
Polismannen var tvungen att äga stor kunskap om Väners-
borgs gator och torg, då med särskild uppmärksamhet på 
mörka gränder, tomma hus och annars där lösdrivare och dy-
likt höll till. Viktiga byggnader, allmänna platser, läkare, 
skorstensfejare och barnmorskor var också en viktig kunskap 
att förvärva så att konstapeln med snabbhet kan tillkalla be-
hövlig hjälp.  
 
Sjukdom och semester  
Enligt paragraf 15 om du som polisman insjuknar ska du ge-
nast ta kontakt med din närmsta överordnad, senast en 
halvtimma innan tjänstgörning börjar. Skulle sjukdomen vara 
av allvarligare slag var man tvungen att ha läkares under-
skrift efter tre dagar, denna skulle lämnas till polischefen.  
 
Polismannens arbetstider reglerades genom turlistor som sat-
tes upp på polisstationen eller genom order från högre befäl. 
Under en vecka fick man högst arbete 48 timmar och under 
24 timmar skulle man vara helt tjänsteledig om de av inte 
särskild anledning krävdes att man ingrepp i situationer efter 
arbetstid. Dessutom om de utbröt större eldsvåda, upplopp 
eller liknande skulle polisman infinna sig direkt för tjänstgö-
ring. 
 
Tack! 
Tack för att ni har läst vår broschyr om Polisen i Vänerborg. 
Vi hoppas att ni har haft lika rolig läsning som det var att 
samla information och sätta ihop den. Tack! 
 
Källor: 
http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=28222 
Drätselkammaren, Instruktion för Polispersonalen i Vänersborg, 1927.  

Polisen har inte alltid sett ut och betett sig som i 
dagens samhälle. Under 1927 fanns en rad bestäm-
melser som kom ut i Polisens egen instruktionsbok. 
 
 
 
Av: Linn Arnås & Christoffer Carlsson, Birger Sjöberggymnasiet, 2010. 

Polisen i Vänersborg 1927 



Hur blev man polis? 
I Polisens instruktionsbok från 1927 står det att för att bli 
ordinarie poliskonstapel måste man först ha tjänstgjort vid 
polisväsendet i två månader. För att få tjänstgöra måste man 
bland annat uppfylla följande punkter: 
 

”Att hava fyllt 21 men ej 28 år, 
Att, därest ej länsstyrelsen för visst fall medgiver undantag 

vara minst 175 centimeter lång utan skodon; 
Att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad; 
Att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller 

hörsel, åderbråck, plattfot och stark fotsvett: 
Att hava gott omdöme och lugnt sinnelag; 
Att vara känd för ett ordentligt levnadssätt och pålitlighet.” 

 
Polisens regler 
Som polis i Vänersborg var det många regler och bestämmel-
ser man var tvungen att följa för att vara en värdig represen-
tant för Vänersborgs invånare.  

Ogräsrensning på torget år 1900. Foto 
K&A Vikner 

Bland polisens uppgifter var 
att övervaka allmänna plat-
ser och händelser för att be-
vara lugnet i staden, såsom 
torget i Vänersborg.  

Polishuset, Vänersborg. 

”Under patrullering är konstapel ovillkorligen förbjudet: 
Att röka tobak, bära käpp eller paraply eller hålla händerna i 

byxfickorna eller i rockens bakfickor; 
Att sätta sig eller lägga sig att vila; 
Att inlåta sig i samtal annat än i tjänsteärenden eller då nå-

gon begär upplysningar, vilka alltid skola meddelas med bredvillig-
het men utan onödig vidlyftighet;” 

 

Eller: 
 

”Att besöka utskänkningsställe, därest det ej sker i  
tjänsteärende.” 

 
Det var också stränga regler gällande arbetstider och konsta-
peln var att inställa sig senast fem minuter innan vakttjänst-
göring iför full utrustning och beväpning. Ett antecknings-
block som konstapeln skulle nedteckna allt av intresse som 
hände ingick i utrustningen.  

Sådant som i dagens samhälle 
är allmänt accepterat var 
sträng förbjudet för polisens 
konstaplar.  


