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Förord 
 
Vi har under vår arbetsperiod spenderat en hel del tid på Norrbottens Minne, som har ett stort 

arkiv om Nykterhetsrörelsens historiska utveckling både regionalt och lokalt. Vi här där bl.a. 

funnit både protokoll och litteratur från den tidsperiod vi studerat. Vi har till den här 

uppsatsen även hämtat material från stadsbiblioteket och universitetsbiblioteket i Luleå.  

 

Vi vill först och främst tacka personalen på Norrbottens Minne som har ställt upp och hjälpt 

oss hitta nödvändig information. Deras hjälp har varit oerhört värdefull. Vi vill också tacka 

vår handledare Staffan Hansson som är professor i teknikhistoria. Han har guidat oss genom 

hela resan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  



Abstrakt 
 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka nykterhetsrörelsens 

uppkomst och utveckling i Luleå kommun från 1841 och fram till och med 1922. Vi har 

dessutom studerat nykterhetsrörelsen utveckling både internationellt och nationellt. De 

frågeställningar som, utifrån syftet, har varit relevanta för oss i den här studien har varit 

följande: När och varför uppkom nykterhetsrörelsen och hur har den sedan utvecklats? Vilka 

arbetsmetoder använde sig nykterhetsrörelsen av för att sprida kunskap om alkoholismens 

negativa aspekter till Luleå kommuns befolkning? Vilka blev följderna av nykterhetsrörelsen 

arbete i Luleå kommun, när det gäller rekryteringen av nya medlemmar? Hur arbetade 

nykterhetsrörelsen för att påverka människorna i Luleå kommun vid omröstningen gällande 

spritförbudet år 1922?  Metoder som kommit till användning för att kunna besvara de nyss 

nämnda frågeställningarna har varit både kvalitativa, genom studier av både litteratur och 

otryckta primärkällor, och kvantitativa. Resultatet av studien visar att nykterhetsrörelsen först 

utvecklades i USA och sedan spreds till Sverige och andra delar av världen. I Luleå fick 

nykterhetsrörelsen fotfäste på 1840-talet. Som förklaringar till varför rörelsen uppkom har vi 

funnit att ny kunskap om alkoholens farliga inverkan då spreds till allmänheten och att många 

IOGT - loger bildades av initiativrika personer. Utifrån tidigare forskning har vi också visat 

att det politiska läget i Sverige gynnade nykterhetsrörelsens utveckling. För att få fram sitt 

budskap om nykterism spred nykterhetsivrarna kunskap med hjälp av tidningar och föredrag 

etc. För Luleå kommun fick nykterhetsarbetet positiva effekter både genom att 

medlemsantalet ökade markant under den undersökta perioden, och att förbudsomröstning år 

1922 gav positiva resultat för Luleå kommuns del.  
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1. Inledning 
 

Alkoholkonsumtionens negativa inverkan på såväl samhället som enskilda personer har länge 

oroat och engagerat makthavare och vetenskapsmän över hela världen. Redan under forntiden 

fanns det personer i de styrande skikten som strävade efter att begränsa eller till och med 

förbjuda bruket av alkohol. Ett tydligt exempel på detta är det nykterhetspolitiska arbetet i det 

då, i jämförelse med övriga världen, både tekniskt och kulturellt välutvecklade Kina. Där 

tvingades ledare tidigt på grund av allvarliga alkoholproblem bland befolkningen lagstadga ett 

”strängt rusdryckförbud” med hårda straff som följd för dem som inte följde regeln. Även på 

det religiösa området utvecklades tidigt restriktioner om alkohol. Dokumentet ”Buddhas 

femfaldiga rättfärdiga” innehåller bland annat ”det stränga och ovillkorliga påbudet: Du skall 

icke dricka rusgivande drycker.”1   

 

Under en mycket lång tid handlade nykterhetsarbetet med andra ord företrädesvis om hur 

enskilda framstående statsmän och vetenskapsmän etc. försökte hitta diverse lösningar på 

alkoholproblemet. De metoder som i första hand användes för detta ändamål var lagstiftning 

och upplysning. Under 1800-talet skedde däremot någonting nytt som kom att få stor 

betydelse i det nykterhetssträvande arbetet. Då växte nämligen den organiserade 

nykterhetsrörelsen fram. Allmänheten blev genom den i mycket större omfattning än tidigare 

engagerad i nykterhetsarbetet. Rörelsen uppkom först i USA och spreds sedan snabbt till 

andra delar av världen, däribland Sverige. Vi kommer att inleda den här uppsatsen med att ge 

en kort beskrivning av detta.2

 

Nykterhetsrörelsen är intressant att studera eftersom den växte oerhört snabbt i storlek och 

därför kom att få stor påverkan på människors dryckesvanor. Rörelsen började få fotfäste i 

Sverige på 1820-talet och endast tre decennier senare fanns det i Sverige hela 150 föreningar 

anslutna till denna rörelse. Till de viktigaste och mest framgångsrika av dessa föreningar 

hörde Det svenska nykterhetssällskapet som bildades år 1837. Sällskapets framgångar visades 

både genom det snabbt växande antalet medlemmar, år 1845 var hela 98 500 personer 

medlemmar och därmed också delaktiga i nykterhetsarbetet, och genom dess påverkan på 

lagstiftningen. En ny lag antogs nämligen år 1855 på initiativ av sällskapet. Den innebar bland 

                                                 
1 Norling (1951), s. 9 
2 Ibid. s. 10-11 
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annat att husbehovsbränningen förbjöds och att tillverkningen av brännvin nu endast tilläts i 

ett fåtal fabriker. Resultatet blev en snabb minskning av alkoholkonsumtionen i Sverige.3

 

Nykterhetsrörelsen var en av tre stora folkrörelser som växte fram under industrialismens tid.  

De övriga två var den religiösa väckelserörelsen och arbetarrörelsen. Gemensamt för dessa 

folkrörelser var att de hade sin starkaste förankring bland människor ur de lägre 

samhällsskikten. Visserligen leddes dessa av personer tillhörande den högre samhällsklassen, 

men det var människorna från de lägra skikten som kom att spela störst roll för rörelsernas 

snabba utveckling.4  

 

Karakteristiskt för nykterhetsrörelsen och de övriga folkrörelserna var att de bildades av 

enskilda människor och inte på initiativ av staten. Den breda folkmassan hade i och med 

industrialismens framfart kommit i kontakt med nya värderingar och idéer som framhöll 

individualism och demokrati. Människorna tog till sig dessa idéer, vilket så småningom 

resulterade i att folkrörelsen föddes. De demokratiska värderingarna levde sedan kvar, inte 

minst i den snabbt växande nykterhetsrörelsen. På så sätt blev nykterhetsrörelsen viktig för 

demokratins framväxt i Sverige och andra delar av världen.5  

 
 
Syfte och avgränsningar 

 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att studera nykterhetsrörelsens uppkomst 

och utveckling i Luleå kommun från 1841 och fram till och med 1922. Med Luleå kommun 

avses även områdena Gammelstad och Råneå som idag tillhör kommunen. I syftet ingår 

dessutom att ge en historisk beskrivning av hur nykterhetsrörelsen utvecklats både 

internationellt och nationellt. 

 

Anledningen till varför vi valt att avgränsa oss till 1922 är att det då ägde rum en omröstning 

angående införandet av spritförbud i Sverige. En omröstning som slutade i nederlag för 

nykterhetsrörelsen som strävade efter totalförbud av rusdrycker. Efter misslyckandet vid 

förbudsomröstningen 1922 drabbades nykterhetsrörelsen av en tillbakagång. 

Nykterhetsvännerna splittrades och förlorade delvis den starka ställning de skaffat sig bland 

                                                 
3 Norling (1951), s. 10-11 
4 Carlsson & Rosén (1964), s. 496-497 
5 Ibid. 
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först och främst de socialdemokratiska och liberala skarorna i riksdagen. Som följd av detta 

förlorade rörelsen många anhängare.6  

 

Frågeställningar 

 

För att kunna besvara syftet kommer vi att använda oss av följande frågeställningar: 

 

• Hur utvecklades nykterhetsrörelsen internationellt och nationellt? 

• När och varför uppkom nykterhetsrörelsen i Luleå kommun? 

• Vilka arbetsmetoder använde sig nykterhetsrörelsen av för att sprida kunskap om 

alkoholismens negativa aspekter till Luleå kommuns befolkning? 

• Vilka blev följderna av nykterhetsrörelsen arbete i Luleå kommun, när det gäller 

rekryteringen av nya medlemmar? 

• Hur arbetade nykterhetsrörelsen för att påverka människorna i Luleå kommun vid 

omröstningen gällande spritförbudet år 1922?  

 

Metod 

 
Metoden vi har använt oss av är huvudsakligen kvalitativ. Den kvalitativa delen innefattar 

studier av källmaterial, både litteratur och primärkällor, från först och främst sekelskiftet. För 

att kunna ge en tydligare bild av hur nykterhetsrörelsen växte fram har vi dessutom 

kompletterat denna metod med kvantitativ data om alkoholkonsumtionens utveckling i 

Sverige under perioden 1829 - 1899. Metoden i den här studien är också komparativ och i den 

historiska bakgrunden jämförs den hickmanitska och malinitska7 grenen och deras olika 

ideologier. Senare i uppsatsen görs jämförelser mellan den tidiga måttlighetsrörelsen och den 

dåtida nykterhetsrörelsen, samt mellan Luleå Nykterhetsförening och Föreningen för 

dryckenskapens bekämpande som båda tillhörde de tidigaste nykterhetsföreningarna i Luleå 

kommun. Utöver jämförelserna mellan rörelser, föreningar och ideologier kommer vi att visa 

på hur olika personer haft olika stor betydelse för IOGT´s framväxt i Sverige.  

 

 

                                                 
6 Carlsson & Rosén (1964),  s. 504-505 
7 Två grenar inom den Internationella Godtemplarorden som var oense om huruvida svarta människor skulle få 
vara delaktiga i Orden eller ej. 
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Material 

 
Vi har i den här uppsatsen till stor del använt oss av litteratur och protokoll från sekelskiftet 

1900. Vi har till stor del beskrivit nykterhetsrörelsens utveckling både internationellt och 

nationellt utifrån litteratur skriven av N S Norling, nykterhetsforskaren Dr Johan Bergman 

och Oskar Peterson. Deras böcker som mestadels är skrivna i början av 1900-talet ger en klar 

och tydlig skildring av den tidens händelser. Vi har använt oss av två av Bergmans verk. Den 

ena boken vars titel är Nykterhetsrörelsens världshistoria handlar, precis som precis som 

titeln säger, om en global historik kring nykterhetsrörelsens verksamhet. Utifrån den har vi 

kunnat beskriva den tidiga icke fullt organiserade verksamheten som tog sin fart under den 

tidiga industrialismens era. Vidare har vi fått en klar bild om den måttlighetsrörelse som växte 

fram under denna tidsperiod i dr Johan Bergmans Den Svenska nykterhets rörelsens historia 

från forna tider till våra dagar.  

 

Bergmans material har många efterföljande författare refererat till i sina studier, bland dem N 

S Norling. Han har i sin litteratur beskrivit nykterhetsrörelsen utveckling såväl utomlands som 

i Sverige. Ur Oskar Peterssons bok Goodtemplarordens i Sverige historia har vi bland annat 

hämtat fakta om hur Godtemplarorden började få fotfäste i Sverige. Vi har i den dessutom 

hittat detaljrika beskrivningar av IOGT´s bildande och utveckling, samt av konflikten mellan 

hickmaniter och maliniter som uppstod år 1876. Huruvida Peterssons verk ger en objektiv 

skildring av konflikten är svårt att säkerställa, eftersom Goodtemplarordens i Sverige historia 

utkom redan 1903, endast 16 år efter att hickmaniterna och maliniterna hade enats. Det finns 

en möjlighet att han var påverkad av den tidens anda och syn på användandet av rusdrycker. 

Vi har därför också beskrivit händelsen utifrån senare litteratur av N S Norling. Boken vi 

refererat till är Den Internationella Godtemplarorden från 1951. 

 

För att kunna kontrollera den ovan nämnda litteraturens tillförlitlighet och för att kunna fylla 

vissa luckor har vi kompletterat med material (litteratur) från dagens författare. Till dagens 

författare hör Ingrid Nilsson som skrivit verket ”IOGT – från orden till förening”, och Edgren 

och Edgren som författat kapitlet Borgerlighetens århundrade i Boken om Sveriges historia. 

Utifrån Larssons bok har vi tagit reda hur konventikelplakatet påverkade på den religiösa 

väckelserörelsen. Björn Höjer´s bok Före folkrörelserna från 1987 har också kommit till 

användning i den här uppsatsen. Den tar upp mycket fakta om nykterhetsrörelsens tidiga 

tidsålder i Sveriges historia. När det gäller samarbetet mellan väckelserörelsen och 
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nykterhetsrörelsen har vi använt oss av Anders Gustavssons verk Kulturforskning kring 

alkohol i Norden. Den visar på hur olika folkrörelser har varit beroende av varandra. 

 

För att kunna beskriva de olika logernas utveckling i Luleå har vi studerat olika protokoll från 

olika möten (alltså primärkällor) och minnesskrifter. Dessa källor är skrivna av personer som 

själva har varit aktiva inom logerna.   

 

För vår studie av den lokala utvecklingen har vi främst använt oss av ”IOGT:s 40års 

minnesskrift”. Denna källa ger en djup insyn i IOGT:s tidiga arbetssätt i Luleå, och utifrån 

den har vi bland annat funnit uppgifter om resultatet av 1922 års spritförbudsomröstningen. 

För att få fram viss fakta som har med Luleås tidiga nykterhetsverksamhet har vi, förutom 

ovan nämnda material, fått ta till Nordbotten Kurirens arkiv. 

 

Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning kring olika intresseorganisationer, i detta fall folkrörelser såsom 

nykterhetsrörelsen, har visat på varför de i Sverige, vid en internationell jämförelse, kunde 

växa sig så starka och varför de kom att utöva ett så stort inflytande i den politiska 

verksamheten. Lennart Johansson förklarar i sin avhandling ”Systemet lagom” utifrån tidigare 

studier av bl a Bo Rothstein att detta inte endast berodde folkrörelsernas intresse för 

korporativa8 lösningar, utan att även statsmaktens så kallade ”lagomhet” spelade in. Den 

svenska staten satsade ofta på successiva och någorlunda demokratiska reformer. I Sverige 

bildade statsapparaten tidigt olika korporativa förvaltningsorgan som underlättade 

uppkomsten av starka folkrörelser med politiskt inflytande. Dessa förvaltningsorgan öppnade 

med andra ord upp den svenska politiken och gav därför utrymme åt ett väl fungerande 

samarbete med folkrörelserna. 9  

 

Hur kommer det sig att den svenska statsapparaten valde en politisk inriktning som tillät 

intresseorganisationer att växa sig starka och påverka politiska beslut? Johansson svarar på 

denna fråga genom knyta an till den politiska kulturens10 historiska ursprung i Sverige. Han 

                                                 
8 Korporativism = ”…innebär att av staten erkända korporationer – stånd, skrån, intresseorganisationer, 
yrkessammanslutningar – sköter vissa av statens uppgifter.” Bonniers Lexikon 2001. 
9 Johansson (1995), s. 24 
10 ”svensk politisk kultur kännetecknas av starka centraliserade institutioner, som skickligt inkorporerat folkliga 
proteser”. Johansson (1995), s.19 
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menar att valet av den politiska inriktningen inte var något nytt påhitt, utan att den politik som 

den svenska statsmakten förde hade gamla traditioner. Den politiska kulturen växte enligt 

honom fram i det agrara samhället, och han lägger där fokus på sockenstämmorna. De 

viktigaste beståndsdelarna av den politiska kulturen som växte fram på stämmorna 

omvandlades sedan till den politiska modell/inriktning som existerade under 1900 – talets 

början.11  

 

2. Historisk bakgrund 
 

I detta kapitel ges en historisk bakgrund om den tidigaste kända nykterhetsverksamheten. De 

tidigaste nykterhetsföreningarna, och deras arbetsmetoder, beskrivs i kronologisk ordning. 

Därutöver behandlas i detta kapitel verksamheten inom den Internationella Godtemplarorden, 

vilken växte fram under mitten av 1800-talet.   

 

Framväxten av de tidigaste nykterhetsrörelserna 

 

Den första kända nykterhetsföreningen grundades år 1808 i USA. Medlemsantalet i denna 

förening uppgick till 43 män. Gemensamt för medlemmarna var att de alla svor att aldrig 

själva mer avnjuta någon rusgivande dryck. Inte heller var de genom medlemskapet längre 

tillåtna att bjuda andra. Till rusgivande drycker räknades i detta fall inte läkemedel. Vilka som 

var medlemmar i denna förening och vad den kallades finns det idag inga uppgifter om. Av 

okänd anledning blev 1808 års nykterhetsförening inte långvarig och den spelade under sin 

livstid heller ingen betydande roll.12  

    

Förklaringen till dennas och även senare och större nykterhetsföreningars uppkomst i början 

av 1800-talet är främst den nya kunskapen om alkoholens farliga inverkan på både ”kropp och 

själ” som då spreds till allmänheten. Kunskapen nådde människorna genom flertalet skrifter 

från framgångsrika läkare och vetenskapsmän etc. Till en av de mest betydelsefulla skrifterna 

hörde Benjamin Rush´s ” Inquiry into the effects of ordent spirits upon the human body and 

mind (Undersökning af starka dryckers verkningar på människans kropp och själ)”.13  

  

                                                 
11 Johansson (1995), s. 19 
12 Bergman (1900), s. 179 
13 Bergman (1900), s 179 
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En av de tidigaste organiserade nykterhetsföreningarna som nådde större framgångar var The 

American Temperance Society, Det amerikanska nykterhetssällskapet, vilken bildades 1826 i 

Boston. Den föreningen, vars medlemmar gjorde viktiga insatser både i och utanför Amerika, 

skulle inom en tid framöver fungera som prototyp för senare och ännu större 

nykterhetsföreningar (till dem räknas bland annat stora Godtemplarorden, vilken vi senare 

kommer att beskriva mer ingående). Tack vare stora satsningar på propaganda och 

missionsarbete lyckades föreningen sprida sina idéer till andra delar av världen. Följaktligen 

bildades därför flera nykterhetsföreningar enligt det amerikanska nykterhetssällskapets modell 

(som beskrivs nedan) runt om i Europa. Exempelvis grundades, med stöd från Karl XIV 

Johan, Det svenska nykterhetssällskapet i Sverige.14

 

De personer som var delaktiga i Det amerikanska nykterhetssällskapet (och även andra 

nykterhetsföreningar som arbetade efter samma modell) tvingades avge löfte om att själva 

inte konsumera rusgivande drycker (med mediciner som undantag). Inte heller fick sådana 

drycker brukas i deras hem. En medlem var därtill inte tillåten att bjuda andra, utan skulle 

istället göra allt för motarbeta rusgivande drycker.15  

 

Bildandet av den första Godtemplarorden 

 

Den första Godtemplarorden grundades direkt ur den redan existerande nykterhetsrörelsen 

The knights of Jerico (Jerikoriddarnas orden). När The Knights of Jerico uppkom är idag 

oklart, uppgifter tyder dock på att den bildades 1846. Under ett möte i New York år 1850 

mellan medlemmar från olika loger inom Jerikoriddarnas orden väcktes, enligt Norling, ett 

förslag om att ändra ordens namn och ritualer. Detta ledde så småningom till 

meningsskiljaktigheter. Några av medlemmarna ville ändra ordens namn till ”The Good 

Templars”. Andra, med Leverett E Conn i spetsen, ville däremot gå ett steg längre och istället 

skapa en ny orden med en ny konstitution och ändrade ritualer (vid logemötena arbetade 

nykterhetsmännen efter bestämda ritualer eller mönster). De personer som var närvarande vid 

mötet kunde slutligen enas om det senare förslaget, något som ledde till en utbrytning år 1851. 

Den nya orden som därefter bildades av Coon och hans anhängare gavs den 11 juli samma år 

namnet ”The Order of Good Templars” (Godtemplarorden).16 Det finns få uppgifter om vad 

                                                 
14 Norling (1929), s. 5 
15 Ibid. 
16 Ibid., s. 9 
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som hände med Jerikoriddarnas orden efter utbrytningen men mycket talar för att den levde 

kvar en kort tid framöver.  

 

Enligt Norling var det Jerikoriddarnas fanatiska ritualer som var orsaken till att några av 

medlemmarna bröt sig ur 1851, för att istället ansluta sig till Godtemplarorden som då 

tillkom. Godtemplarorderns ”fader” Coon var då endast i 20-årsåldern. Han har beskrivits 

som både energisk och initiativrik men kom av okänd anledning ändå aldrig att få någon 

framträdande roll inom verksamheten.17  

 

IOGT´s bildande och ritualarbete 

 

Föreningen IOGT bildades år 1852. Denna oberoende orden växte snabbt i storlek och redan 

året efter starten, dvs 1853, hade den 100 loger och uppemot 4000 medlemmar.18  Logerna 

liknade dagens lokala föreningar. Ordens huvudsakliga arbete var förlagt till dessa föreningar, 

och årligen hölls i logerna möten efter bestämda ritualer. Ritualerna var desamma över hela 

världen och fanns i detalj nedskrivna i en möteshandbok, den s k ”Ritualen”. Under 

logemötena arbetade medlemmarna enligt speciella ceremonier och efter en specifik 

arbetsordning. Denna ordning innehöll upprop av tjänstemän, protokolläsning, rapporter från 

kommittéer, bearbetning av bordlagda och nya frågor. De tjänstemän som deltog vid mötet 

var tilldelade olika titlar som vittnade om deras betydelse för logearbetet och deras status 

bland medlemmarna. T ex hade de titlar som ”Logetemplar” (ordförande), ”Vice logetemplar” 

och ”Logesekreterare”.19

 

Medlemmarna med högst anseende inom logerna var de fyra personerna som ofta kallades för 

”korstjänstemännen”. Benämningen hade de fått efter deras placering (alltså korsvis) vid 

logemötena. Tillsammans skulle dessa tjänstemän symbolisera sanningen (logetamplar), 

visheten (vice logetmplar), erfarenheten (förre logetemplar) och religionen (logekaplanen).20

Korset var även ordens symbol och fungerade således inte bara som en beskrivning av de nyss 

nämnda tjänstemännen och deras placering vid logemötena. Till utseendet var det ett 

                                                 
17 Norling (1951), s. 21-22 
18 Petersson (1903), s 5-6 
19 Nilsson (2004), s. 8 
20 Ibid. s. 9 
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malteserkors. I mitten av korset fanns en blå jordglob och ordens namn (IOGT) skrivet i vitt. 

Rött, blått och vitt var med andra ord IOGT´s färger.21  

 

1855 den 16 maj bildades en högsta storloge som kom att få stor betydelse för ordens 

utbredning. Logen fick namnet Right Worthy Grand Lodge [R.W.G.L], men kallades även 

New Yorks storloge. Med dess hjälp kunde orden snabbt få fotfäste i stort sett hela USA. 

Därefter lyckades orden även sprida sin verksamhet till andra delar av världen. Bland annat 

uppmärksammades den i Europa och där främst i England. En man därifrån vid namn Joseph 

Malins hade nämligen blivit starkt inspirerad av rörelsen under sitt besök i Amerika. Han som 

också senare skulle komma att spela en betydelsefull roll IOGT´s historia lyckades först 

sprida Godtemplarorden till England och sedan även till Skottland. År 1875 fanns orden över 

hela världen och hade då över 700 000 medlemmar.22  

 

Hickmaniter och maliniter 

 

År 1876 uppstod svåra konflikter inom den Internationella Godtemplarorden. Vad 

medlemmarna var oense om var vad som av de inblandade parterna beskrevs som 

”negerfrågan”. Orden delades nu upp i två läger, storloger. Den ena storlogen, med många 

vita anhängare från amerikanska sydstaterna, arbetade för att stänga ute svarta från 

nykterhetsarbetet. Många européer motsatte sig däremot detta och hänvisade till orderns 

grundlag om allas likställighet.23  

 

R.W.G.L. som existerade sedan tidigare var den ena av dessa två storloger. Den leddes av 

överste John. J. Hickman. Medlemmarna i denna loge, som även kom att kallas ”den 

amerikanska”, gick under benämningen ”hickmaniter”.24 Under den tid konflikterna pågick 

började Hickmans namn alltmer förknippas med ”negerfienlighet”, så även i Sverige. Bilden 

av honom som rasistisk har dock länge ifrågasatts. Hickman arbetade med en alternativ 

lösning på rasfrågan. Enligt den skulle svartas delaktighet begränsas för att inte väcka anstöt 

hos dåtida människor. Många av de vita medlemmarna var från amerikanska sydstaterna. 

                                                 
21 Ibid. s. 10 
22 Petersson (1903), s. 6 
23 Ibid. s. 6-7 
24 Ibid. s. 7 
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Deras hotelser om att avsäga sitt medlemskap i ordern om svarta fick delta i arbetet 

påverkade, enligt Petersson, med stor sannolikhet Hickman.25  

 

Den andra storlogen var nybildade R.W.G.L of the World, vars medlemmar värnade om det 

ursprungliga. Med detta ämnade de återgå till orderns grundsats om allas lika ställning oavsett 

hudfärg. Tidigare nämnda Joseph Malins blev denna grens förgrundsgestalt och inofficiella 

ledare. Han var dock inte utnämnd som storlogens chef i samma bemärkelse som Hickman. 

Ändå kom hans namn att användas för att beteckna ordens medlemmar, ”maliniterna”.26

 

Det dröjde omkring ett helt decennium innan de båda storlogerna kunde enas. Återföreningen 

skedde år 1887. Den nya storlogen som därefter bildades fick namnet International Supreme 

Lodge [I.S.L.].27 Vid återföreningen var det maliniternas grundsatser om allas likställdhet som 

blev gällande, något som också Hickmaniterna godtog. Både Hickman och Malins lämnade 

nu sina högt stående poster och istället trädde en man vid namn John. B. Finch fram som 

ordens ledare.28  

 

Logernas uppgift 

 

Den främsta uppgiften för logerna var undervisning. Logerna betraktades av medlemmarna 

som missionsskolor eller missionsstationer och inte som ställen där personer kunde undvika 

att frestas av kroglivet och alkoholhaltiga drycker. Medlemmarna skulle, förutom att 

undervisas i nykterhetslärans grundsanningar, också skolas till att själva bli duktiga 

missionärer.29  

 

Rekryteringsprocessen av logernas medlemmar var mycket betydelsefull. Logen skulle vara 

moraliskt ansvarig för medlemmarna och därför var det viktigt att rätt personer rekryterades. 

Personer som ansågs vara skadliga för logens anseende var t ex inte välkomna. Det var också 

viktigt att de som gjorde inträde i logen inte utgjorde någon fara för sig själva och föll för 

rusdryckernas frestelser. För att garantera detta var alla medlemmarna tvungna att avge löften. 

                                                 
25 Norling (1951), s. 46 
26 Petersson (1903), s. 7 
27 Ibid. 
28 Norling (1951), s 48 
29 Petersson (1903), s.11 
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Logen krävde också att de sökande hade blivit rekommenderade av minst en person som 

redan var medlem.30 De löften som varje medlem skulle avlägga bestod av fem punkter: 

 

1) att aldrig tillverka, köpa, sälja, nyttja, tillhandahålla eller låta tillhandahålla åt andra såsom 

läskedrycker några sprithaltiga eller starka drycker, eller några maltdrycker (utom vanlig 

fatsvagdricka) vin eller äppelvin o. d. Samt att på alla hederliga sätt motarbeta deras bruk i 

samhället. 

2) att aldrig upptäcka ordens enskilda föreskrifter och handlingar för någon, som icke är 

berättigad till kännedom därom; 

3) att, så länge medlemskapet varar, villigt lyda ordens lagar, regler och bruk; 

4) att icke själf förorätta eller tillåta att någon ordensmedlem förorättas; - samt 

5) att göra allt i ens förmåga för ordens och nykterhetens främjande..31 

 

Goodtemplarorden arbetade efter bestämda grundsatser i strävan att främja nykterheten bland 

människor. Dessa grundsatser innefattade bland annat punkterna: ”1. Fullkomlig afhållsamhet 

från alla berusande drycker såsom njutningsmedel och 2. Förbud mot beviljande i någon form 

och under några omständigheter, af tillstånd att försälja rusdrycker såsom njutningsmedel”32. 

Andra grundsatser inom verksamheten handlade om att det var förbjudet att tillverka 

rusdrycker och att medlemmarna, trots motstånd från allmänheten eller andra svårigheter, 

skulle arbeta hårt för att rädda enskilda människor och samhället från alkoholmissbruket.33  

 

Den högsta storlogen, dvs I.S.L. uppgifter bestod  bl a i att ensam besluta om ordens 

gemensamma konstitution och ritualerna vid logemötena.  Dess främsta uppgift var dock 

missionsarbete. Detta arbete koncentrerades till de länder och områden där det sedan tidigare 

inte fanns några storloger. Med andra ord ställen där ordern ännu inte fått någon större 

utbredning.34  

 

3. Nykterhetsrörelsen i Sveriges historia 
 

Här kommer den svenska nykterhetsrörelsens historia att beröras, återigen är det en 

kronlogisk ordning. Kapitlet inleds med statistik över svensk alkoholkonsumtion och därefter 

                                                 
30 Ibid.   
31 Petersson (1903), s. 12 
32 Ibid. s.13 
33 Ibid. 
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beskrivs den första nykterhetsföreningen i Sverige. Här kommer vi även att beskriva 

skillnaden mellan måttlighetsrörelsen och nykterhetsrörelsen.  

 

Statistik över Svensk alkoholkonsumtion under 1800-talet 

 

År 1829 låg medelkonsumtionen i Sverige på cirka 46 liter starksprit per person. Orsaken till 

detta hade mycket att göra med lagen om husbehovsbränningen, en lag som tillkom 1801. 

Lagen sa att gårds- och hemmansägare hade rätt att tillverka brännvin för eget behov. 

Husbehovsbränningen gav dem dock ingen rätt att sälja brännvin. Däremot var det inget i 

lagen som förbjöd dem från att betala för utförda tjänster med det.  

 

1855 tillkom en ny lag på initiativ av det Svenska nykterhetssällskapet som förbjöd 

husbehovsbränningen. Tillverkningen av brännvin fick därefter endast ske i ett fåtal fabriker. 

Detta blev en milstolpe i den svenska nykterhetsrörelsens historia. År 1860 hade 

alkoholkonsumtionen minskat drastiskt. Nu konsumerades endast 15 liter starksprit per person 

och år 1899 hade denna siffra sjunkit till sju liter per person.35  

 

Den första nykterhetsföreningen i Sverige 

 

År 1819, sju år innan det amerikanska nykterhetssällskapets uppkomst, hade ett par 

gymnasister i Växjö skrivit på följande överenskommelse: ”Vi afsäga oss, ehuru hvar sig och 

utan att betunga någon annans samvete, allt bruk af spirituösa drycker, som ej gagna hälsan 

och som kunna genom vanan bli fördärfliga”.36

 

 Huvudpersonen i den lilla förening som gymnasisterna då bildades var en man vid namn Per 

Wieselgren. Under universitetstiden kom Per Wieselgren och hans kamrater inom föreningen 

att upprätthålla sina ideal, och de rekryterade även fler medlemmar. Vid denna tidpunkt hade 

det i Stockholm bildats en nykterhetsrörelse som fått sin inspiration från amerikanska 

nykterhetssällskapet. När Per Wieselgren och hans kamrater i Växjö fick höra talas om denna 

                                                                                                                                                         
34 Ibid. s. 7-9 
35 Bergman (1900), s. 230-231  
36 Ibid. s. 217 
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förening tog de genast kontakt med den. De blev följaktligen medlemmar i föreningen och 

arbetade där flitigt och med stort intresse.37   

 

Måttlighetsrörelsen 

 

Den 28 november 1830 hölls ett speciellt jubileum i Sverige. Man ville då fira minnet av 

kristendomens uppkomst i Sverige som beräknades ha ägt rum kring 830-talet. Carl af Forsell 

som var överdirektör vid lantmäterikontoret kom med ett förslag om att jubileumet skulle 

hyllas ”på ett sätt som lämnade varaktigare spår efter sig än stundens högtidsstämning”38. 

Med detta menade Forsell att det bästa sättet att hedra minnet av kristendomens uppkomst var 

genom att skapa ett helt nytt minne. Det nya minnet skulle bestå i skapandet utav en 

nykterhetsrörelse. Denna rörelse skulle arbeta för det som av kristna personer ansågs vara 

riktigt och rätt, nämligen att leva ett anständigt liv utan att konsumera mängder av alkohol. 

Dock rådde delade meningar om huruvida man skulle införa total avhållsamhet eller om 

medlemmarna fick lov att konsumera måttliga mängder av rusdrycker.39

 

Denna oenighet ledde till att rörelsen splittrades i två delar. De två sidorna skapade var och en 

för sig sina egna enskilda ideologier: Den ena kallade sig för ”Stockholms 

måttlighetsförening” och den andra parten utnämnde sig som ”Stockholms 

nykterhetsförening”. Förutom dessa två rörelser skapades flera måttlighetsrörelser i landet. 

Dock dog flertalet av dem lika fort som de föddes. En viktig orsak till att de inte blev särskilt 

långlivade var att det inte fanns några riktiga fasta regler eller ståndpunkter som kunde hålla 

ihop verksamheterna. Ett exempel på en sådan regel kunde vara gränsen för hur stor mängd 

alkohol medlemmarna fick dricka, som kunde variera i det oändliga mellan de olika 

rörelserna. De flesta måttlighetsrörelser upplöstes eller så blev resultatet att de gjordes om till 

nykterhetsrörelser.40  

  

Samuel Owen och Kungsholms nykterhetsförening 

 

En av de personer som kom att betyda väldigt mycket för nykterhetsrörelsens framväxt var en 

man vid namn Samuel Owen. Han föddes i England år 1774 och gav sig redan som ung in i 

                                                 
37 Ibid. s. 219-220 
38 Bergman (1893), s. 104 
39 Ibid. 
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arbetslivet. Hans första arbetsuppgift bestod av att vakta gäss på en engelsk herrgård. Han 

arbetade hårt och steg snabbt i graderna, och fick snart börja arbeta i en fabrik i Birmingham. 

Arbetet på fabriken kom att förändra hans liv, eftersom han här kom i kontakt med en 

beskrivning av James Watts atmosfäriska ångmaskin.41

  

Som 29-åring bestämde sig Owen för att bege sig till Sverige för att demonstrera några av 

ångmaskinerna. Han fick under sin vistelse i Sverige anställning som vaktmästare vid 

Bergslund. År 1809 startade han Sveriges första större gjuteri. Owen kom under sin livstid 

också i kontakt med nykterhetsrörelsen och år 1831 bildade en nykterhetsförening som kom 

kallas ”Kungsholms nykterhetsförening”. 42

 

Deras medlemsantal sköt i höjden år 1832 när måttlighetsrörelsen upphörde och många av 

deras medlemmar gick med i Kungsholms nykterhetsförening. Nu var Kungsholms 

nykterhetsförening ensam representant för nykterhetsarbetet i Stockholm. År 1837 blev de en 

del av det nyligen bildade Svenska Nykterhetssällskapet 43  

 
Svenska nykterhetssällskapet 

 
Den 11 April år 1837 anordnade Greven och Generalen Frank Sparre ett möte hemma hos sig. 

De som var sammankallade var tio andra herrar av högre samhällsklass. Syftet med mötet var 

att skapa Svenska nykterhetssällskapet. Herrarna som var på mötet var alla män med en hög 

status i samhället och många satt på viktiga poster inom arbetslivet.44

 

Den 5 maj 1837 skedde något som fick en stor betydelse för föreningen. Det som skedde var 

att Greven och Generalen Frank Sparre lyckades få föreningens stadgar stadsfästa av Kung 

Karl XIV Johan. Genom denna förändring fick det Svenska nykterhetssällskapet högre sociala 

status i likhet med andra akademier och högkulturella sällskap. I enlighet med stadgarna ville 

                                                                                                                                                         
40 Bergman (1900),. s. 220 
41 Ibid. s. 104 
42 Bergman (1900), s. 221-222 
43 Ibid. s. 222 
44 Höjer (1987), s. 11 
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sällskapet arbeta ”emot allt bruk af brända och destillerade drycker”45. Dock tillät de måttligt 

bruk av jästa drycker så länge det inte förekom missbruk.46

 

Sällskapets 3 första paragrafer 

 

§ 1 

Sällskapets ändamål är att genom tryckta skrifter och på andra tjänliga sätt framställa skadligheten av 

brännvinets och övriga destillerade starka dryckers bruk samt fästa uppmärksamheten på vikten av 

dess bortläggande. 

Ehuru sällskapets egentligen riktar sin verksamhet emot begagnadet av destillerade starka drycker, 

såsom de skadligaste, gillar det likväl icke något överflödigt, ännu mindre något omåttligt bruk av vad 

slags rusgivande drycker som helst. 

                                                                       

§ 2 

Sällskapet utgöres av sådana för mänsklighetens och fosterlandets väl nitälskade personer, av båda 

könen, som själva avsäger sig bruket av brännvin och andra destillerade starka drycker, för att genom 

efterdömets verkan, övertyga andra, särdeles det uppväxande släktet, om deras umbärlighet såsom 

närings- eller förplägningsmedel.  

 

§ 3 

Sällskapet inbjuder de inom fäderneslandet redan bildade Nykterhets- och Måttlighetsföreningar att 

såsom delar av ett gemensamt helt, träda i förbindelse med denna förening. 

Sällskapet bör befrämja inrättningen även av andra samfund vilka med detta stå i nära gemenskap och 

jämte det medverka till ett och samma mål.47

 

Stadgarna visar tydligt att de ville visa alkoholens negativa sida för allmänheten genom 

spridning av kunskap och information. 

 

Svenska nykterhetssällskapets styrelse 

 

Svenska nykterhetssällskapets styrelse bestod av många kända namn. Ordförande var Greve 

och general Frank Sparre. På posten som vice ordförande satt två stycken män. Den ene var 

Professor J.J Berzelius och den andre var justitierådet J.H Backman. Metodistpastorn George 

                                                 
45 Bergman (1900), s.223 
46 Ibid. 
47 Höjer (1987), s. 12 
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Scott var ansvarig för protokollet och för inrikes brevväxling. Vid brevväxlingen utrikes satt 

det många olika personer, bl.a. Samuel Owen. Alla som satt i styrelsen var män och det som 

var gemensamt för dem var att de alla var kända och respekterade namn i samhället.48   

Styrelsens ordförande Greve Frank Sparre avled under det första året, och då blev hans 

ersättare August Von Hartmansdorf. Den posten innehade han under de kommande 18 åren49

 

Spridning av kunskap istället för förbud 

 

Det Svenska Nykterhetssällskapet satsade på spridning av kunskap. Man ansåg att endast 

genom det skulle folk kunna avstå från brännvinet. Predikningarna handlade inte om 

lagstiftning eller restriktioner utan sällskapet ansåg att dessa skulle komma som en naturlig 

följd av upplysningarna som spreds.50  

 

Nykterhetsintresset spreds snabbt, mycket tack vare att de negativa sidorna av alkoholismen 

hade kommit upp till ytan. Nya nykterhetsrörelser startades upp och nykterhetssällskapet tog 

på sig rollen som den sammanhållande kraften. Svenska nykterhetssällskapet var öppet både 

för män och kvinnor, dock fick inte kvinnor väljas in i styrelsen. Direktionen som styrelsen 

kallades, såg sig själva som en elit. Kampen mot brännvinet var hårt och för att bekämpa dess 

negativa inverkan på samhället behövdes en elit. Denna elit bestod av framstående personer 

såsom militärer, präster, vetenskapsmän och ämbetsmän. Karl XIV Johan som var den 

dåvarande konungen blev en person som man inom sällskapet såg upp till, detta på grund av 

hans inställning mot brännvinet. År 1828 hade kungen avgivit en kungörelse där kyrkoråden 

”åläggas att tillse att barn och unga personer ej får vänja sig vid brännvin och starka 

drycker”51

 

Sällskapet arrangerade offentliga möten där talare spred ut nykterhetsinformation, exempelvis 

delades det ut information i form av tidningar. Dessutom anordnades ett offentligt årsmöte i 

maj månad då allmänheten fick möjlighet att ta del av deras kunskaper52

 

 

                                                 
48 Bergman (1900), s. 223-226 
49 Ibid. 
50 Höjer (1987), s. 13  
51 Ibid. 
52 Bergman (1893), s. 121-122 
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IOGT´s uppkomst i Sverige 

 

IOGT´s ledning i USA började tidigt planera införandet av deras verksamhet i Sverige och de 

övriga skandinaviska länderna. Många skandinaver deltog flitigt i nykterhetsarbetet, vilket 

visade på att det i Sverige och våra grannländer fanns ett tydligt intresse för verksamheten. En 

av ordens ihärdigaste medlemmar var t ex skandinaven Orlando Lund som var med och 

bildade ett 90-tal loger. Charles Hildebrant, som även han härstammade från Skandinavien, 

var också starkt engagerad i Ordens arbete. När högsta storlogen ISL bildades år 1855 

utseddes han till dess förste sekreterare. Ledningen gav dock ingen av dessa två personer 

uppgiften att införa verksamheten i Sverige. Den förste personen som tilldelades detta 

uppdrag blev istället en man vid namn Charles Björkegren, en privat språklärare som bodde 

och verkade i Helsingborg. Hickman gav honom år 1876 full befogenhet att verka för Ordens 

intressen i Sverige. Björkegren lyckades dock inget vidare med uppgiften (av okända skäl) 

och tröttnade därför ganska omgående.53  

 

Något mer lyckosam blev svenske köpmannen Adolph Peterson som tog över Björkegrens 

arbete 1878.  Även Peterson var speciellt utvald av Hickman för detta ändamål. Med hjälp 

från den då välkände nykterhetskämpen N. J. Björkman och boktryckaren Victor Fischer 

försökte han införa ordens verksamhet i både Sverige och Norge. Petersons arbete gav 

omgående resultat och han kunde med Williams hjälp vid 1878 års möte med storlogen visa 

upp ”brev från en del framstående män i Sverige, vilka äro villiga att förena sig med oss”.54 

Han lyckades också införskaffa nödvändigt material (översatta möteshandböcker där ritualer 

och ceremonier fanns nedskrivna, samt andra resurser såsom pengar etc)  som skulle hjälpa 

honom med inrättandet av verksamheten på svensk mark. Trots dessa ansatser mot bildandet 

av en första loge i Sverige lät resultat vänta på sig. Med Peterson togs dock ett första steg mot 

bildandet av ordens första loge i Sverige.55  

 

Den man som kom att få störst betydelse för IOGT ´s uppkomst i Sverige var 

baptistpredikanten och affärsmannen Olof Bergström. Han föddes den 3 september 1841 i 

Delsbo, Hälsingland, och inledde sin karriär i den baptistiska väckelserörelsen. Under den tid 

han var verksam inom denna rörelse arbetade han som predikant både i Sverige och 

                                                 
53 Norling (1929), s.17-18 
54 Ibid.  
55 Ibid. 
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utomlands. År 1869 reste han för första gången till USA, och han bosatte sig där sedermera i 

Chicago. Arbetet som predikant fortsatte även där under en tid framöver men snart tog han sig 

an nya arbetsuppgifter utanför baptistkyrkan. Bl a kom han från och med 1873 att vara 

verksam som immigrationsagent. Detta resulterade i hela 21 resor över Atlanten och därmed 

gjorde han återkommande besök i hemlandet Sverige. Han visade under denna tid också stort 

intresse för den industriella utvecklingen och anlade i Sverige 1875 tre laggkärlsfabriker. 

Dessa tog upp mycket av Bergströms tid, varför han under en tid framöver lade arbetet som 

immigrationsagent åt sidan. Under några år ägnade han också tid åt andra inte lika 

tidskrävande arbetsområden. Exempelvis var han med och grundade staden Stromsburg i 

Nebraska.56     

 

Det var under den tid Bergström bodde och arbetade i USA som han först blev inspirerad av 

nykterhetsrörelsen. Dock var det först 1877, när han åter bosatte sig i Sverige, som han på 

allvar började ägna tid åt nykterhetsarbetet. Under sin vistelse i USA hade han skaffat sig en 

god ekonomi vilket gjorde att förutsättningarna för att påbörja arbetet var mycket 

gynnsamma. Efter fortsatta satsningar inom trävarubranschen (laggkärlsfabrikerna) hamnade 

han dock i en ekonomisk svacka, vilket resulterade i att han åter igen tvingades arbeta som 

immigrationsagent. Detta ledde så småningom till att Bergström fick ordning på sin 

ekonomiska situation. Därefter gjorde han stora satsningar på nykterhetspropaganda. Bl a 

började han ge ut tidningen Nykterhetskämpen där han som skribent aktivt propagerade för 

absolutismen (total avhållsamhet från alkohol).57   

 

Bergström hade vid denna tidpunkt fortfarande väldigt lite kunskap om de organiserade 

nykterhetsrörelsernas arbete i USA och England. Inte minst hade han då endast ytlig 

kännedom om Godtemplarorden. Därför begav han sig till England för att där studera 

nykterhetsrörelsen. Där kom han snabbt i kontakt med Godtemplarorden och gjorde inträde i 

en loge tillhörande hickmaniterna. Anledningen till att han valde Godtemplarorden och den 

hickmanitska grenen före andra konkurrerande sällskap var att han inte fann deras 

arbetsformer lika effektiva. Han ska dessutom, enligt Dr J Bergman, ha blivit övertalad av en 

engelsk nykterhetsivrare vid namn Dr William John Sherfy.58

 

                                                 
56 Norling (1929). s. 17-18 
57 Ibid. s. 18 
58 Norling (1929), s. 18-19 

 22



År 1879 reste han hem till Sverige för att förverkliga sina planer om att där starta en första 

loge enligt den internationella Godtemplarordens modell. Vid hemkomsten kontaktade 

Bergström därför framstående nykterhetsarbetare för att vinna deras stöd i kampen mot 

alkoholismen. Han berättade därefter om sina planer under ett möte och lyckades då få ett 

tjugotal kvinnor och män intresserade. Under två efterföljande möten av samma karaktär blev 

intresset så stort bland deltagarna att bildandet av en första IOGT-loge i Sverige ansågs vara 

möjlig. Den 5:e November 1879 tillkom därför logen ”Klippan n:r 1”.59  

 

IOGT infördes således i Sverige år 1879 på initiativ av Olof Bergström, då orden fortfarande 

var uppdelad i de två lägren hickmaniter och maliniter. De var, som vi tidigare nämnt, då 

oense om huruvida färgade hade rätt att tillhöra samma loger som vita. Verksamheten i 

Sverige utgjorde på denna punkt inget undantag. När dessa storloger sedan enades 1887 

skedde det över hela världen, så även i Sverige.60

 

Nykterhetsrörelser och väckelserörelser i samverkan 

 

Under 1830-talet inspirerades nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen i många fall av samma 

amerikanska och engelska ideologier.61 Väckelserörelsen såg nykterhetsrörelsen som ett 

hjälpmedel att sprida sina religiösa ideal och idéer och ända fram till år 1858, då 

konventikelplakatet avskaffades, kunde nykterhetsrörelsen utnyttjas som idéspridare.62

 

konventikelplakatet 

 

Konventikelplakatet var den lag som förbjöd alla religiösa samfund som inte tillhörde 

statskyrkan (dvs kristendomen.) Denna lag instiftades år 1726 i Sverige och ansågs vara ett 

hårt slag mot Pietismen. Trots detta verkade lagen för alla religiösa former förutom 

kristendomen. Straffet för de personer som ertappades med att bryta denna lag var böter eller 

att hamna i fängelset och i vissa extrema fall kunde de även landsförvisas. Straffet som 

innebar landsförvisning möttes dock av kritik från många håll i landet på 1850-talet och 

avskaffades därför 1860. Under 1840-talet började Baptismen att spridas över Sverige. Då 

                                                 
59 Norling (1929), s. 19-20 
60 Nilsson (2004) s. 8-10 
61 Selander (1993), s. 113 
62 Ibid. 
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tillkom också Svenska missionsförbundet och på 1860-talet bildades metodistkyrkan i 

Sverige63

 

Väckelserörelsens inflytande på  nykterhetsrörelsens program       

 

I Nykterhetsrörelsernas sånger kan man hitta tydliga spår av hur stort inflytande 

väckelserörelsen hade på deras verksamhet. Detta inflytande berodde på att de flesta sånger 

oftast var skrivna av författare från väckelserörelserna. Ett exempel på detta var Carl Boberg 

och Joel Blomqvist som båda tillhörde svenska missionsförbundet. Båda två var aktiva 

textskrivare inom nykterhetsverksamheten. Olof Bergström som var före detta 

baptistpredikant och grundare till svenska IOGT gav även ut en sångbok som användes inom 

logerna. Sångbokens innehåll härstammade från psalmer och bibeltexter. Texterna kom att bli 

mycket betydelsefulla framöver. Nya typer av sånger skapades såsom ritualsånger, 

berättelsesånger, propagandasånger och varningssånger.64

 

 Det som var gemensamt för dessa sånger var att de fungerade som en förstärkandekraft för 

deras ideologi. IOGT´s ideologi hade ett starkt samband med väckelserörelsens, t ex så hade 

varje loge en intagningsritual (i likhet med väckelserörelsen). Dessa ritualer innehöll många 

religiösa inslag. För att bli medlem i en loge var varje person som skulle invigas tvungen att 

svara ja på frågan ”Tror ni på en allsmäktig Gud som styr och regerar allt”65. Det här citatet är 

den första trosartikeln som de bekänner sig till och inte det som kristendomen förespråkar, dvs 

Jesus Kristus som världens frälsare. Böner förekom vanligtvis och i handboken framgick det 

att människan behöver Guds hjälp för att stå emot frestelser.66  

 

En helt ny sångbok utgavs 1892 vilken innehöll en tredjedel religiösa sånger. Den nya boken 

omfattade många ritualsånger för olika sammanhang såsom begravningar, fester och 

födelsedager. Många av melodierna i sångboken var tagna från kända väckelsesånger. En 

anledning till att man valde dessa melodier var att de var lättare att spela och sjunga än 

vanliga folkmelodier. En ny sångbok med modernare och nyare inslag skulle inte komma 

förrän i början av 1900-talet. Lektorn och riksdagsmannen Johan Bergman konstruerade den 

nya sångboken som IOGT sedan gav ut. Han var icke religiös och verkade för att minska 

                                                 
63 Edgren & Edgren (1999), s. 247-248  
64 Selander (1993), 115 - 116 
65 Ibid. s. 115 
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mängden av de religiösa inslagen i sångtexterna. Bergman tillhörde den ledande gruppen 

inom IOGT och han bidrog snart till att IOGT blev en bildningsrörelse. Bergmans sånger 

skrevs i idealismens spår i sann Tegnérs stil och Rydbergs anda. Han skrev ofta texter till 

redan kända melodier men han gjorde aldrig narr av de gamla texterna. Han kopierade heller 

aldrig av de gamla texterna. Rörelsen påverkades stort av hans texter. En text som hade 

speciellt stort inflytande var ”Fram kamrater, fram går fanans blåa duk”67, som senare kom att 

bli godtemplarordens signatursång.68  

 

Nästa version av sångboken kom 1912. Den nya versionen skiljde sig från den gamla 

versionen i och med att den hade nykomponerade melodier. Genom den hade 

nykterhetsrörelsen framställt en mera självständig sångbok. I den nyare versionen hade 

nykterhetsmotiveringen minskat, och nu gällde det föreningssånger av allmänidealistisk 

karaktär. De religiösa sångerna hade nästan helt försvunnit. Nu återstod endast två stycken, 

nämligen ”Bevara Gud vårt fosterland” och ”Vår gud är oss väldigt borg”. Den gamla 

sångboken ”Verka tills natten kommer” fanns nu i en ny version med mindre anspelningar på 

bibeln. Många av de gamla sångerna i den nya versionen hade ersatts med socialistiska sånger 

och folkvisor. Det som fortfarande fanns kvar var de gamla ritualsångerna med sina väckelse -  

melodier69

 

4. Nykterhetsrörelsen i Luleå kommun 
 

Här nedan följer en redogörelse för hur nykterhetsrörelsen växte fram i Luleå kommun. 

Inledningsvis handlar det här avsnittet om de första kända organiserade 

nykterhetsföreningarna i kommunen, däribland Luleå nykterhetsförening och Föreningen för 

dryckenskapens bekämpande. Därefter beskrivs bl a hur IOGT fick fotfäste i kommunen, och 

hur logerna slog sig samman och arbetade för att påverka befolkningen inför 1922 års 

förbudsomröstning. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
66 Ibid.  
67 Ibid, s. 119 
68 Ibid. s. 118 - 119 
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Luleå Nykterhetsförening 

 

Den första nykterhetsrörelsen i Luleå var Luleå nykterhetsförening, som bildades den 30 

september 1841. Grundarna till denna nykterhetsförening var J.A.W. Busch, kyrkohedern 

Jakob Dahlberg, Komminister Nils Edén och bruksskoleläraren Johan Adam Björk. 

Gemensamt för dessa fyra var att de alla var starkt kristna samt att de starkt trodde på att 

kristna människor skulle vara nyktra och det var Guds vilja. Det finns dock inget som tyder de 

tvingade medlemmarna till total avhållsamhet från rusdrycker.70

 

Inspirationen till att skapa föreningen kom från Amerika och staden Boston där 

nykterhetsideologin hade sina rötter. Att föreningen blivit inspirerad av just den amerikanska 

ideologin kan man tydligt se i de sångtexter som användes på mötena. Där sjöngs det ofta om 

exempelvis staden Boston. Ett annat exempel på inspirationens ursprung var att de under ett 

stormöte på 1850 - talet, i en kyrka i Luleå, inledde med att säga ”Du planta skön som uti 

Boston grodde”71. Med detta syftade de på nykterhetsideologins födelseplats.  

 

Luleå nykterhetsförening utgav en tidskrift vid namn ”läsning för folket” med syftet att sprida 

kunskap om alkoholens negativa sidor. Tidskriften innehöll dessutom sanna berättelser om 

personer som hade mist allt på grund av alkoholen. De hade sedan fått hjälp av Luleå 

nykterhetsförening att komma på fötter igen.  Det faktum att Luleås nykterhetsförbund gav ut 

en tidskrift med sanna berättelser om spritens negativa sidor visar tydligt på att deras metoder 

gick ut på att sprida kunskap. Kunskapsspridandet skedde i likhet med tidigare 

nykterhetsförbund i Sverige och inte genom att använda våldsamma metoder eller dylikt. 

Medlemmarna använde sig av idéerna från upplysningstiderna där kunskap stod i centrum, 

och istället för att tvinga på folk deras ideologi så satsade de på att upplysa folket och där 

igenom försöka få fram deras budskap.72

 

Föreningen för dryckenskapens bekämpande i Luleå 

 

Efter Luleås första nykterhetsförening bildades ytterligare föreningar som arbetade efter 

liknande mönster. Dessa nådde dock inga större framgångar varför det finns få uppgifter om 

                                                                                                                                                         
69 Selander (1993), s. 119  
70 Lindgren (1941) 
71 Lindgren (1941) 
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dem. Mycket tyder dock på att de, liksom Luleå nykterhetsförening från 1841, var 

”halvabsolutistiska”73 rörelser.74

 

Den 20 maj år 1883 bildades Föreningen för dryckenskapens bekämpande i Luleå stadskyrka. 

Till skillnad från sina föregångare (som t ex Luleå nykterhetsförening) arbetade denna 

förening efter absolutismens grunder. Syftet enligt stadgarna var att, genom diverse metoder, 

övertyga människorna i kommunen att helt sluta konsumera alkohol och andra rusgivande 

drycker. För detta ändamål spred föreningen nykterhetsskrifter och höll nykterhetsföredrag. 

Personer som ledningen ansåg vara lämpliga för uppgiften gjorde dessutom hembesök hos 

människor som de visste konsumerade alkohol. Av okänd anledning upplöstes föreningen år 

1897. Till viktiga insatser som denna förening gjorde hör inrättandet av både ett 

nykterhetsvärdshus och ett bibliotek år 1886.75   

 

IOGT´s uppkomst i Luleå 

 

Västerbotten och Norrbotten hade sedan långt tillbaka räknats till samma distrikt, Distrikt 9. 

Med det var många inom IOGT som arbetade för att Norrbotten skulle få egna loger. IOGT 

stod således bakom bildandet av den första logen i Piteå år 1882 som tilldelades namnet 

Välviljan. Luleå var inte sämre de. Redan året därpå, närmare bestämt den 13 maj, startade A. 

H Berg den första logen i Luleå som fick namnet 632 Upprättelsen. 76 Upprättelsen hade i 

början endast 32 medlemmar men nådde genast stora framgångar. Lokalen de höll till i blev 

därför snabbt för liten, vilket ledde till att en systerförening vid namn Norrbottens Banér med 

27 av medlemmarna bildades den 8:e oktober. De två män som stod i spetsen för Norrbottens 

Banér var folkskoleläraren F. Sahlström och stadsbyggare E. Karlsson. De två logerna 

utvecklades till de båda största i distriktet77.  

 

Nya loger växte fram i Luleå, och en av dem var logen 755 som existerar än idag. Karlsvik 

som ligger precis utanför Luleå närområde är själva födelseplatsen där logen 755 bildades. 

Norrbottens Banér fick en trög start med få medlemmar och fick göras om tillsammans med 

                                                                                                                                                         
72 Ibid. 
73 Innebar att det var tillåtet att dricka under vissa förhållandena t ex vid speciella arrangemang. 
74 Arkiv- och föreningsinventering i Luleå kommun utom f. d. Råneå kommun 1976-1977 Del 2 
75 Lindgren (1941) 
76 Rosenborg (1925), s. 10-11 
77 Wennerström (1925), s. 41-43 
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logen 344078. IOGT fick därefter snabbt många nya medlemmar. En stor del av succén 

berodde på att verksamheten sköttes ordentligt av bl a Redaktören för Norrbottens Kuriren 

som anslöt sig och blev Loge Direktör. Han startade tidningen ”Malmberget” den 13 

november. Där uttalade han sig om den allmänna folkhälsan och hur man skulle leva för att 

må bättre (Genom att bl a undvika alkohol). I tidningen förekom även artiklar som handlade 

om Godtemplare orden och nyheter gällande Luleå logerna.79

 

Den 26 december 1884 hölls en stor jubileumsfest som firade tillkomsten av den 1000: e 

logen och man firade dessutom IOGTs fem - årig existens och arbete i Sverige. Den stora 

festen hölls i Luleå. Lokalen som var en stor salong tillhörde Arbetsföreningen och var 

belägen i hörnet av Residensgatan och Skeppsbrogatan. Gästantalet uppgick till Ca 500 

personer. En man vid namn John Sundberg höll ett högtidligt tal som handlade om segerfesten 

efter nykterhetsvännernas hårda arbete som, enligt dem, var uppbyggt på tro, hopp och kärlek. 

Talet möttes av beundran och positiva reaktioner. Det började bli dags att skaffa en riktig tomt 

med hus. Och så den 13 december 1885 köpte Luleå godtemplare en egen tomt. Huset som 

IOGT investerade låg på en tomt i hörnet av Timmermansgatan och Storgatan, den s. k 

Mjöbergska gården. Priset på tomten och huset gick på 2 500 kronor, vilket ansågs vara ett 

bra pris med tanke på det utmärkta läget. Nu när de väl hade införskaffat en tomt med hus 

behövdes även ett ordenshus där medlemmarna kunde hålla möten. Den lokal som lämpade 

sig bäst var det gamla bränneriet som låg i Sunderbyn. Man köpte lokalen för att bygga 

ordenshus år 1885. Priset för det blev 909 kronor. Timmer fanns det gott om här, som tidigare 

hade använts av bränneriet. Virket skulle nu användas till att bygga ordenshus. 80 Kostnaden 

för bygget av ordenshus blev hög eftersom det krävdes mycket virke och arbetskraft. Som tur 

var så ställde många bybor upp med virke och även med arbetskraft Material erhölls från 

andra loger och från flera privatpersoner. Även ekonomiska bidrag skänktes från olika 

personer i Luleåområdet. Dock var behovet av en lokal stort i slutet av 1885 p g a att 

ordenshuset inte var färdigbyggt än. Folkskolan kom då till undsättning och erbjöd ett rum 

tillsvidare.81

 

 

 

                                                 
78 IOGT-NTO 120-årigt nykterhetsarbete i Logen 755 Luleå av IOGT-NTO 1883-2003 (203), s.5 
79 IOGT-NTO 120-årigt nykterhetsarbete i Logen 755 Luleå av IOGT-NTO 1883-2003 (203), s.5 
80 Wennerström, s. 41-43 

 28



Norrbottens Distriktloge 

 

I juni 1885 hade 18 loger formats, och IOGT bestämde att det började bli dags att bilda ett 

Norrbottens distriktloge. Bildandet skulle komma att äga rum den sjunde juni i den nya 

folkhögskolans lokal i Luleå. Många ombud hade kommit från olika loger för att medverka i 

skapandet av Norrbottensdistrikt. Som första chef för Norrbottens distriktloge utnämndes 

Knut Hallman som tidigare hade tjänsten som redaktör för Norrbottens Kuriren.82

 

Allra första distriktmötet ägde rum den andra augusti år 1885, i Luleå. Mötet var av stor 

betydelse för Luleå Godtemplare, eftersom bildandet och distriktsmötet hölls i Luleå. Under 

detta möte anordnades en stor utflykt till byn Avan, där det skulle organiseras stora 

festligheter. Festerna lockade mycket folk från länets olika loger. Färden gick från Luleå till 

Altappen med flera ångbåtar, flera stopp bl.a. Gammelstad och Karlsvik. Totalt var det 800 

deltagare som var med på resan och det krävdes sex ångbåtar för att transportera alla 

deltagarna dit och hem.83  

 

Svårigheter på det kulturella planet 

 

Trots att medlemsantalet var högt och att det gick bra för IOGT så uppstod det ändå en rad 

problem inom det kulturella området. En av svårigheterna kunde vara språket. Det förekom 

nämligen ofta att de finsktalande kände sig utanför. I Kalix hölls därför ett distriktsmöte år 

1886, då medlemmarna på allvar diskuterade den så kallade språkfrågan. Resultatet av mötet 

blev att ritualerna för intagningsproven fortsättningsvis skulle vara på både finska och 

svenska. År 1890 anordnades ett nytt möte och då valde många tjänstemän att inte delta, något 

som visade på att medlemmarna var oense och därför hade svårigheter att samarbeta med 

varandra. Diskussioner om att upplösa distriktlogen påbörjades därefter men den frågan 

röstades ned två gånger.84

 

Formandet av ett länsförbund för alla nykterhetsvänner inom länet var en aktuell fråga som 

togs upp samma år. Här väcktes det en stor debatt angående absolutism och måttlighet.85  

                                                                                                                                                         
81 Ibid. 
82 ”Vid femtio år - Norrbottens distriktsloge av I. O. G. T under ett halvt sekel” (1935) sid 3-4 
83 ”Vid femtio år - Norrbottens distriktsloge av I. O. G. T under ett halvt sekel” (1935) sid 3-4 
84 Rosenborg (1925) sid 11-12 
85 Ibid. 
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Debatten kan ses som ett tydligt tecken på att nykterhetsvännerna i länet hade olika ideologier 

om huruvida medlemmarna skulle få dricka i ”måttlig” skala eller om de helt skulle förbjudas 

att förtära alkohol. Vinnare i denna debatt blev helt klart absolutismen och distriktslogen gick 

med enbart om länsförbundets vilja var färgad av absolutismens klara färg..86

 

Ungdomslogeverksamheten i Luleå 

 

Det finns idag få uppgifter rörande barn- och ungdomslogernas uppkomst och utveckling i 

Luleå. Enligt IOGT´s egna skrifter bildades det första sk ”barntemplet” år 1884. Logen gavs 

namnet ”61 Polstjärnan”. Den lyckades på ett år rekrytera 54 medlemmar. Året därpå, dvs 

1885, uppstod det andra barntemplet.87

  

Hur barn- och ungdomsverksamheten därefter utvecklades de nästkommande tio åren är 

oklart. Vi har inte funnit uppgifter som tyder på att några nya loger då bildades. 1896 uppkom 

däremot åtminstone två nya ungdomsloger, sk ”ungdomstempel”. Den ena av dessa tilldelades 

namnet ”n:r 315 Liljan” och såg dagens ljus den 8 mars. Något senare det året grundades det 

andra templet, ”327 Bergviks hopp”, i Bergviken. Nästkommande år bildades ytterligare barn- 

och ungdomstempel såsom ”329 Bröderna” i Svartöstaden och ”330 Klippan å Altappen” 

etc.88  

 

1903 genomförde IOGT en ny satsning. De olika ungdoms- och barntemplen slog sig då 

nämligen samman. Satsningen gav resultat och verksamheten fick därefter, ända fram till 

1922, uppleva en mycket stark utveckling.89 Ungdomslogerna fungerade som en inkörsport 

till ett hälsosamt liv utan alkohol. Det var viktigt, enligt Bergström, att IOGT satsade på 

ungdomen eftersom det var de som skulle föra nykterhetstänkandet vidare.90  

 

Luleå nykterhetsvänners centralkommitté  

 

Den 11 februari 1892 bildades Luleå nykterhetsvänners centralkommitté av distrikttemplare 

red. E Dürango. Luleå nykterhetsvänners centralkommitté var uppbyggd på ombud från olika 

                                                 
86 Ibid. 
87 ”Vid femtio år - Norrbottens distriktsloge av I. O. G. T.  under ett halvt sekel” (1935), s. 6 
88 ”Vid femtio år - Norrbottens distriktsloge av I. O. G. T.  under ett halvt sekel” (1935), s. 6 
89 Ibid. 
90 Bergqvist (1925), s. 8 
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nykterhets- och religiösa föreningar som fanns i Luleå.  Syftet var att skapa ett gemensamt 

band mellan Luleås olika nykterhets- och religiösa föreningar, för att kunna värna om deras 

gemensamma intressen. Detta skulle ske genom ”Vidtagande af praktiska åtgärder till 

nykterhetens befrämjande och för att uppnå af allmänt rusdrycksförbud”.91 Luleå 

nykterhetsvänners centralkommitté höll sina möten en gång varje månad plus att det hölls 

extra sammanträden vid behov.92  

 

Vad som ansågs speciellt viktigt vid mötena var kommunala och politiska frågor gällande 

alkoholrelaterade ämnen. Sådana frågor arbetades det hårt för att få fram i de olika utskotten. 

De arbetade även aktivt för att få in nykterhetsvänner inom olika politiska ämbeten. Varje 

förening som var ansluten till Luleå nykterhetsvänners centralkommitté, var representerad av 

ombud. Kvantiteten på ombuden styrdes av antalet medlemmar varje förening hade ett ombud 

för varje 100: e medlem. Kraven på dessa ombud var att de skulle vara helnykterister och 

myndiga.93  

  

Nykterhetsrörelsens fortsatta utveckling i Luleå Kommun 

 

För att visa hur nykterhetsrörelsen utvecklades i Luleå kommun och hur logearbetet kunde se 

ut ges här nedan en beskrivning av en loge som kom att bildas i Råneå i slutet av 1800-talet. 

Denna loge, som både mötte motgångar och gjorde viktiga insatser för nykterismen, 

tilldelades namnet 825 Nyåret.       

 

Logen 825 Nyåret i Råneå  

 

Logen 825 Nyåret i Råneå Bildades den 6 januari 1884, när ett par bybor därifrån hade möte 

hemma hos en av byborna. De som var närvarande på mötet var: S Nylander, L O Bergman, C 

E Ahlmark, Abel Näsberg, E A Forsberg och Knut Hallman. Dessa personer skulle även 

komma att sitta med i den styrelse som bildades följande år.94

 

Intresset bland byborna var stort och logen fick många nya medlemmar, dock visade det sig 

att alla inte tog det avlagda löftet om avhållning från all alkohol på fullt allvar. Logen hade en 

                                                 
91 Protokoll för Nykterhetsvänner i Luleå Centralkommitté den 23 April, (1908).  
92 Protokoll för Nykterhetsvänner i Luleå Centralkommitté den 23 April, (1908). 
93 Protokoll för Nykterhetsvänner i Luleå Centralkommitté den 23 April, (1908). 
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besökskommitté som hade till uppgift att besöka medlemmar som inte infann sig på mötena. 

Att ”skolka” från mötena kunde bestraffas med en bot, om personen i fråga hade uteblivit med 

avsikt. Böterna kunde efterskänkas i flera fall och dessa fungerade mer som en slags morot för 

att se till att medlemmarna skötte sig.95

 

I början saknades lokal för medlemmarna att hålla mötena i och istället hölls dessa hos olika 

personer i byn. De hade visserligen möjlighet att hyra lokal, men som regel räckte det med att 

de städade och eldade i den öppna spisen för att de skulle få hålla mötena i de lånade 

lokalerna.96 Det skulle dröja ända till 14 januari år 1891 innan medlemmarna på allvar började 

diskutera att införskaffa ett ordenshus, och den 18 januari tillsattes en byggnadskommitté som 

hade till uppgift att undersöka lämpliga tomter och hus. Först 1897 fick de tag på ett lämpligt 

hus och den 8 mars samma år köptes tomten med tillhörande hus. Huset revs för att 

medlemmarna där skulle få plats att bygga det nya ordenshuset och år 1903 stod det färdigt att 

användas.97

 

Logen Nyåret arbetade aktivt med att försöka förbjuda den s k ”köpsupen” som ofta förekom 

bland köpmännen i kommunen. Köpsupen innebar att de bjöd på sprit efter att de hade gjort 

en affärsuppgörelse eller dylikt. Logen lyckades efter hårt arbete övertyga affärsmännen att 

sluta upp med att bjuda på en sup efter avklarade affärsuppgörelser.98

 

Logen Nyårets arbete inför förbudsomröstningen 1922 

 

Inför förbudsomröstningen 1922 ökade medlemsantalet lavinartat. Många personer visade 

intresse i att hjälpa logen i deras arbete med förbudsomröstningen. Logen gjorde sociala och 

kulturella insatser. Exakt vilka dessa insatser var är oklart men det är troligt att det, precis som 

för de andra nykterhetsrörelserna, handlade om spridning av kunskap. 99

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
94 Nordin et al. s. 1-2 
95 Ibid.  
96 Nordin et al. s. 1-2 
97 Ibid.  
98 Nordin et al. s. 5-7 
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Förbudsförbundet 

 

1900-talets början var en tid då nykterhetsarbetet gick framåt, och samarbetet mellan de olika 

logerna fungerade bra. Den 7 maj hölls ett möte i Godtemplarelokalen i Luleå. Skälet till 

mötet var att nykterhetsivrarna ansåg att det var dags att bilda en länsorganisation. 

Närvarande vid detta möta var många representanter från hela länet som tillhörde olika 

nykterhets- och religiösa föreningar. Efter att flera personer som företrädde olika städer och 

förbund hade talat stod det klart att alla var för bildandet av en gemensam länsorganisation.100

 

Ett arbetsutskott utsågs som skulle ha till uppgift att arbeta fram ett förslag till 

representationsform i form av avgifter och liknande frågor samt att sammankalla ett 

konstituerande möte. I arbetsutskottet valdes L. P. Andersson, Boden, fröken Märta Bucht, 

Luleå, kantor Olof Selinus, Piteå, grosshandlare G. Juhlin, Luleå, predikant E. A. Aspberg, 

Boden, fattigvårdskonsulent A. V. Gullberg, Luleå och magister O. Vennblad, Unbyn. 

Ordförandeposten i detta arbetsutskott gick till G. Juhlin. Deras uppgift var att framställa 

stadgar och sända ut inbjudan till de olika nykterhetsorganisationerna och religiösa 

samfunden.101  

 

Ett nytt möte hölls den 1 augusti i Boden där Norrbottens förbudsförbund konstituerades. 

Många föreningar anslöt sig då och några av dessa var: Norrbottens läns blåbandsförbund, 

Norrbottens distriktloge av IOGT, Norrbottens kristliga ungdomsförening, Bodens 

Metodistförening och Luleå nykterhetsvänners centralkommitté. Som ordförande till styrelsen 

för förbudsförbundet valdes grossisthandlare G. Juhlin, vice ordförandeposten gick till 

fattigvårdskonsulenten A. V. Gullberg. Handelsföreståndaren Felix Nilsson valdes till kassör. 

Fröken Märta Bucht, blev sekreterare och vice sekreterare blev J. Lindberg.G. Juhlins tid som 

ordförande blev dock kort eftersom han tvingades att flytta. I Boden hölls ett årsmöte 1921 

där Lindberg tackade nej efter att ha blivit erbjuden ordförandeposten, som ny ordförande 

valdes då istället konsulent A. V. Gullberg. Dock blev hans tid på ordförandeposten kortvarig 

eftersom han dog i juni samma år. Nu valdes J. A Lundström till ordförande.102 

Förbudsförbundets avgörande uppgift under de två första åren blev att organisera och stärka 

bandet mellan de olika föreningarna som var representerade i förbudsförbundet. För att klara 

                                                                                                                                                         
99 Nordin et al. s. 5-7 
100 Nilsson (1925), s. 58-59 
101 Nilsson (1925), s. 58-59 
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av uppgiften tillsattes en ombudsman på grund av arbetets omfattning och dess angelägenhet. 

En ekonomisk plan utarbetades av Nykterhetsvännernas centralkommitté. Planen var baserad 

på årliga anslag från de olika föreningarna vilka var sammankopplade till förbundet men 

också sammankopplade via ekonomiska belopp från privata personer. Planen blev enstämmigt 

godkänd av föreningens styrelse i februari 1922. Journalisten Otto Persson från Uppsala blev 

utsedd till ombudsman 103

 

Förbudsarbetet 

 

Förbudsomröstningen började närma sig och en nyvald styrelse hade fått i uppgift att planera 

och arrangera kampanjen. Styrelsen kom att bestå av ordförande Axel Nilsson från Luleå, 

Bernt Kronborg från Kiruna blev vice ordförande. Märta Bucht från Luleå blev vald som 

sekreterare och kassörer blev O. Vennblad från Unbyn och G. Bergström från Gammelstad. 

Det var ingen lätt uppgift att förbereda ett sådant stort projekt. Även om de inte hade hand om 

hela projektet så utgjorde deras arbete en större del av hela kampanjen. Hela Länet var 

upptaget med att förbereda förbudskampanjen. 21 stycken större sammarbets-kommittéer 

arrangerades under själva kampanjen, och dessutom utsågs byombud som totalt uppgick till 

300 stycken. De hade som uppgift att organisera kampanjen i deras hembyar. Kvinnornas 

länskommitté var ett samlingsnamn för de kvinnliga kommittéer som bildades under själva 

kampanjen.104

 

En ofantlig mängd pappersarbete hanterades genom förbudsförbundet. Exempelvis sändes 

1000 personliga brev iväg och ca 2 200 pappers cirkulär plus 300 kolli. Olika flygskrifter 

spreds (omkring 300 000 stycken där 50 000 av dem var på finska.) Totalt hölls 328 föredrag 

varav 200 av föredragsläsarna kom från de olika samarbetskommittéerna.105              

 

Resultat av 1922 års förbudsomröstning  

 

Här nedan följer resultatet av hur männen och kvinnorna i Norrbotten röstade angående 

införandet av spritförbud i Sverige 1922. 

 

                                                                                                                                                         
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Nilsson (1925), s. 58-59 
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Totalt röstade 42 880 stycken personer i Norrbotten.106  

 

Den lila stapeln visar hur männen röstade i förbudsomröstningen. Medan hela 16 570 stycken 

män röstade ja så var det endast 6 585 som röstade nej till förbudet. Totalt deltog 23 155 män 

i omröstningen och siffrorna visar att ca: 2/3 av männen i Norrbotten ville ha ett förbud. 

Den Gula stapeln representerar kvinnornas röstdeltagande. Totalt var det 19 725 stycken 

kvinnor som deltog. Av dem ville 17 483 stycken (ca: 88 %) att ett förbud skulle införas. 

Samtidigt röstade endast 2 242 stycken nej till spritförbud. Förbudsomröstningen innebar med 

andra ord en seger för nykterhetsrörelsen i Norrbotten.107  

 

Vid en jämförelse mellan männen och kvinnorna så framstår det tydligt att trots att färre 

kvinnor totalt röstade så var det ändå fler av dem som röstade för ett spritförbud. Detta tyder, 

enligt oss, på att det bland kvinnorna fanns det ett större behov av ett spritförbud än hos 

männen.  

 

5. Sammanfattande diskussion 
 

Den tidigaste kända organiserade nykterhetsrörelsen uppkom först i USA och fick där snabbt 

stor genomslagskraft. Därefter spreds rörelsen och dess ideologi till andra delar av världen. 

Dock var det inte förrän bildandet av IOGT som nykterhetsrörelsen på allvar började påverka 

människors alkoholkonsumtion. IOGT bildades i USA och blev där den dominerande 

                                                                                                                                                         
105 Ibid. s. 59-60 
106 Wennerström (1925), s. 59-60 
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nykterhetsverksamheten. Även i Sverige fick denna s k orden snabbt fotfäste och blev där 

ledande inom nykterhetsarbetet.   

 

Den första kända nykterhetsrörelsen i Luleå bildades 1841. Den hade fått först och främst fått 

sin inspiration från den amerikanska modellen och därför också det Svenska 

nykterhetssällskapet med dess ritualarbete och löften om avhållsamhet från rusdrycker. Stor 

påverkan på nykterhetsrörelsen uppkomst och utveckling hade även väckelserörelsen. De 

kristna levde efter bibelns budskap om total avhållsamhet från rusdrycker. Tack vare 

samarbetet mellan den kristna väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen lyckades 

nykterhetssträvarna nå ut med budskapet till en bredare skara.  

 

Vi presenterade i inledningen av den här uppsatsen tidigare forskning som delvis förklarar 

nykterhetsrörelsens uppkomst och starka utveckling med det gynnsamma politiska läget i 

Sverige: ”Det förfaller uppenbart att den svenska statsmakten på ett avgörande sätt skapat 

utrymme för korporativa samarbetslösningar och därmed gynnat uppkomsten av starka 

intresseorganisationer.”108 Vi tror också staten spelade en viktig roll, men utifrån vår studie 

kan vi dra slutsatsen att nykterhetsrörelsens uppkomst och framfart både utomlands och i 

Sverige, och därmed även i Luleå kommun, främst påverkades av nya vetenskapliga 

upptäckter. Framstående personer hade nämligen kunnat visa på att alkoholen påverkade 

människokroppen negativt. Kunskapen om detta nådde allmänheten redan under 1800-talet 

genom skrifter från framstående läkare och vetenskapsmän, vilket självfallet gynnade 

nykterhetsrörelsen väldigt mycket. 

 

Initiativrika personer var också mycket viktiga för nykterhetsrörelsens uppkomst. Utan dem 

hade rörelsen inte fått fotfäste i Luleå. Till initiativrika personer hörde bl a grundarna av 

Luleå nykterhetsförening och IOGT´s första loge i Luleå (logen ”Upprättelsen” år 1883). 

Inom IOGT ansågs arbetet med barn och ungdomar vara viktig. Anledningen till varför 

ordensmedlemmarna ansåg att det var så viktigt att ägna tid åt barn- och 

ungdomsverksamheten var att det hade visat sig att dess medlemmar fortsatte med 

nykterhetsarbetet även vid vuxen ålder. Därför bildade orden år 1884, endast ett år efter 

Luleås första IOGT – loge, det första barntemplet i Luleå. Därefter startade föreningen 

ytterligare loger för barn och snart även för ungdomar.  

                                                                                                                                                         
107 Wennerström (1925), s. 59-60 
108 Johansson (1995), s. 24 
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Inför förbudsomröstningen 1922 stärktes samarbetet mellan nykterhetsivrarna i Luleå 

kommun. Till första uppgiften hörde bildandet av en länsorganisation, det så kallade 

”Förbudsförbundet”, för att på så sätt stärka bandet mellan de olika logerna. Syftet var att 

nykterhetsrörelsen, genom bättre samarbete, lättare skulle kunna organisera 

nykterhetskampanjer runt om i länet. Under kampanjarbetet bildades 21 kommittéer och 

därtill tillsattes byombud som hade till uppgift att leda kampanjer i olika byar. 

Förbudsförbundet och de olika kommittéerna höll mängder av föreläsningar, skrev över 1000 

personliga brev och spred ut omkring 300 000 flygblad.  

 

Förbudsförbundets ihärdiga arbete gav resultat, eftersom nästan 80 % av Norrbottens 

befolkning röstade för ett rusdryckförbud. Visserligen blev det inget förbud i Sverige, men för 

logerna i Norrbotten sågs omröstningen ändå som en seger, eftersom ja-sidan där vann. 

Förutom att ja-sidan vann i Norrbotten så visade resultatet att det var fler kvinnor än män som 

röstade för ett förbud. 

 

Hur lyckades nykterhetsrörelsen i Luleå kommun genom sitt arbete med rekryteringen av nya 

medlemmar? Enligt resultatet av vår studie tog rekryteringen av nya medlemmar fart i och 

med IOGT´s uppkomst i Luleå kommen. Denna slutsats baseras bl a på att det faktum att det 

då snabbt bildades nya loger i kommunen. Inför förbudsomröstningen 1922 ökade 

medlemsantalet markant i logen Nyåret, vilket visar att nykterhetsrörelsens ihärdiga arbete i 

alla fall i Råneå gav resultat. Utifrån den information vi fått fram som bland annat visar 

IOGT´s starka utveckling i Luleå kommun anser vi att nykterhetsrörelsen, genom spridning av 

information etc, därför starkt påverkade människornas inställning. Inte minst visar resultatet 

av folkomröstningen 1922 och den starka ökningen av medlemsantalet under det förberedande 

arbetet i en av logerna på att människorna i överlag hade en mycket positiv inställning till 

nykterhetsarbetet. Således borde även nykterhetsrörelsen ha medverkat till att minska Luleå 

kommun befolknings alkoholkonsumtion (inte heller här har vi lyckats finna tillförlitliga 

statistiska uppgifter eller dylikt).  

 

Varför ville fler kvinnor än män i Norrbotten införa ett spritförbud i Sverige? Vi har i den här 

uppsatsen inte valt att göra någon ingående analys av detta, men vi tror att svaret på denna 

fråga går att finna i kvinnornas dåvarande livssituation.    

 

 37



Vid en Jämförelse mellan olika loger i Luleå kommun kan vi se hur de tidigaste 

nykterhetsföreningarna i större grad verkade för en ”halvabsolutistisk” inriktning i arbetet. 

Senare nykterhetsföreningar, med i IOGT i spetsen, skulle däremot komma att kräva total 

avhållsamhet från alkohol av varje medlem. Dock var t ex inte Luleå nykterhetsförening 

någon måttlighetsrörelse i den bemärkelsen att medlemmarna strävade efter en måttlig 

konsumtion av alkohol. Det primära målet var också för dem att, genom spridning av 

kunskap, övertyga Luleå kommuns befolkning att bli helnykterist. 

 

Nykterhetsrörelsen försökte hitta olika vägar för att nå ut med sitt budskap till allmänheten. 

Bland annat höll logernas medlemmar föreläsningar, offentliga möten och tal. Redaktören för 

Norrbottens Kuriren, som under en period kom arbeta som Loge – direktör, gav ut tidningen 

Malmberget där han uttalade sig om folkhälsan och propagerade för de positiva effekterna av 

ta avstånd från alkohol. Nykterhetsvännerna gav sig även in i den politiska verksamheten för 

att på så sätt mer direkt kunna påverka förtäringen av rusdrycker. 

 

När det gällde framförandet av budskapet och spridning av kunskapen gällande alkoholens 

negativa sidor var alltså tidningar och offentliga möten de främsta sätten för 

nykterhetsrörelsen att nå ut till befolkningen i Luleå kommun. Detta anser vi var ett bra sätt 

för dem att nå ut till människor från alla samhällsklasserna, för även om inte alla var skriv- 

och läskunniga så kunde de ändå delta på de offentliga mötena och på så sätt ta del av 

budskapet. Eftersom nykterhetsföreningarna både använde sig av muntliga och skriftliga 

metoder kunde de nå ut till en mycket bred skara människor i Luleå kommun.  

 

Genom de nyss nämnda metoderna att sprida kunskap ville Luleås nykterhetsföreningar 

påverka utan att påtvinga. Hade deras metoder varit att påtvinga folk deras ideal så hade 

nykterhetsrörelsen, enligt oss, med stor sannolikhet fått dåligt ryckte och därför blivit 

smutskastade. Den hade då säkerligen inte nått samma framgångar. 

 

Vad vi tycker är intressant är att nykterhetsföreningarna i Luleå kommun verkade tro på att de 

flesta människorna verkligen ville ge upp flaskan, och därmed uppnå ett hälsosammare liv.                              
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