden beslöt i det ärendet att J.T.J skulle interneras på en alkoholistanstalt.39 

Nykterhetsnämnden i Göteborg meddelade nykterhetsnämnden i Västra Frölunda om att en A.Ö som 

hade inflyttat till Västra Frölunda kommun ”vore alkoholist”. Nämnden utsåg 

fattigvårdtillsyningsmannen att övervaka A.Ö:s nykterhetstillstånd.40 Av antalet fall där någon hade 

blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1933 på 104 fall.41 

 

2.7 Årsredovisning av ärenden 1934 
E.L som vid ett tidigare ärende hade varit uppmärksammad av nämnden för sitt alkoholmissbruk och 

som frivilligt godtog att bli internerad på en alkoholistanstalt hade enligt nämndens uppgifter fått ett 

återfall av alkoholmissbruket och upprepade gånger blivit bötfälld för fylleri samt varnad av nämnden 

för dennes onyktra levnadssätt. Nämnden beslöt att E.L så snabbt som möjligt skulle återigen internas på 

alkoholistanstalt.42 Processen av denna internering blev redan den 28 september 1934 uppskjuten tills 

vidare.43 Nämnden beslöt att en man vid namn H.P skulle interneras på alkoholistanstalt, efter att han vid 

upprepade tillfällen hade blivit bötfälld för fylleri och vid ett tillfälle under berusat tillstånd misshandlat 

en polisman.44 A.G blev omhändertagen av Västra Frölundas polis för både fylleri och för att ha 

 
34 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 20 juli 1932 §2 
35 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 september §5 
36 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 november 1932 §1 
37 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1932 1-15  
38 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 februari 1933 §4, 17 mars 1933 §1 
39 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 17 mars 1933 §2 
40 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 30 augusti 1933 §2 
41 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1933 
42 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 31 januari 1943 §3 
43 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 september 1934 §4 
44 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 juni 1934 §4 
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misshandlat sin familj. Då beslöt nämnden att tilldela A.G en varning för sitt beteende.45 Av antalet fall 

där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1934 på 88 fall.46 

 

2.8 Årsredovisning av ärenden 1935 
Till nykterhetsnämnden hade uppgifter inkommit om hur en E.O.A hade varit ”förfallen till alkoholism”, 

och övergett sina ”plikter”. Vad dessa plikter var framgår ej i texten, men det kan antingen röra sig om 

arbete eller försörjandet av sin familj. E.O.A bedömdes också att vara farlig för sin omgivning. 

Nämnden beslöt att E.O.A skulle omhändertas med omedelbar verkan och internas på en 

alkoholistanstalt. Detta skulle verkställas av nämndens sekreterare.47 Vid nämndens sammanträde den 

27:e februari, framgick det att E.L till slut hade blivit internerad på en alkoholistanstalt. Nämnden gav 

E.L möjlighet till benådning för hans handlingar, i fall han vill ”leva ett nyktert liv och avstå 

spritdrycker”.48  

J.A.F och T.S.F hade enligt nämnden vid upprepade tillfällen blivit bötfällda för fylleri samt levt ett liv i 

missbruk. Nämnden beslöt att båda två skulle internas på en alkoholistanstalt49. Den 4:e juni blev T.S.F 

inkallad av nämnden att närvara ett förhör som skulle inträffa den 14:e juni. Trots denna inkallelse dök 

T.S.F inte upp på den avsatta tiden för förhöret. Detta ledde till att nämnden bötfällde T.S.F med 10 kr, 

och förelade ett vite på 30 kr i fall han inte skulle inställa sig till ett förhör den 25:e juli.50 

Nykterhetsnämnden fick erfara från AB Göteborgssystemet att en omyndig flicka hade blivit bötfälld för 

fylleri. De åtgärder som nämnden vidtog var att överlämna ärendet till fattigvårdsnämnden då flickan 

inte var myndig.51 O.J.J och O.A hade vid upprepade tillfällen blivit bötfällda för fylleri och enligt 

nämnden levt ett onyktert liv. Nämnden beslöt att dessa två personer skulle interneras på en 

alkoholistanstalt.52 K.B från Grimmered hade till nämndens uppgifter levt under de senaste åren ett liv i 

missbruk. Nämnden beslöt att utse fattigvårdstillsyningsmannen till att övervaka K.B och hans 

nykterhetstillstånd.53 Nykterhetsnämnden i Göteborg hade överlämnat polisrapporter till Västra 

Frölundas nykterhetsnämnd angående att A.H.E hade anhållits för fylleri. Ett motsvarande ärende 

överlämnade nykterhetsnämnden i Mölndal till Västra Frölundas nykterhetsnämnd, där en A.N.O var 

anhållen för fylleri. Nämnden beslöt att dessa två skulle påminnas om att ”föra ett nyktert leverne” 54, om 

detta inte verkställs så kommer de tilltalade att interneras på en alkoholistanstalt. Av antalet fall där 

någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1935 på 93 fall.55 

 

 
45 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 juli 1934 §6 
46 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1934 1-14  
47 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 februari 1935 §1 
48 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 februari 1935 §5 
49 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 26 april 1935 §6 §7 
50 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 juni 1935 §3 
51 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 19 mars 1935 §8 
52 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 maj 1935 §2 §3 
53 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 26 juli 1935 §5 
54 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 november 1935 §4 
55 Västra Frölundas nykterhetsnämnds årsberättelse 1937 
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2.9 Årsredovisning av ärenden 1936 
A.H.E hade vid upprepade tillfällen blivit bötfälld för fylleri. Nämndens beslut i ärendet var att A.H.E 

skulle interneras på anstalt för alkoholister.56 Nykterhetsnämnden i Göteborg hade underrättat Västra 

Frölundas nykterhetsnämnd om att en S.F.J vid upprepade tillfällen hade blivit bötfälld för fylleri under 

de två senaste åren. Nämnde beslöt att övervakning av S.F.J skulle ske under ledning av 

fattigvårdtillsyningsmannen.57 Korrespondens gjordes med nykterhetsnämnden i Göteborg gällande 

ärendet om ansvaret över en intagen person vid namn A.B som inväntade internering på en 

alkoholistanstalt. Västra Frölundas nykterhetsnämnd ansåg att nykterhetsnämnden i Göteborg var de 

mest lämpade för uppgiften att överföra A.B till en alkoholistanstalt för den vård som han behöver. Om 

detta skulle fullföljas, så skulle Västra Frölundas nykterhetsnämnd verkställa att A.B flyttas till 

Göteborgs stad och ”ansvara för vårdkostnaderna på alkoholistanstalten”.58 Av antalet fall där någon 

hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1936 på 108 fall.59 

 

2.10 Årsredovisning av ärenden 1937 
Inrapportering från Västra Frölundas polis meddelade att en handlare vid namn J.A.J hade blivit bötfälld 

för olaga pilsnerförsäljning. Nämnden beslöt att verkställa en undersökning i ärendet60. Då han hade 

stridit mot de bestämmelser som gav honom tillstånd att sälja pilsnerdrycker i sin handelsbutik, blev 

J.A.J dömd till att böta 87 dagsböter på 2 kr. Nämnden beslöt att utse fattigvårdtillsyningsmannen till att 

övervaka J.A.J försäljning av pilsnerdrycker.61 Kommunfullmäktige hade lagt fram en framställan till 

Länsstyrelsen om en indragning av J.A.J:s rättigheter att försälja pilsnerdrycker i sin handelslokal. 

Nämnden hade dock förmeddelat kommunfullmäktige att sådan åtgärd inte var nödvändig, då det inte 

fanns indikation på att nykterhetstillståndet skulle förbättras av en indragning eller försämras med ett 

tillåtande att försälja pilsnerdrycker.62Av omständigheterna rörande situationen med J.A.J:s olaga 

sprithandel, beslöt nämnden att upprätta en kommitté bestående av nämndens ordförande och ledamöter 

för att utföra en undersökning gällande regleringar kring pilsnerförsäljandet inom kommunen.63 

Nämnden skulle därefter presentera en framställning av denna undersökning för kommunfullmäktige. I 

denna framställning framförd av nämnden så innehöll regleringar och villkor om hur försäljandet av 

spritdrycker skulle skötas: försäljningen av sprit måste endast ske inom kommunen, handlaren som hade 

erhållit tillstånd att sälja sprit i sin handelsbutik måste uppge vilka kunder som handlaren regelbundet 

säljer till, samt krav på att rekvisitioner måste användas under försäljning. Kommunfullmäktige beslöt 

att godkänna nämndens framförda framställan. Nämnden beslöt att informera till alla handlare inom 

Västra Frölunda kommun om kommunfullmäktiges godkännande av nämndens framförda framställan.64  

Nämnden beslöt att, i varje handelslokal inom kommunen som säljer spritdrycker, skulle ett anslag sättas 

upp som informerade om de tre punkterna som följde de riktlinjer som nämnden tog upp i sin 

framställning. Dessa tre punkter var:  

 
56 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 17 mars 1936 §6 
57 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 april 1936 §3 
58 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 30 december 1936 §2 
59 Västra Frölundas nykterhetsnämnds årsberättelse 1937 
60 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 april 1937 §5 
61 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 juni 1937 §4 
62 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 oktober 1937 §12 
63 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 11 maj 1937 §5 
64 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 juni 1937 §2,  
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1. ”Försäljning får endast ske inom Västra Frölundas kommuns boende personer med eget 

innehåll 

2. Hushållsföreståndaren skall inlämna giltig rekvisition 

3. Varan skall av säljaren hemsändas till rekvirentens bostad”.65  

Till nämnden framgick det information om att både N.A.N och hans hustru hade missbrukat alkohol. 

Nämnden beslöt att tilldela en varning till paret men med förtecken på att N.A.N med största sannolikhet 

kan hamna på en alkoholistanstalt.66 Nämnden lade ut en kallelse till att inkalla lämpliga personer inom 

kommunen som kunde hjälpa nämnden med att övervaka nykterhetstillståndet i kommunen.67Av antalet 

fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1937 på 73 fall.68 

 

2.11 Årsredovisning av ärenden 1938 
Kommunfullmäktige lämnade in sin framställan om indragning av handlaren J.A.J:s 

försäljningsrättigheter av pilsnerdrycker till landsfiskalen i Askim. En polisutredning startades för att 

undersöka i ärendet.69 Till nämnden inkom uppgifter om att en A.E.H hade missbrukat sprit och under 

onyktert tillstånd misshandlat både sin fru och dotter. En vidare bedömning konstaterade att A.E.H 

utgjorde en fara för sin omgivning. Nämnden beslöt att A.E.H skulle interneras på en alkoholistanstalt70. 

Efter tre månader på anstalt så begärde A.E.H om godkännande från nämnden gällande hans ansökan om 

försökspermission. Nämnden godkände denna ansökan med krav på att A.E.H skulle framföra ett nyktert 

liv.71 En man vid namn S.L hade till nämndens uppgifter levt ett onyktert levnadssätt och vid upprepade 

tillfällen blivit bötfälld för fylleri. Nämnden beslöt att inkalla S.L till ett förhör. Under förhöret framgick 

det att S.L hade missbrukat alkohol. Nämnden beslöt att tilldela en varning till S.L samt utse 

fattigvårdstillsyningsmannen för att övervaka S.L nykterhetstillstånd72. Samma åtgärder gjordes i samma 

protokoll mot män som hade blivit bötfällda för fylleri och som enligt nämnden hade övergett sina 

plikter att försörja sina familjer.73 När nämnden hade tänkt att behandla ett ärende där en man vid namn 

K.P.O vid upprepade tillfällen blivit bötfälld för fylleri, hade information framkommit att K.P.O hade 

flyttat till Backa kommun. Alla handlingar i ärendet överlämnades till nykterhetsnämnden i Backa.74 

Sedan det till nämnden inkommit en anmälan om att en K.A.L hade missbrukat alkohol och levt ett liv i 

missbruk, påbörjades en undersökning i ärendet. Det framkom från uppgifter via nykterhetsnämnderna i 

Göteborg och Mölndal gällande K.A.L:s historik med alkohol att så inte var fallet, och nämnden 

konstaterade utifrån dessa uppgifter att K.A.L ej var skyldig till dessa gärningar i anmälan.75  

Av ärenden rörande personer som hade blivit bötfällda/anhållna för fylleri inrapporterade från AB 

Göteborgssystemet, polisnämnden i Västra Frölunda och polismyndigheten i Göteborg, vidtog nämnden 

i de flesta fall att tillsätta övervakning på personerna eller att tilldela en varning till dessa att sluta med 

sitt beteende. Internering på alkoholistanstalt som åtgärd skedde inte i samma utsträckning som 

 
65 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 oktober 1937 §11 
66 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 augusti 1937 §7 
67 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 juni 1937 §11 
68 Västra Frölundas nykterhetsnämnds årsberättelse 1937 
69 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 mars 1938 §6 
70 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 april 1938 §2 
71 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 5 augusti 1938 §2 
72 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 november 1938 §14 
73 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 november 1938 §15 §16 
74 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 november 1938 §3 
75 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 december 1938 §2 
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övervakning och tilldelandet av varningar.76 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för 

fylleri låg den totala siffran för år 1938 på 60 fall.77 

 

2.12 Årsredovisning av ärenden 1939 
Till nämnden hade det inkommit en anmälan om att bröderna G.A.J och S.F.J hade levt ett onyktert 

levnadssätt. Dessa två skulle inkallas till nämnden för en förklaring till dessa handlingar. G.A.J medgav 

sin skuld i ärendet, och menade att han frivilligt skulle vilja internas på en alkoholistanstalt för att få 

vård för sitt missbruk i syfte att få ett arbete och en fast inkomst för att kunna försörja sig själv. 

Nämnden beslöt att försöka förmedla till nykterhetsnämnden i Göteborg om att ordna en plats på en 

alkoholistanstalt för G.A.J. Den andre S.F.J fick däremot ta emot varning av nämnden om att avstå 

spritmissbruk och att försöka skaffa en sysselsättning.78 En anmälan inkom till nämnden gällande att 

A.F.R hade levt ett onyktert liv. När nämnden inkallade A.F.R till inställelse inför nämnden gällande 

anmälan, förklarade A.F.R att han levde ett nyktert liv och att han var medlem i en nykterhetsförening. 

Nämnden beslöt att inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.79 

Den 28 december 1938 blev grovarbetaren S.F.J inkallad till nämnden gällande sin konsumtion av 

alkohol. Detta då det hade inkommit uppgifter till nämnden att S.F.J hade kommit hem berusad vid 2-

tiden på natten. En undersökning i ärendet konstaterade denna händelse då det visade sig att det var hans 

mor som meddelade nämnden om denna incident. Hans mamma ansåg dock vid ett senare tillfälle att det 

inte var nödvändigt för nämnden att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, då hon ansåg att hennes 

son kunde ändra sitt beteende och att han hade ett yrke att värna om. Nämnden ansåg dock att S.F.J var 

en alkoholist, och därmed beslöt nämnden att S.F.J skulle interneras på alkoholistanstalt.80 Den 12 

september hade en plats förberetts för S.J.F:s internering på alkoholistanstalt.81 Det hade meddelats till 

nämnden att handlaren D.S.K hade varit förfallen till alkoholmissbruk och misskött sin 

affärsverksamhet. Nämnden utsåg fattigvårdstillsyningsmannen och nämndens ordförande till att 

konfrontera D.S.K gällande meddelandet.82 D.S.K erkände sig skyldig för att ha levt ett onyktert liv, 

men lovade nämnden att han skulle förbättra sig i det avseendet. Han var även åtalad för rattfylleri. 

Nämnden beslöt att göra sig underrättad framöver om hur D.S.K:s tillstånd var när det kommer till 

nykterhet.83 

Överläkaren från S:t Jörgens sjukhus meddelade till nämnden att sjukhusets ”sinnessjukhusnämnd” 

beslöt att utskriva K.A.R från Grimmered, som har beskrivits i protokollet som en ”farlig alkoholist”. 

Nämnden beslöt att göra en underrättelse i ärendet genom att överlåta ärendet till ledamoten och doktorn 

P.B, som enligt sig själv var granne med familjen. P.B ville dock genomföra en undersökning i ärendet, 

genom att ta kontakt med K.A.R:s familj om ärendet. Om ett ingripande skulle anses vara lämpligt 

skulle P.B tillkalla nämnden. Nämnden beviljade ledamoten P.B:s begäran.84 Polisen i Västra Frölunda 

meddelade nämnden om att en K.W.K hade blivit anhållen för fylleri. Nämnden hade beslutat i ett 

 
76 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1938 1-15 
77 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1938 1-15 
78 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 januari 1939 §4 
79 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 januari 1939 §11 
80 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 februari 1939 §6 
81 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 september 1939 §10 
82 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 mars 1939 §7 
83 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 11 april 1939 §3 
84 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 juni 1939 §7 
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tidigare ärende att K.W.K skulle interneras på alkoholistanstalt, och fattigvårdstillsyningsmannen fick 

uppdraget att meddela K.W.K om konsekvenserna samt varna honom ”för följderna av hans onyktra 

levnadssätt”.85 Nämnden hade fått information om att E.L hade missbrukat pilsnerdrycker och dessa 

hade inköpta från Konsumtionsföreningen i Göteborgs handelslokal i Näset. Nämndens beslöt att 

uppmana Konsumtionsföreningen att inte sälja ”pilsnerdricka klass 2” till E.L.86 Nämnden fick uppgifter 

om att en H.O.H hade blivit bötfälld för fylleri. Då det hade framkommit med information om att H.O.H 

vid de två senaste åren hade blivit bötfälld för fylleri tre gånger, beslöt nämnden att man skulle tilldela 

H.O.H ”en kraftig varning för fortsatt onyktert levnadssätt”.87 En man vid namn K.I.S inkallades till ett 

förhör av nämnden gällande sitt spritmissbruk. Det framgick under förhöret att K.I.S hade spenderat en 

stor del av sina arvspengar på spritdrycker, och nämnden beslöt att K.I.S skulle interneras på 

alkoholistanstalt.88 Nykterhetsnämnden i Göteborg informerade Västra Frölundas nykterhetsnämnd om 

att en man vid namn G.V.S hade anhållits för fylleri. G.V.S hade sedan sen år 1935 blivit anhållen för 

fylleri vid minst tre tillfällen. Nämnden beslöt att tilldela G.V.S en varning för sitt onyktra levnadssätt.89 

Det hade inkommit en anmälan till nämnden om att J.E.L hade blivit bötfälld för fylleri, men en vidare 

undersökning i ärendet fastställde att detta var falsk information. Det framgick att varken J.E.L:s adress 

stämde överens med anmälans uppgifter eller att han hade vid ett tidigare skede varit känd för sådan 

handling.90 Handlaren J.A.J, som vid ett tidigare tillfälle blev dömd för illegal sprithandel och tillsatt 

under övervakning av nämnden, hade enligt nämndens uppgifter sålt pilsnerdricka i sin handelslokal. 

Nämnden beslöt att förmedla förhållandet till polisen i Västra Frölunda.91 Av antalet fall där någon hade 

blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1939 på 83 fall.92 

 

2.13 Årsredovisning av ärenden 1940 
Nämnden beslöt att E.L skulle interneras på alkoholistanstalt efter att det hade inkommit information om 

att E.L vid två tillfällen hade blivit bötfälld för fylleri för år 1939, samt att han varit föremål i tidigare 

ärenden som behandlats av nämnden.93 Det hade kommit till nämndens uppgifter att M.T från 

Grimmered, varit förfallen till alkoholmissbruk samt varit våldsam mot sin familj under berusat tillstånd. 

Nämnden ansåg att M.T var en farlig person som skulle interneras på en alkoholistanstalt.94 En vidare 

undersökning i ärendet fastslog dock att M.T inte var en alkoholist, och att han inte varit berusad när han 

misshandlade sina familjemedlemmar. Nämnden beslöt att istället inte vidtaga någon åtgärd i ärendet.95 

Nämnden hade meddelat till polisen i Västra Frölunda om J.A.J:s försäljning av pilsnerdrycker, som 

enligt undersökningen visade på att J.A.J hade brutit mot föreskrifterna gällande försäljningen av 

spritdrycker inom Västra Frölunda kommun. Enligt polisrapporten så hade J.A.J blivit anklagad för att 

skickat en leverans med öl via en springpojke till några murare som arbetade vid ett nybygge, som enligt 

 
85 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 juni 1939 §11 
86 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 augusti 1939 §14 
87 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 oktober 1939 §3 
88 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 oktober 1939 §6 
89 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 7 november 1939 §9 
90 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 december 1939 §4 
91 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 december 1939 §6 
92 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1939 1-14 
93 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 januari 1940 §5 
94 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 januari 1940 §6 
95 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 februari 1940 §8 
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anmälaren hade druckit sig berusade under arbetstid.96 Polisrapporten fastslog dock på att det saknade 

saklig grund till anklagelserna. Nämnden beslöt att inte vidta några ytterligare åtgärder.97  

Sedan målaren G.H.A hade avskrivits från Venngarns alkoholistanstalt, hade det meddelats till nämnden 

att G.H.A hade ”bettlat öl”. Nämnden beslöt att göra en närmare undersökning i ärendet. Resultatet 

konstaterade att meddelandets påstående stämde överens med den genomförda undersökningens resultat. 

Nämnden beslöt att göra att göra en framställan om att G.H.A skulle återintas på alkoholistanstalt.98 En 

vidare undersökning i ärendet fastslog att G.H.A inte alls hade gjort sig skyldig till dessa gärningar, och 

den framförda framställan lades ned.99 Ett anonymt tips kom till nämndens uppmärksamhet, där det 

informerades om att ”onykterhet förkommer inom idrottsföreningarna inom kommunen” .100 Nämnden 

beslöt att utse sin ordförande att tillsammans med en syssloman från socialvården att undersöka i 

ärendet. En undersökning verkställdes, och resultatet av den genomförde undersökning konstaterade att 

det inte pågick någon ”onykterhet” som den anonyma tipsaren påstod. Nämnden beslöt att inte fortsätta 

något vidare i ärendet.101 

Länsnykterhetsnämnden informerade att alla nykterhetsnämnder i länet skulle meddela om hur 

ungdomarnas (under 24 år) nykterhetstillstånd såg ut inom respektive kommun. Nämnden informerade 

länsnykterhetsnämnden att misstankar fanns om att ungdomarna inom Västra Frölunda kommun hade 

använt sig av enskilda motboksägares spritransoner, samt fått erhålla öl- och vindrycker från 

restauranger. Nämnden påpekade dock att åtgärder kommer att vidtagas i ärendet.102 

Det hade inkommit en anmälan till nämnden rörande S.L och hans alkoholmissbruk. Det informerades 

om att S.L under pingsthelgen i berusat tillstånd hade slagit sin fru och barn. Frun lämnade hemmet, och 

vistades framdeles i Göteborg. S.L blev vid ett senare skede anhållen av polisen för att på ett berusat 

tillstånd försökt bryta sig in på sin frus arbetsplats med avsikt att misshandla henne. Det framgick i 

undersökningen av ärendet att S.L under en lång tid vid upprepade tillfällen hade misshandlat sin familj. 

Nämnden bedömde S.L som en farlig person, och därmed interneras på en alkoholistanstalt.103 Nämnden 

beslöt att man skulle via System AB indraga A.L.K:s motbok, då det hade informerats till nämnden att 

A.L.K hade använt sina spritransoner för att överlämna det till någon annan.104 S.F.J, som hade varit 

föremål för nämnden i tidigare ärenden, hade beviljats försökspermission från Venngarns 

alkoholistanstalt, S.F.J hade blivit påkommen med att ha brutit mot de förskrifter som gällde i hans 

permission. Nämnden beslöt att upplysa anstaltstyrelsen om dessa uppgifter gällande S.F.J, och S.F.J 

blev återintagen på anstalt.105 Handlaren D.S.K hade under berusat tillstånd hotat sina barn och uppträtt 

sig ”grovt störande” för sina grannar. Det noteras också att han ansågs vara inkapabel att själv söka vård. 

Nämnden beslöt att D.S.K skulle interneras på en alkoholistanstalt.106 En framställning om att V.A.R 

skulle interneras på alkoholistanstalt gjordes av nämnden, med motivering att V.A.R hade levt ett liv i 

 
96 Västra Frölundas nykterhetsnämnd: handlingar ordnade efter ämne 1937–1944 
97 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 februari 1940 §5 
98 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 16 april 1940 §6 
99 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 maj 1940 §4 
100 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 16 april 1940 §8 
101 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 11 juni 1940 §3 
102 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 16 april 1940 §9 
103 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 maj 1940 §6 
104 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 maj 1940 §7 
105 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 11 juni 1940 §7 
106 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 11 juni 1940 §8 
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missbruk och ”hans familj låge fattigvården till last” .107 Framställan skulle presenteras inför 

länsstyrelsen.  

Nämnden beslöt den 13:e augusti att begära att sjömannen K.J.K skulle interneras på alkoholistanstalt. 

Då hade det meddelats till nämnden att K.J.K avtjänade ett straffarbete för stöld på centralfängelset på 

Härlanda. Därför verkställdes inte beslutet. Nämnden beslöt istället att informera fångvårdsmyndigheten 

med att införskaffa diverse handlingar rörandet ärendet, så att K.J.K kunde interneras på 

alkoholistanstalt samtidigt som han avtjänade sitt straff.108 Till nämnden inkom en polisrapport från 

Västra Frölunda polis, om att en droskägare vid namn H.M.H och hans chaufför hade blivit påkomna 

berusade på Stadsgränsens bilstation (en åldrig beteckning för taxistation). Då det inte har framgått 

huruvida männen var i tjänst eller inte, beslöt nämnden att tilldela båda männen varning.109 En 

övervakning med fattigvårdstillsyningsmannen i ledning verkställdes av nämnden på S.F.J som hade 

blivit utskriven från Venngarns alkoholistanstalt, och S.L som hade fått försökspermission från 

alkoholistanstalten Västkusthemmet.110  Nämnden beslöt den 10 september att B.B skulle interneras på 

en alkoholistanstalt. Då meddelade Länsstyrelsen till nämnden att fattigvårdsstyrelsen hade transporterat 

B.B till Dalsland för att arbeta med skogsarbete. Nämnden beslöt att interneringen skulle anstå tills 

vidare.111 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 

1940 på 75 fall.112 

 

2.14 Årsredovisning av ärenden 1941 
Polisen i Västra Frölunda hade överlämnat en polisrapport till nämnden gällande att G.A i ett onyktert 

tillstånd hade misshandlat sin fru och dotter. När polisen gjorde ett ingripande vid G.A:s bostad, fann 

man G.A berusad med flertalet spritdrycker i bostaden. Nämnden beslöt att tilldela G.A varning ”jämlikt 

1: a graden av de nämnda uppsatta varningsnormerna vid dylika förseelser”.113 S.F.J, som precis hade 

blivit utskriven från Venngarns alkoholistanstalt, blev bötfälld för fylleri och hade därmed brutit mot de 

uppsatta reglerna för honom att leva ett nyktert liv. Nämnden beslöt att begära att S.F.J blev återintagen 

på alkoholistanstalt.114 Till nämnden hade det anmälts om att reklamtecknaren L.V.J från Långedrag var 

en alkoholmissbrukare, och att han svikit sin lagliga plikt att försörja sin familj. Nämnden beslöt att 

L.V.J skulle förhöras av nämnden gällande ärendet.115 Det framgick från förhöret att det stämde mycket 

väl med anmälans uppgifter om att L.V.J levde ett liv i missbruk, dessutom framlystes att L.V.J hade 

betett sig våldsam när han var berusad. Nämnden beslöt att L.V.J skulle interneras på 

alkoholistanstalt.116 

Nämndens begäran till länsstyrelsen om att internera E.E på alkoholistanstalt godkändes. Nämnden 

beslöt dock att tillsvidare sätta E.E under övervakning av fattigvårdstillsyningsmannen, i fall E.E skulle 

erfara sig med att missbruka alkohol eller ej. Om detta skulle inträffa, så skulle E.E omedelbart 

 
107 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 september 1940 §6 
108 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 september 1940 §9 
109 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 oktober 1940 §6 
110 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 18 november 1940 §5 §6 
111 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 december 1940 §3 
112 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1940 1-12 
113 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 4 februari 1941 §5 
114 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 15 maj 1941 §2 
115 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 23 juli 1941 §2 
116 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 5 augusti 1941 §3 



16 
 

interneras på alkoholistanstalt.117 Under nämndens undersökning av ärendet med J.K.M bötesfall för 

fylleri, framgick det i undersökningen att J.K.M vid 4 tillfällen under de senaste två-åren hade blivit 

bötfälld för fylleri. Nämnden beslöt att J.K.M skulle interneras på alkoholistanstalt.118 Beslutet fick 

bordläggas tills vidare, och istället sattes J.K.M under övervakning av fattigvårdstillsyningsmannen för 

att underrätta till nämnden om J.K.M:s ”nykterhetsavseende”.119 

Till nämnden hade det anmälts att N.G.E hade missbrukat alkohol samt under berusat tillstånd varit 

våldsam mot sin fru och andra personer. N.G.E blev inkallad till ett förhör av nämnden. Under förhöret 

bekräftades anmälans uppgifter om både N.G.E:s missbruk och våldsamma tendenser, och det framgick i 

en genomförd undersökning att N.G.E hade varit bötfälld för fylleri 4 gånger. Nämnden beslöt att N.G.E 

skulle interneras på alkoholistanstalt.120 H.M.H fick en varning av nämnden efter att polisen anmärkte att 

H.M.H uppträdde sig berusad vid en bilstation som han driver. En annan händelse som involverade 

H.M.H inträffades den 11 juni 1940, då han och hans chaufför blev påkomna att vara berusade på sin 

arbetsplats.121 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för 

år 1941 på 106 fall.122 

 

2.15 Årsredovisning av ärenden 1942 
Nämndens framställning till länsstyrelsen om att L.V.J skulle interneras på alkoholistanstalt fick 

nämnden avslå. Uppgifter hade inkommit om att L.V.J:s nykterhetsförhållande hade förbättrats när han 

och hans fru hade bott separerade från varandra.123 För J.K.M lät nämnden fortfarande anstå med 

begäran om att han skulle interneras på alkoholistanstalt. Då information hade inkommit till nämnden 

om hur J.K.M hade blivit anhållen för fylleri, beslöt nämnden att J.K.M skulle interneras på 

alkoholistanstalt med omedelbar verkan.124 När det hade informerats till nämnden att J.K.M och hans 

familj hade flyttat till Göteborg, beslöt nämnden att överlåta övervakningen till nykterhetsnämnden i 

Göteborg.125 Nykterhetsnämnden i Göteborg meddelade till Västra Frölundas nykterhetsnämnd att 

J.K.M fortfarande missbrukade alkohol. Nykterhetsnämnden i Göteborg beslöt att J.K.M skulle 

interneras med omedelbar verkan på Venngarns alkoholistanstalt. Västra Frölunda nykterhetsnämnd 

godkände denna åtgärd.126 Nämnden beslöt den 2:e december 1941 om att K.K, som hade blivit bötfälld 

för fylleri 4 gånger mellan åren 1939 och 1941, skulle interneras på alkoholistanstalt. När nya uppgifter 

framkommit att K.K hade meddelat till nämnden att han skulle framöver ”föra ett nyktert levnadssätt”. 

Nämnden beslöt att låta ärendet anstå tills vidare.127  

En anonym person ringde till nämnden via telefon och anmälde att G.W hade missbrukat alkohol och 

under berusat tillstånd misshandlat sina familjemedlemmar. G.W:s hustru förnekade att hennes man 

hade varit våldsam, men hon förnekade dock inte hans alkoholmissbruk. Hennes förklaring till G.W 

missbrukade alkohol var det berodde på hans ”nervsjukdom”. Nämnden beslöt att utse 

 
117 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 september 1941 §4 
118 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 7 oktober 1941 §3 
119 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 december 1941 §6 
120 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 7 oktober 1941 §9 
121 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 december 1941 §5 
122 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1941 1-14 
123 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 januari 1942 §7 §8 
124 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 februari 1942 §5 
125 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 maj 1942 §7 
126 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 oktober 1942 §6 
127 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 mars 1942 §8 
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fattigvårdstillsyningsmannen till att undersöka närmare i ärendet.128 Nämndens ordförande informerade 

nämnden att en anonym person hade ringt via telefon och anmält att ”militärpersonal inköpte pilsner till 

förtäring på stället hos handlare S.A.H i Ciro”.129 J.A.J beslöt att anmäla ärendet till polisen i Västra 

Frölunda. Nämnden beslöt dock att utse fattigvårdstillsyningsmannen till att bedriva en undersökning i 

ärendet. Nämndens beslut att internera E.L fick anstå, då E.L hade förklarat sig själv inför nämnden att 

han hade levt ett nyktert och ordentligt liv. Nämnden beslöt att tillse att E.L övervakades av E.E från 

Hammar. Om bestämda föreskrifter skulle brytas, så skulle E.L interneras på alkoholistanstalt.130 

Länsnykterhetsnämnden meddelade till Västra Frölundas nykterhetsnämnd att det är inger större effekt i 

arbetet mot alkoholism om man tilldelar en muntlig varning istället för att skicka en varning i skrift. 

Nämnden noterade länsnykterhetsnämndens synpunkter och beslöt att tillämpa denna metod i 

fortsättningen.131 Av antalet fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran 

för år 1942 på 83 fall.132 

 

2.16 Årsredovisning av ärenden 1943 
En kvinna med initialerna H.D blev inkallad tillkallad till nämnden, efter att information hade 

framkommit från AB Göteborgssystemet att H.D hade blivit bötfälld för fylleri. Efter att H.D hade 

redogjort för sina handlingar i ärendet, beslöt nämnden att ställa H.D under en övervakning på 6 

månader. Nämnden utsåg fattigvårdstillsyningsmannen till att sköta övervakningen av H.D.133 En 

liknade åtgärd gjordes för J.H.J som nämnden hade fått anstå med internering på alkoholistanstalt.134 

Nämnden fick erhålla en polisrapport rörande en 16-årig flicka hade påträffats berusad av polisen vid 

kvällstiden på Kungstorget i Göteborg. Nämnden beslöt att överlämna ärendet kommunens 

barnavårdsnämnd, då flickan i det här fallet var omyndig.135 Liknade åtgärder gjordes i storstäder som 

Stockholm när det gällde att motarbeta ungdomars alkoholkonsumtion. Stockholm stads 

nykterhetsnämnd hade riktlinjer att man skulle försöka uppmana med muntliga varningar om 

konsekvenserna med drickandet av alkohol för ungdomar som har erfarits med alkohol. För Stockholm 

stads nykterhetsnämnd så var muntliga tillsägelser och varningar var en betydligt vanligare åtgärd än att 

överlämna ungdomarna till barnavårdsnämnden.136 

Nämndens ordförande informerade nämnden att han hade fått ”kännedom” om att en bruksarbetare vid 

namn H.B.P hade missbrukat alkohol. Ordföranden beslöt att besöka H.B.P:s bostad och sade till honom 

att avstå från alkoholen. Nämnden beslöt att ge uppgift till ledamoten V.A att försöka övertyga H.B.P att 

gå med i en nykterhetsförening ”eller komma under inflytande av personer med nyktert levnadssätt”.137 

V.A lyckades dock inte att få H.B.P att gå med i en nykterhetsförening eller att ändra sin alkoholvana. 

Nämnden beslöt att inkalla H.B.P för en inställelse inför nämnden och för att tilldela honom en varning 

för sitt beteende.138 H.B.P dök dock inte upp till kallelsen och istället fick nämnden förnya kallelsen till 

 
128 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 april 1942 §8 
129 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 april 1942 §10 
130 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 april 1942 §9 
131 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 maj 1942 §2 
132 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1942 1-12 
133 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 januari 1943 §2 
134 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 10 augusti 1943 §9 
135 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 april 1943 §4 
136 Malmén (1966), s 119 
137 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 4 maj 1943 §2 
138 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 juni 1943 §3 
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ett annat datum.139 Han kom dock att närvara till kallelsen den 20:e juli och fick mottaga en varning av 

nämnden för sitt alkoholmissbruk.140 Nämnden beslöt om att E.L, som just hade precis fått erhålla 

försökspermission från alkoholistanstalten Hemmet Älvgården i Hedemora, att han skulle återintagas på 

anstalten. En undersökning i ärendet konstaterade att E.L hade brutit mot de reglerna som fanns i 

försökspermissionen genom att missbruka alkoholdrycker.141 Nykterhetsnämnden i Göteborg hade 

underrättat Västra Frölundas nykterhetsnämnd om att A.V.H och hans fru som hade precis inflyttat till 

Västra Frölunda, hade varit förfallen till alkoholmissbruk. Nämnden beslöt tillsätta paret A.V.H under 

övervakning av sysslomannen C.D.142 En polisrapport hade inkommit till nämnden att A.V.H hade blivit 

anhållen för fylleri. Nämnden överförde informationen om ärendet vidare till nykterhetsnämnden i 

Göteborg.143 

E.G blev inkallad att närvara inför nämnden, för att förklara sig gällande uppgifter som nämnden fått 

mottaga att han missbrukar alkohol. E.G närvarade inför expeditionen och förklarade för sekreteraren att 

det skulle råda svårigheter för honom att närvara inför nämnden, då han skulle bli inkallad till 

militärtjänstgöring. E.G fick dock istället ta emot en varning av sekreteraren för sitt alkoholmissbruk på 

plats. Nämnden godkände sekreterarens vidtagna åtgärd.144 Nykterhetsnämnden i Göteborg skickade en 

polisrapport till Västra Frölundas nykterhetsnämnd om att en 16-årig pojke hade anhållits för fylleri. 

Nämnden beslöt att med hänsyn till pojkens unga ålder tilldela honom en muntlig varning.145 Av antalet 

fall där någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1943 på 125 fall.146 

 

2.17 Årsredovisning av ärenden 1944 
AB Göteborgssystemet hade underrättat nämnden om att P.T och J.B.T hade blivit bötfällda för fylleri. 

P.T blev tilldelad en muntlig varning av nämnden att sluta med missbrukandet av alkohol. Däremot så 

beslöt nämnden att J.B.T skulle interneras på alkoholistanstalt, då det hade framgått att J.B.T hade varit 

bötfälld för fylleri fyra gånger.147 Dock fick beslutet anstå tills vidare.148 

Nämnden hade beslutat den 11:e januari att H.A skulle interneras på alkoholistanstalt, efter att det hade 

framkommit underrättelse från AB Göteborgssystemet att H.A hade blivit bötfälld för fylleri. Efter ett 

genomfört förhör med H.A, där han framförde att han i framtiden skulle leva ett nyktert och ordentligt 

liv, beslöt nämnden att H.A skulle sättas under övervakning på 6 månader med ledamoten V.A som 

övervakare.149 Nämnden blev tillsagd av länsnykterhetsnämnden att föra muntliga varningar istället för 

skriftliga. Dock förekom det fortfarande att nämnden tilldelade skriftliga varningar till enskilda personer 

som hade blivit bötfällda för fylleri eller missbrukat alkohol.150 Nämnden blev informerade av att H.B.P 

från Järnbrott hade påträffats berusad och sagt under sådant tillstånd att han skulle ”slå ihjäl sin moder 

 
139 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 26 juni 1943 §3 
140 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 20 juli 1943 §2 
141 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 4 maj 1943 §5 
142 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 oktober 1943 §3 
143 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 november 1943 §2 
144 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 november 1943 §6 
145 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 november 1943 §10 
146 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1943 1-15 
147 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 februari 1944 §3 §4 
148 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 maj 1944 §3 
149 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 8 februari 1944 §7 
150 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 mars 1944 §5 §6 §7 
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och sätta eld på huset”. Det fanns misstankar att H.B.P hade kunnat begå dessa våldshandlingar i berusat 

tillstånd. Nämnden beslöt att H.B.P skulle interneras på en alkoholistanstalt för vård.151 

Från AB Göteborgssystemet hade det informerats till nämnden att maskineleven N.A från Nya Varvet 

hade blivit bötfälld för fylleri. Nämnden beslöt att N.A skulle inställa sig inför nämnden för att ta emot 

en muntlig varning för sitt beteende. Istället för N.A så dök hans mor upp inför nämnden med ett 

läkarintyg som styrkte att N.A var utvecklingsstörd och hade ”en 9-årings förstånd”. Nämnden beslöt att 

inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet, förutom att be N.A:s mamma att påminna hennes son att ta 

avstånd från alkoholen.152 Det hade anmälts till nämnden att K.L från Nya Varvet i berusat tillstånd 

tillsammans med E.K hade misshandlat sin fru efter att E.K kallade K.L för ”toffelhjälte”. Nämnden 

beslöt att inte ta några vidare åtgärder förutom att ”hava sin uppmärksamhet” på E.K och K.L:s 

förhållande till alkoholmissbruk.153 En närmare undersökning gjordes av nämnden i ett ärende där en 

man vid namn H.J.B från Nya Varvet hade blivit bötfälld för fylleri. I undersökningen framgick det att 

handlingen som H.J.B var skyldig till var en engångsföreteelse, och därmed beslöt nämnden att inte 

vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.154 Nämnden fick uppgifter om att handlaren W.S från Hagen 

hade brutit mot villkoren gällande rättigheten för honom att sälja pilsnerdricka i sin affär. W.S hade sålt 

pilsnerdricka till sina kunder utan skriftlig rekvisition. Nämnden beslöt att underrätta polismyndigheten 

om ärendet.155  

Till nämnden informerade en läkare från S.t Jörgens sjukhus via telefon att lantbrukaren A.B.B från 

Tynnered vore alkoholist. A.B.B hade vid flera tillfällen blivit bötfälld för fylleri och varit till nämndens 

”kännedom” om sitt missbruk. Läkaren som informerade nämnden rörande A.B.B:s alkoholmissbruk, 

tillade också att A.B.B förmodligen var sinnessjuk och därmed skulle han tills vidare vårdas på sjukhus. 

Nämndens begäran till ett läkarintyg som kunde verkställa att A.B.B interneras på alkoholistanstalt 

avslogs av läkaren. Nämnden beslöt att inte vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.156 Det sista 

åtgärderna nämnden fick göra innan Västra Frölunda kommun införlivades med Göteborgs stad, var att 

överlåta ouppklarade ärenden och handlingar till nykterhetsnämnden i Göteborg.157 Av antalet fall där 

någon hade blivit bötfälld/anhållen för fylleri låg den totala siffran för år 1944 på 112 fall.158 

 

 

2.18 Västra Frölundas nykterhetsnämnds verksamhet 
Västra Frölundas nykterhetsnämnd var i huvudsak bestående av en ordförande, en vice ordförande, 

suppleant och tre ledamöter, varav en skulle vara en utbildad läkare. En tillsyningsman från fattigvården 

började ges uppdrag med ärenden av nämnden främst med uppgiften att sköta övervakningen av enskilda 

individer inom olika ärenden först vid år 1931.159 Nämndens verksamhet var formad efter de förslag som 

gjordes år 1914 av Stockholms nykterhetskommitté, vilket var enligt följande:160  

 
151 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 9 maj 1944 §12 
152 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 juni 1944 §2 
153 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 13 juni 1944 §10 
154 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 september 1944 §3 
155 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 september 1944 §7 
156 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 14 november 1944 §5 
157 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 12 december 1944 §2 §3 
158 Västra Frölundas nykterhetsnämnds sammanträdesprotokoll 1944 1-11 
159 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 30 september 1931 §2 
160 Rosenqvist i Brunn et al. (1985), s 162 
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• Att övervaka nykterhetstillståndet inom kommunen. 

• Föra en förteckning över vilka individer som har fått förlorat tillstånd att 

köpa alkoholdrycker. 

• Att återge en årlig redogörelse över nämndens verksamhet och 

nykterhetstillståndet i kommunen. 

Ansökningar från handlare och butiksägare om att få sälja skattefri sprit i sina butiker överlämnades till 

nämnden. Detsamma gjordes för restauranger och konditorier inom Västra Frölunda kommun som ville 

utskänka pilsnerdrycker på serveringsplatser.161 Västra Frölundas nykterhetsnämnds inställning till 

utskänkning och försäljning av pilsnerdrycker inom kommunen var tämligen milda i jämförelse med 

Umeås nykterhetsnämnd, som efterföljde den restriktiva alkoholpolitik som fördes i Umeås stad.162  

Nämndens kommunikation var bestående av förbindelser med olika myndigheter, företag, 

nykterhetsnämnder, nykterhetsföreningar, alkoholistanstalter och sjukhus. Som tidigare nämnt i 

undersökningen, så hade nämnden korrespondens med systembolaget AB Göteborgssystemet om 

uppgifter rörande personer som hade blivit bötfällda och anhållna för fylleri. Samarbete gjordes med 

nykterhetsföreningarna inom kommunen till den grad att dessa föreningar beslöt att bilda en 

samarbetskommitté i Västra Frölunda år 1935.163 Sedan år 1929164 fick nämnden varje år en inbjudan av 

Socialstyrelsen till att delta inom konferenser och kurser som verkade för att stärka sambandet mellan 

myndigheter och kommunala nykterhetsnämnder i hela landet, samt upplysa nykterhetsnämnderna med 

vidare utbildning inom alkoholistvården.165 Regionala sammanslutningar skedde också, Västra 

Frölundas nykterhetsnämnd blev inbjuden till att vara en medlem i Göteborg och Bohusläns 

nykterhetsnämnds förbund, vilket nämnden godtog mot att betala en årlig medlemsavgift.166 

Redovisningar om nämndens budget gjordes först den 26:e september 1936, då nämnden lade ut ett 

budgetförslag för året 1937. I budgetförslaget så gjorde nämnden uträkningar på hur mycket pengar som 

skulle spenderas på olika saker inom verksamheten, samt hur mycket i bidrag nämnden skulle få av 

staten. Vad nämnden spenderade sina pengar på var: ersättning till alkoholistanstalter, transport av 

alkoholister, läkarundersökningar, nykterhetsundervisningar, övervakning och inspektioner.167 Det 

statliga bidraget var inte menat för att täcka alla kostnaderna som utgick till verksamhetens arbete, utan 

varje nykterhetsnämnd i Sverige fick utgå från de medel som respektive kommunen hade att förmå till 

nämndens verksamhet.168 Under perioden 1936–1944 så utökades nämndens förslag till anslag från 

2 250 kr (1936) till 3 250 kr (1944).169  

Även om nämnden kom att nyttja motbokssystemet till att göra granskningar av registret över hur många 

personer som hade fått erhålla sina motböcker vid ett tillfälle,170 så var det få gånger som nämnden 

faktiskt gjorde sådana kartläggningar av motboksregistret. Detta gjordes i samarbete med AB 

Göteborgssystemet och det var inte ovanligt för ett systembolag att överlämna kontrollen över 

motboksregistret till en nykterhetsnämnd, då det ansågs att nämnderna hade en bättre översikt på vilka 

 
161 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 28 april 1939 §7 
162 Frånberg (1983), s 186 
163 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 27 februari 1935 §3 
164 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 31 maj 1929 §4 
165 Rosenqvist i Bruun et al. (1985), ss 168–169 
166 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 januari 1930 §5 
167 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 september 1936 §7 
168 Rosenqvist i Bruun et al. (1985), s 180 
169 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 29 september 1936 §7, 12 oktober 1943 §7 
170 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 2 juli 1932 §1, 20 juli 1932 §1 
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som skulle få tillstånd till ägandet av motböcker i det lokala området.171 Nämnden fick också ansvara för 

utdelningen av nykterhetsintyg till personer som hade ansökt för innehavandet av körkort. Att få ett 

nykterhetsintyg avgjordes om nämnden ansåg att personen i fråga var lämplig eller inte att få inneha 

det.172  

 

 

2.19 Alkoholismens utveckling i Västra Frölunda landskommun mellan 1928–

1944 

 

Ett diagram och en tabell som visar antalet fyllerifall per år inom Västra Frölunda landskommun 

Diagrammet och tabellen är en sammanställning över antalet fall där personer blev bötfällda/anhållna för 

fylleri under åren mellan 1928 och 1944 inom Västra Frölunda landskommun. Under 1928–1931 så 

ökades antalet fyllerifall successivt. År 1932 ökade antalet fyllerifall med drygt 300 % jämfört med 

1931. Under perioden 1932–1944 så varierar utvecklingen från att det ökade till att det minskade genom 

åren. Denna utveckling var anmärkningsvärd inom Västra Frölunda i förhållande till hur utveckling var 

för övriga delar av landet. I Stockholm så minskades antalet fyllerifall mellan perioden 1932–1941. Från 

år 1942 och 1944 ökades dock antalet fyllerifall i Stockholm stad.173 

 

 

 

 

 
171 Rosenqvist i Bruun et al. (1985), ss 181–182  
172 Västra Frölundas nykterhetsnämnds protokoll 26 februari 1932 §4 
173 Nycander (1996), s 124 



22 
 

 

3. Slutdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att få en inblick på vad för åtgärder Västra Frölunda 

nykterhetsnämnd gjorde för att motarbeta alkoholismen inom kommunen, hur nämnden bedrev sin 

verksamhet, och hur alkoholismen utvecklades genom åren inom kommunen. Det som har redovisats i 

undersökningsdelen av uppsatsen visar en mängd av olika ärenden som nämnden hade vidtagit särskilda 

åtgärder till. Vad för typ av åtgärder nämnden beslöt om varierades från att tilldela varningar till att 

internera särskilda individer på alkoholistanstalt. Det material som fanns att kartlägga gällande 

nämndens verksamhet har redogjorts i undersökningen, och det som presenterades varierades från 

budgetredovisningar till erhållandet av specifika arbetsuppgifter. Antalet fyllerifall som presenterades i 

diagrammet visar en intressant bild över hur alkoholismens utveckling hade förändrats över tid.  

 

3.1 Vilka åtgärder gjorde nykterhetsnämnden för att motarbeta alkoholismen 

inom kommunen? 
Vad undersökningen av protokollshandlingarna visade gällande de åtgärder som nämnden beslöt att 

verkställa, var att Västra Frölundas nykterhetsnämnds åtgärder under perioden 1928–1931 var milda i 

förhållande till de åtgärder de vidtog under perioden 1932–1944. Förvisso stämmer det att nämnden fick 

information från AB Göteborgssystemet, myndigheter och andra nykterhetsnämnder om vilka som hade 

blivit bötfällda/anhållna för fyller och vilka som hade enligt uppgifterna missbrukat alkohol. Dock så får 

nämnden information av källor som inte presenteras överhuvudtaget om vilka/vem det är. Istället så 

skriver nämnden att det hade inkommit information till deras ”kännedom” om uppgifter gällande en 

särskild person. Vad som kan tydas på när nämnden menar att vissa uppgifter har kommit till deras 

”kännedom”, är att de förmodligen döljer identiteten av personen som har uppgivit dessa uppgifter till 

nämnden. Även ledamöter och ordföranden själv meddelade till nämnden att de hade fått ”uppgifter” 

eller ”information” om särskilda individers beteende. Detta behöver dock inte betyda att 

uppgiftslämnarnas uppgifter var trovärdiga. Under perioden 1939–1944 uppkom det anmälningar, 

uppgifter och tips från okända källor som visade sig i en närmare undersökning av nämnden vara 

fabricerade. Detta kan vara en indikation på en förbättrad arbetsmetod för nämnden när det gäller att 

urskilja vad som är äkta och falska uppgifter. Dock ska det uppmärksammas att nykterhetsnämnderna i 

Sverige blev kritiserade för att ha skapat ett angiverisystem som uppmuntrar folk att ange varandra för 

att vara en alkoholist. Nämnden vidtog en sådan åtgärd att göra en kallelse till folk inom kommunen att 

hjälpa med deras arbete att upprätthålla nykterhetstillstånd, detta kan översättas till att nämnden 

uppmuntrar till människor att ange misstänkta alkoholister till nämnden.  

Däremot kan man konstatera att det sker annan utveckling mellan 1932–1935, där nämnden vidtar flera 

åtgärder att övervaka och internera särksskilda individer. Detta kan vara ett tecken på att nämnden fick 

mer resurser att använda sig av. Det råder ingen tvekan på att det kostade för nämnden att verkställa 

övervakningar och interneringar av alkoholister. Detta var något som nämnden fick behandla i diverse 

budgetförslag som lyftes upp. Tillsättandet med övervakningar av personers nykterhetstillstånd blev mer 

frekventa efter att nämnden hade tillsatt en tillsyningsman från fattigvården med uppdraget att sköta 

dessa övervakningar. Varför nämnden valde ut en syssloman från fattigvården framgår ej i 
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protokollshandlingarna, men det kan röra sig om att de var i behov av folk med kompetens för att utföra 

en sådan åtgärd.  

Det finns en diskrepans med hur nämnden vidtog åtgärder för särskilda individer i ärenden som är mer 

eller mindre identiska. Utöver nämndens kategorisering av personers inkomst i motboksregistret, så 

förekommer det en skillnad i åtgärder beroende vad för typ av individ det är. Nämnden är väldig mån 

om att göra en distinktion mellan vilka som bör interneras på alkoholistanstalt, och vilka som bör bli 

tilldelade med en varning. Personer som var omyndiga eller hade läkarintyg för att vara 

förståndshandikappade vidtog nämnden inga särskilda åtgärder mot förutom att tilldela varningar eller 

överlämna ärenden till annan myndighet. Däremot så uppkommer fall där den tilltalade personen inte 

bara ha missbrukat alkohol, utan också i ett berusat tillstånd varit våldsam mot andra människor (i de 

flesta fall sina familjemedlemmar eller partners). I de fallen så skiljer sig nämndens beslutande i 

åtgärder, vissa får ta emot varningar medan andra blir internerade på alkoholistanstalt. Likhetsprincipen 

är inte en självklarhet inom dessa fall. Våld mot tjänstemän vägde tyngre än våld mot ens egna 

familjemedlemmar. Samma sak kunde appliceras när det kommer till särskilda yrken. En handlare måste 

fullfölja särskilda krav av nämnden om dennes försäljning av alkoholdrycker, men en droskägare kan 

vid upprepade tillfällen bli tilldelad med varningar för att ha blivit påträffad berusad på sin arbetsplats. 

Någon som hade en historik av att bli bötfälld för fylleri löpte större risk av att bli internerad på 

alkoholistanstalt än någon som inte var tidigare känd av nämnden för sina alkoholvanor.  

Resultatet av nämndens åtgärder var dock inte smickrande. Särskilda individer förekom flera gånger än 

andra i ärenden som nämnden fick behandla. Personen E.L är ett av exemplet på individer som återkom 

vid ett flertal gånger p.g.a. sitt alkoholmissbruk. Frågan är om nämnden kan ha ansett sig ha lyckats 

motarbeta alkoholismen inom Västra Frölunda kommun, när deras åtgärder visserligen inte hade någon 

lyckad effekt för att förhindra att dessa personer skulle missbruka alkohol i framtiden. Att nämnden även 

blev kritiserad av länsnykterhetsnämnden för sina arbetsmetoder ger indikation på hur effektiva 

nämndens arbetsmetoder egentligen var.  

 

3.2 Hur bedrev nykterhetsnämnden sin verksamhet från år 1928 till år 1944? 
 

Nämndens verksamhet var dock inte något avsevärt annorlunda från de andra nykterhetsnämnderna. 

Skillnaden mellan dessa nämnder kan bero på många faktorer som berör både de ekonomiska, regionala, 

logistiska och politiska aspekterna. Västra Frölundas nykterhetsnämnd var dock ganska sen i 

utvecklingen när det gällde att följa upp en av de tre punkterna som nykterhetskommitteen satte upp. 

Visserligen gjorde nämnden en lista med namn av folk som fick och inte fick tillstånd till ägandet av en 

motbok, men detta fanns bara dokumenterat för året 1932, inte i de andra åren.  

Under perioden 1928–1931 var det vanligt att nämnden tilldelade varningar och ”uppmuntrade” folk att 

leva ett nyktert liv och avstå från alkohol. En orsak till detta kan vara det att nykterhetsnämnden inte 

hade tillräckligt med resurser eller kompetens för att verkställa åtgärder som att övervaka eller internera 

särskilda individer på anstalt, men även det resonemanget har sina brister. Redovisningar av nämndens 

budget blev inte aktuella förens år 1936, så det går inte att veta exakt om hur nämndens ekonomiska 

situation var innan 1936.  
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3.3 Hur såg alkoholismens utveckling ut i Västra Frölunda mellan år 1928 

och år 1944? 
 

Antalet fyllerifall mellan 1928–1931 är anmärkningsvärda i förhållandet till antalet fyllerifall mellan 

1932–1944. Vad som är anmärkningsvärt är att under den här perioden så är antalet fall få i jämförelse 

med den inrapporteringen av fall mellan 1932–1944. År 1931 så omvandlas antalet från att vara 39 fall 

till att hamna på 123 fall 1932. Det ska noteras att den stora depressionen hade under början av 1930-

talet skapat negativa effekter för den svenska ekonomin, samt orsakat en stor massarbetslöshet i landet. 

1932 brukar kännetecknas av att vara det året då Kreugerkraschen inträffades, vars effekter blev 

destruktiva för den svenska finansmarknaden. Att det höga antalet fyllerifall skulle vara kopplad till 

Kreugerkraschen är nog svårt att finna ett samband till, då det kräver att det görs en vidare studie om hur 

många av de som blev bötfällda/anhållna för fylleri blev påverkade av Kreugerkraschen. Det är nog 

större sannolikhet att det höga antalet är kopplad till massarbetslösheten, eller, så är det ett mörkertal 

som inte redovisas i nämndens protokollshandlingar mellan 1928–1931. Siffrorna över antalet fyllerifall 

behöver dock inte betyda att alkoholismen har ökat i bemärkelse att det är fler personer som blir 

bötfällda, utan det kan röra sig om samma personer som har tagit ett återfall och blivit bötfälld/anhållen 

ett flertal gånger under samma år.  



 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning var att få en inblick på hur vilka åtgärder Västra Frölundas 

nykterhetsnämnd tog för att motarbeta alkoholism, hur dess verksamhet bedrevs samt hur alkoholismens 

utveckling inom Västra Frölundas kom såg ut mellan 1928–1944. Arbetet skulle genomföras med hjälp 

av en kvalitativ studie som redogjorde de åtgärder nämnden gjorde och hur verksamheten fungerade, och 

en kvantitativ studie gjordes för att ge en bild på hur alkoholismens utveckling i Västra Frölunda mellan 

1928–1944 såg ut. Materialet var i huvudsak bestående av nämndens protokollshandlingar. Vad 

undersökningen visade var att nämnden vidtog särskilda åtgärder beroende på omständigheterna 

nämnden vad ställd inför. Från tilldelandet av varningar till beslutandet av att internera 

alkoholmissbrukare på alkoholistanstalt, mängden av åtgärder som nämnden vidtog för att motarbeta 

alkoholismen avgjordes beroende på vad nämnden ansåg vara nödvändigt. Vad utvecklingen mellan 

1928–1944 visade så förbättrades nämndens verksamhet när det kom till deras kapital, organisation och 

personal. Alkoholismens utveckling i Västra Frölunda visar på att det inte finns en tydlig trend för hela 

perioden 1928–1944, utan trenden skiftar mellan åren. Vad som noterades var det låga antalet av 

fyllerifall för åren mellan 1928–1931 och det höga antalet fyllerifall för 1932 och framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Källförteckning 
 

Källmaterial 

Region och Stadsarkivet Göteborg, källmaterial från Västra Frölundas nykterhetsnämnd 

Nykterhetsnämndens Protokollshandlingar 1921–1932 A:1 

Nykterhetsnämndens Protokollshandlingar 1932–1938 A:2 

Nykterhetsnämndens Protokollshandlingar 1939–1944 A:3 

Handlingar ordnade efter ämne 1937–1944  

Årsberättelse 1937  

 

Litteratur 

Bruun, Kettil & Frånberg, Per (red.) (1985) Den svenska supen – en historia om brännvin, Bratt och 

byråkrati. Stockholm, Prisma  

Florén, Anders & Ågren, Henrik (2005) Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. Lund, Studentlitteratur, 2 upplaga 

Frånberg Per (1983) UMEÅSYSTEMET: En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915–1945 Universitetet 

i Umeå, Almqvist & Wiksell International 

Nycander, Svante (1996) Svenskarna och spriten – alkoholpolitik 1855–1995. Malmö, Sober Förlag, 2 

upplaga 

Malmén, Gösta (1966) Människovård och samhällsskydd: Stockholms stads nykterhetsnämnd 50 år: 

1916–1966 Stockholm, Karlerik Lindgren AB/Eklunds & Vasatryck 

 


