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ABSTRACT 
This study contents a research of the Swedish temperance movements IOGT, NTO and 
TO:s adult education in Dalarna between 1921 and 1939. A theory that is used in this 
essay is the publicity theory of Jürgen Habermas. A theory in this essay is that the adult 
educational work of the temperance movements could bee seen as an alternative publicity 
because the courses that the temperance movement held in general contents a great part of 
the movements own literature, the participants in the courses held their own lectures to 
each other and it was mostly only members of the temperance movements who could join 
the courses. 
   The main subject of the courses was history in literature, English, Esperanto, and 
knowledge about local democracy. Not many courses content the drinking issue in 
Sweden at this time, even thought a national referendum was held in the issue during the 
research period of this essay. The lack of courses in the drinking issue illustrates of the 
fact that the courses only was held for the members of the temperance movement, and 
they don’t drink alcohol in any case. 
   It was not a big difference in the contents of the course between the organisation in the 
temperance movements and between different years in this research. 
 
General keywords: Temperance movement, Publicity theory, Adult educational work, 
Dalarna, 1921-1939 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Vad är egentligen bildning? Denna fråga diskuterades i logen nr. 142 Fridsbanerets möte den 
3 december 1921. Olika uppfattningar framkom om vad bildning är för något, bland annat 
framförde en av cirkelns deltagare, Frida Törnqvist, att många som var i åtnjutning av bokligt 
bildande, i sitt uppförande inte visade sig vara särskilt bildade. Hon citerade även ett yttrande 
om att bildning är det som finns kvar sedan man glömt allt vad man lärt.1

   Hennes åsikt var inte på något sätt unik, utan det var en allmänt rådande uppfattning på 
mötet att bildning, förutom bokliga kunskaper, även förutsätter ett ”hjärtegott sinnelag”.

 

2

   Ett led i den värdegrund som nykterhetsrörelsen förmedlade var total avhållsamhet från 
alkohol. Som en konsekvens av detta arbetade man även för att få till stånd ett nationellt 
alkoholförbud då man menade att alkoholens skadeverkningar vida översteg de fördelar som 
en alkoholkonsumtion eventuellt kunde medföra.

 
Samtidigt är frågan i högsta grad relevant. Ty de studiecirklar som nykterhetsorganisationerna 
IOGT, NTO och TO anordnade var ju i allra högsta grad en folkbildande verksamhet. Det är 
således i högsta grad relevant att även söka utröna vilken bildningssyn 
nykterhetsorganisationerna förmedlade. 
   Av protokollet som det refererats till ovan går det att utläsa att den rådande bildningssynen 
inom studiecirklarna inte enbart skulle fokusera på den bokliga bildningen utan medlemmarna 
skulle även lära sig gott uppförande och utvecklas till goda samhällsmedborgare. 

3 Här var folkbildningen ett viktigt 
instrument. Det skulle bidra till att skapa ett andligt innehåll för människor, både i 
umgängeslivet och i hemlivet. Det viktigaste medlet för att åstadkomma detta var den 
gemensamma läsningen av böcker.4

1.2 Motiv till val av uppsatsämne 

 Nykterhetsrörelsens bildningsarbete skulle alltså sägas 
kunna vara tudelat. Dels skulle man hjälpa individerna att utvecklas och finna en meningsfull 
sysselsättning i livet, dels skulle man genom folkbildningsarbetet arbeta politiskt för att 
åstadkomma ett alkoholförbud. 
   Mindre en ett år efter att studiecirkeln Fridsbaneret på sitt möte hade diskuterat vad bildning 
egentligen var för något gick svenska folket till valurnorna för att ta ställning för eller emot ett 
alkoholförbud. Resultatet blev oerhört jämnt men slutade ändå med en seger för 
förbudsmotståndarna. Detta innebar att nykterhetsrörelsen fått en ny verklighet att förhålla sig 
till. Man hade misslyckats med att åstadkomma det man ville uppnå. Påverkade detta på något 
sätt studiecirklarnas upplägg och i så fall hur? Eller blev man tack vare det jämna resultatet 
ännu mera angelägna om att få till stånd ett alkoholförbud? 
 

Historia är en oerhört bred vetenskap. Eftersom historia kan definieras som allt som rör det 
förflutna så finns det för en historiker oanade möjligheter att forska inom det 
historievetenskapliga fältet. Men, eftersom historia är en så bred vetenskap så följer det 
naturligt att alla subdiscipliner inom ämnet inte kan vara lika intressanta utan det gäller att 
hitta ett område man själv finner intressant och relevant. 

                                                 
1 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 3 december 1921  
2 Ibid. 
3 Fem frågor om rusdrycksförbudet besvarade av professorn med. dr. Frey Svenson, s. 3f 
4 Olsson, Oscar, Folklig självuppfostran, 1918, s.4f, s. 17 
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   Som blivande gymnasielärare följer naturligt ett intresse för utbildningspolitiska frågor och 
för utbildningshistoria i synnerhet. Det kan sägas vara en anledning till mitt val av 
uppsatsämne. En annan anledning var att jag, sedan flera år tillbaka, har varit intresserad av 
alkoholhistoria i synnerhet och nykterhetsrörelsen i allmänhet. Och eftersom 
nykterhetsrörelsen under nästan hela sin existens har sysslat med att bedriva 
folkbildningsarbete föll det sig därför naturligt att uppsatsen skulle handla om detta. 
   Ett tredje intresseområde som odlats genom åren är ett intresse för politisk historia. 1922 
hölls en folkomröstning om att införa ett alkoholförbud i Sverige, denna omröstning förlorade 
nykterhetsrörelsen om än knappt. Det skulle därför vara intressant att studera om de kurser 
nykterhetsrörelsen bedrev kunde ha någon form av politisk återkoppling till just denna fråga. 
Genom att skriva om detta ämne hoppas jag således förena flera olika ämnesområden som jag 
finner intressanta inom ramen för en och samma uppsats. Beträffande det övergripande syftet 
med denna uppsats så finns detta att läsa under rubriken ”Problem och frågeställningar”, där 
jag redogör för detta. 
 

2. Forskningsläge 

2.1 Tidigare forskning kring nykterhetsrörelsen 
Samuel Edquist har i sin avhandling undersökt hur nykterhetsrörelsen ställde sig till de 
nationalistiska strömningar som var särskilt starka under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Edquist likställer i sin forskning nykterhetsrörelsen med IOGT, som ju var den i 
särklass största nykterhetsorganisationen, därför kommer jag för enkelhetens skull att göra 
samma sak när jag refererar till Edquists forskning. 
   Edquist har i sin forskning kommit fram till att IOGT hade ett något ambivalent förhållande 
till nationalismen. Å ena sidan hyllades svenska flaggan på SGU-kongressen 19145 medan 
man å andra sidan kraftigt tog avstånd från de nationella strömningar som uppstod i Sverige 
till följd av unionsupplösningen 1905.6

   Denna något tvetydiga inställning till nationalismen förklarar Edquist med att 
nykterhetsrörelsen var i bokstavlig mening en internationell organisation med en 
världsstorloge som högsta beslutande organ. Först under denna världsstorloge sorterade de 
nationella storlogerna av vilka den svenska storlogen var en.

 

7 Därför blev det naturligt att 
betona den internationella solidariteten. Detta krav på internationell solidaritet blev sedan 
särskilt påtagligt under första världskriget då man utvecklade ett samarbete med Svenska 
freds och skiljedomsföreningen8, förslaget om att SGU som organisation skulle inträda i 
Svenska freds avvisades dock av dess medlemmar.9

   IOGT var redan från starten partipolitiskt neutral. Det innebar dock inte att det inte fanns 
stridigheter inom förbundet, bland annat vad det gäller synen på nationalismen. Mer om detta 
senare. Men just det faktum att organisationen formellt sett inte tog partipolitisk ställning 
gjorde att många inom nykterhetsrörelsen ansåg att kampen för nykterheten var just den 
nationella kraft som behövdes för att forma en nationell enighet. Exempelvis skrev en av 
nykterhetsrörelsens mest kända frontfigurer, Johan Bergman att förbudshären

 

10

                                                 
5 Edquist, Samuel, Nyktra svenskar, Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918, 2001, s. 76 
6 Ibid. s. 54ff 
7 Ibid. s. 50 
8 Ibid. s. 63 
9 Ibid. s. 61 
10 Syftande på nationell mobilisering (förf. anm.) 

 ”spände från 
den starkt konservative blåbandsordföranden Joseph Hermelin till NOV:s Zeth Höglund på 
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vänsterflygeln”.11

   Det som förenade dessa personer var således kampen mot alkoholen, som i IOGT:s egen 
tidning Reformatorn utmålades som en nationell fiende som skulle besegras. Dessutom 
utmålar en hel del av de dikter som publicerades i nykterhetsrörelsens tidningar under början 
av 1900-talet just alkoholen som en nationell fiende.

 Tanken på nykterhetsrörelsen som en nationellt sammanhållen kraft, och 
vad det fick för konsekvenser för det bildningsarbete som bedrevs, kommer vidare att 
utvecklas i uppsatsens diskussion. 

12 Av detta resonemang följde sedan 
naturligt att nykterhetsvännerna var fosterlandets räddare som skulle rädda landet undan den 
stora faran.13

   Det fanns alltså element som förenade nykterhetsvännerna, men det fanns också splittringar 
inom rörelsen. Som jag tidigare nämnde var ju IOGT partipolitiskt obundet, det hindrar dock 
inte att enskilda medlemmar fortfarande hade partipolitiska uppfattningar. Under IOGT:s 
första år var det relativt många medlemmar som kom från det konservativa samhällsskiktet, 
deras andel minskade dock successivt och från 1880-talet var liberaler och socialdemokrater 
tillsammans i majoritet inom rörelsen

 När det gäller kopplingen till alkoholen kan man alltså se tydligt genomslag av 
information av nationalistisk information från IOGT under den här tiden. 

14 När det gäller SGU så var de aldrig ens formellt 
partipolitiskt obundna utan organisationen hade en uttalad vänsterprägel under hela sin 
existens.15

   Jag ska inte i detalj belysa vad detta fick för konsekvenser för organisationens 
kampanjarbete men eftersom det var en tydlig övervikt av människor som sympatiserade med 
den politiska vänstern (liberalerna räknades vid 1900-talets början som ett vänsterparti) så är 
det naturligt att en stor del av kampanjarbetet hade udden riktad mot den politiska högern. 
Exempelvis taldes det i godtemplarpressen ofta om ”punschpatriotismen”. Högern fjärmade 
sig dessutom ytterligare från nykterhetsrörelsen under 1900-talets början genom att inta en 
minst sagt kritisk ståndpunkt till kravet på alkoholförbud. Detta gjorde naturligtvis 
nykterhetsförespråkarna ännu mer avogt inställda till högern.

 

16

   Edquist nämner också något om nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, även om det inte 
är det mest framträdande i hans avhandling. Han skriver exempelvis att bildningsidealet inom 
IOGT gick ut på att ”den breda massan” skulle få tillgång till samma kunskaper som hittills 
bara varit förbehållna borgerligheten. När det gällde att stärka nationalismen genom 
folkbildning nämner Edquist bland annat att svensk historia och svenska språket fick stor 
betydelse inom studiecirklarna. Den man som i mångt och mycket ensam bidrog till att lägga 
grunden till nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet var Oscar Olsson.

 

17

   Kerstin Rydbeck har ytterligare fördjupat sig i nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. 
Hennes avhandling har fokus på vad det var för typ av litteratur som lästes inom 
nykterhetsrörelsen. Utgångspunkten för hennes avhandling är att nykterhetsrörelsen skulle 
kunna betraktas som en alternativ offentlighet där man byggde upp egna litterära institutioner 
med egna författare och egna bokförlag vid sidan av den etablerade borgerliga offentligheten. 
Man hade även alternativa distributionskanaler för att nå ut med sin litteratur.

 
   Edquists undersökning är intressant för min egen studie eftersom den belyser 
identitetsskapande inom nykterhetsrörelsen och hur nykterhetsrörelsen förhöll sig till en 
identitetsskapande ideologi vid den här tiden, nämligen nykterhetsrörelsen. 

18

                                                 
11Edquist, Samuel, Nyktra svenskar, Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918, 2001, s. 76 
12 Ibid. s. 69f 
13Ibid. s. 71 
14 Ibid. s. 45 
15 Ibid. s. 22 
16 Ibid. s. 45 
17 Ibid. s. 72f 
18 Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning, Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, 1995, s. 30f 

 Teorin om en 
alternativ offentlighet kommer att utvecklas vidare i ett eget kapitel i denna uppsats. Det bör 
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även påpekas att även Rydbeck i sin avhandling endast har koncentrerat sig på att undersöka 
IOGT, de andra nykterhetsorganisationerna har lämnats därhän. 
   Vid en undersökning av den litteratur som lästes finner Rydbeck att det i början av 1900-
talet finns en övervägande andel texter som berör nykterhetsfrågan. Mot slutet av 
undersökningsperioden minskar dock detta tema för att nykterhetsfrågan så småningom helt 
förlorar sin dominerande ställning i litteraturen.19 Exempelvis kan det vara värt att nämna att 
SGU:s eget förlag, SGU-förlaget, redan från starten 1906 publicerade ett antal 
agitationsskrifter inom nykterhetsfrågan. Vid sidan av dessa agitationsskrifter gav förlaget ut 
SGU:s medlemstidning Unga tankar. Endast fyra skönlitterära skrifter utgavs under hela 
perioden 1906-1925 och något större försök för förlaget att nå läsare utanför den egna 
rörelsen gjordes aldrig.20

   Även IOGT hade ett eget bokförlag, Svenska nykterhetsförlaget, när Rydbeck undersökt de 
skrifter som utgivits av Svenska Nykterhetsförlaget blir slutsatsen att så gott som all litteratur 
som utges av Svenska Nykterhetsförlaget fram till och med slutet av 1910-talet har direkt 
anknytning till nykterhetsfrågan. Detta gäller även skönlitteraturen, och det enda undantaget 
är de skrifter som skrivits av Oscar Olsson. Från början av 1920-talet breddas dock utbudet 
vilket gör att förlaget börjar ge ut andra skrifter som inte har någon direkt koppling till 
nykterhetsfrågan.

 

21

   Den breddning som skedde av litteraturen från 1920-talet kan förklaras med att förlaget då 
började ge ut material till studiecirklarna

 

22 och det var inget krav att litteraturen i 
studiecirkeln skulle ha någon anknytning till nykterhetsfrågan. Tvärtom verkar det ha funnits 
en ganska bred definition av vad som ansågs vara nyttig litteratur.23

   I takt med att distributionen av litteratur breddades så minskades också Svenska 
Nykterhetsförlagets ställning som oppositionell mot det rådande samhället. Istället kom de 
mer och mer att bli en del av det samhälleliga etablissemanget. Med andra ord, menar 
Rydbeck, så blir det mot slutet av undersökningsperioden svårt att applicera tesen om en 
alternativ litterär institution på Svenska Nykterhetsförlaget då de hade breddat sitt sortiment 
och även nått läsare utanför rörelsen.

 

24

   Andersson gör i sin studie inget heltäckande försök att analysera hela IOGT:s musikval, 
utan gör endast en exempelstudie, nämligen av logen ”Uplands banér” i Vattholma. Han har 
kommit fram till att logens sångtexter i huvudsak består av tre olika musikkategorier, 
ordensmusik inklusive fosterländska sånger, operor och annan ”seriös” musik samt 
dansmusik.

 
   Även de sångtexter som nykterhetsrörelsen (även i detta fall syftande uteslutande på IOGT) 
spelade vid sina sammankomster har undersökts av Greger Andersson. Hans undersökning är 
intressant så till vida att många av de studiecirklar jag undersökt inom IOGT hade 
studiecirklar i sång och musik, och då kan det vara intressant att se vad de spelade för 
sångtexter. 

25

   När det gäller ordensmusik så ingår det i denna kategori huvudsakligen ritualsånger. Detta 
var olika former av sånger som användes vid ordens ritualer exempelvis intagningssånger, 
böne- och tacksägelsesånger stridssånger, inbjudningssånger, samlingssånger och 

 

                                                 
19 Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning, Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, 1995, s. 30f 
20 Ibid. s. 103 
21 Ibid. s. 87 
22 Ibid. 
23 Ibid. s. 35 
24 Ibid. s. 79 
25 Andersson, Greger, ”Vad slags musik spelade nykterhetslogens mässingssextett?” i Svensk tidskrift för 
musikforskning nr 64 1982, s. 39 
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avslutningssånger. Beträffande Uplands banér tycks dock intagningssångerna, som sjöngs då 
man valde in en ny medlem i logen, ha varit mest frekvent förekommande.26

   När det gäller den andra kategorin, operan, så konstaterar Andersson att denna var en av de 
vanligaste musikgenrerna under 1800-talet, ofta var de en stomme i militärens 
musikkårsprogram men även inom skarpskytterörelsens program. Med anledning av detta, 
menar Andersson, får operastyckena betraktas som underrepresenterade inom IOGT:s 
musikprogram från den tiden.

 

27

   Den tredje musikkategorin, dansmusiken, är anmärkningsvärd att den överhuvudtaget 
förekom bland musikprogrammet eftersom dansmusik inte sågs med blida ögon inom 
nykterhetsrörelsen på den här tiden. Sålunda konstaterade exempelvis övertemplaren A.H. 
Berg vid storlogens årskonferens i Stockholm 1885 att dans var direkt opassande för en 
godtemplare att syssla med. Bruket av dansmusik inom logen Uplands banér kan likväl 
förklaras med att de centrala bestämmelserna kring dansnöjen kringgicks på många håll ute i 
landet.

 

28

   Sven Lundqvist har i sin avhandling undersökt hur nykterhetsrörelsen (här avses hela 
nykterhetsrörelsen och inte enbart IOGT) arbetade politiskt för att förverkliga sitt slutmål om 
alkoholförbud. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 1899 års andrakammarsval i 
övervalintendenten vid IOGT:s storloge konstaterade att det fanns mycket att göra innan 
kampen för nykterhetsfrågan hade vunnit gehör i den lagstiftande församlingen. Han 
konstaterade att förbudsfrågan måste klargöras inom rörelsen och att det vore oklokt för 
nykterhetsrörelsen att sätta kandidater till riksdagsvalen med förbudsfrågan som främsta 
programpunkt.

 

29

   Under det kommande decenniet skulle dock denna ståndpunkt komma att revideras totalt, 
nykterhetsrörelsen kom att uppleva sina glansdagar och antalet riksdagsmän som tillhörde 
nykterhetsrörelsen ökade markant, kulmen nåddes efter 1911 års andrakammarval då över 140 
riksdagsmän bekände sig som absolutister

 

30 räknar man in övriga nykterhetsanslutna och 
nykterhetsvänner i detta blir siffran förmodligen ännu högre. Till detta skall dessutom läggas 
det faktum att hundra procent av den vänstersocialistiska riksdagsgruppen var absolutister 
1917.31

   Man kan fråga sig hur denna starka sammansättning av nykterister i partierna konkret 
påverkade partiernas politik i nykterhetsfrågan. Lundkvist har undersökt partiernas 
valprogram under början av 1900-talet. Denna undersökning ger en bild av vilka frågor de 
olika partierna drev i andrakammarvalen. Även här kulminerar intresset i och med 
andrakammarvalet 1911 då nykterhetsfrågan får sin största aktualitet. Två partier, liberalerna 
och socialdemokraterna, går detta år till val på nykterhetsfrågan. Liberalerna anknyter 
tydligast till nykterhetsfrågan genom att det är en av tre stora frågor partiet går till val på detta 
år. Socialdemokraterna går också till val på frågan om att införa ett lagstadgat nationellt 
alkoholförbud, här skiljde de sig från liberalerna som inte hade med frågan om ett nationellt 
alkoholförbud i sitt program. Däremot ville liberalerna införa kommunalt veto i 
alkoholfrågan, vilket innebar att kommunerna själva kunde dra in utskänkningstillstånden 
inom den egna kommunen. Minst benägna att tala om alkoholfrågan var högern.

 

32

                                                 
26 Andersson, Greger, ”Vad slags musik spelade nykterhetslogens mässingssextett?” i Svensk tidskrift för 
musikforskning nr 64 1982, s. 39f 
27 Ibid. s. 43 
28 Ibid. 
29 Lundkvist, Sven, Politik, nykterhet och reformer, En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920, 
1974, s. 131f 
30 Ibid. s. 135 
31 Ibid. s. 138 
32 Ibid. s. 237f 
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   Från och med 1911 års andrakammarval så minskar dock intresset för alkoholfrågan 
successivt. I andrakammarvalet 1914 är försvarsfrågan den dominerande valfrågan, vilket får 
anses naturligt med tanke på att Staaffministären avgick detta år på grund av just 
försvarsfrågan.33

   Även vid andrakammarvalen 1917 och 1920 hade nykterhetsfrågan en underordnad 
betydelse vilket Lundkvist förklarar med att frågan fått en temporär lösning i och med 
brattsystemet och motbokens införande.

 

34

   Torkel Jansson har i en uppsats om IOGT:s arbete i Hållsta i Södermanland sökt utröna, 
genom studier av den lokala nykterhetslogen där, vad det egentligen var för komponenter som 
överhuvudtaget fick människor att bli medlemmar i en nykterhetsorganisation. Och dessutom, 
hur det kunde förhålla sig på så disparata sätt att somliga medlemmar stannade livet ut, medan 
andra, för att citera Jansson, ”bara kom för att vända i dörren”.

 
   Lundkvists studie är intressant för min undersökning då denne belyser nykterhetsrörelsens 
politiska arbete. Detta är intressant för min egen undersökning då ett av syftena med denna 
uppsats är att undersöka huruvida nykterhetsrörelsens bildningsarbete förändrades före och 
efter förbudsomröstningen. Dessutom är hans studie intressant då han, till skillnad från många 
andra, undersöker flera olika nykterhetsorganisationer vilket även sker i denna uppsats. 

35

   Enligt Jansson så stannade de flesta människor inte i nykterhetsrörelsen speciellt länge. 
Medeltalet för den undersökta nykterhetslogen i Hållsta är att man var medlem där i fem och 
ett halvt år. 137 personer lämnade logen redan efter ett år, eller till och med ännu tidigare, 
emedan 117 personer stannade längre än åtta år inom föreningen.

 

36

   För det första, menar Jansson, kan det vara intressant att jämföra med organiseringen i en 
annan folkrörelse, nämligen frikyrkorörelsen. Där var det snarare regel än undantag med 
livslånga medlemskap. En viktig förklaring till detta var att det av medlemmarna oftast ansågs 
vara ett större steg i livet att bli medlem i en frikyrkoförsamling än att organisera sig som 
nykterist. En viktig faktor som ytterligare skulle kunna bekräfta detta antagande är att den 
kristna nykterhetsorganisationen Blå bandet särskiljde sig från sina systerorganisationer inom 
nykterhetsrörelsen på den punkten. Ty vad Blå bandet beträffar så stannade i regel 
medlemmarna kvar hela livet i denna organisation.

 Vad beror denna siffra på? 
Jansson listar ett antal förklaringsmodeller. 

37

   Men varför gick man då med i en nykterhetsloge överhuvudtaget? De faktorer som Jansson 
kunnat finna är att de som organiserade sig knappast tillhörde samhällets överklass och de 
hade knappast några förtroendeuppdrag i någon större utsträckning inom andra föreningar. Å 
andra sidan tillhörde de inte samhällets bottenskikt heller, eftersom knappast någon av 
medlemmarna i logen stod listade som understödstagare i Hållsta.

 

38 De som gick med var 
istället arbetare som tack vare industrialiseringens genombrott hade fått lite fritid vid sidan av 
arbetet samt hade några extra kronor att förbruka på olika nöjen.39

   När människor börjar få det bättre materiellt sätt och man inte längre behöver ägna all sin 
tid åt att uppnå grundläggande behov som mat för dagen och tak över huvudet så börjar också 
människor få tid att engagera sig i samhällsdebatten. De som sökte sig till nykterhetslogen i 
Hållsta var således medlemmar som saknade en möjlighet att göra sin röst hörd i något av de 
traditionella beslutsorganen. De lockades också av den nya sociala gemenskap som 

 

                                                 
33 Lundkvist, Sven, Politik, nykterhet och reformer, En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920, 
1974, s. 238 
34 Ibid. s. 240 
35 Jansson, Torkel, ”Folk på väg till logen. För vilka stod porten till nykterhetsrörelsen öppen?”, i Med eller mot 
strömmen?, En antologi om svenska folkrörelser, 1980, s. 51 
36 Ibid., s. 58f 
37 Ibid., s. 56 
38 Ibid., s. 57 
39 Ibid., s. 54 
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nykterhetsrörelsen kunde erbjuda. En social gemenskap som bidrog till att kanalisera 
medlemmarnas intressen och ge den egna gruppen legitimitet.40

   Om Janssons resultat kan det avslutningsvis påpekas att även om många sökte sig till 
nykterhetsrörelsen just för att de där kunde göra sin röst hörd på ett sätt som inte gick att göra 
inom andra organ så var det endast några stycken, oftast män

 
   Janssons undersökning är relevant då han söker belysa vad det var för typ av människor som 
blev medlemmar i en lokal nykterhetsloge. Detta är intressant för min egen undersökning då 
ett av syftena har varit att söka utröna vad det var för människor som deltog i 
nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. 
   Tanken om nykterhetsrörelsens identitetsskapande verksamhet berördes inledningsvis i 
forskningsläget då jag redogjorde för Samuel Edquists forskning om nykterhetsrörelsen. 
Vidare behandlades nykterhetsrörelsens litteratur som en avskiljd alternativ offentlighet av 
Kerstin Rydbeck. Janssons, Rydbecks och Edquists tankar om nykterhetsrörelsens alternativa 
offentlighet och dess identitetsskapande verksamhet kommer vidare att belysas i uppsatsens 
diskussion. 

41 som yttrade sig på mötena, 
emedan den stora massan oftast satt tyst och stilla på sina platser under 
mötesförhandlingarna.42

   Medlemmarna i ungdomslogen Unga Kraften indelades i tre kategorier. Den första 
kategorin omfattade de yngsta barnen, från sex till nio års ålder. Den andra kategorin, då man 
fick avlägga nykterhetslöfte för att bli upptagen, omfattade tio- till fjortonåringar. Den tredje 
kategorin var från femton år och uppåt. En stor medlemsgrupp var torpar- och statarbarn.

 
   Ytterligare en person som diskuterar IOGT:s verksamhet i Hållsta är Kerstin Rydbeck som i 
en uppsats skriver om IOGT:s barnverksamhet där. Ty IOGT:s loge i Hållsta hade även en 
ungdomsverksamhet i form av en ungdomsloge. 

43

   Syftet med barnverksamheten var att fostra den unga generationen till nykterhet eftersom 
bedömningen gjordes att det var mycket enklare att åstadkomma nykterhet den vägen än att 
”rädda en drinkare.”

 

44

   Hur såg då denna ideologiska fostran ut? Hennes slutsatser går i stora drag ut på att man var 
tvungen att ta hänsyn till omgivningens krav och toleransnivå när man gav barnen en 
ideologisk fostran. Hade ungdomslogen Unga Krafter varit alltför avvikande när det gällde 
vilka värderingar som lärdes ut så hade detta kunnat orsaka splittring inom rörelsen och leda 
till uteblivna offentliga bidrag.

 

45

   Den främsta anledningen till att det ideologiska fostrandet låg inom de av samhället 
accepterade normerna kan dock främst vara, enligt Rydbeck, att många av de frivilliga 
ungdomsledarna inom Unga Krafter även var verksamma som lärare. En alltför tydlig 
skiljelinje mellan nykterhetsrörelsens ideologi och det rådande samhällets värderingar hade 
kunnat leda till att statsmakten även hade ifrågasatt dessa personers lämplighet som lärare.

 

46

   Den barnverksamhet som IOGT bedrev följdes upp av ett omfattande rapporteringsarbete 
där de lokala ungdomsledarna skulle rapportera om verksamheten till överintendenten på 
central och regional nivå. Oftast motiverades detta med att rapporteringen gav barnen träning 
i mötesteknik och uppfostrade dem till noggrannhet och grundlighet. Rydbeck poängterar 
dock att detta säkerligen inte var det enda syftet. Rapporteringen hade, menar hon, också 

 

                                                 
40 Jansson, Torkel, ”Folk på väg till logen. För vilka stod porten till nykterhetsrörelsen öppen?”, i Med eller mot 
strömmen?, En antologi om svenska folkrörelser, 1980, s. 53 
41 Ibid., s. 62 
42 Ibid., s. 59 
43 Rydbeck, Kerstin, Barnverksamhet inom IOGT 1909-1920, Centrala direktiv och lokal verksamhet i en 
brytningsrik tid, 1987, s. 16 
44 Ibid. s. 20 
45 Ibid. s. 12 
46 Ibid. s. 13 
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syftet att hålla samman rörelsen. Sedan IOGT hade etablerats i Sverige hade flera utbrytningar 
skett (mer om detta i bakgrunden), detta ledde till att IOGT:s storloge ansträngde sig för att 
vara politiskt neutral och inte göra uttalanden i frågor som låg alltför långt bort från 
alkoholrelaterade frågor. Detta eftersom medlemmarna kunde ha ganska olika uppfattningar 
inom politiska frågor och det enda som förenade dessa var synen på alkoholen som den stora 
faran för landet.47

   Den yngre generationen inom IOGT kom dock att organisera sig i SGU (Sveriges 
Godtemplares Ungdomsförbund) denna organisation var inte partipolitisk neutral utan tog 
ganska ofta partipolitiska ställningstaganden vilket ledde till att de kom på kant med storlogen 
och moderföreningen. Det finns dock enligt Rydbeck inga tecken som tyder på att 
ungdomslogen Unga Kraften hade någon större kontakt med SGU, trots att avståndet till 
staden var litet och kommunikationerna goda.

 

48

   Ronny Ambjörnsson har i en studie undersökt hur nykterhetslogen Skärgårdsblomman i 
Holmsund bedrev sitt bildningsarbete. Initialt handlar bildningsarbetet i studiecirkeln om att 
träffas någon gång i månaden och läsa högt för varandra ur olika böcker, oftast skönlitterära 
verk. Bildningsarbetet i logen Skärgårdsblomman var öppen även för allmänheten således var 
det inte enbart medlemmar som kom till cirkelns möten.

 Den splittring som hon beskriver, framförallt 
mellan den äldre och den yngre generationen inom IOGT, är dock intressant att ställa i 
relation till det som tidigare nämnts, nämligen om nykterhetsrörelsen som en samlande kraft 
för sina medlemmar. Det råder ingen tvekan om att man verkligen hade ambitionen att utgöra 
denna samlande kraft, frågan som bör ställas är dock om man alltid lyckades med detta i 
praktiken. 

49

   Ambjörnsson diskuterar inte bara frågan om vad de läste utan också om varför de läste. 
Ambjörnsson menar att det bildningsarbete som bedrevs i logen Skärgårdsblomman primärt 
inte hade något egenvärde. Istället var bildningen ett uttryck för en medborgerlig fostran. 
Syftet var alltså att deltagarna skulle själva kunna bilda sig uppfattningar i olika 
angelägenheter och ge uttryck för dessa.

 

50

   När bildningsarbetet i logen Skärgårdsblomman hade pågått ett tag så kom det att ändra 
karaktär. Läsningen i studiecirkeln går från att vara spontan till systematiserad och det blir 
också vanligare att cirkeldeltagarna själva får hålla föredrag över lästa författare. Det som står 
i centrum för bildningsarbetet är det gemensamma kunskapssökandet som ”kan försätta berg” 
detta står i motsats till den individuella bildningen som enbart tjänar som ”prydnad”.

 

51

   I slutet av 1910-talet och i början av 1920-talet tar nykterhetslogen Skärgårdsblomman 
ytterligare ett steg i att vidareutveckla sitt bildningsarbete, har Ambjörnsson påvisat i sin 
forskning. Då börjar nämligen studiecirkeln att erbjuda regelrätta kurser. Den första kursen 
startade 1919 och var en kurs i allmän kulturhistoria. Som kursbok användes Anton Nyströms 
bok ”Allmän kulturhistoria”. Kursen pågår även under 1920 och 1921 och enligt 
Ambjörnsson gick man mycket grundligt tillväga, ty efter några månader hade man endast 
hunnit fram till den mykenska kulturens uppkomst och efter två års studier hade man nått 
fram till upplysningstiden. Signifikant för arbetet inom kurserna var att medlemmarna själva 
skulle forma bildningsarbetet. Och Ambjörnsson har också påvisat att cirkelns medlemmar 
generellt sett var skeptiska till att anlita någon utomstående som bidrog till att forma 
bildningsarbetet.

 

52

                                                 
47 Rydbeck, Kerstin, Barnverksamhet inom IOGT 1909-1920, Centrala direktiv och lokal verksamhet i en 
brytningsrik tid, s. 27 
48 Ibid. s. 28f 
49 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren, Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-
1930, 1998, s. 121f 
50 Ibid. s. 122 
51 Ibid. s. 123 
52 Ibid. s. 126 
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   Ytterligare ett fenomen som blev vanligt i logen Skärgårdsblomman i början av 1920-talet 
var att diskussionsfrågor började uppkomma på mötena. Det var inga spontana 
diskussionsfrågor det handlade om utan medlemmarna bestämde på ett möte en fråga som 
skulle diskuteras till nästa möte. Exempel på sådana diskussionsfrågor som förekom inom 
Skärgårdsblomman var bland annat ”Varför är cirkelmedlemmarna oförmögna till 
självständigt tänkande?”, ”När och hur danas en god karaktär?” och Hur förhålla sig vid 
offentliga uppträdanden och hur få talarekonst?”.53

   Vad tjänade då dessa diskussioner för syfte? Om läsningen var ett försök till medborgerlig 
fostran och att medvetandegöra människorna så ska diskussionerna på mötena snarare ses 
emot den kontexten att den skulle tjäna till att öva upp medlemmarnas 
argumentationsförmåga, främst kring nykterhetsfrågan. Men diskussionerna hade också ett 
annat syfte. De bidrog till att skapa en insikt hos medlemmarna om att verkligheten kan ses 
från flera olika synvinklar.

 

54

   Den föredragsverksamhet som tidigare hade initierats inom studiecirkeln, där medlemmarna 
fått öva sig i att hålla föredrag över lästa författare, utvecklades ytterligare under 1920-talet 
till att även omfatta andra ämnen. Således blev det exempelvis vanligt att inom logen 
Skärgårdsblomman hålla föredrag över fingerade resor, ofta i kombination med 
skioptikonbilder.

 

55

   Fortfarande är dock föreläsningarna om olika författare i majoritet. Föreläsningarna om de 
olika författarna kombinerades ofta med uppläsningar av något av deras verk. Exempel på 
författare som det förelästes om är Viktor Rydberg, August Strindberg, Henrik Ibsen, Dan 
Andersson, Gustaf Fröding, Karl Östman, Jack London och Upton Sinclair.

 

56

   Kursutbudet ökar också under 1920-talet. Från att tidigare endast gett kurser i kulturhistoria 
och kommunalkunskap så tillkommer ytterligare fyra kurser under decenniets första år: 
räkning, engelska, uppsatsskrivning och nationalekonomi. Somliga av dessa kurser har 
beställts från olika institutioner, sålunda har exempelvis kursen i räkning utarbetats av 
Kooperativa förbundets korrespondensinstitut. Den ökade aktivitet som sker i studiecirkeln 
under 1920-talet beror dock inte i första hand på en ökning av antalet medlemmar. Ty enligt 
Ambjörnsson är den ökningen ganska blygsam ehuru det faktiskt sker en liten ökning. Istället 
är det de befintliga medlemmarna som blivit mer aktiva. En ny generation godtemplare 
kommer in i logen, som under hela 1920- och en stor del av 1930-talet befinner sig i 
föreningens styrelse. Det är dessa människor som bidrar till att studiearbetet i logen 
intensifieras.

 

57

   Under början av 1930-talet sker yttrligare en förändring av de ämnen som behandlas inom 
studiecirkeln. Arbetet förskjuts nu till att i högre grad än tidigare omfatta ”färdighetsämnen”, 
främst bokföring, engelska och esperanto. Medlemmarna är medvetna om denna förändring 
men de tycks inte vara speciellt nöjda med den. Exempelvis klagas det i 
verksamhetsberättelsen från 1930 över att ämnena är för elementära.

 

58

   Tone Dahlstedt och Cajsa Ottesjö har skrivit ytterligare ett arbete om logen 
Skärgårdsblomman i Holmsund. De har dock inriktat sin uppsats till att i första hand behandla 

 
   Ambjörnssons undersökning är relevant för denna studie då han påvisar det lokala 
nykterhetsarbetet och dess bildningsverksamhet inom logen Skärgårdsblomman, detta kan 
vara intressant att relatera till min egen undersökning. 

                                                 
53 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren, Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-
1930, 1998, s. 127 
54 Ibid. s. 129 
55 Ibid. s. 130 
56 Ibid. s. 131 
57 Ibid. s. 132ff 
58 Ibid. s. 139 
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det logebibliotek som fanns knutet till logen, men de nämner även något om 
studiecirkelverksamheten. Precis som Ambjörnsson så skriver de att bildningsarbetet var 
öppet även för allmänheten, 1924 ändrades dock detta till att bara omfatta logemedlemmar. 
En viktig förklaring låg däri, att en ABF-avdelning hade bildats i Holmsund som var öppen 
för allmänheten, så att ingen i fortsättningen skulle behöva bli utestängd från 
bildningsarbetet.59

   Bibliotekets utlåning var som högst 1933, då lånades 1353 böcker ut.
 

60 Studiecirkelns 
styrelse beslutade om vilka böcker som skulle köpas in till biblioteket. Styrelsens beslut 
grundade sig på rekommendationer från den centrala ledningen. Bland annat utgavs därifrån 
en lista av Oscar Olsson med rekommenderade bokinköp med titeln ”Bokförteckning för 
studiecirklar och mindre bibliotek”.61 I denna rekommendation sägs bland annat att ”ju yngre 
studiecirkeln och ju mindre biblioteket är, desto större rum bör skönlitteraturen 
upptaga/…/Det är skönlitteraturen som säkrast lockar folk att läsa, som bäst lär folk att 
läsa.”62

   Dahlstedt och Ottesjö konstaterar i sin uppsats att det är mycket möjligt att logen 
Skärgårdsblomman följde denna rekommendation, ty i biblioteksbeståndet från 1925 fanns 
totalt 335 böcker, varav 200 av dessa var skönlitteratur för vuxna. Ytterligare 20 av dessa var 
skönlitteratur för barn och ungdom. 80 böcker definierar uppsatsförfattarna som ”övriga 
fackböcker” emedan 24 böcker behandlade nykterhetsfrågan.

 

63

   De författare som mest frekvent förekommer i bokbeståndet av skönlitteratur är Jack 
London, Bengt Berg, Henning Berger, Harald Bergstedt, Andreas Latzko, Olof Högberg och 
Karl Östman. De som lånade böcker vid logebiblioteket var till övervägande delen män och 
nästan alla var arbetare vid sågverket. Att barnen inte lånade böcker i lika stor utsträckning 
som vuxna kan förklaras med att logebiblioteket delvis konkurrerade med ett skolbibliotek i 
Holmsund, även om det enligt författarna var svårt att låna hem böcker från detta 
skolbibliotek.

 

64

   Emma Pettersson har undersökt vilka ämnen som IOGT fann relevanta ur en folkbildande 
synvinkel. Hennes slutsatser är att en av folkrörelsernas viktigaste uppgifter var att fostra 
människor till goda och ansvarskännande medborgare.

 

65 Som ett led i denna nationella fostran 
var det viktigt att ha goda kunskaper om hembygds- och folkminnesforskning, dessa passade 
sig särskilt väl för studiecirklar vilket innebar en romantisering av natur och hembygd som 
skedde till följd av samhällets industrialiseringsprocess. Naturen var inte längre den miljö i 
vilken man levde och verkade utan något att längta till.66

2.2 Tidigare forskning kring studiecirklarnas folkbildningsarbete 

 
 

Jag nämnde tidigare att Oscar Olsson varit en förgrundsgestalt när det gällde att forma 
nykterhetsrörelsens syn på folkbildning. Lars Arvidsson har undersökt vilken bildningssyn 
Oscar Olsson hade. Synen på Oscar Olssons bildningsideal skulle enklast kunna sammanfattas 
med devisen: ”för folket och genom folket”. Detta, menade Olsson, förutsätter att folket både 

                                                 
59 Dahlstedt, Tone & Ottesjö, Cajsa, Logen 880 Skärgårdsblomman ett IOGT-bibliotek i Holmsund 1913-1925, 
1976, s. 4 
60 Ibid. 
61 Ibid. s. 5 
62 Ibid. s. 6 
63 Ibid. 
64 Ibid. s. 14ff 
65 Pettersson, Emma, Då proletärerna skulle få ett fäderneland, Nationell fostran i folkbildningsrörelsernas 
Sverige 1915-1920, 2007, s. 17 
66 Ibid. s. 26 



 13 

vill och kan styra sig självt. Därför finns det sålunda ett direkt samband mellan demokrati och 
folkbildning, det ena förutsätter det andra.67

   Enligt Arvidsson gör Oscar Olsson heller ingen skillnad på folkrörelserna och 
folkbildningen utan han hävdar att de är en del av samma enhet.

 

68 Hans syn på studiecirklarna 
i allmänhet som en frivillig bildningsverksamhet sätter också sina spår inom Olssons 
pedagogiska grundsyn. Som den lärarutbildare han också var tog han tydligt intryck av den 
amerikanske pedagogen Deweys idéer och han anammade själv ett utpräglat progressivistiskt 
synsätt inom utbildningen. Han var även riksdagsledamot och hade därför möjlighet att 
påverka politiken med sina pedagogiska idéer vilket han också i stor utsträckning gjorde. 
Exempelvis arbetade han för enhetsskolereformen mer energiskt än någon annan i sitt parti. 
Han propagerade också för att riva upp de ämnesgränser som fanns inom skolväsendet till 
förmån för en mer präglad helhetssyn på kunskap. Han var även kritiskt inställd till läxläsning 
och betyg.69

   Den bildningssyn som Oscar Olsson omfattade, och som sedan kom att gälla större delen av 
nykterhetsrörelsen, diskuteras också i Bernt Gustavssons avhandling ”Bildningens väg”. 
Gustavsson, som i första hand fokuserar på arbetarrörelsen, inte nykterhetsrörelsen, menar att 
det går att utkristallisera tre former av bildningsideal. Den första är nyhumanismens 
personlighetsbildande ideal, som enligt Gustavsson kan ge uttryck i form av ”latent elitism”, 
en viktig förgrundsgestalt för detta bildningsideal var Arthur Engberg. Gustavsson menar att 
nyhumanismens personlighetsbildande ideal präglar bildningssynen inom de ”traditionella” 
institutionerna, d.v.s. lärosätena och universiteten. Det andra bildningsidealet utgörs av 
medborgarbildningsidealet vars främsta företrädare var Rickard Sandler. Enligt Gustavsson är 
det denna filosofi som främst praktiseras vid landets folkhögskolor. Det tredje 
bildningsidealet, är det som Oscar Olsson omfattas av nämligen självbildningsidealet i vilken 
den enskilda individen själv har det största ansvaret för att söka kunskap. Detta bildningsideal 
är rådande inom i stort sett alla studiecirklar.

 

70

   De studiecirklar som uppkom under början av 1900-talet

 Jag kommer endast att här nedan redogöra för 
självbildningsidealet då det endast är detta som är relevant för min egen undersökning. 

71 uppstod alla i folkrörelserna, 
främst nykterhetsrörelsen. Gustavsson menar att detta inte var någon slump. 
Nykterhetsrörelsens demokratiska organisation, där varje medlem kunde göra sin röst hörd på 
mötena, underlättade väsentligt för uppbyggnaden av studiecirklar. Dessutom var 
nykterhetsrörelsens möten redan innan studiecirklarnas uppkomst upplagda i samtalsform, 
vilket Gustavsson menar ytterligare bidragit till att skapa studiecirklarna. En annan viktig 
förutsättning för studiecirklarnas uppkomst var tillgången till boken. I detta hänseende 
började nykterhetsrörelsen tidigt bygga upp egna bibliotek.72

   Själva upplägget att människor går samman för att fördjupa sina kunskaper är en gammal 
företeelse. Det förekom redan på 1800-talet i Amerika där olika missionssällskap anordnade 
bibelstudium. Självstudier är också en mycket gammal företeelse inom judisk tradition. Dock, 
skriver Gustavsson, självstudier är inte detsamma som självbildning. Självbildning förutsätter 
människor i aktivitet och rörelse på ett helt annat sätt än inom själbildningen.

 

73

                                                 
67 Arvidsson, Lars, Folkbildning och självuppfostran, En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn, 1991, 
s. 235 
68 Ibid. s. 239 
69 Ibid. s. 244f 
70 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 1991, s. 15ff 
71 1902 räknas officiellt som studiecirkelns födelseår (förf. anm.) 
72 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 1991, s. 155 
73 Ibid. s. 154 

 Det var också 
detta synsätt som kom att bli den förhärskande ideologin inom studiecirkelverksamheten. 
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Detta i kombination med att studiecirkeln skulle vara hela folkets angelägenhet, eftersom det 
också var folket som var dess målgrupp.74

   Andersson skriver att nykterhetsrörelsen initialt innan studiecirklarnas tillkomst, bedrev 
folkbildningsarbete i form av föreläsningar och skriftspridning.

 
   En annan forskare som studerat studieförbunden och det folkbildningsarbete de bedrev är 
Bo Andersson. Hans forskning söker spänna över alla studieförbund men jag kommer här 
nedan endast att koncentrera mig på nykterhetsrörelsen och det folkbildningsarbete som de 
bedrev. 

75 Det var redan från början 
viktigt för nykterhetsrörelsen att bedriva folkbildningsarbete eftersom deras slutmål, 
skapandet av ett alkoholfritt samhälle, inte kunde nås utan upplysning. Tack vare det 
folkbildningsarbete som bedrevs blev nykterhetsrörelsen tidigt en reell maktfaktor.76

   Som ett led i försöken att få till stånd ett alkoholfritt samhälle bildades IOGT:s 
studieförbund, eller som det officiellt hette, Godtemplarordens studieverksamhet, 1894. En 
bärande tanke när denna studieverksamhet bildades var bland annat upprättandet av en 
”talarskola” som först framfördes av en av initiativtagarna, Edvard Wavrinsky. Detta 
motiverades allmänt med att rörelsen behövde missionärer för att sprida sitt budskap och 
skapandet av en talarskola var ett viktigt led i detta. ”Kunskap är makt” uttryckte Wavrinsky i 
en motion till storlogen om detta ämne.

 

77

   När det gäller studieverksamheten för Nationalgodtemplarorden (NGTO) så startade denna 
verksamhet betydligt senare. Först 1901 kunde man se tendenser till en fastare 
studieorganisation för vuxna. Då hade man förvisso bedrivit nykterhetsskolor för olika 
ungdomsgrupper ett tag.

 

78

   Bo Andersson skriver också om Templarordens studieverksamhet. Den tillkom ungefär 20 
år efter att organisationen hade bildats och var främst tänkt att skola ungdomen i ett nyktert 
leverne. Det var alltså framförallt den egna ungdomen som verksamheten i första hand riktade 
sig till. 1922 slogs Nationalgodtemplarorden och Templarorden samman och 
Nationalgodtemplarordens studieförbund bildades.

 

79

   Carl Göran Andræ och Sven Lundkvist har i en uppsats undersökt folkrörelsernas 
rekryteringsmöjligheter. Utgångspunkten för deras uppsats är att ställa sig frågan om det finns 
en specifik samhällstyp eller miljö som visar en benägenhet att främja uppkomsten av 
folkrörelser samt om det finns en grupp av människor inom detta samhälle som visar en större 
benägenhet än andra att ansluta sig till folkrörelser.

 Andersson skriver också om Blå bandets 
studieverksamhet men då denna inte behandlas i min undersökning kommer jag att lämna 
detta därhän. 

80

   Något grovt kan man av denna undersökning dra slutsatsen att de som anslöt sig till 
nykterhetsrörelsen, främst IOGT, tillhörde samhällets lägre grupper, d.v.s. arbetarklassen, 
dock är även den lägre medelklassen representerad inom nykterhetsrörelsen i betydligt större 
utsträckning än inom arbetarrörelsen.

 

81 Samtidigt var genomströmningen av medlemmar i 
nykterhetsrörelsen mycket stor.82

                                                 
74 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, 1991, s. 156f 
75 Andersson, Bo, Folkbildning i perspektiv, Studieförbunden 1870-2000, Organisation, etablering och 
profilering, 1980, s. 61 
76 Ibid. 
77 Ibid. s. 63 
78 Ibid. s. 65 
79 Ibid. s. 66 
80 Andræ, Carl Göran & Lundkvist, Sven, Folkrörelserna och den svenska demokratiseringsprocessen, i 
Historisk tidsskrift nr. 2 1969, s. 197 
81 Ibid. s. 206 
82 Ibid. s. 207 
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   Inom de olika folkrörelserna har det vuxit fram några personer som mer eller mindre har 
utkristalliserats som ledare, detta för att de visat ett stort engagemang för rörelsen. Samtidigt 
konstateras i uppsatsen att nykterhetsrörelsen hade betydligt lättare att nå den politiska 
makten än exempelvis arbetarrörelsen.83

2.3 Sammanfattning av forskningsläget 

 
 

Det har tidigare forskats en del kring nykterhetsrörelsens arbete. Bland annat har Samuel 
Edquist undersökt hur nykterhetsrörelsen förhöll sig till de nationella strömningar som var så 
vanliga i Sverige kring förra sekelskiftet. Kerstin Rydbeck har undersökt vilka böcker som 
lästes inom IOGT och Greger Andersson har undersökt vad för slags musik som spelades 
inom de olika nykterhetslogerna. 
   Sven Lundkvist har undersökt nykterhetsrörelsens politiska arbete i sin avhandling, och hur 
man arbetade politiskt för att åstadkomma sitt slutmål, införandet av ett alkoholförbud. Torkel 
Janssons undersökning handlar om vilka som blev medlemmar i en nykterhetsloge och vad 
som gjorde att de valde att stanna kvar som medlemmar efter att de väl hade gått med samt 
varför de som lämnade logen valde att göra det. Kerstin Rydbeck har i en c-uppsats undersökt 
samma nykterhetsloge som Torkel Jansson, fast hon har valt att fokusera på den 
barnverksamhet som IOGT bedrev. 
   Ronny Ambjörnssons studie handlar om logen Skärgårdsblomman och det arbete som 
bedrevs där. Hans slutsats är att den folkbildning som logen bedrev ska ses som ett uttryck för 
medborgerlig fostran. Även diskussioner anordnades på mötena, som hade till syfte att öva 
upp medlemmarnas argumentationsförmåga. Målet med de kurser och föredrag som hölls i 
logen var att höja den kollektiva bildningen som man menade kunde försätta berg, emedan 
den individuella bildningen bara tjänade som prydnad. Dahlstedt och Ottesjö har också 
undersökt logen Skärgårdsblomman, men de har mest fokuserat på den biblioteksverksamhet 
som bedrevs där. Deras slutsatser är att biblioteket till allra största delen innehöll ett 
bokbestånd av skönlitteratur, något som de förklarar med att det avgavs sådana 
rekommendationer till logebiblioteken från centralt håll eftersom det är skönlitteraturen som 
lockar folk att läsa. 
   Emma Pettersson har undersökt vilka studieämnen som var viktiga för IOGT under början 
av 1900-talet. Ett sådant viktigt studieämne var hembygdskunskap eftersom naturen inte 
längre blivit en del i var mans liv utan något exotiskt och avlägset att längta till. 
   Det har även forskats en del på studiecirklarnas folkbildningsarbete i största allmänhet. 
Bland anat har Lars Arvidsson undersökt vilken bildningssyn Oscar Olsson hade. Även Bernt 
Gustavsson skriver i sin avhandling om olika bildningssyner, ehuru han anlägger ett mera 
brett perspektiv än Arvidsson, då han diskuterar den rådande bildningssynen inom 
studiecirklar överhuvudtaget. Han kommer fram till att den bildningssyn som är allmänt 
förhärskande inom studiecirklarna är det så kallade självbildningsidealet, i vilken den enskilda 
individen har ett stort ansvar för att söka kunskap. 
   Även Bo Andersson skriver om folkrörelsernas bildningsverksamhet. Carl Göran Andræ 
och Sven Lundkvist har dessutom undersökt vilka rekryteringsmöjligheter folkrörelserna 
hade, och vilka det var som blev medlemmar där. 
 

                                                 
83 Andræ, Carl Göran & Lundkvist, Sven, Folkrörelserna och den svenska demokratiseringsprocessen, i 
Historisk tidsskrift nr. 2 1969, s. 207ff 
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2.4 Teori 
Den teori jag kommer att använda mig av i uppsatsen är Jürgen Habermas´ offentlighetsteori 
Denna teori kommer att behöva smalas av något för att passa in i uppsatsens undersökning, 
men mer om detta nedan. Först en allmän redogörelse för teorin. 
   När det feodala samhället övergick i det kapitalistiska så inträdde en åtskillnad mellan en 
”privat” och en ”offentlig” sfär.84 Denna skillnad hade inte varit så distinkt tidigare, 
framförallt under medeltiden då det egentligen inte var någon skillnad på den makt en 
godsägare utövade i sitt ämbete (offentligt) och som ägaren till gården (privat), både länet och 
godset organiserades som en politisk enhet.85

   I och med att feodalsamhället sakta upplöses och övergår i det kapitalistiska samhället så 
börjar det enligt Habermas bli en tydligare åtskillnad mellan den privata och den offentliga 
sfären. Detta sker när det växer fram ”ett samhälleligt område som en sfär för offentlig 
myndighet och myndighetsutövning”, nämligen staten.

 

86

   Som en motpol till denna institutionalisering av makten växer det fram en annan institution, 
eller offentlighet, vid sidan om den redan etablerade offentligheten. Denna alternativa eller 
borgerliga offentlighet utgör ett eget område med egna samhällsinstitutioner som kan sägas 
utgöra en direkt motpol till det etablerade samhällets institutioner. Ju starkare medlemmarna i 
denna alternativa institution känner sig, desto mer utvecklas spänningen gentemot den 
etablerade institutionen.

 Makten går alltså från att ha varit 
utövad av privatpersoner, furstar eller högadel, till att utövas av en institution, nämligen 
staten. 

87

   Den alternativa offentligheten skulle alltså kunna definieras som ett ”eget och säreget socialt 
område med egna institutioner där privatfolk samlas till publikum”

 Medlemmarna i denna alternativa offentlighet är de som på ett eller 
annat sätt har hamnat utanför den etablerade makten i samhället och därför måste söka sig en 
egen offentlighet. 

88. Dessutom blir de 
alternativa offentligheterna en arena för att fastställa en allmän opinion som inte kan uttryckas 
inom den etablerade offentligheten.89 Som ett konkret exempel på hur denna borgerliga 
offentlighet kan gestalta sig kan nämnas skapandet av en ”litterär offentlighet” innehållande 
bland annat brevskrivning, dagböcker och poesi, sådant som inte ryms i det offentliga 
rummet.90

   Korrelationen mellan privat och offentlig sfär är dock inte helt oproblematisk, och har heller 
aldrig varit det ens i en historisk kontext. En förutsättning för att en privat sfär ska betecknas 
som just ”privat” är ju att den på något sätt lösgör sig från den offentliga sfären och bildar ett 
eget, alternativt samhälle. Det var detta som skedde under 1800-talet när den borgerliga 
offentligheten bildades som ett alternativ till den etablerade offentligheten. Dock, vad händer 
när den borgerliga offentligheten har vuxit sig så stark så att den på ett eller annat sätt blir en 
del av etablissemanget? Så var exempelvis fallet med nykterhetsrörelsens förlagsutgivning i 
början av 1920-talet.

 

91 Habermas nämner ett annat problem. I vilken mån kan den alternativa 
offentligheten vara just alternativ om det sker en statlig intervention i denna offentlighet? Så 
var fallet under senare delen av 1800-talet då staten genom lagstiftning alltmer började styra 
även den privata sfären.92

                                                 
84 Dahlqvist, Mats, Jürgen Habermas´ teori om ”privat” och ”offentligt”, 1984, s. x 
85 Ibid. s. vi 
86 Ibid. s. x 
87 Ibid. s. xf 
88 Ibid. s. xiv 
89 Ibid. 
90 Ibid. s. xiii 
91 Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning, Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, 1995, s. 93 
92 Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, 
1962, s.124 

 Den privata sfären är ju, trots sin alternativa offentlighet, 
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underkastad den offentliga myndighetens regler.93 En statlig intervenering i den privata sfären 
kommer alltså, om den sker i allt för stor utsträckning, att oundvikligen leda till att den privata 
och den offentliga sfären flätas samman, då kommer man inte längre att kunna tala om någon 
alternativ institution.94

   Enligt Furuland har olika litterära institutioner byggts upp i landet från 1800-talet och 
framåt. Även ”professionella kulturförmedlare” deltog i denna uppbyggnad såsom exempelvis 
biblioteksverksamhet och skolornas litteraturundervisning.

 
   Det finns alltså vissa brister med denna teori, eller åtminstone är den delvis ofullständig. 
Trots detta anser jag att den fyller en funktion och jag kommer därför att använda den i 
uppsatsen, men det kan vara värt att hålla bristerna i åtanke. 
   Habermas teori om privat och offentligt är ganska bred, och skulle kunna appliceras på i 
stort sett alla samhällsområden. Jag nämnde i början av kapitlet att teorin behöver smalas av 
om den ska kunna användas. En sådan avsmalning har Lars Furuland genomfört. Han har 
undersökt alternativa litterära institutioner utifrån Habermas´ teori. 

95 Furuland diskuterar vidare i sin 
uppsats vilken typ av litteratur som blivit belyst av forskningen och vilken som i viss mån 
lämnas därhän. Hans slutsatser är att litteratur från exempelvis arbetarrörelsen och 
väckelserörelsen länge fallit utanför litteraturhistoriens forskningsfält och först har börjat 
belysas i modern tid i någon egentlig omfattning.96

   Enligt Furuland skulle alltså vissa delar av litteraturen kunna betraktas som en alternativ 
eller borgerlig offentlighet. Detta resonemang tar Kerstin Rydbeck fasta på och 
vidareutvecklar ytterligare i hennes avhandling. Hennes tes i undersökningen är att den 
litteratur som nykterhetsrörelsen läste, och även sådan litteratur som de själva producerade, 
skulle kunna betraktas som en alternativ offentlighet.

 

97

   I denna alternativa offentlighet som nykterhetsrörelsen skulle utgöra hade man sina egna 
författare, egna förlag som gav ut litteraturen, egna distributionskanaler som oftast nådde en 
stor läsekrets.

 

98

                                                 
93 Dahlqvist, Mats, Jürgen Habermas´ teori om ”privat” och ”offentligt”, s. x 
94Habermas, Jürgen, Borgerlig offentlighet, Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället, 
1962, s. 124 
95 Furuland, Lars, ”Litteratursociologins forskningsfält”, i Ljus över landet och andra litteratursociologiska 
uppsatser, 1991, s. 262 
96 Ibid. s. 267 
97 Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning, Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, 1995, s. 31 
98 Ibid. 

 
   Kerstin Rydbeck väljer alltså att applicera Furulands vidareutveckling av Habermas´ teori 
på den litteratur som nykterhetsrörelsen producerade. Hennes teori i avhandlingen är att 
undersöka om nykterhetsrörelsens litteratur kunde betraktas som en alternativ offentlighet. 
Dock nämner hon ingenting om det folkbildningsarbete som nykterhetsrörelsen bedrev. Jag 
nämnde inledningsvis i detta kapitel att Habermas´ teori är ganska vid och att den måste 
smalas av om den ska kunna användas konkret. 
   Mitt antagande i denna uppsats är att även nykterhetsrörelsens folkbildningsverksamhet 
skulle kunna betraktas som en alternativ offentlighet i kontrast mot det rådande, etablerande 
utbildningssystemet i samhället. Detta skulle i så fall manifesteras genom att 
nykterhetsrörelsen hade sina egna ämnen för studiecirklarna, egna regler för deltagande i 
folkbildningsverksamheten, samt ett upplägg och innehåll som på annat sätt kan sägas stå i 
kontrast till det etablerade samhällets institutioner. 
   Det är viktigt att poängtera att jag inte har låst mig för någon hållning redan nu i denna 
fråga. Avsikten är endast att undersöka om nykterhetsrörelsens folkbildningsverksamhet 
skulle kunna betraktas som en alternativ institution. Något svar på frågan är ännu inte givet 
och ett verifierande av tesen torde bli lika intressant för uppsatsens resultat som en 
falsifiering. 



 18 

   Historikern Martin Stolare har utvecklat en analysmetod som kommer att användas i denna 
uppsats för att söka utröna huruvida nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet kan betraktas 
som en alternativ institution eller inte. Stolare har i sin avhandling undersökt fyra olika 
rörelser som enligt Stolare kan definieras som sociala rörelser. 
   Enligt Stolare definieras en social rörelse av att det finns gemensamma värden som alla i 
rörelsen står bakom. Dessutom ska rörelsen uppbära en kollektiv identitet som manifesteras 
genom ett vi och dem tänkande.99

   Det första problemområdet är rörelsens organisation. Enligt Stolare är det nödvändigt att en 
rörelse organiserar sig för att det kollektiva handlandet som rörelsen bedriver ska uppnå 
stadga och kontinuitet. Rörelsens organisation behöver emellertid inte vara kopplad till dess 
mobiliseringsstruktur utan rörelsens organisation fyller också andra syften, exempelvis tjänar 
organisationen till att sprida kunskap om rörelsen och bidra till att forma och stärka den 
kollektiva identiteten, som är ett av fundamenten för de sociala rörelserna.

 Enligt Stolares analysmetod för de sociala rörelserna finns 
det tre teoretiska problemområden att förhålla sig till. 

100

   Det andra problemområdet behandlar rörelsens idéinnehåll, eller med andra ord de 
tolkningar rörelsen gör av omvärlden. Värdena som rörelsens medlemmar omfattas av är det 
som är det bärande inslaget i rörelsen och utan dessa finns ingen rörelse. Rörelsens 
uppfattning av omvärlden skulle kunna delas in i följande underrubriker: rörelsens 
historiemedvetande, d.v.s. uppfattning om det historiska förloppet och rörelsens egen roll i 
detta, rörelsens integrerande och identitetsskapande funktion. I detta innefattas den kollektiva 
identiteten och rörelsens konstruktion av ett ”vi” och ”dem”. Den tredje underkategorin i 
rörelsens omvärldsuppfattning är dess framtidsvisioner, utgångspunkten för dessa 
framtidsvisioner är rörelsens egen analys och beskrivning av samtiden. Denna samtidsanalys 
manifesteras sedan genom konstruktionen av ett framtida alternativsamhälle som rörelsen vill 
ha istället. Den fjärde underkategorin till rörelsens idéinnehåll rör förändringsvägen, d.v.s. hur 
rörelsens framtidsvisioner kan realiseras utifrån en av rörelsen fastställd ansatspunkt för 
omvandling av samhället.

 

101

   Den politiska möjlighetsstrukturen, eller egentligen de politiska möjligheter som rörelsen 
erbjuds, eller själv skapar, kan delas in i följande underkategorier: Möjlighet för 
marginalgrupper att arbeta politiskt och deras potentiella möjlighet att påverka 
beslutsfattandet i samhället, banden mellan de politiska partierna och väljargrupperna. Detta 
påverkar den politiska situationen i landet och därför indirekt rörelsens förhållande till 
politiken och dess möjligheter att arbeta politiskt. Hur inflytelserika anhängare det finns 
påverkar också rörelsens möjligheter att göra sin röst hörd. Slutligen är det avgörande hur 
enig den styrande eliten i landet är. En splittrad elit ökar chanserna för marginalgrupper att 
göra sin röst hörd i betydligt större utsträckning än om de inflytelserika personerna är relativt 
eniga.

 
   Den tredje problemformuleringen i Stolares avhandling behandlar rörelsens relation till det 
politiska samhället. Ty om det finns en rörelse som har en organisation och idéer för 
förändringar så är endast de två första kriterierna uppfyllda. Organisationen vill ju gärna 
förverkliga sina idéer till förändringar också, och där kommer relationen till politiken in. 
   Stolare definierar politisk möjlighetsstruktur som rörelsens relation till politiken. Detta 
problemområde kan ibland vara svårt att ringa in då begreppet tenderar att bli alltför brett och 
då relationen mellan rörelse och politik ständigt måste omvärderas till följd av strukturella 
förändringar i det politiska systemet. Icke desto mindre gör Stolare i sin avhandling en ansats 
att reda ut detta begrepp. 

102

                                                 
99 Stolare, Martin, Kultur och natur, Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, 2003, s. 42 
100 Ibid. s. 44f 
101 Ibid. s. 45ff 
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3. Problem och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka om nykterhetsrörelsens folkbildningsverksamhet kan 
betraktas som en alternativ offentlighet med avseende på innehåll, deltagare m.m. under 
perioden 1921-1939. Med folkbildningsverksamhet avses i det här fallet de studiecirklar som 
nykterhetsrörelsen anordnade. För att söka besvara frågan om nykterhetsrörelsens 
folkbildningsverksamhet kan betraktas som en alternativ offentlighet kommer resultatet av 
undersökningen att diskuteras med hjälp av Stolares analysverktyg för sociala rörelser, dit 
folkrörelserna och även nykterhetsrörelsen räknas. 
   Syftet är också att undersöka nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet i Dalarna, eftersom 
det måste till någon form av geografisk avgränsning i uppsatsen. 
   Ett syfte är att undersöka om och i så fall hur bildningsarbetet förändrades efter 
folkomröstningen. 1922 hade man nyligen förlorat folkomröstningen om införandet av 
alkoholförbud, men resultatet var jämt, så jämt att det är rimligt att tro att 
nykterhetsorganisationerna inte ansåg slaget förlorat utan att man mobiliserade sina resurser 
för att ändå på något sätt kunna få till stånd ett alkoholförbud. En sådan resurs som man hade 
var de studiecirklar man bedrev. Beroende på vad ämnet för studiecirklarna handlade om 
kunde de direkt eller indirekt tjäna nykterhetsorganisationernas syften. Syften vars långsiktiga 
mål torde vara att trots det knappa nederlaget i folkomröstningen få till stånd ett 
alkoholförbud i Sverige. För att få en jämförelse om studiecirklarnas upplägg skiljde sig åt 
före och efter förbudsomröstningen kommer jag börja min undersökning ett år innan 
omröstningen ägde rum, 1921. Denna problemformulering mynnar sedan ut i följande 
frågeställningar: 
 
 Vad hade studiecirklarna för innehåll? 
 
 Vilka var det som deltog i studiecirklarna? 

 
 Hur omfattande var folkbildningsverksamheten? 

 
 Skiljde sig innehållet åt över tid (under undersökningsperioden) i så fall varför? 

 
 Skiljde sig innehållet och deltagarnas sammansättning åt mellan de olika 

nykterhetsorganisationerna? 
 

4. Material och avgränsningar 

4.1 Källmaterial 
Det källmaterial jag kommer att använda mig av är främst rapporter om studiecirklarnas 
verksamhet, styrelseprotokoll samt i enstaka fall andra efterlämnade handlingar som kan ge 
svar på mina frågeställningar. Det är dock i huvudsak de två ovannämnda handlingarna jag 
kommer att använda mig av. 
   Ett problem när man arbetar med detta källmaterial är att olika loger har efterlämnat helt 
olika material. Ibland skiljer det sig så mycket åt beträffande de efterlämnande handlingarna 
att det ibland skulle bli som att jämföra äpplen och päron. Ty emedan vissa loger har 
efterlämnat detaljerade redogörelser över studiecirklarnas verksamhet och detaljerade 
styrelseprotokoll så har andra endast efterlämnat en bibliotekskatalog där det står vilka böcker 
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som köptes in. Således kan det vara ett problem eftersom bortfallet i efterlämnat källmaterial 
är ganska stort för vissa loger. 
   Ett annat problem som kan uppkomma vid användandet av denna typ av material är att 
syftet med denna uppsats endast är att undersöka studiecirklarna som logerna bedrev. 
Problemet är emellertid att logerna knappast gör någon skillnad på studiecirklarna och 
biblioteksverksamheten i det efterlämnade materialet, utan dessa är oftast uppblandade till en 
enhet. Jag har dock försökt att efter bästa förmåga särskilja studiecirklarna från 
biblioteksverksamheten men ibland har det helt enkelt inte gått varför jag även i vissa fall har 
redogjort även för biblioteksverksamheten. Till saken hör också att alla undersökta loger, 
utom Falu godtemplares teateramatörer, har sparat något material som rör biblioteket emedan 
endast drygt hälften har sparat material som rör studiecirklarna. I de fall som uppgift om 
studiecirklarna saknas har jag tvingats fästa större vikt vid uppgifterna om 
biblioteksverksamheten. 
   Får detta då några konsekvenser på min undersökning och i så fall på vilket sätt? Det 
påverkar min undersökning eftersom jag inte kan dra de slutsatser som jag skulle kunna göra 
med ett mer fullständigt källmaterial. Nu blir jag utelämnad till att göra mer eller mindre 
kvalificerade uppskattningar i de fall ett fullgott källmaterial saknas, vilket påverkar 
helhetsbedömningen. 
 

4.1.1 Allmänt om källmaterialet rörande IOGT 
IOGT var den nykterhetsorganisation som i särklass var flitigast när det gällde att bedriva 
folkbildningsarbete på 1920- och 1930-talen. I Dalarna fanns det hela åtta loger som bedrev 
folkbildning under den aktuella tiden. Som tidigare nämnts så skiljer det sig en hel del mellan 
logerna vad beträffar vilket material som finns efterlämnat men någon större skillnad inom 
logerna vad gäller de kurser som bedrevs finns dock inte. 
 

4.1.2 Allmänt om källmaterialet rörande NTO 
Liksom IOGT hade NTO ett flertal loger som bedrev folkbildningsarbete i Dalarna under den 
här tiden. Dock bara hälften så många som IOGT, nämligen fyra stycken. Här är dock 
källmaterialet något rikare, det är bara en loge som inte efterlämnat något material rörande 
själva studiecirklarna. 
 

4.1.3 Allmänt om källmaterialet rörande TO 
Gällande TO finns det bara en loge som bedrev studieverksamhet under den aktuella 
perioden, detta är dock inte så anmärkningsvärt som det låter då de gick samman med NGTO 
och bildade NTO precis i början av min undersökningsperiod, mer om detta i bakgrunden. Då 
det bara finns en studiecirkel med material rörande TO finner jag det dock meningslöst att här 
uttala mig generellt om deras studieverksamhet. 
 

4.2 Avgränsningar 
Fyra avgränsningar har jag fått göra i denna uppsats. Den första rör den geografiska 
avgränsningen. Alla de organisationer jag undersökt är rikstäckande organisationer som 
bedrev folkbildningsarbete lite varstans i landet. De bedrev även ett nationellt arbete på 
central nivå. Då det skulle bli alltför omfattande att undersöka det nationella arbetet eller att 
undersöka folkbildningsverksamheten i alla delar av landet har alltså en geografisk 
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avgränsning fått göras. Denna avgränsning innebär att uppsatsen endast kommer behandla det 
folkbildningsarbete som bedrevs i Dalarna. 
   Den andra avgränsningen handlar om tiden för undersökningsperioden. Jag har satt startåret 
för undersökningen till 1921, detta beror helt enkelt på att året därpå hölls en folkomröstning 
om införandet av ett alkoholförbud och det skulle vara intressant att se om kursernas upplägg 
skiljer sig något åt beroende på om de äger rum före eller efter förbudsomröstningen. 
Tyngdpunkten i uppsatsen kommer dock att läggas på arbetet efter omröstningen varför 
endast ett år innan har tagits med som jämförelse. Slutåret för min undersökning, 1939, är satt 
av rent empiriska skäl. Det är väldigt olika från de olika nykterhetslogerna hur långt fram i 
tiden de sparat material, men av de loger som sparat material om studiecirklarna finns det 
material för nästan alla åtminstone fram till 1939. 
   Den tredje avgränsningen handlar om vilka organisationer som granskas i denna uppsats. 
Fyra nykterhetsloger bedrev folkbildning i Dalarna vid denna tid, nämligen IOGT, NTO, TO 
och Blå bandet. Det är dock bara de tre förstnämnda som kommer att undersökas i 
undersökningen. Anledningen till att Blå bandet inte finns med har främst att göra med 
tidsbrist, men det fanns också en anledning till att just denna organisation fick utgå då tiden 
inte räckte till. 
   Ska man återigen anknyta till Habermas´ offentlighetsteori så är det ”minst” intressant att 
undersöka Blå bandet. Ty de andra tre utgjorde en del av ett alternativsamhälle med en 
förankring i ett ”Folkrörelsesverige” som Blå bandet saknar. Ty Blå bandet hade sedan starten 
en väl utpräglad relation med Svenska kyrkan, och Svenska kyrkan var en gammal institution 
med traditionella band till staten.103

5. Bakgrund 

 Detta innebar att Blå bandet hade ett annat 
förhållningssätt till de etablerade institutionerna. Det innebär inte att det inte hade varit 
intressant att undersöka Blå bandet, men av tidsbrist har jag ändå gjort den prioriteringen. 
   Den fjärde avgränsningen handlar om vad det är för typ av källmaterial som kommer att 
undersökas, här kommer endast sådant material som på ett eller annat sätt kan relateras till 
den folkbildningsverksamhet studiecirklarna bedrev att undersökas, övrigt källmaterial 
kommer lämnas därhän. Definitionen av vilket källmaterial som omfattar folkbildningsarbetet 
är i den här uppsatsen ganska bred, vilket beror på att i tveksamma fall har sådant material 
hellre inkluderats än exkluderats i forskningen. 
 

I detta kapitel kommer jag kort att redogöra för nykterhetsrörelsens historia fram till 1939. 
Fokus kommer dock att ligga på perioden innan 1922, d.v.s. före förbudsomröstningen. 
Anledningen till detta är tudelad. Dels handlar merparten av den studerade litteraturen om 
tiden före 1922, dels är det denna tidsperiod som formar tiden för min egen 
undersökningsperiod, d.v.s. tiden 1921-1939. Av förklarliga skäl är denna bakgrund 
kortfattad, då syftet endast är att i övergripande termer söka belysa nykterhetsrörelsens 
utveckling. 
   En annan del av bakgrunden kommer att omfatta bakgrundsinformation kring 
studiecirklarnas historia. Genom denna uppläggning på bakgrunden hoppas jag täcka in så 
mycket som möjligt i min undersökning. Dels bakgrunden kring själva studiecirkelarbetet, 
och dels en kort översikt kring vilka det var som bedrev detta studiecirkelarbete, nämligen 
nykterhetsrörelsen. 
 
 

                                                 
103 Gunneriusson Karlström, Märit, Konsten att bli och förbli folklig, Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och 
omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880-1945, 2004, s. 23f 
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5.1 Nykterhetsrörelsen 

5.1.1 Från äldsta tid till reformationen 
De två äldsta civilisationerna i mänsklighetens historia är Sumer och Egypten. Det finns 
historiska belägg för att rusdrycker skulle ha begagnats åtminstone i Egypten redan under 
civilisationens äldsta tid. Bland annat ska enligt samstämmiga källor ölbrygden ha uppfunnits 
i detta land. Värt att notera är dessutom en egyptisk gudasaga, som har slående likheter med 
Noa och den bibliska syndafloden. I den egyptiska sagan utgörs dock syndafloden av blod och 
alkohol istället för vatten.104

   Även det judiska folket nyttjade alkohol, detta berättas det om på ett flertal ställen i Gamla 
Testamentet. De som avstår från att dricka alkohol prisas dock ofta i Bibeln, exempelvis står 
det i Jeremias bok, kapitel 35, om en judisk stam, rekabiterna, som välsignades av Gud därför 
att de aldrig smakade alkohol. Även i antikens Grekland fanns vissa tendenser till nykterhet. 
Exempelvis berättar en gammal gudasaga om hur vinets gud, Dionysos, förjagats sedan ha 
försökt införa vinodlingen i Grekland.

 

105

   Kristendomens grundare och, får man förmoda, en av världens mest kända personer 
någonsin, Jesus, nyttjade dock vin. Om detta berättar de fåtaliga skrifter om honom som finns 
bevarade. Enligt de legender som finns nedtecknade i Nya Testamentet drack han vin till den 
sista måltiden och ett av hans mest kända mirakel är kanske då han vid ett tillfälle förvandlade 
vatten till vin.

 

106

   I Skandinavien finns det belägg för att alkohol har använts åtminstone sedan 400-talet före 
Kristus. Troligtvis har det dock använts betydligt längre ehuru de allra äldsta gravfynden inte 
ger något belägg för att alkoholkonsumtion har förekommit. Anledningen till att vi vet att 
alkoholkonsumtion förekom åtminstone på 400-talet f.Kr. beror på att en av dåtidens 
upptäcksresande, Pyteas, nedtecknade sina berättelser om Thule, d.v.s. Skandinavien och 
alkoholbruket där vid denna tid.

 

107 Från och med vikingatidens intåg vet vi att det var vanligt 
att man nyttjade mjödet som rusdryck. Trots att mjöd har ett relativt lågt alkoholvärde var det 
inte ovanligt med berusning på grund av de stora mängder som förtärdes. Flera av de nordiska 
gudasagorna intar också en positiv inställning till alkoholdrickande. Trots detta var man redan 
under denna tid medveten om de skadeverkningar som kan följa med ett alkoholdrickande, 
även om man ansåg att skadeverkningarna oftast berodde på överkonsumtion, snarare än på 
alkoholkonsumtionen i sig.108

   Under vikingatidens slutskede kommer också många missionärer till Sverige, den allra 
första missionären, Ansgar, drack i princip aldrig alkohol. Många efterföljande kristna hade 
dock inte ett lika asketiskt leverne och det var under medeltiden inte ovanligt att klostren hade 
egna bryggerier. Med kristendomens intåg kom dessutom en helt ny dryck som inte tidigare 
varit känd i Sverige: vinet.

 

109

                                                 
104 Bergman Johan, Nykterhetsrörelsens världshistoria, En framställning av nykterhetssträvandenas utveckling 
hos skilda folk genom tiderna, Första delen, 1926, s. 8 
105 Ibid. s. 9ff 
106 Ibid. s. 28f 
107 Bergman, Johan, Den svenska nykterhetsrörelsens historia, En översikt, 1913, s. 3f 
108 Ibid. s. 6ff 
109 Ibid. s. 12f 
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5.1.2 Kampen om brännvinet: från reformationen till 1800-talet 
På 1460-talet kom brännvinet till Sverige. Det användes ursprungligen för kruttillverkning i 
försvaret av Stockholms stad, men kom snart även att nyttjas som rusdryck.110 Redan år 1698 
införde dock Karl XII ett partiellt brännvinsförbud, förbudet innebar inte något totalt förbud 
för brännvin men innebar att husbehovsbränningen förbjöds. Förbudet utvidgades ytterligare 
1709.111

   Trots det införda husbehovsbränningsförbudet fortsatte alkoholfrågorna att ständigt vara på 
den politiska agendan under större delen av 1700-talet. Bland annat behandlades 
alkoholfrågan i en eller annan form vid nästan så gott som samtliga riksdagar under denna 
tid.

 

112 Bland annat debatterades frågan under frihetstidens sista riksdag 1771-1772, i 
riksdagsdebatten kunde man skönja två linjer. Dels de som helt ville förbjuda 
brännvinsbränningen med hänsyn till att undersåtarnas livsuppehälle hotades. Men det fanns 
också förespråkare för brännvinsbränningen i riksdagen som menade att brännvinsbränningen 
var en näring som allmänheten hade rätt att bedriva under så fria former som möjligt.113 
Under Gustav III:s tid vid makten infördes 1775 ett slags statligt monopol för 
brännvinsbrännandet, de s.k. kronobrännerierna hade uppstått. Man resonerade som så att när 
folket ändå ville supa, så var det bäst om staten, som ägde de största möjligheterna till 
kontroll, tog hand om saken. Försöken med kronobrännerierna blev dock inte långvarigt. 
Redan 1787 avskaffades dessa och ersattes med en slags arrendebränning enligt vilken 
bönderna mot en årlig avgift fick bränna brännvin hemma.114

   De första decennierna under 1800-talet sammanföll med liberalismens tidevarv. Något som 
kännetecknade den tidiga liberalismen under 1800-talet var tanken om en stark rättstat, som 
hade möjlighet att beivra brott, men inom övriga områden lämnade fritt spelrum åt 
marknadskrafterna. Denna princip avtecknade sig även inom brännvinstillverkningen där den 
gick från att tidigare ha varit mest till husbehov till att bli allt mer industribetonad.

 Detta innebar samtidigt att det 
gamla husbehovsbränningsförbudet från 1698 avskaffades. 

115

   Under senare delen av 1800-talet inträffade dock ett ideologiskt skifte som skulle kunna 
betecknas som ”statens återkomst” där tankar lanserades om att staten även skulle vara en mer 
öppen, ingripande och samhällsordnande makt. Detta, i kombination med att 
husbehovsbränningen fått en alltmer industriliknande karaktär, gjorde att ett nytt 
husbehovsbränningsförbud infördes 1860.

 

116

5.1.3 Nykterhetsrörelsens uppkomst och dess tidiga frammarsch 

 
 

Redan tidigt i Förenta staternas historia finns det exempel på framträdande nykterister. Den 
mest kände av dessa är kanske Benjamin Franklin, som var absolutist.117

                                                 
110 Bergman, Johan, Den svenska nykterhetsrörelsens historia, En översikt, 1913, s. 20 
111 Ibid. s. 56f 
112 Båtefalk, Lars, Staten, samhället och superiet, Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik 
kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende 
ca 1770-1900, 2000, s. 82 
113 Ibid. s. 105f 
114 Bergman, Johan, Den svenska nykterhetsrörelsens historia, En översikt, 1913, s. 88ff 
115 Båtefalk, Lars, Staten, samhället och superiet, Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik 
kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende 
ca 1770-1900, 2000, s. 363 
116 Ibid. s. 364f 
117 Bergman Johan, Nykterhetsrörelsens världshistoria, En framställning av nykterhetssträvandenas utveckling 
hos skilda folk genom tiderna, Första delen, 1926, s. 127 

 Därför är det kanske 
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ingen slump att den första kända nykterhetsorganisationen i världen uppstod just i Förenta 
staterna. 1808 samlades nämligen 43 män i staden Moreau och avgav löfte om att inte nyttja 
rusdrycker annat än i läkemedelssyfte. Denna förening spelade dock aldrig någon betydande 
roll och redan 1822 upplöstes den.118

   Nya nykterhetsorganisationer skulle dock bildas under 1800-talet och 1826 bildades den 
första nykterhetsorganisationen som kom att spela någon avgörande betydelse, Amerikanska 
nykterhetssällskapet.

 

119 Detta sällskap gav bland annat ut den första nykterhetstidningen i 
världen, The National Philantropist.120

   Den enskilt största milstolpen i nykterhetsrörelsens historia överhuvudtaget, inte bara i 
Förenta staterna utan i hela världen, torde vara år 1851. Då bildades nämligen den mest 
framgångsrika nykterhetsrörelsen någonsin, International Order of Good Templars (IOGT) 
Det skedde i staden Utica i staten New York. Grundare av sällskapet var en man vid namn 
Daniel Cody som bildade ett litet, slutet ordenssällskap för nykterhet som han kallade ”The 
knights of Jericho”. En av logens medlemmar, L.E. Coon, ogillade dock de besynnerliga 
intagningsceremonierna som förekom, så på hans förslag ombildades ordenssällskapet redan 
samma år och antog namnet Independent Order of Good Templars. Omorganisationen skedde 
inte utan en viss debatt och några av de ursprungliga grundarna lämnade rörelsen.

 

121

   I takt med att ordenssällskapet växte sig starkt uppstod också splittringar inom rörelsen, i 
Förenta staterna gällde detta frågan om huruvida svarta skulle få bli medlemmar i 
nykterhetslogerna eller inte. Detta var i samband med avskaffandet av slaveriet i Förenta 
staterna och även om en av IOGT:s främsta grundsatser var alla människors lika värde så var 
det ändå svårt för många att acceptera svarta medlemmar. Vid 1866 års världsstorlogemöte 
gjorde dock orden ett första offentligt uttalande i frågan. Kontentan av detta uttalande var att 
svarta människor var välkomna i orden på samma premisser som vita. Detta uttalande 
orsakade revolt inom rörelsen och dess främsta motståndare, chefen för Kentuckys storloge 
J.J. Hickman, motionerade åtskilliga gånger om att svarta inte skulle få bli medlemmar i 
orden. Inför så gott som varje världsstorlogemöte på 1860- och 1870-talen debatterades denna 
fråga intensivt, men utan att det någon gång nåddes en lösning. 1876 fick dock frågan sin 
definitiva lösning då världsstorlogen antog en resolution som innebar att varje storloge själv 
skulle få välja huruvida man skulle anta svarta medlemmar eller inte. Reservationer 
inlämnades mot förslaget, framförallt av Joseph Malins, som menade att svarta skulle kunna 
bli fullvärdiga medlemmar inom alla loger. De närmaste åren fanns alltså två rivaliserande 
grenar av IOGT, den hickmanska eller den amerikanska och den malinska eller engelska 
(Malin var engelsman).

 

122 1886 skedde dock en återförening i enlighet med de malinska 
principerna.123

   I Sverige hade den första nykterhetsorganisationen grundats 1830.
 

124

                                                 
118 Bergman Johan, Nykterhetsrörelsens världshistoria, En framställning av nykterhetssträvandenas utveckling 
hos skilda folk genom tiderna, Första delen, 1926, s. 129 
119 Ibid. s. 130 
120 Ibid. s. 133 
121 Ibid. s. 158f 
122 Ibid. s. 163ff 
123 Ibid. s. 169 
124 Helger, Nils, Kampen mot alkoholfaran, Berättelser ur de svenska nykterhetssträvandenas historia, 1932, s. 
57 

 Den första 
nykterhetsföreningen som kom att spela någon avgörande betydelse grundades dock 1837. 
Den hette Svenska nykterhetssällskapet och en av dess ledande agitatorer var prästen Peter 
eller Per Wieselgren. Denna rörelse skiljde sig dock från senare tiders nykterhetsrörelser 
genom att endast kräva måttlighet i fråga om alkoholkonsumtion, inte total avhållsamhet från 
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alkohol.125 1879 kom IOGT-rörelsen till Sverige. Det skedde den 5 november när logen 1 
Klippan bildades i Göteborg.126 1888 skedde en utbrytning inom denna orden rum. De som 
bröt sig ut var i första hand missnöjda med att religionen inte fick tillräckligt stort inflytande 
inom rörelsen. De bildade Nationalgoodtemplarorden (NGTO).127 Detta var den andra stora 
utbrytningen i Sverige på kort tid, redan fem år tidigare, 1883, hade den första utbrytningen 
ägt rum då Templarorden (TO) bildades. TO och NGTO förenade sig sedermera 1922 och 
antog namnet Nationaltemplarorden.128 1906 bildades IOGT:s eget ungdomsförbund, 
Sveriges Godtemplares ungdomsförbund, SGU.129 Denna organisation kom sedan att bli i 
allra högsta grad partipolitiskt medveten, något som de också förgäves sökte överföra till 
moderorganisationen IOGT.130

   Generellt sett hade den svenska nykterhetsrörelsen stora framgångar under slutet av 1800-
talet. Bland annat lanserades under 1870-talet teorin om att man skulle kunna tvångsvårda 
alkoholister av läkaren Magnus Huss.

 

131 I början av 1910-talet blev det också vanligt att det 
inrättades nykterhetsnämnder i varje kommun.132 Man började också i större utsträckning än 
tidigare sprida information om alkoholen till allmänheten. Detta manifesterades bland annat 
då Centralförbundet för nykterhetsundervisning bland ungdomen bildades 1901.133

5.1.4 Motbok, förbudsomröstning och tiden därefter (t.o.m. 1939) 

Den enskilt 
största framgångsfaktorn för nykterhetsrörelsen var dock kanske införandet av motboken, mer 
om detta i kapitlet nedan. 
 

I oktober 1909, precis efter att storstrejken hade avslutats. Höll nykterhetsrörelsen på eget 
initiativ en folkomröstning kring införandet av ett rusdrycksförbud. Omröstningen gick till så 
att de röstande personerna fick skriva upp sig på olika listor, för eller emot ett 
rusdrycksförbud. Folkomröstningen blev en klar seger för förbudsmotståndarna, 55,6 % av de 
deltagande, rösträttsberättigande, personerna röstade för ett alkoholförbud. Eftersom 
folkomröstningen var arrangerad av nykterhetsorganisationerna själva och inte av staten hade 
den dock ingen juridisk giltighet.134

   Bara några år senare, 1914, kunde den svenska nykterhetsrörelsen åtnjuta en av sina kanske 
allra största segrar, då infördes nämligen enligt förslag av läkaren Ivan Bratt en motbok som 
reglerade hur mycket alkohol varje person fick köpa ut. En allmän ransonering av alkohol 
alltså.

 

135

   Under första världskriget gjorde nykterhetsrörelsen försök att, med hänvisning till 
kristiderna, införa ett tillfälligt alkoholförbud. Frågan behandlades i riksdagen 1917 men 
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förslaget avslogs.136 Även en annan fråga som nykterhetsrörelsen hade kämpat för gick i 
graven detta år, nämligen förslaget om att införa kommunala alkoholförbud. Istället bytte 
nykterhetsrörelsen strategi och satsade nu på att införa ett nationellt alkoholförbud, 
förebilderna var Norge och Förenta staterna där sådana nationella alkoholförbud redan hade 
införts.137

   Kampen för en nationell folkomröstning lyckades och den 27 augusti 1922 fick svenska 
folket i en folkomröstning ta ställning till huruvida ett alkoholförbud skulle införas eller ej. 
Resultatet blev mycket jämnt 49 % av svenskarna röstade för att införa ett alkoholförbud, 51 
% röstade emot.

 

138 Valdeltagandet var på 55,1 % vilket kan jämföras med andrakammarvalet 
året innan då valdeltagandet var på 54,2 %.139

   I Umeå gjordes försök att efter folkomröstningen införa något som skulle kunna liknas vid 
ett försök att åstadkomma ett lokalt alkoholförbud. Mer än ett försök blev det dock inte ty det 
gick fortfarande att få tag på alkohol men maximitilldelningen av alkohol per person sänktes 
till en liter i månaden. Motboksinnehavaren skulle också ha fyllt 25 år från det år systemet 
trädde i kraft, 1923, för att överhuvudtaget få köpa alkohol.

 Nykterhetsrörelsen hade alltså med ytterst liten 
marginal förlorat folkomröstningen. 

140 Försöket avbröts dock redan 
1926 då majoritetsförhållandena i stadsfullmäktige hade svängt till förbudsvännernas 
nackdel.141

   Under början av 1930-talet, när Adolf Hitler hade tagit makten i Tyskland, kom den svenska 
nykterhetsrörelsen att utgöra en stark antinazistisk drivkraft i försvarandet för demokratin. 
Detta ledde till att den svenska avdelningen av IOGT hamnade i konflikt med sin tyska 
broderorganisation som snabbt indoktrinerats av nazismen under 1930-talet. Intresset för 
demokratin inom nykterhetsrörelsen under denna period märks också inom 
studiecirkelverksamheten.

 

142

5.2 Studiecirklarna 

 
 

5.2.1 Tiden fram till 1902 
Någon gång i början av 1800-talet börjar ett intresse för folkbildningsfrågor på allvar att 
väckas i Sverige. Detta manifesteras inte minst genom folkskolestadgan 1842 som föreskriver 
obligatorisk skolgång och inrättandet av folkskolor i alla landets kommuner.143

   1833 bildades det första folkbildningssällskapet i Sverige, Sällskapet för nyttiga kunskapers 
spridande, dessa börjar året därpå att utge en egen tidning vid namn Läsning för folket. Den 
fösta bildningscirkeln kom dock inte att grundas förrän 1845 av fattigläkaren Johan Ellmin i 
Stockholm. Målgruppen för denna studiecirkel var arbetarna.
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   Överhuvudtaget var just 1840-talet en tid då många bildningscirklar uppstod. Anledningen 
till detta var knappast någon slump. 1846 avskaffades skråväsendet. Detta innebar att många 
arbetare, som tidigare ”fostrats in” i ett hantverk med en relativt stor anställningstrygghet, nu 
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tvingades ut i en ny arbetsmarknad där de var tvungna att konkurrera om jobben på ett helt 
annat sätt än tidigare, som en följd av detta ökade också bildningens betydelse.145

5.2.3 Studiecirklarnas uppkomst 

 
 

1902 brukar räknas som de moderna studiecirklarnas uppkomst. Då grundade 
nykterhetsrörelsens kanske största förgrundsgestalt inom bildningsväsendet, Oscar Olsson, 
den första moderna studiecirkeln i Lund.146

   Bildandet av studiecirkeln i Lund hade föregåtts av en artikel som Oscar Olsson skrev i 
IOGT:s artikel Reformatorn i april 1902. Denna artikel kom sedan att utgöra grunden för 
Oscar Olssons motion till storlogemötet i samma ärende. I artikeln kritiserar han den 
dåvarande formen av studiecirklar som var vanligt förekommande. Han menar att det var 
svårt för dessa bildningscirklar att skaffa lämpliga lärare, att många deltagare ofta upplevde 
att de var tvungna att lägga ner alltför mycket tid på bildningsarbetet för att det 
överhuvudtaget skulle vara meningsfullt, samt att många av deltagarna var yngre 
kroppsarbetare som flyttade runt mellan olika orter och att det därför var svårt att få någon av 
dessa som medlemmar i en studiecirkel.
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   När Oscar Olsson redogjort för de brister som fanns inom det dåvarande 
folkbildningsarbetet gick han över till att skissera förslag inför framtiden. Enligt Olsson skulle 
en studiecirkel lämpligen bestå av mellan 5 och 30 medlemmar, summan kunde i vissa fall 
överstiga 30 men om en studiecirkel skulle få 40 medlemmar eller fler borde den delas i två. 
Dessutom skulle böcker inköpas så att varje studiecirkeldeltagare fick en bok, helst skulle det 
till och med bli några böcker över. Böckerna borde vara gedigna arbeten i populärvetenskap 
som representerade så många bildningsgrenar som möjligt. Lämplig tid för att läsa en bok var 
enligt Olsson i genomsnitt två veckor. Vidare skulle arbetet i studiecirkeln ske genom att 
cirkeln på sitt första möte bestämde hur många möten som skulle hållas, om dessa skulle vara 
möten eller samkväm och tiderna för dessa. På mötena skulle sedan någon av cirkelns 
medlemmar hålla ett föredrag över någon läst författare.

 

148 Enligt Oscar Olsson var 
studiecirkelns främsta uppgift att: bidra till utbredandet av en ”sund” folkupplysning samt att 
sprida kunskap om nykterhetsfrågan.149

   Oscar Olsson fick på storlogemötet gehör för sin motion och samma år invaldes Oscar 
Olsson i ordens studiekommitté. När Johan Bergman 1904 avsade sig uppdraget som IOGT:s 
studieledare valdes Oscar Olsson in i hans ställe.
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   De andra nykterhetsorganisationerna följde snart IOGT:s exempel med studiecirklar och 
1904 började TO sitt studiecirkelarbete medan NGTO startade den första studiecirkeln 
1906.

 

151

6. Undersökning 

 
 

Här nedan diskuteras de resultat jag fått fram av undersökningen. Resultatredovisningen 
kommer att ske uppdelad efter logen. I diskussionen analyseras sedan resultatet utifrån mina 
frågeställningar. 
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6.1 IOGT-logerna 

6.1.1 Domnarvet logerna 91 & 972 
De två logerna i Domnarvet nr. 91 och 972 varav den sistnämnda även hade namnet J.O.V.L. 
J O Vallin bedrev studiecirkelarbete mer eller mindre intensivt under hela den undersökta 
perioden 1921-1939. De hade även en biblioteksverksamhet kopplad till studiecirkeln. 
Bibliotekets verksamhet var öppen för allmänheten, dock var det bara medlemmar i 
studiecirkeln som kostnadsfritt kunde låna böcker därifrån. För andra personer som inte var 
medlemmar i cirkeln var lånen avgiftsbelagda.152 Detta kom dock någon gång under 
undersökningsperioden, oklart när, att ändras så att lånen blev avgiftsfria för alla, vilket det 
finns belägg för att de var åtminstone 1936.153

   Beträffande studiecirkelverksamheten så var ett krav för medlemskap att man tillhörde 
godtemplarorden, men om studiecirkeln skulle anordna något särskilt ämne skulle det även 
vara möjligt för utomstående att delta.
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   Vid arbetsåret 1921-1922 hade studiecirkeln 10 medlemmar, året därpå hade antalet ökat till 
12. 1923-1924 hade studiecirkeln endast 4 medlemmar. Följande arbetsår skedde sedan 
ytterligare en ökning med två medlemmar, för att under de två nästkommande arbetsåren 
(1925-1927) ha 7 medlemmar under båda dessa år.

 Vad det var för särskilda ämnen som även en icke-
medlem kunde delta i specificeras dock inte, men ett exempel förekommer längre ned i texten 
då man vid ett tillfälle bjöd in fattigvårdsstyrelsens ordförande att hålla ett föredrag om den 
svenska fattigvården, detta eftersom fattigvårdsstyrelsens ordförande besatt särskild expertis 
på detta område. 

155 Under år 1924 anordnade studiecirkeln 
dessutom en kurs i kommunalkunskap då man bjöd in fattigvårdsstyrelsens ordförande att 
hålla ett föredrag om den svenska fattigvården. Det planerades också att genomföras en kurs i 
allmän världshistoria, oklart om den blev av. Man anordnade också i mars månad 1926 en 
studieledarkurs. Det fördes även diskussioner kring att starta en studiecirkel i esperanto.156

   Under det följande arbetsåret, 1927-1928, hade studiecirkeln 9 medlemmar, två av dessa var 
kvinnor emedan resten var män. Studiecirkeln hade under detta år träffats sex gånger och det 
hade under året anordnats en studiecirkel i engelska språket.

 

157 Som en jämförelse med dessa 
siffror kan nämnas att biblioteket under detta arbetsår hade lånat ut sammanlagt 427 böcker 
till 109 låntagare.158 Dessutom var tanken från början att anordna ytterligare en studiecirkel 
under detta arbetsår, om åttiotalets litteratur, denna cirkel fick dock ställas in då man inte 
kunnat få tag i de böcker som varit nödvändiga för cirkelverksamheten.159

   Beträffande arbetsåret 1928-1929 så hade studiecirkeln 10 medlemmar, även nu två 
kvinnor, männen hade ökat till åtta. En notis i årsrapporten ger vid handen att cirkeln detta 
arbetsår endast arbetat som läsecirkel

 

160, detta eftersom man gjorde bedömningen att en ren 
läsecirkel skulle ge medlemmarna bättre litteraturkännedom.161 Ämnet för läsecirkeln ska ha 
varit den svenska litteraturens utveckling.162
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under nästkommande verksamhetsår ska anordnas en studiecirkel i svensk 
nykterhetslagstiftning med föreläsningar av personer som är förtrogna med detta ämne.163

   Denna studiecirkel kom dock aldrig igång, ty under nästkommande verksamhetsår bedrevs 
inget studiecirkelarbete utan endast biblioteksverksamhet.

 

164 Dock fanns det uppenbarligen 
hopp om att fortfarande starta denna cirkel när årsrapporten skrevs för där står att läsa att en 
studiecirkel i nykterhetsfrågan med särskilt aktgivande på gällande nykterhetslagstiftning ska 
starta den 27 oktober, det skulle också vara studiecirkeln själva som skulle ansvara för inköp 
av studiemedel till kursen.165 Att döma av nästkommande verksamhetsårs årsrapport kom 
dock aldrig denna studiecirkel igång i alla fall.166

   Under året 1930-1931 bedrevs inte heller någon studiecirkelverksamhet. Dock fanns det 
fortfarande en studiecirkel med 10 medlemmar, nio män och en kvinna.

 

167 Under nästa år 
ökade dock cirkelns antal drastiskt till 24 medlemmar, 14 manliga och 10 kvinnliga. Under 
detta år hade man dragit igång en studiecirkel i körsång som genast fått 18 medlemmar, vilket 
kan förklara det stora medlemsuppsvinget. Deltagarna i studiecirkeln i körsång hade även vid 
ett flertal tillfällen under året deltagit i möten och andra arrangemang som IOGT anordnat för 
agitation i nykterhetsfrågan. Dessutom planerades en kurs i hembygdskunskap under 
nästföljande arbetsår. Enligt rapporten hade studieledaren redan gjort en studieplan för en 
studiecirkel i hembygdskunskap.168

   Året 1932-1933 anordnades två studiecirklar, en i hembygdskunskap med 9 deltagare. 
Dessa hade träffats tre gånger under året. Studiecirkeln i körsång hade 17 deltagare och hade 
träffats 44 gånger under året. Uppenbarligen var en del medlemmar deltagare i båda cirklarna 
samtidigt för det totala antalet medlemmar i studiecirkeln detta år är 23 personer, 9 manliga 
och 14 kvinnliga. Enligt en annan uppgift hade dock studiecirkeln 24 medlemmar 1932

 

169. 
Även detta år har cirkeln i körsång deltagit vid logens möten och festligheter.170

   Mellan åren 1934 och 1937 var körsång den enda studiecirkeln.
 

171

   I övrigt kan det nämnas att studiecirkeln åtminstone bitvis bedrev någon form av politiskt 
arbete, exempelvis utsågs på ett möte J. Th. Eklund att föra cirkelns talan i Stora Tuna 
kommunfullmäktige.
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   Biblioteksverksamheten var som sagt inte inledningsvis avgiftsfri för allmänheten, men kom 
så småningom att bli det. Under 1921 lånade biblioteket ut 99 böcker till olika låntagare. 
Detta var när det fortfarande var avgiftsbelagt för icke medlemmar att låna böcker där. Den 
mest frekvent utlånade boken hette ”Markens gröda” av Knut Hamsun och blev utlånad 18 
gånger under detta år. Även andra böcker som ”Kungen av Klondyke” av Jack London, ”I ny 
jord” av Ivan Oljelund, ”Rättfärdiggörelsen” av Fabian Månsson och ”Den odödliga elden” av 
H.G. Wells var ganska populära.

 Vid tiden för denna undersöknings genomförande tillhörde nämligen 
Domnarvet Stora Tuna kommun. 

173

   1928 lånade biblioteket ut sammanlagt 28 böcker. Dessa var bl.a. ”Innan vi började” av 
Marika Stjernstedt och Waldemar Swahn, ”Jörn Ull”, ”John Finkelman” av Jack London, 
”Åsa Hanna” av Elin Wägner och ”Bergsrådet på Lessebo” av Johan Alfred Göth.

 

174
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   Här nedan följer, för enkelhetens skull, en sammanfattning i de studiecirklar som 
anordnades av Domnarvet logerna 91 & 972 under denna tid, vad de behandlade samt hur 
många deltagare studiecirklarna hade. Notera att jag i tabellen endast tar med de studiecirklar 
som faktiskt genomfördes. De studiecirklar som planerades men ställdes in, exempelvis den 
om nykterhetslagstiftningen har lämnats därhän, samma sak med studiecirkeln i esperanto då 
det är oklart om den ägde rum. 
 
Studiecirklar som bedrevs i Domnarvet logerna 91 & 972: 
Arbetsår Studiecirklar under året Antal medlemmar 
1921-1922 Uppgift saknas 10 
1922-1923 Uppgift saknas 12 
1923-1924 Uppgift saknas 4 
1924-1925 Kommunalkunskap 6 
1925-1926 (Studieledarkurs) 7 
1926-1927 Uppgift saknas 7 
1927-1928 Engelska språket 9, varav 2 kvinnor 
1928-1929 Svensk litteraturhistoria 10, varav 2 kvinnor 
1929-1930 Ingen 10, varav 2 kvinnor 
1930-1931 Ingen 10, varav 1 kvinna 
1931-1932 Körsång 24, varav 10 kvinnor 
1932-1933 Hembygdskunskap & 

Körsång 
23, varav 14 kvinnor 

1933-1934 Körsång Uppgift saknas 
1934-1935 Körsång Uppgift saknas 
1935-1936 Körsång Uppgift saknas 
1936-1937 Körsång Uppgift saknas 
1937-1938 Uppgift saknas Uppgift saknas 
1938-1939 Uppgift saknas Uppgift saknas 
Tabell över studiecirklar och dess medlemmar vid logerna 91 & 972. Källa: Årsrapport för 
arbetsåren 1927-1937. 

6.1.2 Falu godtemplarorders teateramatörer 
Som framgår av namnet var detta en teatergrupp som inte sysslade med studiecirkelarbete i 
egentlig mening utan ägnade sig åt amatörteater. Den teaterverksamhet de bedrev skulle dock 
i viss mån kunna betecknas som en folkbildande verksamhet, och de var heller inte helt 
främmande för att anordna traditionella studiecirklar, även om detta av olika anledningar inte 
blev av. Mer om detta följer dock nedan. Med anledning av detta har jag valt att redovisa 
gruppens teateruppsättningar som folkbildningsarbete. 
   Ett exempel på att teatergruppen planerade att starta en mer traditionell studiecirkel var att 
frågan kom upp på årsmötet 1925, då man beslutade att anordna en studiecirkel i teaterhistoria 
med i första hand sällskapets medlemmar som deltagare, dock skulle även övriga intressenter 
få möjlighet att delta. Årsmötet uppdrog åt teaterchefen Sigge Jansson att försöka få till stånd 
ovan nämnda studiecirkel.175 Någon studiecirkel i teaterhistoria kom dock aldrig till stånd, av 
oklara anledningar.176

   Istället kom teatergruppens arbete mer att inriktas på de pjäser som sattes upp, vilka ju 
spelades för allmänheten och därför hade den fördelen att de nådde ut till en bredare publik än 
en traditionell studiecirkel. Teatergruppen verkar, under den tiden som sammanfaller med 
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undersökningsperioden i denna uppsats, ha spelat två pjäser per år. Exempelvis spelades två 
pjäser 1924 med titlarna ”Bröllopet på Solö” och ”Den fege lindansaren”.177 1925 hette de två 
pjäserna som spelades ”Kärlek på befallning” och ”Fädernegården”.178

   Som namnet på gruppen antyder bedrev de i huvudsak en lokal verksamhet, huvudsakligen i 
trakten kring Falun men de fick även andra uppdrag runt omkring i Dalarna. 1924 uppträdde 
teateramatörerna på följande platser: Korsnäs, Kungsgården, Smitholn, Hosjöholmen, 
Linghed, Mockfjärd, Heden, Svärdsjö, Domnarvet, Jörbo, Domnarvet (2:a ggr), Korsarvet och 
Kungsgården (2:a ggr).

 

179

   Falu teateramatörer var anslutna till IOGT:s ungdomsförbund SGU. Ett krav för att bli 
medlem i teaterföreningen var således att man även var medlem i SGU. Denna paragraf i 
föreningens stadgar skulle dock visa sig inte vara alldeles okontroversiell. En av 
teatergruppens medlemmar, Gösta Jakobsson, lämnade nämligen godtemplarna och blev 
därmed, enligt föreningens stadgar, också utesluten ur teatersällskapet. En uteslutning som 
han uppenbarligen hade svårt att acceptera. På sällskapets årsmöte den 14 september 1927 
yrkade därför ovan nämnde Jakobsson på att stadgarna skulle ändras så att även icke-
godtemplare skulle kunna bli medlemmar i teatersällskapet. Jakobsson motiverade detta med 
att han fortfarande såg sig själv som medlem då han medverkat i samtliga av sällskapets 
föreställningar. Något beslut i frågan uppnåddes dock inte, istället uppdrogs åt styrelsen att 
utreda frågan och inkomma med förslag till nästa årsmöte.
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   Det skulle dock dröja nästan ett år innan styrelsen behandlade frågan, detta skedde först på 
ett styrelsemöte den 19 september 1928. På detta möte beslutade styrelsen att rekommendera 
årsmötet att ett medlemskap i godtemplarorden även framgent ska vara ett krav för 
medlemskap i teatergruppen.

 

181

   Dagen efter att styrelsen avgett sin rekommendation i frågan, den 20 september, höll 
föreningen årsmöte. På årsmötet blev styrelsens förslag nedröstat och man beslöt att utträda ur 
SGU, eftersom det fanns ”medverkande som ej kunde uppföra sig godtemplarmässigt eller 
som det anstår en S.G.U: are”.

 

182 Beslutet att lämna SGU var inte helt okontroversiellt, det 
togs efter en ”livlig debatt” och några personer inlämnade också skriftliga reservationer mot 
förslaget.183

6.1.3 Falu godtemplares studiecirkelbibliotek 

 
   I och med utträdet ur SGU så bytte gruppen också namn till Falu teateramatörer. 
Verksamheten fortsatte ytterligare några år efter utträdet men i och med utträdet så räknades 
teatergruppen inte längre till nykterhetsrörelsen varför tiden efter 1928 inte kommer omfattas 
av undersökningen i denna uppsats. 
 

Det huvudsakliga materialet som finns bevarat för dessa nykterhetsloger, logerna 2286 
Dalmasen & 904 Dalpilen, rör i huvudsak den biblioteksverksamhet som bedrevs där. När det 
gäller källmaterial om själva studiecirkelarbetet är det inte lika utförligt. Det enda material 
som finns bevarat som direkt går att härleda till något studiecirkelarbete är en tidningsnotis 
om att Falu godtemplare hade deltagit i en gemensam bibliotekskurs med ABF på Brunnsviks 
folkhögskola. Kursen var dock inte allmän utan hölls endast för bibliotekarier och 
studieledare inom de båda förbunden. Ett trettiotal deltagare från de båda förbunden bevistade 

                                                 
177 Journal S.G.U. i Falun teateramatörer 1924-1925 & 1929-1930 
178 Ibid. 
179 Revisionsberättelse 1924 
180 Årsmötesprotokoll den 14 september 1927 
181 Styrelseprotokoll den 19/9 1928 
182 Årsmötesprotokoll den 20 september 1928 
183 Ibid. 
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kursen och Oscar Olsson från IOGT var där som föredragshållare och talade bland annat om 
samarbetet mellan biblioteks-, föreläsnings- och studiecirkelarbetet. Kursen hölls den 5-11 
juli någon gång under perioden 1930-1935, exakt årtal har inte gått att utröna.184

   Att logerna 2286 Dalmasen och 904 Dalpilen bedrev studiecirkelarbete råder det dock ingen 
tvekan om. Exempelvis diskuterades på ett biblioteksmöte 1930 möjligheten att anför skaffa 
beställda böcker snabbare än det dittills varit möjligt med hänsyn till studiecirklarnas 
behov.

 

185

   Biblioteksverksamheten i de båda logerna bestod av både vuxen och ungdomslitteratur
 

186, 
biblioteket fungerade också, åtminstone tidvis, som undervisningslokal för studiecirklarnas 
verksamhet.187 Boklånen var också avgiftsfria188 vilket bland annat kan avspegla sig i den 
stora mängden boklån som gjordes. Under perioden 1921-1922 gjordes exempelvis 2334 
boklån av 317 låntagare.189

Harry Blomberg 

 
   En fingervisning om vilka böcker som fanns i biblioteket får man om man studerar 
Dalpilens inköpslista av böcker från 1923. Följande böcker köptes in: 
 

Det glädjerika livet 
Ernst Didring Sigrid Persdotter Bjurcrona 
Dinah Maria Murlock Craik John Hallifax I/II 
Johan Falkberget En jarlaättling 
Knut Hamsun Segelfoss stad 
Knut Hamsun Siesta 
Maj Hirdman Människoträsket 
Ivar Ljungqvist Livets strid 
Patrick Mac-Gill Inför avgrunden 
Ester Blenda Nordström Tok-Konrad 
Otto Rung När vattnen sjönko 
- Vetenskapen och livet 1922 (tidsskrift) 
Pierre Villetard Bille och världsstormen 
Ernst Zahn Clari-Marie 
Ernst Zahn Lotte Esslinger 
Sigfrid Siwetz Ställverket 
Källa: Redogörelse för bokinköp till studiecirkel i logen nr. 904 Dalpilen 1923 
 
   Den andra logen i biblioteket, Dalmasen, köpte 1923 in följande böcker: 
 
Carl-Gustaf Armefeld Som fiskare och jägare 
Harry Blomberg Tiden och en människa 
Fanny Falkner August Strindberg 
John Galsworthy Förmöget folk 
John Galsworthy Familjen Free land 
Ragnar Jändel Vägledare 
Upton Sinclair Hundra procent 
August Strindberg En dåres försvarstal 

                                                 
184 Falu godtemplare: Skrifter under korrespondens 1930-1935 
185 Protokoll fört vid Falu biblioteksföreningars gemensamma sammanträde den 24 januari 1930 
186 Redogörelse för Falu godtemplarbibliotek 1926-1927 
187 Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logerna nr. 2286 Dalmasen och 904 Dalpilen för arbetsåret 1930 
188 Redogörelse för Falu godtemplarbibliotek 1921-1922 
189 Revisionsberättelse för logerna 2286 Dalmasen och 904 Dalpilen 1921-1922 
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August Strindberg Folkungasagan – Gustaf Vasa – Erik XIV 
August Strindberg Fagervik och Skamsund – Ordalek o. 

småkonst 
August Strindberg Inferno – Legender 
August Strindberg Kammarspel 
August Strindberg Kaspers Fettisdag – Påsk – Midsommar 
August Strindberg Komedier och enaktare 
August Strindberg Tal till svenska nationen 
August Strindberg Vid högre rätt 
Källa: Redogörelse för bokinköp till studiecirkel i logen nr. 2286 Dalmasen 1923 
 

6.1.4 Gustafs minne logen 455 
Precis som för de andra logerna hade Gustafs minne ett bibliotek knutet till sin verksamhet. 
Medlemmar i studiecirkeln lånade böcker gratis i biblioteket, för övriga kom en kostnad i 
samband med boklånen på 10 öre per band och 14:e dag.190 Logebiblioteket i Gustafs minne 
skiljde sig dock från övriga logebibliotek så till vida att bibliotekets resurser inte enbart 
utnyttjades av godtemplare. Exempelvis stod bibliotekets böcker till förfogande när Gustafs 
föreläsningsförening skulle anordna en föreläsning.191

   Vid en genomgång av de böcker som fanns i studiecirkelbiblioteket finner man att 
nykterhetsfrågan inte alls intar någon dominerande ställning i litteraturen. Enligt en katalog 
över Gustafs minnes biblioteks tillgängliga böcker (som tyvärr saknar årtal) finner man att 
biblioteksböckerna kan klassificeras enligt följande system: 4 böcker handlar om geografi, 3 
behandlar naturvetenskap, 12 filosofi och religion, 9 historia, 5 böcker står under diverse, 
skönlitterära verk finns det hela 82 volymer av emedan endast 4 böcker behandlar 
nykterhetsfrågan.

 

192

   Även inom logen Gustafs minne var det ett krav på medlemskap för att man skulle få delta i 
studiecirklarna.

 

193

   På studiecirkelns möte den 28 oktober 1923 fanns det flera förslag till diskussionsämne för 
nästa möte. Av de angivna förslagen: Bör en godtemplare dansa de moderna danserna som 
exempelvis jazz?, Hur ska man få logemedlemmar att punktligt besöka mötena? samt Vems är 
skulden att männen är flertalet som begagnar rusdrycker? Vann förslaget om hur man ska få 
logens medlemmar att punktligt besöka mötena. En av cirkelns medlemmar, Viktor Hansson, 
utsågs till att leda denna diskussion under studiecirkelns nästa möte.

 Studiecirkeln vid Gustafs minne arbetade så att man cirkelmedlemmarna 
träffades ett visst antal gånger per år. På varje träff bestämde man en föreläsning eller 
diskussionspunkt till nästa möte och sedan utsågs en person, oftast en medlem av 
studiecirkeln, att leda diskussionen eller hålla en föreläsning. 

194

   När studiecirkeln träffades nästa gång menade dock Hansson att frågan om hur man skulle 
få medlemmarna att komma i tid till mötena var svår att ha som en diskussionspunkt, han 
föreslog därför följande ändring: Är det en godtemplares plikt att försaka andra nöjen för att 
besöka mötena? Cirkelns medlemmar godtog detta ändringsförslag, man beslöt också att den 
följande diskussionen skulle utgöra ett svar på denna fråga.

 

195

   Efter att denna diskussion hade avslutats så vidtog en föreläsning. Edvin Björklund, som 
utsetts till föreläsare på föregående möte läste högt ur ”Jag skall fundera på nåt” av Gösta. 

 

                                                 
190 Redogörelse för logen Gustafs minnes bibliotek 1925-1926 
191 Redogörelse för logen Gustafs minnes bibliotek 1930 
192 Katalog öfver logen Gustafs minnes bibliotek 
193 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 28 oktober 1923 
194 Ibid. 
195 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 11 november 1923 
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Därefter läste Anna Eriksson ett stycke ur boken ”Hvarför Eva ej behövde en piga”, också den 
skriven av Gösta. Därefter beslöts att alla medlemmarna skulle hålla en föreläsning till nästa 
möte och att man nästa gång skulle börja läsa romanen196 av Dan Andersson.197

   Därefter påbörjades högläsning av Dan Anderssons roman, varpå cirkelmedlemmarna beslöt 
att till nästa möte söka utröna om cirkeln skulle hålla ett offentligt möte, öppet för 
allmänheten, med föredrag.

 
   Under nästkommande studiecirkelmöte blev det föreläsningar av följande personer: Anna 
Hansson läste Björbacka mor av Kerstin Hed, Anna Eriksson läste Ung kärlek av Kerstin 
Hed, Ivan Rohdin läste Hemkomsten av Carl Snoilsky, Edvin Björklund läste På vandring av 
Kerstin Hed, Viktor Hansson läste På väg till storskogen av Dan Andersson och Carl Eriksson 
läste Kvistigt av Johan Lindström Saxon. 

198

   Detta med offentligt föredrag följdes upp på nästkommande möte då Ivan Rohdin fick 
cirkelns uppdrag att ringa till kandidat H. Nordström för att söka få honom som föreläsare till 
något föredrag i januari månad 1924. Det konstaterades också på samma cirkelträff att Dan 
Anderssons roman skulle ta för mycket tid i anspråk om man hade högläsning ur den, därför 
bestämdes det istället att var och en skulle fortsätta läsa den enskilt.

 

199

   När studiecirkeln sedan träffades till samkväm hade kandidat Nordström lovat att hålla ett 
offentligt föredrag den 27 januari 1924, varvid studiecirkeln beslöt att även anordna en 
offentlig aftonunderhållning denna dag. Av de ämnen Nordström hade att välja på till 
föredraget, Gustaf Fröding och Erik Axel Karlfeldt med sång och Dan Andersson och Carl 
Larsson i By utan sång, enades studiecirkeln efter en viss diskussion om föredraget om 
Karlfeldt. Anna Eriksson utsågs att skaffa musik till kvällsunderhållningen. Under samkvämet 
bestämdes också att studiecirkeln skulle börja spela teater och att studiecirkeln under 
nästkommande år ska arbeta med kommunalkunskap och litteratur.

 

200

   När studiecirkeln sedan började arbeta med ämnet kommunalkunskap, gick det till så att 
man först träffades och läste några stycken ur ”Medborgarens bok del II” av Gustaf A. Aldén, 
för att sedan diskutera det man läst på första träffen.

 

201 Sedan, under den andra träffen, 
fortsatte man med högläsning ur ovan nämnda bok. Därefter anordnade studiecirkeln ett 
rollspel där man spelade upp en kommunalstämma Ivan Rohdin valdes till stämmans 
ordförande och de motioner som inlämnades handlade om höjd hundskatt, skatt på katter och 
införande av en ungkarlsskatt, för att bara nämna några. Utifrån den därpå följande 
diskussionen avgjordes sedan om motionerna skulle bifallas eller avslås.202

   Vid studiecirkelns nästa möte i februari togs frågan om en teaterafton återigen upp, försöken 
att anordna någon form av offentlig aftonunderhållning bordlades dock på grund av cirkelns 
dåliga ekonomi och allmänhetens brist på intresse.

 

203

   Övriga händelser som ägde rum i studiecirkeln under år 1924 var att man beslöt att börja 
läsa och diskutera ”Världshistorien”

 

204 vilket man sedermera också gjorde.205 Man bestämde 
vilka böcker som skulle köpas in till biblioteket,206 det diskuterades också om att ansluta 
studiecirkeln till Studiecirklarnas Förbund, dock bordlades frågan tills vidare.207

                                                 
196 Titeln på boken står inte utskrivet i protokollet (förf. anm.) 
197 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 11 november 1923 
198 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 25 november 1923 
199 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 16 december 1923 
200 Protokoll fört vid studiecirkelns samkväm den 28 december 1923 
201 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 6 januari 1924 
202 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 3 februari 1924 
203 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 29 mars 1924 
204 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 27 oktober 1924 
205 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 11 december 1924 
206 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 23 november 1924 
207 Ibid. 

 Dessutom 
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höll A.J. Andersson ett offentligt föredrag om Rätts- och tingsakter, till vilket även ”lagens 
medlemmar voro inbjudna”.208

   Under arbetsåret 1924-1925 arbetade studiecirkeln med att studera esperanto. Cirkelledare 
var Carl G. Eriksson och mötena hölls hemma hos medlemmarna. Under denna säsong hade 
studiecirkeln 15 medlemmar. Dessutom anordnade studiecirkeln samkväm med högläsning, 
deklamationer och sånger. Två offentliga tillställningar anordnades under denna period. I den 
ena tillställningen var återigen kandidat H. Nordström föredragshållare, den andra 
tillställningen hade ett mer blandat program.

 

209

   Under år 1926 skickade studiecirkeln en av sina medlemmar, Anna Eriksson, till att delta i 
en studieledarkurs i Storvik.

 

210 Man tog också upp den tidigare bordlagda frågan om 
medlemskap i Studiecirklarnas Studieförbund, varvid det beslöts att cirkeln skulle inträda i 
förbundet.211

   Studiecirkeln fick också möjlighet att anordna en extern föreläsning. På ett av cirkelns 
sammanträden upplästes nämligen ett cirkulär från Studiecirkelförbundet som påtalade att 
studiecirkeln hade rätt att ansöka om en betald föreläsningskurs. Frågan diskuterades på mötet 
varpå det bestämdes att lämna in en ansökan om att få till stånd en föreläsning i litteratur med 
rektor Karl Hedlund från Storvik som föreläsare.

 

212 Denna ansökan beviljades.213 Det 
bestämdes också att föreläsningen, som egentligen var en serie av sex olika föreläsningar, ska 
kosta 1 krona och 50 öre för allmänheten att delta i. De som bara ville delta i två av dessa 
föreläsningar behövde dock bara betala 60 öre. Det beslöts också att de två sista 
föreläsningarna skulle anordnas så att man kunde anordna en aftonunderhållning i anslutning 
till dessa.214

   Övrigt som kan vara värt att notera om studiecirkelns arbete var att det hölls högläsning ur 
Selma Lagerlöfs bok ”Mårbacka”.

 

215 Det meddelades också att föreläsningsserien i litteratur 
med rektor Karl Hedlund hade gått med en nettovinst av 72 kronor och 31 öre, ett resultat som 
hade gått över förväntan bra.216 Det framkom också förslag om att anordna en ny föreläsning 
med endera författaren Harry Blomberg från Borlänge eller doktor Holmström från Säter.217

   Under senare delen av undersökningsperioden, på 1930-talet, hölls bland annat studiecirklar 
i svenska och engelska språket 1932-1933. Cirkeln i engelska språket var en lingnaphone och 
grammofonskurs emedan studiecirkeln i svenska språket i huvudsak bestod av rättskrivnings- 
och kommateringsövningar.

 
Vad föredragen skulle handla om framgår dock inte. 

218

   Arbetsåret 1933-1934 anordnades också två studiecirklar, en i engelska språket, med samma 
upplägg som tidigare, och en i matematik. Kursen i matematik hade sammanlagt 15 
medlemmar och de träffades 29 gånger under perioden. Det de sysslade med var i huvudsak 
övningar med hela tal, decimalbråk, allmänna bråk, ränteberäkningar och parenteser. Dock 
meddelas det att cirkeln för omväxlings skull under några träffar även sysslat med 
rättskrivnings- och kommateringsövningar.

 

219

                                                 
208 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 23 november 1924 
209 Rapport från Gustafs studiecirkel under vintern 1924-1925 
210 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 13 februari 1926 
211 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 2 april 1926 
212 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 22 september 1926 
213 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 14 november 1926 
214 Ibid. 
215 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 28 december 1926 och den 1 februari 1927 
216 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 1 februari 1927 
217 Ibid. 
218 Rapport om studiecirklar 1930-1937 
219 Ibid. 
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   Under perioden 1934-1935 hölls två studiecirklar, en i svenska språket med 9 medlemmar 
och 12 träffar. Den andra kursen behandlade alkoholfrågan. Kursen hade 8 medlemmar och 
var en korrespondenskurs anordnad av Kooperativa förbundet. Kursen reviderades före jul 
och de gemensamma sammanträdena startade i januari.220

   Under det följande året, 1935-1936, anordnades ånyo kursen i alkoholfrågan. Även denna 
gång gick den som korrespondenskurs och hade nu 7 medlemmar. Detta var den enda 
studiecirkeln som anordnades under detta arbetsår. 1936-1937 anordnades en studiecirkel i 
förenings- och mötesteknik med 9 medlemmar och 21 träffar. Även detta var en 
korrespondenskurs anordnad av Hermods korrespondensinstitut.

 

221

Arbetsår 

 
För att göra det hela mer enkelt, och mer översiktligt, har jag här nedan sammanfattat 
årsrapporterna och andra rapporter om studiecirklarna i tabellform: 
 

Studiecirklar under 
året 

Antal medlemmar Anmärkning 

1921-1922 Mozarts liv och 
verksamhet 

11 10 möten under året 

1922-1923 Läsning tillsammans 
av skönlitteratur 

8 8 möten under året 

1923-1924 Kommunalkunskap 12 - 
1924-1925 Esperanto 14 - 
1925-1926 Esperanto 12 22 möten. Studierna 

fick avbrytas p.g.a. 
lärarens sjukdom. 
Försök att återuppta 
cirkeln efter 
sommaruppehållet.222 

1926-1927 Arbete i litteratur 
med anföranden och 
högläsning samt 
skrivning i svenska 
språket 

12 medlemmar 25 träffar under året 

1927-1928 Uppgift saknas 12 medlemmar - 
1928-1929 Räkning med hela 

tal, decimalbråk, 
allmänbråk, räkning 
med parenteser, 
ränteräkning samt 
rättskrivning 

10 medlemmar 15 möten. Planer på 
att starta en 
ungdomscirkel med 
Bertil Havberg, 
lärare på Lunnevads 
folkhögskola223 

1929-1930 Högläsning, 
diskussion och 
kritik224

10, varav 4 kvinnliga 

 

- 

                                                 
220 Rapport om studiecirklar 1930-1937 
221 Ibid. 
222 Under detta arbetsår anordnades dessutom en kurs om August Strindbergs författarskap med 10 möten. I 
samband med detta anordnades en föreläsning om ”Röda rummet” i anslutning till en fest. En studiecirkel i 
hembygdskunskap anordnades med 7 möten. Deltagarantalet för de två cirklarna tillsammans var 24 personer. 
Dessutom anordnades en specialkurs i bokföring på 30 timmar med 11 deltagare.  
223 Dessutom planerades en sommarutflykt och cirkeln hade under året även ansvarat för programmet på ett 
logemöte. 
224 Enligt årsrapporten har varje medlem ”i tur och ordning på våra möten fått läsa ett stycke ur en bok sedan har 
stycket diskuterats och läsaren har fått kritik för de fel som begåtts angående uttal och betoning m.m.” 
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1930-1931 Engelska språket 12, varav 2 kvinnor 1 möte 
1931-1932 Engelska språket 8, varav 4 kvinnor 10 möten 
1932-1933 Engelska & svenska 17, varav 10 kvinnor - 
1933-1934 Engelska & 

matematik 
17, varav 7 kvinnor - 

1934-1935 Alkoholfrågan & 
svenska 

14, varav 7 kvinnor Korrespondenskurs i 
alkoholfrågan 

1935-1936 Alkoholfrågan 7, varav 2 kvinnor Korrespondenskurs 
1936-1937 Förenings- & 

mötesteknik 
9, varav 4 kvinnor Korrespondenskurs 

via Hermods 
1937-1938 Uppgift saknas Uppgift saknas - 
1938-1939 Uppgift saknas Uppgift saknas - 
Översikt över studiecirkelarbetet i Gustafs minne logen 455. Källa: Årsrapporter 1921-1937 
samt Uppgift om studiecirklar 1930-1937 
 

6.1.5 Krylbo-Svensbo studiecirkelbibliotek 
Studiecirkeln i Krylbo-Svensbo hade, precis som så många andra studiecirklar under den här 
tiden, ett bibliotek knutet till sin verksamhet. Boklånen i biblioteket var öppna även för 
allmänheten.225

   Studiecirkeln i Krylbo-Svensbo var också förhållandevis aktiv, med regelbundna möten, 
enär det endast hölls två studiecirkelmöten under det första kvartalet 1921 och endast tre 
möten under hela detta år. De två första mötena under år 1921 innefattade endast högläsning 
ur Johan Lundqvists bok om Gustaf Fröding, anledningen till just detta upplägg under de två 
första mötena tycks ha varit att den dåliga närvaron inte medgav något annat upplägg, endast 
6 medlemmar deltog i dessa båda möten.

 

226

   Under det tredje studiecirkelmötet under 1921 var det även då högläsning som stod på 
programmet, Sylvia Henriksson läste ur Carl Larssons bok ”Åt solsidan”.

 

227

   Under det nästkommande året kom dock studiecirkelns arbete att bli betydligt mer intensivt. 
Exempelvis antogs på dess första möte för det nya året en helt ny studieplan, i vilket det 
bestämdes, efter en rekommendation från styrelsen, att starta en studiecirkel i 
litteraturhistoria. Studiecirkeln skulle bestå av ett antal föreläsningsserier om 
litteraturhistorien och redan under samma möte hölls den första föreläsningen i 
litteraturhistoria.

 

228

   Vid det följande mötet i studiecirkeln var mötesordföranden sjuk vilket ledde till att man 
fick välja en tillfällig mötesordförande. Eftersom mötesordföranden också var studieledare 
ledde detta till att man inte kunde hålla någon föreläsning i litteraturhistoria, som det var tänkt 
från början, utan istället läste Sylvia Henriksson ett föredrag som hållits av ledaren för det 
Teosofiska samfundet. Föredraget var en redogörelse för teosofins grunder samt ett försvar 
mot den kritik som riktats mot rörelsen. Diskussionerna om teosofin fortsatte sedan under 
kaffepausen då man diskuterade de österländska visdomsreligionernas grund kontra den 
gamla ”hederliga” lutherska trosläran. Den allmänna meningen bland cirkeldeltagarna var 
dock, att man inte borde verkar för en kollektiv övergång till det teosofiska samfundet förrän 
man hade sett hur rörelsen utvecklade sig.

 

229

                                                 
225 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 10 mars 1922 
226 Protokollsbok fört vid IOGT studiecirkelns-möten och styrelsens sammanträden 1908-1923 
227 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 6 maj 1921 
228 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 27 januari 1922 
229 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 24 februari 1922 
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   Cirkelarbetet fortsatte sedan under våren och framemot hösten började det åter diskuteras en 
studieplan för det kommande verksamhetsåret i studiecirkeln. Frågan behandlades 
ursprungligen på ett renodlat styrelsemöte, men bordlades där eftersom man ville att hela 
studiecirkeln skulle yttra sig om arbetsplanen.230 När studiecirkeln träffades enades man om 
att till nästa år välja svensk litteraturhistoria som huvudstudieämne. Man enades också om att 
arbetet skulle gå till så att det vid varje möte skulle utse en person som ansvarade för nästa 
mötesprogram.231

   Andra evenemang som tilldrog sig under hösten var bland annat studiecirklarnas 20-års 
jubileum. Detta skulle firas under ett logemöte och styrelsen för studiecirkeln bestämde att 
cirkeln skulle ansvara för programmet under detta möte. Det blev också bestämt att man 
skulle försöka få till stånd ett kortare föredrag över biblioteket och studiecirkelns 
utveckling.

 Detta var alltså en skillnad jämfört med tidigare år då cirkeln haft mera 
traditionella föreläsningar av studieledaren, nu skulle medlemmarna själva i större 
utsträckning ansvara för programmet. 

232

   Under de två nästkommande studiecirkelmötena det året höll enskilda medlemmar i 
studiecirkeln kortare föredrag om Johan Ludvig Runebergs diktning

 

233 samt om Vilhelm von 
Braums liv och diktning.234

   Något som är anmärkningsvärt är att denna studiecirkel, till skillnad mot de flesta andra i 
undersökningen, faktiskt inte hade som krav att man skulle tillhöra logen för att få bli 
medlem. Under arbetsåret 1921-1922 hade studiecirkeln nämligen en extern medlem som inte 
var medlem i nykterhetslogen. Cirkeln hade 16 medlemmar totalt, varav 7 av dessa var 
kvinnor och 8 var män.

 

235

   Det hölls 12 träffar i studiecirkeln under detta arbetsår. Hälften av dessa var föreläsningar i 
litteraturhistoria. Föreläsningarna behandlade, i kronologisk ordning, medeltidens litteratur, 
renässansen, 1700-talet, romantiken och naturalismen. De övriga cirkelmötena, som inte 
innehöll föreläsningar, bestod av högläsning ur olika böcker.

 

236

   1922-1923 hade studiecirkeln 9 manliga och 10 kvinnliga medlemmar. Ingen extern 
medlem fanns med den här gången. Studiecirkelns medlemsantal på 19 personer kan ställas i 
relation till studiecirkelbiblioteket som under detta år hade 145 låntagare. Under året hölls 6 
studiecirkelmöten, och ämnet var som tidigare nämnts svensk litteraturhistoria, vilket 
behandlades i tre föreläsningar under detta år. Förutom föreläsningarna förekom det 
högläsning ur diverse litteratur på mötena.

 

237

   Även nästkommande verksamhetsår var huvudämnet för studierna svensk litteraturhistoria, 
vilket behandlades i fyra föreläsningar under arbetsåret. Totalt hade man sex möten detta år 
och 18 medlemmar, 10 män och 8 kvinnor.

 

238

1924-1925: 9 män och 6 kvinnor

 
  Under perioden 1924-1929 låg studiecirkelarbetet lite på is och cirkeln arbetade under dessa 
år enbart som läsecirkel, vilket innebar att man hade högläsning ur litteratur på mötena, men 
att man inte hade något särskilt ämne att studera. Medlemsantalet under dessa år ser ut på 
följande sätt: 
 

239

                                                 
230 Protokoll fört vid studiecirkelns styrelsesammanträde den 10 oktober 1922 
231 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 10 november 1922 
232 Protokoll fört vid studiecirkelns styrelsesammanträde den 10 oktober 1922 
233 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 17 november 1922 
234 Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde den 1 december 1922 
235 Årsrapport 1921-1922 
236 Ibid. 
237 Årsrapport 1922-1923 
238 Årsrapport 1923-1924 
239 Årsrapport 1924-1925 
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1925-1926: 7 män och 5 kvinnor, 3 möten under året240

1926-1927: 5 män och 5 kvinnor, 5 möten under året
 

241

1927-1928: 5 män, 4 kvinnor och 1 extern medlem, 2 möten under året
 

242

1928-1929: 7 män, 3 kvinnor och 1 extern medlem, 2 möten under året
 

243

   1929 verkar det dock ha blivit en renässans för studiecirkelarbetet i Krylbo-Svensbo 
studiecirkelbibliotek. Den 11 september hölls första mötet, då det bestämdes att man skulle 
studera litteraturhistoria. Man fastslog dock ingen egentlig arbetsplan utan man enades om att 
på varje möte utse en medlem som ansvarade för nästa mötesprogram. Man hade under detta 
år 15 medlemmar.

 
 

244

   1930-1931 anordnades en kurs i engelska, där man använde sig av Nordstedts 
grammofonkurs som hjälpmedel. Medlemsantalet under detta år såg ut på följande sätt: 11 
medlemmar var män och 6 var kvinnor, dessutom hade cirkeln detta år hela 5 externa 
medlemmar, varav två av dessa var kvinnor.

 

245

   Under det följande året bedrevs ingen studiecirkelverksamhet
 

246 men däremot återupptogs 
verksamheten ånyo 1933. Under arbetsåret 1933-1934 anordnades nämligen en kurs i 
organisationskunskap. Då användes en redan färdigställd studieplan i ämnet för IOGT av Fritz 
Johansson. Man höll 8 föreläsningar i organisationskunskap under året och en medlem av 
nykterhetslogen fick storlogens stipendium för att delta i en studieledarkurs i historia som 
hölls på Vendelsberg i juni månad 1933. Cirkeln hade under detta arbetsår 6 manliga och 2 
kvinnliga medlemmar.247

   Den 26 april 1934 avvecklades studiecirkelverksamheten vid Krylbo-Svensbo 
studiecirkelbibliotek. Avslutningen hölls i samband med ett logemöte och cirkelns 
medlemmar ansvarade för programmet på detta möte. Det kom att bli studiecirkelns sista 
arbetsuppgift.

 

248

6.1.6 Nyhammar studiecirkelbibliotek 

 
 

Till Nyhammar studiecirkel fanns det även en biblioteksverksamhet kopplad. Detta bibliotek 
startade sin verksamhet 1907249 och verksamheten avsåg både vuxna och skolungdomar.250 
Avgiften för att låna böcker var fastställd till 5 öre per vecka och band.251 Biblioteket, som 
även fungerade som möteslokal252, var medlem i Studieförbundet.253

   Biblioteket hade år 1930 540 böcker
 

254, året därpå hade det utökats till 568 böcker. 
Biblioteket hade heller inga underavdelningar.255

                                                 
240 Årsrapport 1925-1926 
241 Årsrapport 1926-1927 
242 Årsrapport 1927-1928 
243 Årsrapport 1928-1929 
244 Arbetsplan för studiecirkeln 1929-1930 
245 Årsrapport 1930-1931 
246 Uppgift om studiecirklar 1930-1934 och 1936-1939 
247 Årsrapport 1933-1934 
248 Ibid. 
249 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1927-1928 
250 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1923 
251 Ibid. 
252 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek 15/4-31/12 1929 
253 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1924 
254 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1930 
255 Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1931 
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   Ingenting finns bevarat från själva studiearbetet men en redovisning av vilka böcker som 
köptes in till biblioteket 1931, kan även ge en liten uppfattning om vilken litteratur som lästes 
på studiecirklarna: 
 
Bokinköp till Nyhammar studiecirkelbibliotek 1931 
Gustaf Hedenvind Eriksson Ur en fallen skog 
Astrid Wäring Frosten 
Astrid Wäring Marja 
Gustaf Hedenvind Eriksson Från ödegården 
Gustaf Hedenvind Eriksson De förskingrades arv 
Johannes W. Jensén Himmulands historier 
Torsten Boberg Fjällmarkens folk 
Sven Kjersén Svenska gestalter 
Astrid Forsberg Tungor av eld 
Laura Petri Kroppar och själen 
Lars Hansen I Ipelsbergens våld 
Herman Landov De sju okända 
E.W. Sterner Bilkungens bana 
Karl Östman En fiol och en kvinna 
Karl Östman Den breda vägen 
Karl Östman Hunger 
Karl Östman En dansnatt 
Källa: Bokrevision för egna medel från studiecirkeln i logen nr. 621 Enighet 1931 
 

6.1.7 Repbäckens studiebibliotek 
När det gäller Repbäckens studiebibliotek så är materialet inte så omfattande. Det enda som 
finns bevarat är en förvärvskatalog från biblioteket. Bokbeståndet i Repbäckens 
studiecirkelbibliotek klassificerades på följande sätt: 
 
15 historiska verk 
1 läshandbok 
1 lexikon 
223 skönlitterära verk256

6.1.8 Svärdsjö studiecirkelbibliotek logen 1000 

 
 

Biblioteket i Svärdsjö startade sin verksamhet 1912. Det fanns två rum i biblioteket, ett rum 
var avsett som möteslokal emedan det andra uppläts åt studiecirkeln. Studiearbetet i Svärdsjö 
bedrev IOGT gemensamt med JUF (Jordbrukarnas Ungdomsförbund)257, vilka även hyrde in 
sig i godtemplarbiblioteket.258 1937 bytte biblioteket lokaler och fick gemensamt utrymme 
med Svärdsjö folkbibliotek i Svärdsjö missionsförenings lokal.259

                                                 
256 Förvärvskatalog för Repbäckens bibliotek 1922-1936 
257 Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logen nr. 1000 Vasaminne 1931 
258 Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logen nr. 1000 Vasaminne 1932 
259 Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logen nr. 1000 Vasaminne för arbetsåret 1937 

 
   Svärdsjö studiecirkelbiblioteks innehav av böcker klassificerades enligt följande system:  
 
8 böcker under allmänt   6 böcker om historia 
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5 böcker om religion   19 biografier 
11 böcker om filosofi   2 böcker om antropologi 
16 böcker om uppfostran och undervisning 13 böcker om geografi 
5 böcker om språkvetenskap  16 böcker om samhällsvetenskap 
3 böcker om litteraturvetenskap  18 böcker om nykterhetsfrågan 
239 skönlitterära böcker   12 böcker om ekonomi 
2 böcker om konst   83 barn- och ungdomsböcker 
10 böcker om medicin   9 böcker om naturvetenskap260

   Beträffande de studiecirklar som anordnades så hölls 1932-1933 en studiecirkel i sång och 
musik, samt ytterligare en studiecirkel för vuxna, vad denna handlade om specificeras 
emellertid inte.

 
 
   Nu bör det påpekas att siffran när det gäller nykterhetsfrågan mycket väl skulle kunna bli 
högre om man räknade på ett annat sätt, ty det finns böcker som handlar om, i en mera vid 
definition, nykterhet och alkohol även i de andra kategorierna. Dessutom finns det ytterligare 
en del böcker som inte alls berör nykterhetsfrågan men som likväl är skrivna av framstående 
författare inom nykterhetsrörelsen. 

261

   Under nästkommande verksamhetsår anordnades återigen studiecirkeln i sång och musik. 
Dessutom fanns det ytterligare 5 studiecirklar för vuxna att delta i.

 

262 1934-1935 förekom det 
tre studiecirklar, förutom studiecirkeln i sång och musik.263

   1935-1936 anordnades 1 cirkel i sång och musik, 5 studiecirklar för vuxna samt 1 
ungdomscirkel.

 

264 Året därpå hade antalet krympt till 1 vuxencirkel samt 1 cirkel i sång och 
musik.265 Situationen såg likadan ut även nästkommande år, då för övrigt en folkskollärare 
vid namn Albert Björklund var cirkelledare.266

   1938 hölls dessutom en korrespondenskurs i biblioteksskötsel för bibliotekspersonalen.
 

267 
Arbetsåret 1938-1939 hölls två studiecirklar för vuxna, samt ytterligare 1 i sång och musik.268

6.2 NTO-logerna 

 
 

6.2.1 Hovnäs studietempel 305 Viking 
Till studiecirkeln fanns, precis som i fallet med IOGT:s loger, ett cirkelbibliotek knutet till 
verksamheten. Biblioteket rymde både vuxen och ungdomslitteratur. Lånen var avgiftsfria för 
studietemplets medlemmar, övriga betalade 5 öre per vecka. Bibliotekariens bostad var 
inrymd i Hovnäs´ skola.269

   Beträffande den studieverksamhet som cirkeln bedrev så beslöt man under 1922 att försöka 
få igång en mer omfattande studieverksamhet, detta efter att cirkeln tidigare mest arbetat som 
läsecirkel.

 

270

                                                 
260 Katalog över logen nr. 1000 Vasa minnes studiecirkelbibliotek Svärdsjö 
261 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1932-1933 
262 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1933-1934 
263 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 194-1935 
264 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1935-1936 
265 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1936-1937 
266 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1937-1938 
267 Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logen nr. 1000 Vasa minne arbetsåret 1938 
268 Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1938-1939 
269 Redogörelse för studiecirkelns nr. 192 Vikings bibliotek arbetsåret 1921-1922 
270 Protokoll fört vid studietemplet 192 Vikings möte den 2 april 1922 

 Frågor som diskuterades på mötena under 1922 var bland annat om 



 42 

bildningsintresset var på retur hos den svenska ungdomen samt högläsning ur Bokstugan 
kring Viktor Rydbergs diktning.271

   Dessutom anordnades specialstudier i Viktor Rydbergs ungdom, publicistiska verksamhet 
samt prosadiktning och poetiska diktning. Specialstudier i vetenskaplig 
skriftställarverksamhet anordnades också under perioden 1921-1922. Det hölls dessutom en 
föreläsning om Johan Ludvig Runebergs biografi under året. Man anordnade totalt 4 enskilda 
och 3 offentliga träffar under perioden 1921-1922. Studiecirkeln hade totalt 9 medlemmar,

 

272 
enligt en annan källa var dock medlemsantalet 8.273 Man träffades varannan söndag klockan 
15 på eftermiddagen.274

   Under arbetsåret 1922-1923 hade studiecirkeln 9 medlemmar. Det anordnades 5 enskilda 
och 2 offentliga möten under denna period. Det hölls totalt 6 föreläsningar under året, 4 av 
dessa hölls av cirkelns egna medlemmar emedan 2 stycken hölls av främmande talare. Som 
exempel nämns i årsrapporten att en av dessa föreläsningar handlat om Viktor Rydberg. Den 
andra föreläsningen som nämns hölls av Pontus Vixner och hade titeln ”En Romresa”, denna 
föreläsning var dessutom illustrerad med skioptikonbilder.

 

275

   Någon årsrapport för arbetsåret 1923-1924 finns tyvärr inte bevarad, däremot en studieplan 
för samma verksamhetsår. I den studieplanen står det att läa att cirkeln planerade att återuppta 
sitt arbete den 1 oktober. Man planerade 6 träffar under året, samt att man skulle försöka 
träffas den första söndagen i varje månad. Beräknat ämne som studiecirkeln skulle handla om 
var Zacharias Topelius.

 

276

   Studiecirkeln om Topelius kom verkligen igång, det kan man läsa i verksamhetsberättelsen 
för nästa arbetsår. Man hade dock haft 5 möten och inte 6 som det ursprungligen var tänkt. 
Ytterligare en föreläsning hade hållits i studiecirkeln av en av dess medlemmar som hade 
handlat om brännvinsbruket i Dalarna under 1800-talet. Studiecirkeln hade under detta 
arbetsår 8 medlemmar.

 

277

   Under perioden 1925-1926 höll man fyra enskilda och två offentliga sammanträden. Man 
hade fortfarande 8 medlemmar i studiecirkeln.

 

278 Under nästkommande verksamhetsår hölls 4 
enskilda och 1 offentlig sammanträde, medlemsantalet var det samma som året innan.279

   Under året 1927 gjordes försök att få till stånd en uppryckning av studiecirkelarbetet, som 
tidvis legat nere. Det beslöts exempelvis att man skulle försöka ordna en studieafton i 
månaden som skulle innehålla föreläsningar och samtal om de mest framstående svenska 
författarna. Den författare som det börjades föreläsa om var Selma Lagerlöf, och redan samma 
möte som detta blev bestämt anordnades den första föreläsningen om Selma Lagerlöfs 
födelse, barndom och barndomshem. Därefter läste Anna Östling en berättelse ur 
författarinnans ”Kristuslegender”, Den heliga natten.

 

280

   Under det nästkommande mötet repeterades det som tidigare sagts om författarinnan. 
Dessutom hölls en föreläsning om Selma Lagerlöfs diktning. Berättelsen ”En liten herrgård” 
ur Nils Holgerssons underbara resa lästes också högt på mötet. Mötet avslutades med att man 
sjöng Ack Värmeland du sköna.

 

281

                                                 
271 Protokoll fört vid studietemplet 192 Vikings möte den 13 april 1922 
272 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1921-1922 
273 Studieplan för studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1921-1922 
274 Ibid. 
275 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1922-1923 
276 Studieplan för studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1923-1924 
277 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1924-1925 
278 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1925-1926 
279 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1926-1927 
280 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 19 november 1927 
281 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 27 november 1927 
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   Under de kommande mötena som studiecirkeln anordnade hölls nya föreläsningar om Selma 
Lagerlöfs levnad282 och hennes böcker.283 Dessutom lästes hennes böcker ”Mors porträtt” och 
en berättelse om dalfolken i Jerusalem högt på mötena.284

   Studiecirkeln hade under året 8 medlemmar, man anordnade 1 offentligt och 7 enskilda 
möten. Studieledare var lärarinnan Anna Lundborg.

 

285

   När man var färdig med att studera Selma Lagerlöf så gav man sig istället i kast med Viktor 
Rydberg. På de nästkommande mötena hölls en föreläsningsserie om hans liv och leverne. 
Föreläsningarna behandlade hans födelse och uppväxtår,

 

286 hans studietid,287 hans vistelse i 
Lund och hans studentexamen där samt hans Göteborgsvistelse och obestämda 
framtidsplaner,288 hans anställning på Göteborgs handelstidning289 samt hans resa till Rom.290 
Förutom föreläsningarna om hans liv lästes olika dikter av honom på studiecirkelns möten, 
bland annat ”Romerska sägner”291 och ”Träsnittet i psalmboken”.292 Man anordnade totalt 8 
möten under året och man hade 8 medlemmar i studiecirkeln.293

   Under nästkommande arbetsår hade man också 8 medlemmar, man hade 6 enskilda 
sammanträden inom studiecirkeln varav 5 av dessa sammanträden innehöll föreläsningar, 
ämnet för dessa specificeras dock inte.

 

294

   Därefter verkar studiecirkelns arbete av någon okänd anledning upphört. Under perioden 1 
april- 31 december 1930 hade man 5 medlemmar och tre möten hölls under året.

 

295 Året därpå 
var medlemsantalet detsamma och man anordnade 4 möten.296 1932 hade man 5 medlemmar 
och två möten under året.297

Det enda som för närvarande uträttas inom cirkeln är biblioteksrörelse. Men då inga anslag numera beviljats för 
enbart biblioteksverksamhet vare sig av Studieförbundet, distrikt eller landsting, och utsikt att inköpa böcker för 
egna medel är ytterst ringa, torde även biblioteksrörelsen i en snar framtid komma att lida obotlig skada. Det är 

föga hugnesamt då man vederlagt ett betydande arbete för att odla läslusten hos dagens ungdom.

 Medlemsantalet för år 1933 var också 5 medlemmar, dessutom 
finns följande text att läsa i årsrapporten detta år: 
 

298

   Under åren 1934-1937 hade cirkeln fortfarande 5 medlemmar, men man fortsatte att endast 
bedriva biblioteksrörelse.

 
 

299

 6.2.2 NTO studietempel 211 Syskonringen Insjön 

 
 

Något arbete om själva studiecirkeln finns inte bevarat vad gäller studietemplet 211 
Syskonringen i Insjön. Däremot en förteckning över inköpta böcker till studiebiblioteket. Som 
urval kommer här att redovisas de böcker som köptes in 1939: 
                                                 
282 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 5 februari 1928 
283 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 19 februari och 10 april 1928 
284 Ibid. 
285 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1927-1928 
286 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 24 november 1928 
287 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 8 december 1928 
288 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 17 februari 1929 
289 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 3 mars 1929 
290 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 17 mars 1929 
291 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 10 februari 1929 
292 Protokoll fört vid studiecirkelns möte den 27 januari 1929 
293 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1928-1929 
294 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1929-1930 
295 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking 1 april-31 december 1930 
296 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking 1931 
297 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking 1932 
298 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking 1933 
299 Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking 1934, 1935 och 1937 
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Inköp av böcker till NTO Studietempel 211 Syskonringen Insjön 
Georg Brochman Människan och maskinen 
William Adam Simonds Thomas Edison 
Erik Nyström Det underbara Kina 
John Petersson Det säregna Japan 
Olavi Paavolainen Flykten till en ny värld 
Håkan Mörne Väderbitet sagoland 
Attilio Gatt Urskogens sång 
F.A. Voight Given kejsaren 
Gunnar Kassman Jag är alkoholist 
Källa: Bokförteckning 1919-1950: Mottagna böcker 1939 
 

6.2.3 Borlänge studietempel 72 Hoppets framtid 
Studietemplet Hoppets framtid i Borlänge anordnade somliga föreläsningar gemensamt med 
Borlänge föreläsningsförening. Detta kan man läsa om i ett styrelseprotokoll då Br. Olsson 
uppmanade studietemplets medlemmar att i så stor utsträckning det var möjligt även närvara 
vid föreläsningar som anordnades av Borlänge föreläsningsförening.300 Det var även ett krav 
att man skulle vara medlem i nykterhetslogen för att få delta i studiecirkelns arbete.301

   Studietemplet Hoppets framtid hade ett upplägg på sina möten som i viss mån skiljde sig 
från andra studiecirklar som undersökts i uppsatsen. Ty emedan de flesta studiecirklar enbart 
ägnade sig åt högläsning på sina möten så ägnade sig studietemplet Hoppets framtid i mycket 
större utsträckning åt en kombination av högläsning och diskussionsfrågor på sina möten. 
Exempelvis diskuterades på ett möte frågan om vilken nytta man hade av kvinnorna inom 
studietemplet. Denna diskussion blev dock så livlig att man inte kunde nå en enighet första 
gången den diskuterades utan den fick bordläggas till nästa möte.

 

302 Vid nästkommande möte 
avskrevs emellertid frågan utan vidare debatt.303 En annan fråga som avhandlades vid mötet 
den 30 januari 1921 var att Gustav Eriksson som underhållning läste en berättelse om 
amerikansk reklam.304

   På ett februarimöte som studiecirkeln höll samma år framkom ett förslag om att anordna en 
månskenspromenad till något närliggande tempel. De mest aktuella förslagen på utflyktsmål 
utgjordes av Buskåker och Aspeboda. Styrelsen fick i uppdrag att avgöra vilken av dessa orter 
som utflyktsmålet skulle gå till.

 

305 Valet föll på Aspeboda och på ett möte lite senare under 
året meddelade styrelsen att de anskaffat två bilar till färden. Dessa bilar hade plats för tjugo 
personer och priset för utflykten fastställdes till femtio kronor per person.306 Alex 
Kyppengren fick i uppdrag att kontakta TO i Aspeboda och få besked om en lämplig tidpunkt 
för avresan. Därefter lästes, som en avslutning på mötet, dikten ”Jan Ersa i Pär Pärsa” av 
Gustaf Fröding.307

   Detta med att samarbeta med andra föreningar inom nykterhetsrörelsen verkar ha varit något 
ganska signifikant för just Hoppets framtid. Redan på nästa möte diskuterades nämligen 
huruvida det skulle anordnas kamratmöten och gemensamma tillställningar med Buskåkers 

 

                                                 
300 Protokoll fört vid studietemplets möte den 22 januari 1921 
301 Ibid. 
302 Protokoll fört vid studietemplets möte den 30 januari 1921 
303 Protokoll fört vid studietemplets möte den 19 februari 1921 
304 Protokoll fört vid studietemplets möte den 30 januari 1921 
305 Protokoll fört vid studietemplets möte den 19 februari 1921 
306 Protokoll fört vid studietemplets möte den 5 mars 1921 
307 Ibid. 
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och Gustafs studietempel. En kommitté på två personer bildades för att utreda frågan vidare. 
Därefter läste Elin Hagberg en bit ur tidningen ”Bad i hemmet” varpå mötet avslutades.308

   I oktober upptogs sedan studiecirkelarbetet med en större intensitet än tidigare. På ett möte 
den 1 oktober 1921 diskuterades nämligen hur templet skulle arbeta denna säsong. John 
Kyppengren framlade ett förslag om att starta två studiecirklar, en i matematik och en i sång. 
Det blev beslutat att två personer skulle utnämnas för att undersöka förutsättningarna för att 
anordna sådana kurser samt ta emot intresseanmälningar till dem.

 

309

   Andra begivenheter som ägde rum under mötena denna höst var att man hade högläsning ur 
dikter av Gustav Fröding

 

310, man försökte få till stånd en lokal för studiecirklarna, vilket 
uppenbarligen inte fanns, ty av ett styrelseprotokoll framgår det att en kommitté på tre 
personer bildades för att underhandla med byggnadsföreningens styrelse om en lokal till 
studiecirklarna.311

   Två diskussionsämnen debatterades också i studiecirkeln denna höst. Den ena frågan 
handlade om huruvida dansen var skadlig för föreningslivet eller ej.

 

312 Den andra 
diskussionsfrågan handlade om hur det interna arbetet inom studietemplet bedrevs.313 
Dessutom anordnade styrelsen under hösten en landskapsafton.314

   Någon gång i början av år 1922 bildades också ett musikkapell inom studietemplet. Det är 
en inte alltför långtgående slutsats att tänka sig att detta musikkapell bildades i sambans med 
studiecirkeln i sång som hade anordnats föregående höst. Musikkapellet drog uppenbarligen 
in lite pengar för på ett möte diskuterade studiecirkeln, på inrådan av Gustav Eriksson, om de 
pengar kapellet drog in skulle tillfalla studiecirkeln eller kapellet. Det blev beslutat att 
förtjänster från kapellets verksamhet skulle tillfalla kapellet.

 

315

   Det var inte bara ett musikkapell som studiecirkeln hade bildat under denna tid. Även en 
gymnastikklubb hade bildats genom studiecirkelns försorg. På ett möte diskuterades huruvida 
det skulle beviljas extra anslag till gymnastiklubben för att täcka deras hyreskostnader i den 
kommunala mellanskolans gymnastiksal, där de var inhysta. En annan fråga som rörde 
gymnastikklubben, som var betydligt mer kontroversiell, rörde det faktum att en del personer 
som inte var medlemmar i NTO önskade inträde i klubben. Att denna fråga var kontroversiell 
visar inte minst det faktum att det faktiskt var ett krav att tillhöra en nykterhetsloge för att bli 
medlem i studiecirkeln Hoppets framtid. En diskussion om detta utbröt på mötet men något 
resultat uppnåddes inte, istället beslöts det att hänskjuta frågan till gymnastikklubbens styrelse 
för att den skulle avgöras där.

 

316 På samma möte blev det också beslutat att studiecirkeln i 
fortsättningen skulle lägga mer vikt på underhållning än på diskussion av olika frågor på 
mötena.317

   Försök att anordna en studiecirkel i svenska språket gjordes också under detta år. Det skulle 
emellertid inte visa sig vara helt oproblematiskt. I början visade det sig nämligen att det var 
svårt att hitta lärare till kursen, varpå två personer utnämndes för att försöka anskaffa en 
lärare.
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308 Protokoll fört vid studietemplets möte den 18 mars 1921 
309 Protokoll fört vid studietemplets möte den 1 oktober 1921 
310 Protokoll fört vid studietemplets möte den 27 oktober och den 12 november 1921 
311 Protokoll fört vid studietemplets möte den 10 december 1921 
312 Protokoll fört vid studietemplets möte den 12 och den 26 november 1921 
313 Protokoll fört vid studietemplets möte den 10 december 1921 
314 Protokoll fört vid studietemplets möte den 12 november 1921 
315 Protokoll fört vid studietemplets möte den 4 februari 1922 
316 Protokoll fört vid studietemplets möte den 4 mars 1922 
317 Ibid. 
318 Protokoll fört vid studietemplets möte den 16 mars 1922 

 När detta väl var gjort visade det sig emellertid att av de tjugo personer som hade 
anmält sig som deltagare till kursen var endast tre av dessa beredda att genomgå hela kursen. 
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Det blev därför bestämt att man skulle vänta med att anordna studiecirkeln i svenska till på 
hösten.319

   Den musikkår som tidigare hade bildats inom studietemplet upplöstes också på detta möte. 
Y. Tallberg, som var den som föredrog frågan, förklarade att han inte riktigt visste varför 
musikkåren hade upplösts men att det ”troligtvis var något som länge legat under och grott 
och nu fick passande tillfälle utbryto”.

 

320 Ytterligare en fråga som bestämdes på detta möte 
var att studietemplet skulle betala fem kronor på insamlingskorten för förbudsagitation, med 
anledning av den stundande folkomröstningen.321

   Under år 1922 avslutades också studiecirkeln i räkning
 

322, däremot fick studiecirkeln i 
parlamentarisk ordning och skick inställas av oklar anledning. Tanken var nämligen att den 
skulle starta på hösten 1922.323 Därefter verkar studiecirkelns arbete ha varit något vilande. På 
ett oktobermöte samma år framlade nämligen Alrick Hiller ett förslag om att studiecirkeln 
skulle starta sin verksamhet igen. Studietemplet beslöt att skicka ut namnlistor där de som var 
intresserade av att delta i någon av kurserna matematik, högläsning och parlamentarisk 
ordning och skick fick anmäla sitt intresse.324

   Intresset för att delta i de olika ämnena var uppenbarligen varierande. Det var endast 
studiecirkeln i matematik som fick så många anmälningar att den kunde upptas efter 
årsskiftet. Trots detta diskuterades om det skulle göras försök att återuppta studiecirklar även i 
andra ämnen. Det beslöts att utse en kommitté på två personer som skulle undersöka detta.

 

325 
Vid nästkommande möte meddelade Gustav Eriksson att en studiecirkel i engelska kunde 
bildas efter årsskiftet och att studieledare skulle bli Joel Bark.326 Båda dessa studiecirklar blev 
dock kortvariga, de upphörde redan i april.327

   På cirkelns allra första möte diskuterades frågan om att anskaffa material till studiecirkeln, 
bland annat lösa ark till att skriva protokoll. Gustav Eriksson fick i uppgift att ombesörja 
detta. Den fråga som sedan diskuterades i studietemplet, nämligen om dans var skadlig för 
föreningslivet, diskuterades också på detta möte.

 
   Som tidigare nämnts anordnades tidvis en studiecirkel i parlamentarisk ordning och skick. 
Denna studiecirkel förde egna protokoll, vilka finns bevarade, nedan ska endast kort 
redogöras för cirkelns verksamhet. 

328

   Under nästa möte som anordnades i denna studiecirkel diskuterades frågan ”Vad kan man 
fodra av oss i det allmänna livet som varande människa och templare”. Det konstaterades 
dock att frågan var så omfattande och svår att diskutera att den snävades in till att handla om 
templarnas uppförande istället.

 

329

   Frågan som diskuterades på nästkommande möte var ”Hur bör en nykter och tänkande 
ungdom tillvarata sin fritid”. Efter en stunds diskussion antogs följande uttalande som mötets 
mening: ”Att templets medlemmar böra så vitt är dem möjligt att icke låta biografen och 
andra mindre värda nöjen hålla dem borta från templets möten, utan istället försöka var och en 
att få mötena så trevliga som möjligt att de med framgång uppta konkurrensen med andra 
nöjen”.
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319 Protokoll fört vid studietemplets möte den 1 april 1922 
320 Ibid. 
321 Protokoll fört vid studietemplets möte den 1 april 1922 
322 Protokoll fört vid studietemplets möte den 26 maj 1922 
323 Protokoll fört vid studietemplets möte den 29 april 1922 
324 Protokoll fört vid studietemplets möte den 28 oktober 1922 
325 Protokoll fört vid studietemplets möte den 19 december 1922 
326 Protokoll fört vid studietemplets möte den 27 december 1922 
327 Protokoll fört vid studietemplets möte den 8 april 1923 
328 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 17 november 1921 
329 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 24 november 1921 
330 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 22 december 1921 
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   Studiecirkeln i parlamentarisk ordning och skick arbetade så att de alltid hade en fråga att 
diskutera på varje möte och efter diskussionen försökte de, i den mån det var möjligt, att enas 
kring en gemensam resolution som mötet kunde ställa sig bakom. Exempel på andra frågor 
som diskuterades i denna studiecirkel var: Vilket anspråk ställer templet på sina 
medlemmar?331, Är alla anspråk på en templare uppfyllda då han är nykter?332, Är 
rusdrycksförbudet till någon nytta eller skada?333 Samt vilka bör tillhöra nykterhetsfolket, de 
som röstade för eller emot ett förbud?334

   Dessutom diskuterades inom denna studiecirkel förslag på att starta studiecirklar i 
esperanto, tyska, engelska och svenska.

 

335

6.2.4 Korsnäs studietempel 88 Korsnäs framtid 

 Cirkeln i svenska språket diskuterades ju också, 
som tidigare nämnts, inom studietemplet och studiecirkeln i engelska kom ju sedan att starta 
sin verksamhet. Hur det gick med förslagen på studiecirklar i tyska och esperanto går dock 
inte att utläsa utifrån det material som finns bevarat. 
 

Studietemplet Korsnäs framtid skiljer sig markant från andra studietempel i denna 
undersökning. Inte minst genom att detta studietempel faktiskt hade både ett barn- och ett 
ungdomstempel. Dessa har dock medvetet utelämnats i uppsatsen eftersom det endast är 
studiearbetet som jag kommer att undersöka, och dessa tempel bedrev inget egentligt 
studiearbete utan anordnade mest sociala aktiviteter. 
   När studiecirkeln i Korsnäs framtid träffades så hade man oftast högläsning ur olika böcker. 
Bland annat lästes på ett möte högt ur boken ”Strindberg som nykterhetsagitator” av Otto 
Robert Wangson, varpå en debatt om detta följde.336

   Under detta år diskuterades också frågan om studiecirkeln skulle anordna en fingerad 
kommunalstämma. Det beslöts dock att denna skulle uppskjutas till efter 
folkhögskolekursen.

 

337 Uppenbarligen hade studiecirkeln något slags samarbete med 
folkhögskolan för på samma möte diskuterades nämligen om cirkeln skulle göra något anslag 
till folkhögskolekursen. Man fann det dock inte vara nödvändigt då kursbestyrelsen inte 
begärt något anslag av enskilda studiecirklar utan endast av moderföreningar som 
studiecirklarna tillhörde.338

   En fråga som diskuterades i studiecirkeln detta år var huruvida en skarpskytt kunde anses 
vara en god tempelmedlem. Efter en stunds diskussion enades man om att en skarpskytt inte 
kan vara en god tempelmedlem

 

339 då skytteföreningarnas program står i fullständig 
motsättning till templarordens program.340

   Frågan om den fingerade kommunalstämman togs upp igen på ett möte 1925. Då beslöts det 
att styrelsen skulle anordna en kommunalstämma så snart som möjligt. Även frågan om en 
studiecirkel i svenska språket behandlades, men det beslöts att slopa detta till hösten till 
förmån för en studiecirkel i kommunalkunskap.

 

341

                                                 
331 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 9 februari 1922 
332 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 16 februari 1922 
333 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 30 december 1922 
334 Ibid. 
335 Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte den 23 februari 1922 
336 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 22 januari 1924 
337 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 5 februari 1924 
338 Ibid. 
339 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 26 mars 1924 
340 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 6 maj 1924 
341 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 11 oktober 1925 

 Mötet avslutades med att Gunnar Lindén 
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uppmanade medlemmarna att så mycket som möjligt representera cirkeln under den 
stundande folkhögskolekursen den 18-31 oktober.342

6.3 TO-logerna 

 
 

6.3.1 Stora Tuna studietempel logen 142 Fridsbaneret 
Den verksamhet som bedrevs inom studiecirkeln i Stora Tuna studietempel var övningar i 
diskussion (som jag kommer att återkomma till), uppläsning och deklamation samt ledning av 
mötena. 1921 företogs bland annat en utflykt till Solklinten343 och 1922 hölls föreläsningar 
om Jack London och Abraham Lincoln.344

   När det gällde diskussionen på mötena så var det så att man till varje möte hade en punkt att 
diskutera. Bland annat diskuterades varför kvinnan inte bär samma klädesdräkt som mannen, 
här antog studiecirkeln en resolution som lydde att kvinnan är mer konservativ än mannen, 
därför bär hon fortfarande samma klädesdräkt som i forntiden.

  

345 Det diskuterades också vem 
som skadar templet mest, en supig man eller en slarvig kvinna, mötet var delade i denna 
ståndpunkt, några menade att den supiga mannen skadade templet mest, medan andra 
framhöll åsikten att båda var lika illa.346 Andra frågor som diskuterades var vad den stora 
ansättningen av medlemmar inom nykterhetslogerna berodde på. Frida Törnqvist var den enda 
som yttrade sig i frågan, och hon menade att många medlemmar går med i ett 
nykterhetstempel i yngre år, för att sedan få nya intressen då de blir äldre.347

   Ytterligare en diskussionsfråga som diskuterades på ett möte var om studiecirkeln kunde 
göra något för templet. Här ansåg några medlemmar att mötena i templet ofta var långa och 
tradiga, och att det borde bli mer underhållning, men menade samtidigt att den ”roliga” biten 
var svår att få varje gång. Frida Törnqvist menade att intresset för att delta i 
tempelverksamheten hade svalnat sedan spritförsäljningen i Buskåker upphörde. Då hade folk 
på nära håll kunnat se rusdryckernas förbannelse men nu var det svårt att hålla diskussionen 
igång under mötena.

 

348

   Det förekom även uppläsningar på mötena, exempelvis lästes ”Bergslagstroll” av Fröding 
vid ett tillfälle och på samma möte uppläste en av medlemmarna, Frida Törnqvist, en skrift 
med titeln, ”Vad är teosofi”.

 

349 På ett annat möte diskuterades vilka nöjen som är bäst. Frida 
Törnqvist menade att samtal och läsning är bra nöjen. Hennes bästa nöje någonsin var dock 
några dagars vistelse i en fäbod en midsommar. Karl Hagman menade att de bästa nöjena var 
sådant som inte lämnade tråkigheter dagen efter. Arvid Falberg menade att det var roligast om 
vardagarna när man kunde språka med bondgubbarna i butiken samt under någon ledig stund 
titta på förbigående vackra flickor.350

                                                 
342 Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte den 11 oktober 1925 
343 Rapport från templet 142 Fridsbaneret studiecirkel omfattande de tre första kvartalen 1921 
344 Rapport från templet 142 Fridsbaneret studiecirkel omfattande de tre första kvartalen 1922 
345 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 12 januari 1921 
346 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 16 april 1921 
347 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 22 oktober 1921 
348 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 5 november 1921 
349 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 2 april 1921 
350 Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte den 19 november 1921 
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion kring uppsatsens frågeställningar 
Den första frågan i problemformuleringen handlade om vad studiecirklarna hade för innehåll. 
Givetvis skiljer sig innehållet något åt över tid samt mellan de olika logerna. Dock är 
likheterna betydligt större än olikheterna och vissa ämnen för studiecirklarna återkommer så 
gott som frekvent inom alla loger. 
   Det i särklass vanligaste ämnet för en studiecirkel rör litteraturhistoria i någon form. Alla 
loger där material finns bevarat har erbjudit, eller funderat på att erbjuda, en studiecirkel i 
litteraturhistoria vid åtminstone ett tillfälle. Oftast är det dessutom svensk litteraturhistoria 
som avses. 
   Ronny Ambjörnsson skriver att man i logen Skärgårdsblomman ofta träffades och hade 
högläsning ur en gemensam litteratur. Vid en komparation mellan hans resultat och 
nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet i Dalarna under perioden 1921-1939 så kan man 
konstatera att detta är något som även stämmer väl överens på mitt eget undersökta material, 
ty även här träffades de och hade högläsning för varandra ur olika böcker. 
   Även föreläsningar hölls det i studiecirklarna under denna period. Precis som fallet verkar 
vara med de studiecirklar som anordnades så handlar de flesta föreläsningar om olika 
författare, t.ex. Jack London, Johan Ludvig Runeberg och Viktor Rydberg. Undantag 
förekommer naturligtvis, ett sådant exempel är när Pontus Vixner i Hovnäs studietempel 305 
Viking håller ett föredrag över en Romresa, detta exempel är dock intressant i sig själv 
eftersom det går att relatera till Ambjörnssons undersökning om att föredrag över fingerade 
resor blev allt vanligare. Huruvida Pontus Vixners resa till Rom var fingerad eller verklig 
framgår dock tyvärr inte av protokollen. 
   Vad betydde det då att så många föreläsningar hade anknytning till svenska författare? Flera 
tidigare forskare har varit inne på att nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet tjänade till att 
fostra demokratiska samhällsmedborgare. Detta är gott och väl, och det skulle kunna förklara 
de studiecirklar som anordnades i kommunalkunskap och parlamentarisk ordning och skick. 
Särskilt intressant blir tanken att nykterhetsrörelsen skulle fostra demokratiska 
samhällsmedborgare om man betänker det faktum att min undersökningsperiod sammanfaller 
med tiden närmast efter den allmänna rösträttens införande. Om man betänker de slutsatser 
som Torkel Jansson påvisade, att medlemmarna i nykterhetsrörelsen knappast tillhörde 
samhällets överklass utan snarare den undre medelklassen, så innebär detta att många 
medlemmar i min undersökning bara ett decennium tidigare inte hade rösträtt. Att de då ändå 
anordnar studiecirklar i kommunalkunskap och parlamentarisk ordning och skick visar på ett 
samhällsintresse och trots att de varit utestängda från tidigare inflytande ändå vill vara med 
och påverka samhällsutvecklingen. 
   Detta resonemang leder vidare till frågan jag tidigare formulerade: vad betydde det att så 
många föreläsningar hade anknytning till svenska författare? Vi ska komma ihåg att denna 
tidsperiod inte bara var en tid för allmänna rösträttsreformer. Det var också en tid då man var 
betydligt mer nationellt medveten än idag. Som Emma Pettersson påvisade i sin uppsats så 
ansågs det allmänt att hembygdskunskap var ett bra ämne att hålla en studiecirkel i, vilket är 
ett tecken på nationell medvetenhet. Samuel Edquist skriver också att många föreläsningar 
och studiecirklar behandlade svensk historia och litteraturhistoria. Detta stämmer delvis in på 
min egen resultatredovisning. Det fanns ingen föreläsning som handlade om svensk historia i 
allmänhet men väl om svensk litteraturhistoria. Att så många föreläsningar handlade om 
svenska författare, exempelvis Runeberg, Rydbeck och Fröding skulle alltså kunna vara ett 
uttryck för att försöka skapa en nationell medvetenhet hos arbetarklassen, för det var ofta 
arbetarklassen det handlade om. 
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   Ambjörnsson skriver också om logen Skärgårdsblomman att det blev vanligt med 
diskussionsämnen på mötena. Även detta stämmer in på min egen undersökning. Det går dock 
att konstatera att betydligt fler diskussionsämnen än studiecirklar och föreläsningar berörde 
nykterhetssaken, antingen direkt eller indirekt. Oftast handlade diskussionerna om en hur en 
god templare bör vara, ett återkommande tema för många diskussioner i min undersökning är 
huruvida dans är något en templare bör syssla med eller inte. Som tidigare nämnts i 
forskningsläget så påpekar Andersson att de centrala bestämmelserna kring dans, där det 
centralt togs avstånd från dansen, inte alltid följdes på de olika orterna vilket även verkar ha 
varit fallet inom dessa loger. 
   Den litteratur som det lästes högt ur på studiecirklarna var till största delen antingen skrivna 
av författare inom nykterhetsrörelsen eller hade anknytning till nykterhetsrörelsen på annat 
sätt. Detta stämmer väl överens med de tankar Kerstin Rydbeck presenterat där hon menar att 
man kan se nykterhetsrörelsens litteratur som en alternativ offentlighet där man hade sina 
egna författare, många av de texter som lästes under denna undersökningsperiod var också 
texter av nykterhetsrörelsens författare som exempelvis Dan Andersson, Carl Larsson i By 
och Carl Snoilsky. Men det var även vanligt att man läste dikter av kända författare, 
framförallt Gustaf Fröding verkar ha varit livligt deklamerad på träffarna. 
   Även andra studieämnen är frekvent förekommande som studiecirkelämnen, näst svenska 
och litteraturhistoria hade det även arrangerats många studiecirklar i engelska och esperanto, 
vilket kan stämma väl in på Edquists resonemang om att nykterhetsrörelsen var internationell 
och försökte anlägga en internationell profil. 
   Den andra frågan i problemformuleringen handlade om vilka det var som deltog i 
studiecirklarna. Genomgående för hela uppsatsen, med något undantag, är att så gott som 
samtliga loger hade krav på medlemskap för att få delta i studiecirkeln. Det skulle kunna 
förklara varför studieämnen som har koppling till alkoholfrågan är så sällsynta, eftersom 
deltagarna i studiecirkeln redan var nykterister så var det ingen idé att ”missionera för de 
redan frälsta.” Väldigt talande i denna undersökning är när logerna i Domnarvet nr. 91 och 
972 skulle anordna en kurs i gällande alkohollagstiftning så fick denna ställas in på grund av 
ett bristande intresse, när de sedan drog igång en studiecirkel i körsång så ökade intresset 
markant och de som deltog i studiecirkeln i körsång deltog även på logens ordinarie möten.  
   Det är alltså fullt möjligt att vissa, mer populära inslag som studiecirklarna ordnade kunde 
fungera i rekryterande syfte. Ett sådant exempel är när Borlänge studietempel Hoppets framtid 
bildade en gymnastikklubb. Då önskade personer som inte var medlemmar i NTO inträde i 
klubben, och fast man inte kom fram till något resultat på mötet utan hänsköt frågan till 
klubben så ville styrelsen inte avslå kravet, trots att det var krav på medlemskap i NTO i 
stadgarna. Antagligen tänkte man att genom att ansluta ickemedlemmar i gymnastikklubben 
så finns möjligheten att i ett senare skede värva dem till NTO. 
   Av materialet att döma så går det alltså att sluta sig till att samtliga deltagare i 
studiecirklarna, möjligtvis med undantag av Krylbo-Svensbo studiecirkelbibliotek redan var 
nykterister, eller åtminstone medlemmar i en nykterhetsorganisation, vilket jag förutsätter är 
samma sak. Vad var det då för typ av människor som deltog i arbetet? En fingervisning om 
vilka politiska uppfattningar deltagarna hade får man om man studerar motionerna till den 
fingerade kommunalstämma som studiecirkeln Gustafs minne anordnade. Inte en enda av de 
motioner som inlämnades berörde alkoholfrågan, istället handlade det om höjd hundskatt, 
skatt på katter och någon form av ungkarlsskatt. 
   Av dessa motioner kan man få en någorlunda uppfattning om deltagarnas politiska hemvist, 
det var människor som i allmänpolitiska frågor skulle ha placerats till vänster på en vänster-
högerskala. Det stämmer även in på tidigare forskning. Det är dock viktigt att poängtera att 
även om många medlemmar politiskt tillhörde vänsterfältet så var de nykterhetsorganisationer 
som undersökts här partipolitiskt neutrala. 
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   Det var alltså ett krav att få tillhöra logen för att bli medlem i en studiecirkel. Däremot fanns 
det för allmänheten en möjlighet att låna böcker ur studiecirklarnas bibliotek. Det torde därför 
vara intressant att studera vad det var för typer av böcker som fanns tillgängliga i biblioteken. 
Dahlstedt och Ottesjö har gjort en sådan undersökning. Deras resultat är att bokbeståndet till 
övervägande delen består av skönlitteratur eftersom ”det är skönlitteraturen som säkrast 
lockar folk att läsa”. 
   Detta stämmer väl in på min egen undersökning ty vid de stickprov som gjorts om vilka 
klassificeringsämnen som bokbeståndet var indelat i som gjorts, exempelvis på Svärdsjö 
studiecirkelbibliotek, så finner man att skönlitteratur är det i särklass vanligaste ämnet. 
Alkoholfrågan berör endast en liten del av all litteratur. Visserligen kan, som tidigare nämnts, 
den siffran se olika ut till och med för samma bibliotek beroende på hur man räknar och vad 
man lägger in i begreppet ”alkoholfrågan”. Ty många böcker inom andra kategorier, 
exempelvis naturvetenskap, berör också alkoholfrågan, och inom den skönlitterära genren 
finns det böcker som är skrivna av kända nykterhetsförfattare. Jag har dock i de fall jag 
redogjort för bokbestånden konsekvent följt det aktuella studiebibliotekets egen indelning, 
d.v.s. jag har endast klassificerat en bok som tillhörande kategorin ”alkoholfrågan” om det 
aktuella biblioteket också gjort det. Sett ur den synvinkeln så spelar litteratur om 
alkoholfrågan en undanskymd roll i bokbestånden. 
   Den tredje frågan i problemformuleringen handlade om hur omfattande 
folkbildningsverksamheten var i Dalarna. Det är naturligtvis svårt att sätta detta i relation till 
övriga landet eftersom undersökningen endast har omfattat Dalarna och inte övriga landet. 
Men om vi diskuterar omfattningen utifrån absoluta och inte relativa tal så kan man 
konstatera att folkbildningsverksamheten inte var speciellt omfattande i de olika logerna. 
Oftast ligger deltagarantalet i en studiecirkel på mellan 5 och 7 personer, någon enstaka gång 
är antalet mer än 10 i samma cirkel men aldrig mer än 20. Av de loger som har bedrivit 
studieverksamhet så är det mer regel än undantag att verksamheten är nedlagd åtminstone 
något år under undersökningsperioden. 
   Den fråga man måste ställa sig är då är huruvida logerna själva hade valt att ha så små 
studiecirklar eller inte. Bernt Gustavsson skriver i sin avhandling att självbildningsidealet var 
rådande inom nykterhetsrörelsen. Ett viktigt inslag i detta självbildningsideal var det 
demokratiska samtalet. Sett ur den synvinkeln, att medlemmarna ska samtala med varandra 
och därigenom öka sin kollektiva bildning, för att återknyta till Ambjörnsson, så kan det ha 
verkat hämmande med alltför stora grupper i studiecirkeln. Gruppernas storlek inom 
studiecirklarna skulle alltså kunna vara uttryck för ett medvetet val likaväl som ett brist på 
intresse, vilket som är det mest korrekta är dock svårt att avgöra. Emellertid råder det ingen 
tvekan om att många studiecirklar själva uppfattade situationen som att intresset var för dåligt. 
Exempelvis är en återkommande diskussionspunkt när studiecirklarna sammanträder hur man 
skall få medlemmarna att komma i tid till mötena, och i vissa fall, hur man överhuvudtaget 
skall få dem att komma på mötena. 
   Den fjärde frågan i frågeställningen handlade om huruvida innehållet i studiecirklarna 
skiljde sig åt över tid eller inte. Här är svaret att det inte går att se någon tydlig skillnad i tid 
vad gäller studiecirklar och arbetsformer. De arbetssätt som förekom under denna 
undersökningsperiod, med högläsningar, föreläsningar och diskussioner på mötena förekom 
under hela perioden, och om det någon gång skulle vara en variation över tid så beror det inte 
på någon ideologisk diskursförändring i sättet att arbeta utan det har mer att göra med rent 
praktiska orsaker, som exempelvis att man försöker starta upp en studiecirkel som inte får 
tillräckligt många deltagare eller att studiecirkelns innehåll inte medger något annat upplägg. 
   De studiecirklar som är vanliga, bland annat i litteraturhistoria och engelska, är också 
frekvent förekommande under hela undersökningsperioden. Vissa forskare har tidigare varit 
inne på att nykterhetsrörelsen delvis ändrade sitt arbetssätt efter förbudsomröstningen och det 
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är möjligt att det hade gått att skönja en förändring i cirklarnas innehåll om en annan 
undersökningsperiod hade studerats. Dock, denna undersökning började som bekant 1921, 
d.v.s. ett år innan förbudsomröstningen ägde rum, och i det materialet som jag har studerat går 
det inte att skönja något förändrat arbetssätt och innehåll för studiecirklarna före och efter 
folkomröstningen, utan arbetet har sett ut på liknande sätt hela tiden. 
   Skiljde sig då innehållet åt mellan de olika nykterhetsorganisationerna? Detta är den femte 
frågeställningen i problemformuleringen. Inte heller här går det att skönja någon tydlig 
skillnad utan arbetssättet är likadant oavsett om det gäller IOGT, NTO eller TO. Det 
förekommer diskussioner på mötena, och man har högläsning ur gemensamma böcker och 
även föredrag, inte sällan om någon framstående författare. Också ämnena för studiecirklarna 
är i mångt och mycket gemensamma med litteraturhistoria, engelska och kommunalkunskap. I 
den mån det finns skillnader så finns dessa snarare mellan de olika logerna inom samma 
organisation än mellan de olika organisationerna. Ett sådant exempel på en viktig skillnad var 
synen på vilka som fick bli medlemmar i en studiecirkel, där man inom Krylbo-Svensbo 
studiecirkelbibliotek uppenbarligen hade en annan hållning i frågan än andra loger inom 
IOGT. 
   Bristen på skillnader mellan organisationerna kan dock härledas till det resonemang som 
tidigare anförts i uppsatsen, nämligen att dessa tre organisationer redan från början var ganska 
likartade. Ska man härleda detta till Gunneriusson Karlström och även till Lundqvists och 
Andræs resonemang så hade skillnaderna kanske blivit större om även Blå bandet hade tagits 
med i undersökningen, eftersom de dels hade en annan sammansättning av medlemmar och 
dels hade en helt annan koppling till svenska kyrkan och det rådande etablissemanget i 
samhället. Frågan om det verkligen hade gått att skönja en skillnad med Blå bandet i 
undersökningen blir dock ytterst spekulativ eftersom detta inte har gjorts. Men med avseende 
på det som tidigare skrivits om de olika organisationerna på riksnivå finns det all anledning att 
tro detta. 
 

 7.2 Relation mellan teori och material 
Den teori jag har använt mig av i uppsatsen är som tidigare nämnts Habermas´ 
offentlighetsteori sådan den operationaliserats av Furuland och Rydbeck. Kontentan av denna 
teori är att den litteratur som distribuerades och konsumerades inom nykterhetsrörelsen kan 
betraktas som en egen, alternativ offentlighet, vid sidan om de etablerade litterära 
institutionerna. 
   I denna uppsats har en ansats till vidareutveckling av denna teori gjorts, så att denna 
offentlighetsteori även omfattar den bildningsverksamhet som nykterhetsrörelsen bedrev. Men 
hur är det då med hållbarheten i denna teori? Kan verkligen nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet betraktas som en alternativ offentlighet? Detta kommer att diskuteras 
nedan utifrån de svar på frågeställningarna i uppsatsen som tidigare redovisats samt med hjälp 
av Stolares analysmetod för att analysera sociala rörelser. 
   I diskussionen har tidigare konstaterats, med avseende på den första frågan om 
studiecirklarnas innehåll, att studieämnen som rör alkoholfrågan är underrepresenterade till 
förmån för ämnen som engelska och litteraturhistoria. Detta kan vid en första anblick verka 
något problematiskt för teorin om en alternativ offentlighet, dock, som det tidigare 
konstaterats i diskussionen var många av de böcker som lästes och de författare som 
studerades inom ämnet litteraturhistoria, antingen skrivna av nykterhetsförfattare eller så hade 
de anknytning till nykterhetsrörelsen på något annat sätt. Dessa val av böcker att läsa, och 
författare att hålla föredrag om, skulle kunna ses som försök från nykterhetsrörelsens sida att 
skapa en egen litterär kanon. 
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   Men det var inte bara högläsning som förekom på studiecirklarnas sammankomster. Även 
olika former av diskussionsämnen var vanliga. Detta skulle kunna vara anmärkningsvärt och 
värt att diskutera i sig utifrån teorin om alternativa offentligheter. För som tidigare nämnts i 
forskningsläget till denna uppsats så hade studiecirklarnas förespråkare ett annat 
bildningsideal än exempelvis de etablerade bildningsinstitutionerna. Hur ofta förekom 
diskussionsämnen av detta slag inom det etablerade bildningsväsendet? 
   De ämnen som diskuteras på studiecirklarnas möten är nästan uteslutande frågor som rör 
nykterhetsrörelsen eller medlemmarnas uppträdande på mötena. Exempelvis hur man ska få 
medlemmarna att komma i tid till mötena, om en skarpskytt kan vara en god nykterist o.s.v. 
Sett till valet av diskussionsämnen blir det kanske än mer tydligt att nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet skulle kunna betraktas som en alternativ offentlighet då de flesta 
diskussionsfrågor uteslutande rör nykterhetsfrågan, eller frågor som är relaterade till 
nykterhetsrörelsens verksamhet på ett eller annat sätt. 
   Stolare skriver i sin avhandling att en viktig funktion inom rörelsen är formandet av en 
kollektiv identitet. Genom att så gott som uteslutande läsa sina egna författare, diskutera 
ämnen som specifikt rör nykterhetsrörelsen och hålla egna föredrag så kom studiecirklarnas 
medlemmar att omfattas av en kollektiv gemenskap. De blev ”vi” medan det resterande 
samhället utgjordes av ”dem”. Stolare skriver vidare att ett viktigt inslag i sociala rörelser, dit 
folkrörelserna och då även nykterhetsrörelsen räknas, är att de har ett idéinnehåll som de 
arbetar politiskt för att förverkliga. Detta resonemang blir svårare att applicera på 
undersökningsmaterialet i denna uppsats för som tidigare nämnts så var studieämnen om 
alkoholfrågan underrepresenterade för studiecirklarna. Borde man inte ha anordnat just 
studiecirklar i alkoholfrågan om man ville arbeta politiskt för att uppnå sina mål? 
   Svaret på frågan kan tyckas vara något ambivalent, men genom att stärka den kollektiva 
identiteten, vilket var fallet i och med att studiecirklarna hade de upplägg som de hade, så 
stärktes också den egna organisationen vilket i förlängningen skulle verka gynnande mot 
rörelsens slutmål. Eftersom en kollektiv identitet är viktigt för att definiera en alternativ 
offentlighet (den alternativa offentligheten måste definieras i relation till någonting och detta 
skulle kunna vara den kollektiva identitet som nykterhetsrörelsen sökte skapa), så kan man 
dra slutsatsen utifrån detta resonemang att innehållet i studiecirklarna skulle kunna betraktas 
som en alternativ offentlighet. Anledningen till detta är bland annat att de diskussionsämnen 
som förekom på mötena uteslutande behandlade frågor relaterade till nykterhetsrörelsen, 
vilket skulle kunna ses som ett försök att fastställa en kollektiv identitet och därigenom 
skapades en alternativ offentlighet. 
   I den andra frågan i frågeställningen får frånvaron av nykterhetsrelaterade studiecirklar sin 
förklaring. Ty denna undersökning har visat, att det med något undantag endast var 
medlemmar i den lokala nykterhetslogen som kunde upptas som deltagare i studiecirklarna. 
Undantagen utgörs vanligtvis av populära studiecirklar, som exempelvis logen Hoppets 
framtids gymnastikklubb, där det kunde fungera i rekryterande syfte för nykterhetssaken att 
även låta icke-logemedlemmar bli medlemmar i gymnastikklubben. 
   Anledningen till att bara logemedlemmar fick delta i studiecirkeln förklarar den relativt 
stora frånvaron av studiecirklar relaterade till nykterhetsfrågan. Varför skulle man missionera 
bland de redan frälsta? Men ger samtidigt ytterligare stöd för tanken om att 
nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet skulle kunna betraktas som en alternativ offentlighet 
eftersom det bara var rörelsens egna medlemmar som kunde bli medlemmar i studiecirklarna.  
   Detta bidrog till att stärka rörelsens kollektiva identitet, men även rörelsens idémässiga 
innehåll torde ha blivit stärkt av detta. Ty i och med det faktum att studiecirklarna endast 
upptog medlemmar som var nykterister, delade alla medlemmar rörelsens grundläggande 
värderingar vilket bidrog till att homogenisera studiecirklarna men samtidigt också till att 
stärka dem eftersom medlemmarna inte hade någon inre motståndare att bekämpa så kunde de 
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ägna all kraft till att bekämpa det yttre motståndet, alkoholen och de skadeverkningar som 
denna förde med sig i samhället. Ett viktigt medel för att bekämpa dessa skadeverkningar var 
att bilda sig. 
   Kontentan av detta resonemang blir att nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet kan 
betraktas som en alternativ offentlighet vid sidan av de etablerade bildningsinstitutionerna. 
Anledningen till denna slutsats baseras på det faktum att deltagarna hade högläsning ur sina 
”egna” böcker på mötena, oftast dessutom av sina ”egna” författare. De diskussionsämnen 
som förekom på mötena hade så gott som alltid en koppling till nykterhetsrörelsens egen 
verksamhet. Dessutom så hade nykterhetsrörelsens studiecirklar sina egna deltagare, nämligen 
medlemmarna i den lokala nykterhetslogen. 
 

8. Sammanfattning 
I denna uppsats har nykterhetsrörelsens folkbildningsverksamhet i Dalarna under perioden 
1921-1939 belysts. De nykterhetsorganisationer som undersökts är IOGT, NTO och TO. 
Undersökningen har gjorts med frågeställningarna att söka utröna studiecirklarnas innehåll, 
vilka deltagarna var, omfattningen på studiecirkelarbetet samt om studiecirkelarbetet skiljde 
sig åt över tid och mellan de olika nykterhetsorganisationerna. Den teoretiska utgångspunkt 
som använts i denna uppsats är Jürgen Habermas´ offentlighetsteori sådan den 
operationaliserats av Lars Furuland och Kerstin Rydbeck. Syftet har varit att undersöka 
huruvida det folkbildningsarbete som nykterhetsrörelsen bedrev kan betraktas som en 
alternativ offentlighet eller ej. 
   Det innehåll som var vanligast i studiecirklarna var litteraturhistoria av ett eller annat slag. 
Endera hölls det studiecirklar i litteraturhistoria eller också hölls det enskilda föreläsningar 
över framstående författare. Oftast var fokus inriktat på svenska författare men det förekom 
också föreläsningar om utländska sådana. Exempelvis hölls inom TO en föreläsning om Jack 
London vid ett tillfälle. 
   Även ämnen som kommunalkunskap, engelska och esperanto var vanliga studieämnen. Det 
förstnämnda var ett viktigt ämne eftersom många av deltagarna i studiecirklarna nyligen hade 
fått rösträtt och syftet med studiecirkelarbetet var bland annat en demokratisk fostran. 
Engelska och esperanto kan vara uttryck för nykterhetsrörelsens försök att anlägga en 
internationell profil. 
   De studieformer som var vanliga inom studiecirkelarbetet var föreläsningar, oftast var det 
någon medlem i studiecirkeln som höll i dessa, högläsning ur gemensam vald litteratur, samt 
diskussioner under mötena. 
   Deltagarna i studiecirklarna var nästan alltid medlemmar i den lokala nykterhetslogen, 
ehuru undantag fanns, exempelvis var det inom Krylbo-Svensbo studiecirkelbibliotek möjligt 
att delta i den lokala studiecirkeln även för icke logemedlemmar, åtminstone temporärt. Just 
det faktum att så många deltagare redan var nykterister kan förklara den relativa frånvaron av 
alkoholrelaterade studieämnen. Det förekom förvisso studiecirklar i alkoholfrågan, men dessa 
förekom inte speciellt ofta. 
   Det förekom dock alltid ett studiecirkelbibliotek som hade sin verksamhet knuten till 
studiecirkeln. Där fick allmänheten nästan alltid låna böcker, i vissa fall helt gratis, i andra fall 
till en relativt låg kostnad. Även här är böcker som berör nykterhetsfrågan i minoritet. Den 
allra största delen av bokbeståndet utgörs av skönlitterära verk, något som skulle kunna 
förklaras med att detta oftare lockade folk till läsning. 
   Omfattningen på studiecirkelarbetet var inte alltid så stor. Oftast är det små studiecirklar 
som anordnas med relativt få deltagare. Det är dock oklart huruvida detta berodde på ett 
medvetet val eller bristande intresse. I åtskilliga mötesprotokoll klagas det dock över 
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medlemmarnas brist på intresse och en vanligt förekommande diskussionspunkt på mötena 
var hur man skulle få medlemmarna att komma dit, och att komma i tid. 
   Det går inte att se någon märkbar förändring i studiecirklarnas innehåll och arbetssätt över 
tid, utan detta är likartat både före och efter förbudsomröstningen. Inte heller går det att 
utkristallisera någon skillnad mellan de olika nykterhetsorganisationerna, vilket delvis skulle 
kunna förklaras med att dessa organisationer redan innan var ganska likartade. Eventuellt 
hade resultatet blivit annorlunda om Blå bandet tagits med i undersökningen eftersom deras 
medlemsgrupp kom från ett helt annat socialt skikt. 
   Med allt detta ovanstående i beaktande går det att sluta sig till att den 
folkbildningsverksamhet som IOGT, NTO och TO bedrev i Dalarna under perioden 1921-
1939 kan betraktas som en alternativ offentlighet vid sidan av de etablerade 
bildningsinstitutionerna. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor: 
 
Dalarnas folkrörelsearkiv: 
 
Domnarvet logerna 91 & 972: 
 
Ansökan om kommunalt bidrag för biblioteket 1936 
 
Ansökan om landstingsanslag 1932 
 
Arbetsplan för studiecirkel 1929-1930 
 
Kassabok för studiecirkeln inom logerna 91 J O Vallin och 972 J O Vallins hem 
 
Tillägg till årsrapport för arbetsåren 1927-1929 
 
Utlåningskatalog för Domnarvets godtemplarbibliotek 1921 & 1928 
 
Årsmötesprotokoll den 14 april 1922, i Protokollsbok nr. 972 J.O.V.L. J O Vallin 1914-1922 
 
Årsrapport för arbetsåren 1927-1937 
 
Falu godtemplares teateramatörer: 
 
Journal S.G.U. i Falun teateramatörer 1924-1925 & 1929-1930 
 
Revisionsberättelse 1924 
 
Styrelseprotokoll den 19/9 1928 
 
Årsmötesprotokoll 1925-1928 
 
Falu godtemplares studiecirkelbibliotek: 
 
Falu godtemplare: Skrifter under korrespondens 1930-1935 
 
Protokoll fört vid Falu biblioteksföreningars gemensamma sammanträde den 24 januari 1930 
 
Revisionsberättelse för logerna 2286 Dalmasen och 904 Dalpilen 1921-1922 
 
Redogörelse för Falu godtemplarbibliotek  1921-1922, 1927-1928 & 1930 
 
Redogörelse för bokinköp till studiecirkel i logen nr. 2286 Dalmasen 1923 
 
Redogörelse för bokinköp till studiecirkel i logen nr. 904 Dalpilen 1923 
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Gustafs minne logen 455: 
 
Katalog öfver logen Gustafs minnes bibliotek 
 
Protokoll fört vid studiecirkelns möte 1923-1927 
 
Protokoll fört vid studiecirkelns samkväm den 28 december 1923 
 
Rapport från Gustafs studiecirkel under vintern 1924-1925 
 
Rapport om studiecirklar 1921-1937 
 
Redogörelse för logen Gustafs minnes bibliotek 1925-1926 & 1930 
 
Uppgift om studiecirklar 1930-1937 
 
Krylbo-Svensbo studiecirkelbibliotek: 
 
Arbetsplan för studiecirkeln 1929-1930 
 
Protokoll fört vid studiecirkelns sammanträde1921-1922 
 
Protokoll fört vid studiecirkelns styrelsesammanträde den 10 oktober 1922 
 
Protokollsbok fört vid IOGT studiecirkelns-möten och styrelsens sammanträden 1908-1923 
 
Uppgift om studiecirklar 1930-1934 och 1936-1939 
 
Årsrapport för arbetsåren 1921-1931 & 1933-1934 
 
Nyhammar studiecirkelbibliotek: 
 
Bokrevision för egna medel från studiecirkeln i logen nr. 621 Enighet 1931 
 
Redogörelse för logen nr. 621 Enighets bibliotek arbetsåret 1923-1924 & 1927-1931 
 
Repbäckens studiebibliotek: 
 
Förvärvskatalog för Repbäckens bibliotek 1922-1936 
 
Svärdsjö studiecirkelbibliotek logen 1000: 
 
Redogörelse för studiecirkelbiblioteket i logen nr. 1000 Vasaminne 1931-1932 & 1937-1938 
 
Uppgift från studiecirklar och lokalavdelning 1932-1939 
 
Hovnäs studietempel 305 Viking: 
 
Protokoll fört vid studiecirkelns möte 1927-1929 
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Protokoll fört vid studietemplet 192 Vikings möte 1922 
 
Redogörelse för studiecirkelns nr. 192 Vikings bibliotek arbetsåret 1921-1922 
 
Studieplan för studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1921-1924 
 
Årsrapport från studieavdelningen nr. 192 Viking arbetsåret 1921-1923, 1924-1935 & 1937 
 
NTO Studietempel 211 Syskonringen Insjön: 
 
Bokförteckning 1919-1950: Mottagna böcker 1939 
 
Borlänge studietempel 72 Hoppets framtid: 
 
Protokoll fört vid studietemplets möte 1921-1923 
 
Protokoll fört vid studiecirkeln för parlamentarisk ordning och skicks möte 1921-1922 
 
Korsnäs studietempel 88 Korsnäs framtid: 
 
Protokoll fört vid studiecirkeln nr. 302 Korsnäs framtids möte 1924-1925 
 
Stora Tuna studietempel logen 142 Fridsbaneret: 
 
Protokoll fört vid templet 142 Fridsbanerets möte 1921 
 
Rapport från templet 142 Fridsbaneret studiecirkel omfattande de tre första kvartalen 1921 
 
Rapport från templet 142 Fridsbaneret studiecirkel omfattande de tre första kvartalen 1922 
 
Tryckta källor: 
 
Dalarnas folkrörelsearkiv: 
 
Katalog över logen nr. 1000 Vasa minnes studiecirkelbibliotek Svärdsjö 
 
Protokollsutdrag ur IOGT logen 91 J O Wallin angående biblioteks och 
studiecirkelverksamhet 
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