
Det Fria Sällskapet Länkarna Göteborg firar 65 år 2013-05-08. 

Hej alla länkkamrater, anhöriga och inbjudna.  Mitt namn är Ulla Stahlberg och jag är nykter 

alkoholist. 

Jag vill tacka Sällskapet för förtroendet att få berätta lite om länkrörelsen.  

Initiativet till Länkrörelsens bildande var en man vid namn Axel Sällqvist. Axel var nykterhetsinspektör 

och han hade läst i en tidning som heter Det Bästa, att i USA fanns det en organisation(AA) som på 

frivillig väg kunde hjälpa alkoholister. Det hade visat sig, att en alkoholist kunde hjälpa en annan 

alkoholist till ett nyktert liv. Axel Sällqvist tyckte detta lät väldigt intressant och tog kontakt med sju 

män som han bjöd in till sitt hem, alla var nyktra alkoholister.  Axel Sällqvist kände dessa personer 

sedan lång tid tillbaka, och han undrade om det fanns en möjlighet att detta kunde fungera i Sverige. 

En av deltagarna Gustav Sandström framförde vissa förutsättningar för att bilda en förening bl.a. 

ändamålet, arbetsfält, enskilt ansvar, arbetsanskaffning, eventuellt sammankomster, lokalfråga samt 

namnförslag. 

Efter vissa diskussioner beslöts det att en förening skulle bildas och namnet skulle vara Sällskapet 

Länkarna, det var den 30 januari 1945. Gustav Sandström blev den förste ordföranden. Axel Sällkvist 

utsågs till hedersledamot.  

Mötet avslutades med att Axel Sällkvist höll en aftonbetraktelse och en bön. 

 Ja, så föddes Sällskapet Länkarna i Sverige för 68 år sedan. 

Det första Sällskapet bildades i Stockholm 1945, som följdes av många fler. Bland annat Borås 

Sällskapet 1947 och Göteborgs Sällskapet som bildades 1948-05-08.  

Vårt Idé Program de 7 Punkterna skrevs av två Boråslänkar vid namn Ernst Liljeqvist och Vilhelm 

Frank. De påbörjades hösten 1947 och antogs februari 1948. Detta kom att bli Länkrörelsens 

rättesnöre, som det står i 7:e punkten: Att Som Du Själv Blivit Hjälpt Skall Du Hjälpa Andra. Det är 

egentligen vårt enda syfte, att hjälpa de som fortfarande lider. 

I början på femtiotalet följde en tråkig utveckling med utbrytningar. Våren 1956 bjöd ett Sällskap i 

Stockholm in till en träff där syftet var att få till stånd ett bättre samarbete mellan Sällskapen. Det 

beslöts att bilda en stadgekommitté 

1957 hölls en Rikskongress i Västerås, hela denna träff gick i centralstyrd anda. Ett tiotal Sällskap 

reserverade sig på alla beslutspunkter. Då togs omedelbart ett beslut att kalla till en ny träff. Örebro 

åtog sig värdskapet och 14 sällskap hörsammade inbjudan. Den träffen hölls i september 1957. 

Det beslöts att det skulle bli en ny träff våren 1958. 

 Borås stod som värd för den här träffen 1958 och alla sällskapen som reserverat sig tidigare var med. 

De beslöt att de skulle anta namnet De Fria Sällskapen Länkarna, samt godkänna och anta stadgarna 

som arbetats fram. Det kom att bli normalstadgarna för De Fria Sällskapen Länkarna. Detta blev den 

första Riksträffen med namnet De Fria Sällskapen Länkarna. 

Sällskapet här i Göteborg startades den 8maj 1948 av ett par stuvidorer. Det var en man kallad Linkas 

(Lindqvist) som med hjälp av ett par andra startade i en lägenhet på Kyrkeliden i Masthugget. 

Sällskapet här i Göteborg växte fort. En gång i tiden var vi 11 sektioner och ca 1000 medlemmar. 

Detta var på 50-60 talet.  I dag har Göteborgs Sällskapet 4 sektioner och ett huvudkontor.  Den första 

egna lokalen vi fick var Borgen i början på 50 talet. En annan gammal sektion är Kortedala som 



startade i vår nuvarande lokal 1957. Innan vi fick Hildedal på 80 talet var vi på Hällstensgatan och 

därefter Hallegatan. Gamlestaden bildades när det blev för mycket folk i Kortedala. Kurt Johansson 

blev den 1.e sektionsledaren i Gamlestaden, han hade tidigare tillhört Kortedala.  Det har även 

funnits en ungdomssektion som bildades på 50 talet och var väldigt aktiv. Vår tidning Länk Nytt 

startades av en man vid namn Lyckevall 1950. I början fick han finansiera den själv. Han var också 

ordförande på 50 talet. Efter honom kom en man vid namn Harry Ahlberg.  Därefter kom det flera 

starka profiler som ordförande. Varje sektion har egna sektionsmöten ca 1 gång i mån. Gemensamt 

för sällskapet har vi våra rösträttsmöten. Där du skall du ha 6 mån nykterhet för att få närvara.  

Göteborg har även en ö, Sunnerö i sjön Mjörn. Den köptes 1954-55. Där har vi 2 hus med lägenheter i 

olika storlekar för uthyrning. Det finns också ett hus som vi kallar Gästis, där är det rum med 

gemensamt kök för uthyrning. Vidare har vi Festis där vi håller alla våra fester och samkväm samt 

möten under sommaren. Från den 15 maj -15 september kan man hyra. Man ringer 0302-421 18 

mellan kl.10-11. Det finns också ca 17-18 små hus som är köpta av länkmedlemmar samt en liten 

kiosk. 

Vidare kan nämnas att Västsvenska Rådet startade på Borgen 1954. I rådet ingår de Sällskap som 

finns i Västra Götaland.  

Vi har även Samorganisationen som tillkom den 26 juni 1999 i Lycksele, som en följd av att staten 

skulle dra in bidragen till Sällskapen. I dag ansvarar Samorganisationen för utbildningar. 

Samorganisationen har även tagit fram nya gemensamma stadgar för Sällskapen som godkändes vid 

Riksträffen hösten 2012 i Alvesta, samt olika typer av information. Vi har fått en ny folder.  

 De Fria Sällskapen Länkarna är den största Länkrörelsen i Sverige och har så varit under alla år. De 

Fria Sällskapen Länkarna har sedan starten hjälpt människor att komma ifrån sitt 

alkoholberoende/drogberoende. Det är inte bara den sjuke som tillfrisknat utan även deras familjer, 

som genom De Fria Sällskapen Länkarna fått ett bra och värdigt liv. 
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