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1 Inledning  

1.1 Val av ämne 

Det sägs att det var genom folkrörelserna det svenska folket fick öva sig i demokrati. En mängd 

olika folkrörelser växte fram under 1800-talets senare hälft. Rörelser som skapade gemenskap hos 

många och den grund som vårt demokratiska samhälle vilar på idag. Både män och kvinnor obe-

roende av social status var oftast välkomna i dess gemenskap och var lika röstberättigade, till 

skillnad från samhällsstrukturen i stort där endast 6 % av Sveriges befolkning var röstberättigade i 

andrakammarvalen till tvåkammarriksdagen.1  

De allra flesta av oss har någon typ av erfarenhet av någon folkrörelse. Idag skulle jag tro att det 

är främst idrottsrörelsen men även frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen som gör att de flesta 

kommer i kontakt med en folkrörelse. Men i slutet av 1800-talet var det vanligare att nykterhets-

rörelsen gjorde ett avtryck i många människors vardag. Folkrörelserna i stort har format det sam-

hälle vi idag lever i och nykterhetsrörelsen med framför allt IOGT i spetsen har hjälpt till att 

skapa vår nationella identitet som svenskar.2  Vad drev egentligen de människor som engagerade 

sig inom nykterhetsrörelsen, främst IOGT, då den växte fram? Enligt teorin ska kvinnorna ha 

haft lika stora rättigheter som männen inom organisationen trots stora skillnader mellan könen i 

övriga samhället, men fungerade det så rent praktiskt? Det är i dessa frågeställningar som denna 

uppsats tar sitt avstamp.   

1.2 Syfte 

Att utifrån en undersökning av den tidiga verksamheten inom IOGT-logen 36 Heimdal, belysa 

logens praktiska verksamhet och medlemsutveckling. En röd tråd genom arbetet kommer vara att 

se till kvinnornas roll och plats i logens arbete samt om det fanns några kvinnliga tongivare inom 

logen. Detta kommer sedan ställas mot uppgifter om praktisk verksamhet, medlemsutveckling 

och kvinnors roll inom IOGT i hela Sverige under samma tidsperiod. 

 

 

 

                                                 

1
 Siffror gällande röstberättigade medborgare under 1800-talet är hämtat ur Johansson 1947, s.15 

2
 För vidare läsning om Godtemplarrörelsens påverkan på vår nationella identitet se Edquist 2001 
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1.3 Frågeställning 

 Hur såg logen 36 Heimdals praktiska verksamhet ut under de 19 första verksamhetsåren? 

 Hur såg medlemsutvecklingen ut under samma period?  

 Hur såg kvinnornas roll ut inom logen 36 Heimdal?  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan logen 36 Heimdal och i IOGT på riksnivå i Sve-

rige gällande verksamhet, medlemsutveckling och kvinnornas roll under samma tidspe-

riod som ovan? 

1.4 Begrepp 

Jag vill så här i början passa på att reda ut några centrala begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Ett sådant är nykterhetsrörelsen som syftar till alla de organisationer som sysslat med nykterhetsar-

bete. När någon uppgift specifikt gäller Godtemplarorden eller IOGT uppges detta. Godtemplaror-

den och IOGT är två begrepp om syftar till samma sak, nämligen ”Independent Order of Good 

Templars”. Främst kommer IOGT att användas i uppsatsen, men Godtemplarorden förekommer 

någon enstaka gång. Inom äldre litteratur och källor stavas Godtemplarorden med två ”o” 

(Goodtemplarorden), men jag har valt att använda mig av stavningen med endast ett ”o” förutom 

då jag citerar de äldre källorna och då använder mig av samma stavning som den källa jag citerar. 

Order och loge är två olika begrepp som är kopplade till IOGT. Begreppet order är ett samlingsbe-

grepp för IOGT i sin helhet med alla sina lokala ”grupperingar”. Begreppet loge är ordet som an-

vänds för dessa olika lokala ”grupperingar” inom orden IOGT.  

Då det i uppsatsen skrivs om tjänstemän är det de förtroendevalsposter inom en loge i IOGT som 

åsyftas. Detta är alltså medlemmar som på ideell basis valts av övriga logemedlemmar till att sköta 

logens övergripande organisatoriska arbete. En gång i kvartalet genomfördes nya val av tjänste-

män inom logerna. Alla medlemmar var då berättigade att kandidera och rösta.3 

Hittills har jag benämnt den undersökta logen 36 Heimdal med både nummer och namn, framö-

ver kommer samma loge benämnas med endast namnet Heimdal. 

1.5 Material, avgränsning och metod 

Man kan givetvis ställa sig frågan varför just Heimdal är den loge av alla tusentals loger inom 

IOGT som blev föremål för denna undersökning. Jag skulle vilja säga att denna undersökning 

skulle kunna göras gällande vilken som helst av logerna men faktum är att Jönköpings län var ett 

                                                 

33
 Nilsson 2004, s.8-12 
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av de mest framträdande länen i Sverige inom just nykterhetsrörelsen.4 Det var detta tillsammans 

med den faktiska tillgång till arkivmaterial som blev den avgörande faktorn i valet av loge. På 

Jönköpings folkrörelsearkiv finns det gott om material från en loge, nämligen Heimdal och det 

blev således fullt naturligt att välja denna loge som studieobjekt trots att det finns och har funnits 

flera andra loger i Jönköping.  

Arkivmaterialet som finns att tillgå gällande Heimdal är protokollböcker sedan logens första 

möte, protokoll för logens övriga verksamheter5, års- och revisionsberättelser, medlemsmatriklar, 

inventarieförteckningar, korrespondens, bokslutshandlingar, räkenskaper såsom kassaböcker, ve-

rifikationer, historiker och andra trycksaker. Jag kommer inte att ha användning av allt material 

för denna undersökning utan kommer främst att fokusera på protokollen, medlemsmatriklarna 

och historiken samt några övriga trycksaker.  

Det kommer då handla om både kvantitativ och kvalitativ analys av ett ganska stort arkiverat 

material. En kvantitativ analys då det gäller medlemsantalets utveckling via medlemsmatriklarna. 

Medlemsmatriklarna består av förtryckta böcker som tjänstemännen i logen fyllt i då det intagits 

någon ny medlem. Med förtryckta menar jag att böckerna var försedda med färdiga tabeller där 

det blev enkelt för tjänstemännen att endast fylla i namn, yrke/titel, datum för intagning, sättet 

intagningen skedde på, uppnådda grader, avslutade medlemskap samt sättet dessa avslutats på i 

redan upptryckta staplar och rutor. Nackdelen med medlemsmatriklarna är att det inte upprättats 

någon ny matrikel för varje år, utan man har fortsatt att fylla i en bok tills den blivit fulltecknad. 

Sedan har man börjat på en ny bok och några medlemmar som då stod med i den tidigare boken 

har även fått en plats i den nya. Detta gjorde att arbetet blev mer omfattande än jag räknat med 

eftersom det krävdes att jag kontrollerade varje medlem så att jag inte registrerade dennes uppgif-

ter mer än en gång. Den första medlemsmatrikeln upprättades dessutom först 1886, vilket för-

modligen gjort att många av medlemmarna som gått in och ur logen innan detta inte kommit 

med i någon matrikel. Matriklarna är också ofullständigt ifyllda då det många gånger exempelvis 

saknats datum eller år för avslutat medlemskap. 

Genom att gå igenom varje medlems uppgifter och anteckna tid för intagning, sätt för intagning, 

medlemslängd, tid för avslutat medlemskap, sätt för avslutandet av medlemskapet, samt yrke och 

kön kan sedan en kvantititav analys göras av de framtagna uppgifterna. Medelemsmatriklarna 

kommer att undersökas för hela undersökningsperioden som anges i frågeställningen. 

                                                 

4
 Se kapitlet Bakgrund. 

5
 Med övriga verksamheter menas exempelvis Byggnadskommittén och amatörteatercirkeln Facklans protokoll.  
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Den kvalitativa analysen kommer att göras av protokoll och övriga trycksaker. Här kommer jag 

främst att fokusera på att ta fram uppgifter gällande den praktiska verksamheten men också att 

analysera hur man skriver om kvinnorna och deras roll. Sedan Heimdal bildades 1881 har det 

protokollförts i snitt ett möte i veckan varje år. Dessa protokoll utgör ett massivt material som 

blir ett allt för omfattande arbete att gå igenom i sin helhet. Därför kommer protokollen endast 

undersökas under de 4 första verksamhetåren, 1881-1885, för att få en inblick i den allra tidigaste 

verksamheten inom logen. För den övriga tiden av undersökningsperioden kommer uppgifter att 

hämtas från övriga trycksaker, och då främst en femtioårsskrift som gavs ut 1931 i samband med 

Heimdals femtioårsjubileum. Denna skrift beskriver både logens verksamhet och medlemsut-

veckling under dess femtio första verksamhetsår. 

Materialet som kommer fram gällande Heimdal kommer sedan att ställas mot uppgifter gällande 

medlemsutveckling, verksamhet och kvinnors roll inom IOGT på riksnivå. Det material kommer 

att plockas fram ur litteratur skriven om IOGT. 

1.6 Bakgrund 

1.6.1 IOGT:s framväxt i Sverige och Jönköping  

1851 bildades föreningen IOGT6 i staden Utica, USA. Föreningens motto var Friendship, Hope and 

Charity. 1879 hade rörelsen spridit sig så långt som till Sverige och den 5 november samma år in-

stiftades logen nr 1 Klippan i Göteborg. Grundaren hette Olof Bergström och som den ivriga 

missionär för nykterheten som han var bildade han ytterligare 16 loger under de kommande fem 

månaderna. I mars 1880 bildades den första svenska storlogen av Bergströms 17 loger och dess 

2000 medlemmar.7 Nykterhetslöftet som varje medlem fick avge gav tydliga föreskrifter till med-

lemmarna: 

… Ingen medlem må tillverka, köpa, sälja, begagna, bjuda, förskaffa eller låta förskaffa åt andra, sprithaltiga 

eller jästa drycker, att betrakta som läskedryck, och hvarje medlem är skyldig att på hvarje lofligt sätt motar-

beta tillverkning, försäljning och bruk af sådana drycker…8 

 

Då IOGT kom till Sverige var organisationen uppdelad i två grenar, den hickmanska och den 

malinska. Den hickmanska grenen var den ursprungliga som skapades i USA men under 1860-

talet uppstod diskussioner om de färgade amerikanernas rätt till medlemskap i logerna. IOGT:s 

                                                 

6
 Den svenska benämningen kom att bli Den Internationella Godtemplarorden. Nilsson 2004, s.8 

7
 Lindgren 2001, s.16 

8
 Lindgren 2001, s.17 
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överste ledare i USA, John James Hickman9 löste problemet genom att bilda en särskild orden för 

färgade medlemmar. I England, där IOGT infördes av en Joseph Malins 1868, ville Malins inte 

ställa sig bakom detta beslut. Malins sade sig vara en ”… förkämpe för förnuft och känsla och 

negrernas sak…”.10 Förutom de färgade medlemmarnas rätt till medlemskap i samma loge som 

övriga medlemmar blev även den religiösa frågan något som skilde maliniter och hickmaniter åt. I 

den ursprungliga hickmanska orden krävdes det att den sanne godtemplaren skulle vara en sann 

kristen. Maliniterna stod däremot för neutralitet i religiösa frågor. 1887 slogs dock de båda gre-

narna samman under ett storlogemöte i Saratoga, USA.11  

I Sverige där det vid denna tid fanns en storloge för varje gren slogs även dessa båda storloger 

ihop till en. De religiösa meningsskillnaderna kvarstod dock och 1887 bildade flera hickmaniter 

då istället NGTO (Nationalgodtemplarorden).12  

IOGT:s medlemmar ska ha varit till största del en småborgar-, bonde- och medelklassamling men 

efterhand strömmade flera lönearbetare till. Endast i undantagsfall hade personer från några 

högre samhällsklasser engagerat sig i rörelsen, så gällde även präster.13 

1908 ströks den religiösa frågan i inträdesansökan och verksamheten präglades därefter inte av 

den religiösa grund som den tidigare vilat på. Flera icke-religiösa ritualer infördes för logemötena 

och den ideologiska grundvalen utgjordes istället av broderskapstanken samt framstegstanken där 

samhället skulle förbättras genom fortlöpande reformer. Det var dock fortfarande nykterhetstan-

ken som stod i centrum.14 

Nykterhetfrågan har stått i centrum i alla tider. Organisationen har av sina medlemmar alltid krävt fullstän-

dig avhållsamhet från alla rusdrycker. Visionen har varit att skapa ett alkoholfritt samhälle. Ett av medlen 

för detta har varit individens frivilliga helnykterhet.15 

 

IOGT:s, men även i viss mån andra nykterhetsrörelsers arbete i kampen för ett alkoholförbud i 

Sverige berörde snart alla medborgare, politiska partier och folkrörelser. Detta ledde fram till en 

folkomröstning gällande alkoholförbud som ägde rum den 5 april 1922. Resultatet blev till fördel 

                                                 

9
 Hickmans fullständiga namn är hämtat från Nilsson 2004, s.23 

10
 Lindgren 2001, s.17 

11
 Lindgren 2001, s.17-18 

12
 NGTO slogs 1922 ihop med TO (Templarorden) och tillsammans bildade de NTO (Nationaltemplarorden). 

Lindgren 2001, s.18 
13

 Lindgren 2001, s.38 
14

 Lindgren 2001,s38.39 
15

 Lindgren 2001, s.39 
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för förbudsmotståndarna som med en knapp seger på 51 % av rösterna vann omröstningen.16 I 

Jönköping hade nykterhetsrörelsen satsat hårt på förbudskampanjen innan omröstningen och de 

höll hela 537 förbudsmöten samt 674 föredrag medan nej-sidans organisation endast höll ett 30-

tal föredrag i länet. Detta gjorde sitt på resultatet av omröstningen då Jönköpings län visade sig 

vara det näst förbudsvänligaste länet i landet med 81,5 % ja-röster.17 

Det var den hickmanska grenen av IOGT-rörelsen som först nådde Jönköpings län. Det var in-

spektören vid Jönköpings Tändsticksfabrik J.A. Kraft18 som i januari 1881 instiftade länets första 

loge i Jönköping, som fick nr 19 och namnet Seger.  Drygt ett år senare bildades den första mal-

inska logen i Jönköping, nr 55 Vänskapen. Under perioden 1881-1884 bildades inte mindre än 62 

loger i Jönköpings län. Flera fabrikörer och brukspatroner gav sitt stöd åt rörelsen genom att 

ställa lokaler till förfogande för sammankomster och erbjöd sig att betala sina anställdas med-

lemsavgifter. 19 Ganska snart blev godtemplarrörelsen en etablerad institution i Jönköping och 

fick ekonomiskt stöd från samhället för sin verksamhet. Från tidningen Jönköpings-Posten som 

ägdes av godtemplaren Herman Hall fick rörelsen ett stort stöd. Dock verkade stödet från de 

högre samhällsklasserna utebli. De hade en välvillig attityd mot orden men blev själva inte med-

lemmar. IOGT arbetade för jämställdhet och gjorde så genom att utbilda de inom de lägre sam-

hällsklasserna. Skolor där undervisning i bland annat skrivning, räkning och teckning startades 

upp i IOGT:s regi. Nykterhetsrörelsen var en pionjär inom bildnings- och studieverksamheten 

och deras arbete i detta har haft stor betydelse för vårt lands demokratiska utveckling. Många 

kommunal- och riksdagspolitiker samt fackföreningsmänniskor gick i nykterhetsrörelsens skolor. 

Något som har medfört en överrepresentation av nykterhetsfolk på både riksdags- och i vissa fall 

kommunal nivå. Vilket givetvis även påverkat vårt lands nykterhetspolitik. I Jönköpings län var 

det just logen Heimdal som började med studie- och folkbildningsarbetet.  

Kooperativa företag startades också, där bland annat ved och andra livsförnödenheter erbjöds 

medlemmarna till ett rimligt pris. Även underhållningsverksamhet i form av interna fester, mu-

sikunderhållning med hjälp av egna musikkårer och sångkörer samt amatörteatrar var några av 

ordens verksamheter. IOGT hade sitt högsta antal medlemmar under 1910-talet för att sedan 

                                                 

16
 Lindgren 2001, s.34-35 

17
 Hjorth & Ericsson 1978, s.27-28 

18
 J.A. Kraft levde 1837-1910 och gick 1880 med i IOGT i Göteborg. Efter att han tagit orden till Jönköping kom 

han att bli en av godtemplarrörelsens störste missionärer. År 1903 ska han ha rest 18 000 mil och hållit över 

6000 föredrag. Han kom att så småningom gå över till det konservativ-kristna NGTO där han innehade flera le-

dande befattningar. Hjorth & Ericsson 1978, s.12-13 
19

 Hjorth & Ericsson 1978, s.12-13 
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sakteliga minska. 1970 slogs IOGT ihop med NTO (NTO var sammanslagningen av NGTO och 

TO sedan 1922). Det fanns då 1 996 stycken medlemmar i Jönköpings län.20  

1.6.2 IOGT:s praktiska upplägg 

Efter att den första logen öppnats i Sverige bildades allt fler loger runt om i landet. Varje nybildad 

loge fick ett nummer som gavs i löpande ordning av storlogen i landet där logen bildats. Till-

sammans med numret benämndes alltid en loge med ett namn vilket logebildarna själva valde.21 

IOGT grundade sitt arbete på ”Guds faderskap och alla människors broderskap”. Dess krav har samman-

fattats i satsen ”Absolut nykterhet för den enskilde, absolut rusdrycksförbud för staten”.  Arbetsformen var 

ordensmässig. Den krävde ordenslöfte av sina medlemmar och dess möten var slutna och försiggick efter 

fastställd ritual. Under tidens lopp har formerna förändrats, religiös neutralitet har proklamerats och cere-

monierna förenklats, men grundsatsen om mänsklighetens broderskap och kravet på löftesbunden helnyk-

terhet står kvar.22 

 

IOGT:s verksamhet fungerade som en orden23 fram till sammanslagningen med NTO 1970. Mö-

ten hölls veckovis inom varje loge och de enligt en handbok som kallades ritualen. Ritualen inne-

höll instruktioner för olika ceremonier, hur möten skulle hållas och ledas samt texter som under-

strök människovärde, broderskap samt alkoholens fördärvliga inflytande och vikten av att hålla 

sitt nykterhetslöfte.24 Varje nybildad loge fick en uppsättning av ritualen och de var alla tvungna 

att ovillkorligen följa ceremonierna så som de var skrivna. Medlemmarna kallade varandra bröder 

och systrar och män som kvinnor oavsett ras, politisk uppfattning eller samhällsklass var väl-

komna i ordens gemenskap. Det var en demokratisk organisation där alla medlemmarna hade rätt 

att yttra sig, framföra sina åsikter samt rösta.25 Innan man blev medlem skulle man dock först rös-

tas in av de övriga medlemmarna vilket till en början gjordes genom ballotering26 men sedan 

                                                 

20
 Hjorth & Ericsson 1978, s.20-23 

21
 Nilsson 2004, s.8 

22
 Hjorth & Ericsson 1978, s.10 

23
 ”En Orden är ursprungligen beteckningen för en sammanslutning av personer med ett gemensamt intresse 

som för ett bestämt, religiöst, etiskt eller världsligt syfte, underkastar sig vissa regler och plikter. Skillnaden 

gentemot den öppna föreningen är, att en Ordens möten regleras av ritualer och symboler, vars syfte är att un-

dervisa medlemmarna om höga ideal.” – ”Vad är en orden”, <http://www.tempelriddareorden.se/index.php/vad-

aer-en-orden> (Hämtad 2015-11-15) 
24

 Nilsson 2004, s.7, 9 
25

 Nilsson 2004, s.8 
26

 Vid ballotering skedde omröstningen med hjälp av en balloteringsappart. Detta kunde vara en låda eller en 

urna där det fanns ett fack med svarta och vita kulor samt ett tomt fack. Varje medlem fick sedan flytta över an-

tingen en vit kula, för en ja-röst, eller en svart kula, för en nej-röst, till det tomma facket. Balloteringen ansågs 

vara ett rättvist sätt att genomföra en omröstning eftersom det inte gick att säga vem av medlemmarna som lagt 

de olika kulorna i det tomma facket och därmed inte behövde ta hänsyn till relationer med andra medlemmar, till 

skillnad från en öppen omröstning där det tydligt gick att se vem som röstade ja eller nej. Nilsson 2004, s.30 
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övergick till öppna omröstningar. Vid ett godkännande av den nya medlemmen genom omröst-

ningen fick den nya medlemmen svara på gudsfrågan, vilket innebar att medlemmen skulle er-

känna sin tro på en allsmäktig gud. Något som kan ses som något motsägelsefullt i och med att 

IOGT enligt sina stadgar var en religionsneutral organisation. Denna fråga togs dock som tidigare 

nämnts bort 1908. Utöver gudsfrågan fick den nya medlemmen avlägga ett nykterhetslöfte. Ett 

löfte som till en början var ett livslångt sådant men som senare kom att anpassas och endast gälla 

under den period en person var medlem i IOGT.27 

Som ny medlem blev man medlem av den första graden och därmed medlem i sin grundloge. Det 

fanns dock ytterligare grader som vilken medlem som helst kunde stiga till. Det enda som krävdes 

var att kandidaten varit medlem under en viss tid i den lägre graden samt betalade inträdesavgif-

ten för den högre graden. Över den första graden som grundlogen utgjorde fanns det från början 

två högre grader som senare blev fyra. Dessa fyra grader utgjordes av kretslogen, distriktslogen, 

storlogen och den internationella storlogen. Grundlogen representerade orten, kretslogen repre-

senterade bygden, distriktslogen landskapet, storlogen fosterlandet och den internationella stor-

logen representerade världen.28  

Något som till en början lockade många medlemmar till IOGT var hemlighetsmakeriet kring hur 

logemötena såg ut. Det var inte tillåtet för en medlem att avslöja för en icke-medlem vad som 

skedde på ett möte. För att vara säker på att inga utomstående skulle få denna information an-

vände sig IOGT i olika utsträckning av något som brukar kallas det oskrivna arbetet. Det 

oskrivna arbetet var, förutom direktiv kring hur man skulle uppträda på ett logemöte, sätt för 

medlemmar att känna igen en annan medlem eller att säkerställa att ingen icke-medlem var med 

på mötena. Detta gjordes genom speciella knackningar, lösenord, prövoord, handslag, signaler 

och klubbslag.29 

Inne på ett logemöte klädde sig medlemmarna i regalier, en slags krage att lägga runt nacken. 

Tjänstemännens var röda medan de vanliga medlemmarnas regalier var vita.30  

Utöver sina veckovisa möten anordnade även IOGT bland annat föreläsningar, musikunderhåll-

ning, studiecirklar och lekaftnar.31 Som tidigare nämnts startades kooperativa företag och IOGT 

tog tidigt efter TO:s försäkringsverksamhet med sjuk- och begravningskassor.32 

                                                 

27
 Nilsson 2004, s.11, 27-30 

28
 Nilsson 2004, s.9 

29
 För vidare läsning om IOGT:s oskrivna arbete se Nilsson 2004, s.7, 13-22 

30
 Nilsson 2004, s.11 

31
 Nilsson 2004, s.9 

32
 Hjort & Ericsson 1978, s.20; Lindgren 2001, s.19 



 

9 

 

1.7 Forskningsläge 

Det har gjorts några lite mer övergripande forskningsprojekt gällande IOGT och en av dem är 

avhandlingen Konsten att bli och förbli folklig. Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kam-

pen på offentlighetens arena 1880-1945 som Märit Gunneriusson Karlström skrivit. Denna avhandling 

försöker svara på hur offentligheten påverkat förändringen av staten och samhället i Sverige. 

Gunneriusson Karlström använder sig av IOGT och svenska kyrkan som representativa aktörer i 

offentligheten. Hon menar att trots de båda organisationernas tämligen olika situation kan man 

dra tydliga paralleller mellan deras respektive utveckling. 33  

Den svenska godtemplarrörelsen och samhället är en annan doktorsavhandling om IOGT, skriven av 

Hilding Johannson där Johansson statsvetenskapligt försöker belysa den svenska godtemplarrö-

relsen. Genom att följa idéutvecklingen och verksamheten utifrån denna utgångspunkt försöker 

Johansson klarlägga rörelsens inflytande på statslivet och samhället. 34 

Samuel Edquists Nyktra Svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918 ger en 

bild av skapandet och spridandet av nationella idéer i och genom IOGT från 1879 till 1918, då 

reformerna som skapade allmän och lika rösträtt inleddes. Edquist fastställer att Godtemplaror-

den spelade en viktig roll för att utveckla en nationell identitet bland sina medlemmar. Nykteris-

terna kan ses som ett slags pionjärer inom spridandet av den folkloristiska och naturpräglade nat-

ionalism som spred sig i Sverige runt sekelskiftet 1800-1900. 35 

Sven Lunkvist undersöker hur många män respektive kvinnor som var medlemmar inom de olika 

svenska folkrörelserna i Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Han fastställer att det under 

IOGT:s tidiga historia i Sverige var en större majoritet män som var medlemmar då kvinnorna 

endast utgjorde 30-40 procent av medlemsantalet. Närmare sekelskiftet minskade dock skillnaden 

något, både gällande riksnivå som i enskilda loger. Lundkvist påvisar också den höga omsättning-

en på medlemmar som fanns inom IOGT och han förklarar att många medlemmar gick med och 

ur sina loger flera gånger årligen.36 

Utöver dessa lite mer övergripande verk finns även några tidigare gjorda fallstudier av liknande 

karaktär som denna uppsats. I början av 80-talet gav Torkel Jansson, senare professor i historia 

vid Uppsala universitet ut en doktorsavhandling vid namn Samhällsförändring och sammanslutnings-

                                                 

33
 Gunneriusson Karlström 2004, s.16, 23, 219 

34
 Johannson 1947, s.4-5 

35
 Edquist 2001, s.11-14, 269-271 

36
 Lundkvist 1977, s.91-92. 
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former. Det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850-1930. 

Men två år tidigare publicerades även Folk på väg till logen – för vilka stod porten till nykterhetsrörelsen 

öppen? i antologin Med eller mot strömmen? En antologi om svenska folkrörelser som en förkortad version 

av det arbete han sedan skulle presentera i den ovan nämnda doktorsavhandlingen. I Janssons 

arbete får vi läsa om IOGT-logen 2243 Husby Värn i socken Husby-Rekarne och vilka som blev 

medlemmar i denna loge. Han behandlar tiden från logens start 1896 fram till 1929 och han påvi-

sar att de manliga medlemmarna med högre social status i samhället var de som främst blev för-

troendevalda till de olika tjänstemannaposterna inom logen. De vanliga arbetarna och kvinnorna 

fanns som medlemmar men fick sällan några större förtroendeuppdrag. Jansson menar också att 

förtroendeuppdragen i högsta grad hängde ihop med längden på medlemskapet då han klargör att 

de med flest förtroendeuppdrag var medlemmar under en längre tid medan de utan några förtro-

endeuppdrag också avslutade sitt medlemskap ganska snart. Jansson poängterar dock att det är 

svårt att fastställa en bestämd orsak till medlemmarnas avgång. Men han fastställer att arbetarna 

och kvinnorna, som var grupper som fick få förtroendeuppdrag, var två grupper som kontinuer-

ligt blev färre bland medlemmarna under årens lopp.37 

Kerstin Rydbeck, universitetslektor vid Uppsala universitet, fastställer precis som Jansson att 

kvinnorna med förtroendeuppdrag var få. I sin doktorsavhandling Nykter läsning. Den svenska god-

templarrörelsen och litteraturen 1896-1925 som gavs ut 1995 gör Rydbeck, i ett avsnitt, en undersök-

ning av logen 215 Friden i Skutskär. Till skillnad från Jansson visar hennes undersökning dock 

inte på att social status hade något med vilka som blev förtroendevalda att göra. Här var det tvär-

tom arbetarna som var de som fick majoriteten av uppdrag. Arbetarna var även de som utgjorde 

en större del av medlemmarna.38 

Till sist vill jag även nämna en c-uppsats som skrivit på Högskolan för Lärande och Kommuni-

kation i Jönköping. Författaren Pär Johanssons skriver i sin Absolut nykter? En studie över verksam-

het, medlemsutvecklingen och demokratisk ordning i IOGT-logen Vulcan 204 av Tidaholm om logen Vulcans 

praktiska och ekonomiska arbete under sina fyra första verksamhetsår. Han tittar även på med-

lemsutvecklingen samt vilken roll den sociala statusen och könstillhörigheten påverkade chanser-

na att bli tilldelad betydelsefulla poster bland medlemmarna. 39 

                                                 

37
 Jansson 1982, s.114-155; Jansson 1980 s.49-69 

38
 Rydbeck 1995, s.157ff. 

39
 Johansson 2006, s. 3,5 
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Ingen fallstudie har, vad jag kunnat se, således gjorts gällande en loge i det inom nykterhetsrörel-

sen tongivande Jönköping så som denna uppsats ämnar. 

Hilding Johansson skriver i Den svenska godtemplarrörelsen att broderskapstanken har bildat den ide-

ologiska grundvalen för verksameten genom hela IOGT:s historia. Den har därför legat till grund 

för förhållandet mellan medlemmarna, för rörelsens organisatoriska utformning och utgjort en 

utgångspunkt för nykterhetssträvanden. IOGT har alltid krävt fullständig avhållsamhet från alko-

hol av sina medlemmar och målet har varit att skapa allmän helnykterhet genom varje individs 

frivilliga nykterhet.40 Något som skulle göras genom att förmå så många som möjligt att bli med-

lemmar i godtemplarrörelsen och avlägga nykterhetslöftet. Detta kallades det individuella rädd-

ningsarbetet eller ”personal work” och det kom att prägla IOGT:s arbete under hela 1880-talet, 

men även utgöra en betydande roll i deras arbete under 1890-talet.41 Arbetet liknade ett väckelse-

arbete där det missionerades och förkunnelsen som spreds om alkoholens fördärvande egenskap-

er och nykterhetens fördelar var starkt känslobetonad. Den främsta uppgiften var att ”rädda 

drinkare” och som andra uppgift kom att ”bevara andra från fall”.42 Under 1890-talet började 

många medlemmar inom IOGT mer och mer formulera åsikter om att arbetet borde gå mer åt 

nykterhetspolitiska insatser. Det var genom lagstiftning rusdryckerna skulle förbjudas eftersom 

värvandet av medlemmar var fruktlöst så länge ”rusdrycksfloden översvämmar vårt land”43. Rö-

relsens fokus försköts allt mer från väckelsementaliteten och räddningsideologin mot samhällelig 

reformverksamhet. Logerna blev organ för främjande av kollektiva syften istället för räddnings-

anstalter av drinkare. Det nykterhetspolitiska programmet var rätlinjigt och enkelt. Målet var att 

genomföra ett allmänt totalförbud mot rusdrycker och opinionen skulle bearbetas för detta än-

damål. Genom val av ämbetsmän som stod för samma sak skulle förbudet tryggas och samtidigt 

skulle varje lagstiftning som tillät rusdrycksförsäljning bekämpas.44 

Som tabellen nedan (Fig.1) visar ökade antalet medlemmar inom IOGT med en stadig takt fram 

till 1910 då dess kulmen var nådd. Ett undantag sker vid 1889 då NGTO bryter sig ut ur IOGT.  

 

 

                                                 

40
 Johansson 1947, s.111 

41
 Johansson 1947, s.68 

42
 Johansson 1947, s.70,73 

43
 Johansson 1947, s.75 

44
 Johansson 1947, s.76, 117 
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År Medlemsantal  År Medlemsantal  År Medlemsantal 

Malinska 

grenen 

Hickmanska 

grenen 

1891 45.436 1903 109.566 

1880 1.000 600 1892 48.453 1904 118.698 

1881 2.177 1.200 1893 50.090 1905 124.450 

1882 8.439 5.147 1894 55.462 1906 131.143 

1883 27.948 20.000 1895 59.638 1907 138.241 

1884 34.926 29.990 1896 68.739 1908 142.214 

1885 39.137 26.337 1897 76.309 1909 145.653 

1886 39.064 21.712 1898 83.256 1910 159.665 

1887 37.070 23.043 1899 88.426 1911 152.096 

1888 58.014 1900 95.050  Fig.145 

1889 41.917 1901 97.162   

1890 40.305  1902 103.997    

 

Trots att medlemsantalet ökade var medlemsomsättningen hög, det var många som anslöt sig 

men också många som försvann ur verksamheten efter kort tid. Exakt vad detta berodde på kan 

inte med någon särkerhet sägas.46 

Hur den sociala strukturen såg ut inom IOGT är svårt att fastställa eftersom det inte finns några 

centrala medlemsregister och en del av de enskilda logernas medlemsmatriklar är antingen för-

komna eller ofullständiga. Men flera forskare har ändå dragit slutsatsen att IOGT var en rörelse 

för arbetar- och lägre medelklassen med småborgare, bönder och hantverkare som medlemmar, 

människor som före 1909 var utestängda från inflytande över det politiska livet. Det var endast i 

undantagsfall som det kom medlemmar från de högre samhällsklasserna.47 

För IOGT:s del har det alltid varit mycket viktigt att framhålla den absolut demokratiska princip 

som gällde för både män och kvinnor. Enligt Gunneriusson Karlström är dock kommentarerna 

om kvinnornas verksamhet inom IOGT få när man ser till rörelsens handlingar. Detta skulle i sig 

kunna säga en del om synen på kvinnliga områden men å andra sidan nämns sällan manlighet el-

ler männens verksamhet heller. Dock är det nästan bara män som har skrivit det källmaterial som 

finns att tillgå i form av handlingar. Kvinnornas rättighet till att yttra sig och rösta i omröstning-

arna betyder inte heller att det inte fanns tydliga normer för hur kvinnorna borde uppföra sig eller 

                                                 

45
 Johansson 1947, s.37-38 

46
 Johansson 1947, s.36-39 
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vilka uppgifter de borde tilldelas.48 I alla de tidigare undersökningar som gjorts gällande IOGT 

som presenterats i denna uppsats och som berört kvinnornas roll på något sätt finns en gemen-

sam slutsats i att kvinnorna i regel haft en undanskymd roll i logerna. 1883 lades en motion fram 

på IOGT:s årsmöte. Motionen hävdade att det under rådande omständigheter inte var lämpligt 

att ta in unga ogifta kvinnor i logerna eftersom de lätt kunde utsättas för frestelser på väg till och 

från logemötena som hölls sent om kvällarna. Detta var dock ingen motion som övervägdes för 

orden. 1893 började IOGT:s ledare bekymra sig över varför allt fler kvinnor lämnade logerna och 

förklarade detta med att det förmodligen berodde på att medlemsavgiften var för hög. Det dröjde 

länge innan reflektioner kom över att det kunde finnas andra orsaker till kvinnornas avhopp.49 

En del kvinnor har angivits som missionärer inom IOGT, vilket var ett viktigt uppdrag inom rö-

relsens tidiga arbete. Dessa reste runt i landet för att kväll efter kväll hålla föredrag och försöka 

entusiasmera människor till att starta nya loger. Men dessa kvinnor var relativt få. Gunneriusson 

Karlström påpekar att man inom IOGT hade en ganska vacklande relation mellan den officiella 

kvinnorollen och den roll kvinnorna tilldelades i praktiken. Kvinnor hade rösträtt inom logen och 

IOGT arbetade flitigt för den kvinnliga rösträttens införande i samhället. Trots detta fanns det 

inga större utrymmen för en förändring av kvinnorollen. De kvinnor som hade framträdande rol-

ler inom rörelsen utgjorde snarare individuella undantag. Då nykterhetsrörelsen fick se sig beseg-

rad i den stora förbudsomröstningen 1922 började dock klyftan mellan teori och verklighet gäl-

lande kvinnans roll minska inom IOGT.50 
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2 Undersökning 

2.1 Logen 36 Heimdals bildande och dess medlemsutveckling 

Heimdals allra första möte hölls den 29 juni 1881. Protokollet som fördes vid detta möte är kort 

och återger endast två punkter, nämligen installering av valda tjänstemän samt valet av represen-

tanter i finanskommittén för kommande kvartal.51 Heimdal bildades av medlemmar från den 

hickmanska logen Strid i Jönköping tillsammans med några nyintagna och de allra första med-

lemmarna var därmed G.B. Brogren, K. Skoglund, G.J. Nilsson, Oscar Enander, C.A. Pettersson, 

C.P. Blomqvist, Ottilia Svensson, C.L. Gentzel, O.W. Jansson, A. Björklund, J.S. Åkerberg, C.M. 

Nylander, M.P. Johnsson, A. Breitholtz, C.G. Andersson, J.W. Sunnergren, F.J. Ledell, L.W. 

Westerberg, Matilda Johnsson, Helga Jonsson, O.W. Sjögren, A. Pettersson, A.W. Österberg, A. 

Lagerholm, G.A. Björklund, Kristina Westerberg och Clara Kjellsson.52 Totalt sattes 13 män och 

2 kvinnor av dessa in på någon typ av förtroendevalda poster under det första mötet.53 Den 3 au-

gusti fastställer ett mötesprotokoll att Heimdal då hade 26 manliga och 6 kvinnliga medlemmar, 

vilket innebar ett tillskott av 4 män och 1 kvinna under cirka en månads tid och det totala antalet 

medlemmar var därmed 32 stycken.54 Då Heimdal firade 50-årsjubileum 1931 gavs det ut en fem-

tioårsskrift som berättade om logens arbete och medlemsutveckling under de första femtio åren. 

I denna skrift står det att läsa att missioneringen för orden bedrevs ivrigt under logens första 

verksamhetsår. Det var i första hand varje medlems sak att värva nya medlemmar och åtminstone 

de två första årens protokoll vittnar om att de lyckats bra då 2-6 medlemmar intogs vid så gott 

som varje logemöte. ”Man ville bereda sina vänner samma solida grund för hälsa, hemtrevnad 

och ekonomisk utvecklingsmöjligheter som sig själv” heter det i femtioårsskriften.55 Heimdals 

medlemsantal har varierat stort under de 19 första verksamhetsåren. Men ju närmare sekelskiftet 

man kommer desto tydligare blir ökningen av medlemmarna. Den 30 januari 1898 hade logen 

138 medlemmar och år 1900 kunde man räkna ända till 181 medlemmar. Den allra högsta med-

lemssiffran i logens historia antecknades dock några år efter undersökningsperioden, nämligen 

1907 då logen hade hela 200 medlemmar.56 Ambitionerna för att öka medlemsantalet visas tydligt 

i ett protokoll från den 30 januari 1884 då en broder J. Th. Jacobsson från Stockholm intogs i 

logen Heimdal och talade till de övriga medlemmarna: 

                                                 

51
 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 29/6 1881. Protokollbok 29/6 1881-15/11 1882. 

52
 Logen 36 Heimdal Femtioårsminne 1881 29/6 1931, s.5-6. 

53
 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 29/6 1881. Protokollbok 29/6 1881-15/11 1882. 

54
 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 3/8 1881. Protokollbok 29/6 1881-15/11 1882. 

55
 Logen 36 Heimdal Femtioårsminne 1881 29/6 1931, s.9. 

56
 Logen 36 Heimdal Femtioårsminne 1881 29/6 1931, s.9, 12. 
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…helsade han de närvarande och uppmanade dem att ej förtröttas utan arbeta efter bästa förmåga med in-

tagandet af kandidater så att medlemsantalet i logerna om ej fyrdubblades så åtminstone öktes dubbelt.57 

 

En viktig uppgift för logerna inom IOGT under 1800-talets sista årtionden var att starta nya lo-

ger. Detta tydde på att medlemsantalet ökade och att man lyckats med sitt medlemsvärvande. 

Under sina 19 första verksamhetsår lyckades Heimdal bilda två nya loger. 58 Den 19 april 1882 

begärde 11 bröder och 1 syster utträde ur logen Heimdal för att bilda en ny loge vid namnet 

Juno.59 Den 19 januari 1895 var det dags igen då 19 medlemmar från Heimdal bildade logen Plo-

gen i Norrahammar.60 

Men medlemssiffrorna har som sagt inte alltid vart höga. Som nämnts tidigare bildades Heimdal 

inom den hickmanska grenen inom IOGT, men redan 1882 beslutades under ett storlogemöte i 

Eksjö att ordenssyskon från både den hickmanska och den malinska grenen skulle kunna upptas i 

varandras loger och 1885 gick Heimdal tillsammans med några andra hickmanska loger över till 

den malinska grenen. Stridigheter uppstod mellan de som gick över till den malinska grenen och 

de loger och medlemmar som inte ville följa med i övergången. Heimdal förlorade i dessa stridig-

heter sitt bibliotek då de medlemmar som motsade sig övergången tog detta med sig då de istället 

bildade NGTO tillsammans med övriga motståndare. Uppdelningen visade sig givetvis negativt 

på medlemsantalet och 1888 beslutade Heimdal att man skulle lägga ner sin verksamhet och låta 

kvarvarande medlemmar övergå till logen Frid. En minoritet på 8 medlemmar tog dock ett eget 

beslut att försöka rädda logen och samlades under en tid till möten i varandras hem. Den 24 feb-

ruari 1889 kunde logen Heimdal på nytt uppta sitt arbete i en vanlig ordenslokal. Redan den 1 

mars 1890 påtalades återigen förslag på att lägga ner logen på grund av ett för lågt medlemsantal 

och inre stridigheter. Frågan bordlades dock och då frågan åter togs upp för behandling besluta-

des att Heimdal skulle fortsätta sitt arbete som en egen loge.61  

Vid något tillfälle har logen bytt mötesdag för att på så sätt försöka öka medlemsantalet. Den 13 

augusti 1884 lägger en logebroder fram förslaget att byta mötesdag från onsdagskvällar till lör-

dagskvällar för att få fler medlemmar till sina möten. Förslaget vann stort bifall i logen. Proble-

met var bara att logen Balder hade sina möten i ordenslokalen på lördagskvällar. Heimdal skulle 

därför skicka en skrivelse till Balder med en förfrågan om att kvartalsvis byta mötesdag med 

                                                 

57
 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 30/1 1884. Protokollbok 22/11 1882-28/9 1885. 

58
 Logen 36 Heimdal Femtioårsminne 1881 29/6 1931, s.9. 

59
 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 19/4 1882. Protokollbok 29/6 1881-15/11 1882. 

60
 Logen 36 Heimdal Femtioårsminne 1881 29/6 1931, s.9. 
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varandra. Då Heimdal den 1 oktober fick svar från Balder som inte ställde sig villig till att byta 

mötesdag beslutade Heimdal att åtminstone byta mötesdag till måndagar ”för att om möjligt å 

dessa aftnar logen kunde få större framgång än hittills”.62 

Antalet intagningar i logen Heimdal har under hela undersökningsperioden varit relativt högt. Sett 

endast till antalet intagna varje år skulle man inte kunna tro att medlemsantalet någon gång varit 

så lågt att logen nästan tvingats att lägga ner sin verksamhet. Enligt Heimdals femtioårsskrift såg 

intagningarna i logen ut enligt tabellen nedan (Fig.2). Den visar antalet intagningar i logen under 

de första 20 åren uppdelat i femårsperioder: 

5-års- 

period 

Antalet förrättade intagningar Summa 

intagningar Nyingångna Inklarerade 

fr. andra loger 

Återintagna Återinsatta fr. 

suspension 

1881-1886 246 50 28 1 325 

1887-1891 124 7 36 0 167 

1892-1896 342 36 110 39 527 

1897-1901 420 52 77 5 554 

Summa 1132 145 251 45 1573 

           Fig.263 

Ser man till logens medlemsmatriklar som finns på folkrörelsearkivet får man dock fram andra 

siffror. Detta beror förmodligen på att den första medlemmatrikeln inte upprättades förrän 1886 

och även om en del av de första och tidiga medlemmarna står med i den saknas med all säkerhet 

flera medlemmar. Utifrån matriklarnas uppgifter kan man dock sammanställa följande tabell 

(Fig.3) över intagna: 
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 Protokoll fört vid möte med logen 36 Heimdal 13/8, 1/10 1884. Protokollbok 22/11 1882-28/9 1885. 
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År Nyintagna 

män via 

röstning 

Nyintagna 

män via 

klareringskort 

Nyintagna 

kvinnor via 

röstning 

Nyintagna 

kvinnor via 

klareringskort 

Summa in-

tagningar 

1881 2 8 2 0 12 

1882 1 0 0 0 1 

1883 1 1 1 0 3 

1884 0 2 0 1 3 

1885 2 1 0 1 4 

1886 24 3 3 2 32 

1887 32 6 2 0 40 

1888 7 0 0 0 7 

1889 4 1 1 0 6 

1890 8 2 2 0 12 

1891 57 0 18 0 75 

1892 63 1 16 1 81 

1893 22 0 9 1 32 

1894 89 9 25 7 130 

1895 117 3 29 0 149 

1896 75 5 14 3 97 

1897 28 0 13 0 41 

1898 4 6 4 1 15 

1899 6 1 5 2 14 

1900 11 2 7 3 23 

Summa 553 51 151 22 777 

           Fig.364 

I min sammanställning från medlemsmatriklarna har jag inte gjort någon skillnad på om de inrös-

tade är nyintagna eller återupptagna. Jag har heller inte räknat med de som är återinsatta från sus-

pension. Som figuren visar har jag endast skilt på om intagningen skett genom röstning eller kla-

reringskort och om den intagne varit kvinna eller man. Totalt sett visar matriklarna på 777 män 

och kvinnor som blivit inröstade eller intagna på klareringskort under perioden 1881-1900. I 

denna summa är även de återupptagna medräknade. Heimdals femtioårsskrift har i sin samman-
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ställning i och för sig räknat med år 1901 eftersom dess sammanställning är uppdelad i femårspe-

rioder, men visar ändå på 1528 män och kvinnor som blivit inröstade, intagna på klareringskort 

eller återupptagna, alltså en skillnad på 751 stycken, nästan dubbelt så många. Detta torde visa på 

matriklarnas ofullständighet eller femtioårsskiftens oriktighet. Jag skulle dock tippa på det först-

nämnda.  

Oavsett vilken siffra som stämmer visar båda siffrorna på ett högre antal intagningar än det slut-

giltiga medlemsantalet år 1900 på 181 stycken. Vilket visar på en hög medlemsomsättning där 

många medlemmar inte bara gått in i orden under perioden utan också valt att lämna densamme. 

I Heimdals femtioårsskrift förklaras den stora omsättningen av medlemmar med att många av de 

medlemmar som gått med i logen haft en ”oförmåga att nog allvarligt betänka innebörden av det 

löfte, man hade att avlägga”. Skriften påpekar dock att denna oförmåga är förståelig då många 

medlemmar ingått i orden av ren nyfikenhet istället för ett genuint intresse för dess etiska och 

sociala uppgifter. Man påpekar också frånvaron av jämförliga organisationer som en av anled-

ningarna till att många sökte sig till Godtemplarorden.65 I medlemsmatriklarna kan man se att det 

inte allt för sällan är samma medlemmar som gått ur och in i orden vid ett flertal tillfällen.66 Alla 

dessa har räknats som en ny medlem varje gång de åter ingått i logen. Man får härmed intrycket 

att det var lätt för medlemmarna att gå in i och ut ur orden allteftersom det passade dem själva. I 

protokollsanteckningarna finns det dock några korta passager som visar att logen i vissa fall enga-

gerat sig i att försöka påverka detta. Den 14 augusti 1881 utsågs tre bröder inom logen att utreda 

värdigheten hos två män som anmält sitt intresse för inträde i logen men som tidigare varit med-

lemmar i orden och då fått avsluta sina medlemskap på grund av brott mot ordens stadgar.67 Den 

4 december samma år beslutade logen att det inte skulle vara hur lätt som helst att begära utträde 

ur logen och gav en tjänsteman i uppgift att besöka två bröder som begärt utträde för att försöka 

tala dem till rätta att stanna kvar i logen. Drygt en månad senare, den 18 januari 1882, tillsattes en 

kommitté till att besöka en annan broder som begärt utträde ur logen för att se om de kunde få 

honom till att stanna.68 Dessa tre anteckningar är dock de enda som har gjorts i de fyra första 

verksamhetsårens protokoll gällande detta. Om logen helt enkelt endast engagerat sig i dessa tre 

fall eller om sekreterarna valt att inte göra någon anteckning om liknande insatser vid andra till-

fällen går dock inte att svara på. 
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Enligt Heimdals femtioårsskrift ska Heimdal ”vunnit ett avsevärt tillskott i arbetslaget” 1898 då 

Göta Artilleriregemente ”II Göta” förlades till Jönköping. Heimdal ska därifrån fått flertalet brö-

der som övergått på klareringskort från Göteborg.69 Som tabellen i Fig.3 visar intogs enligt ma-

triklarna endast 15 medlemmar detta år. Sju av dessa intogs på klareringskort, samtliga från loger i 

Göteborg.70 Om det är dessa som anses som ”ett avsevärt tillskott” eller om matriklarma missat 

några är svårt att svara på. 

Gällande antalet avslutade medlemskap i Heimdal nämner endast femtioårsskriften en total-

summa för verksamhetens första femtio år utan någon uppdelning i kortare årsintervall så som 

gjorts för intagningarna. Det blir därför svårt att göra en direkt jämförelse med de siffror jag kun-

nat hämta från medlemsmatriklarna. Jag kan dock göra en jämförelse i procent för anledningarna 

till de avslutade medlemskapen där det enligt femtioårsskriften ser ut enligt följande diagram 

(Fig.4):  

 Fig.471 

Den allra vanligaste anledningen till ett avslutat medlemskap är enligt dessa siffror helt klart löf-

tesbrott med 44,8%, därefter kommer de som utgått på egen begäran på 19,3%. De suspenderade 
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utgör 14,6%, utgångna av andra orsaker 10,5%, utklarerade till andra loger 9,4 % och till sist döda 

på 1,2 %.72 

Utifrån medlemsmatriklarna har jag gjort en sammanställning där jag skilt på män och kvinnor 

samt på vilka anledningar matrikeln angett till avslutandet av medlemskapet för varje år under 

undersökningsperioden. För att kunna göra en jämförelse med diagrammet ovan (Fig.4) ska jag 

dock sammanställa dessa siffror i procent för hela undersökningsperioden där jag inte gör någon 

skillnad på män och kvinnor (Fig.5). Jag har inte tagit med de som blivit suspenderade eftersom 

de alltid återkommit automatiskt till logen så fort suspensionstiden tagit slut. Jag har dessutom 

under rubriken brott fört in alla typer av brott och inte enbart löftesbrott. Därför utgör även de 

som inte betalat diverse avgifter, uteblivit från för många möten eller gjort sig skyldiga till andra 

brott enligt ordens konstitution, en del av stapeln för brott.  

Fig.573 

Även här består den vanligaste andelen av brott, stapeln hamnar dock på 70,4% jämfört med 

femtioårsskriftens 44,8%. Utgångna på egen begäran hamnar även här på andra plats med 20,2% 
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vilket ligger mycket nära femtioårsskriftens 19,3%. Utklarerade till andra loger utgör här 6,3 %, 

utgångna av andra orsaker 2,8 % och döda 0,4 %. 

För att klargöra fördelningen av olika brott enligt de siffror jag kunnat plocka ut ur medlemsma-

triklarna ska jag här redogöra ännu ett diagram (Fig.6). I medlemsmatriklarna fanns 496 avslutade 

medlemskap registrerade under undersökningsperioden, 349 av dessa rubricerades som brott. 

Notervärt är att det flera gånger är samma medlem som har blivit utesluten för samma eller olika 

brott vid olika tillfällen och har däremellan helt enkelt röstats in i logen på nytt. Enligt specifice-

ringarna i matriklarna ser fördelningen ut enligt följande: 

Fig.674 

Brott mot Artikel 2 är det utan tvekan vanligaste brottet och vid två tillfällen har man skrivit in i 

matrikeln att det dessutom handlat om grovt brott mot samma artikel.75 För att ta reda på den 

exakta innebörden av Artikel 2 måste jag vända mig till Godtemplarordens konstitution. I Folkrö-

relsearkivet finns ett exemplar av konstitutionen som är från upplaga 1/12 1912. I denna specifi-

ceras Artikel 2 på följande sätt: 

                                                 

74
 Medlemsmatrikel Logen Heimdal No 36 DI:1, DI:2, DI:3  

75
 Medlemsmatrikel Logen Heimdal No 36 DI:1, DI:2, DI:3 

Typ av brott som lett till uteslutande ur orden under       
                                                       perioden 1881-1900 

Långvarigt uteblivande
& bristande betalning
2,0%
Långvarigt uteblivande
3,4%

Bristande betalning
13,5%

Brott mot Artikel 2
74,2%

Annat 3,7%

Ej specificerat 3,2%



 

22 

 

Artikel II 

Nykterhetslöfte 

§ 1. Berusande drycker. Medlem får icke tillverka, köpa, sälja, nyttja, tillhandahålla eller låta tillhandahålla åt 

andra såsom läskedryck någon som hälst sprithaltig dryck eller maltdryck, vin eller cider; och hvarje medlem 

skall på alla hederliga sätt motarbeta tillverkningen, försäljningen och bruket af nämnda drycker. 

 a. Hvarje loge må äga rättighet att i sina tilläggslagar bestämma namnen på de drycker, utöfver de i den 

allmänna förbindelsen införda, som dess medlemmar önska att afsäga sig. 

§ 2. Andra rusmedel. Storlogen kan genom tilläggslag besluta tillägg till nykterhetslöftet genom namngifvande 

af vissa rusdrycker och droger (apoteksvaror).76 

 

Det torde vara § 1 som de utstrukna medlemmarna brutit mot på ett eller annat sätt. Den 1 okto-

ber 1884 tas det faktum att så många brutit mot nykterhetslöftet upp av Gradtemplet Herman 

Hall. I ett cirkulär till logerna i Jönköping meddelar de att de under sitt kommande möte tänker 

diskutera frågan och vad det kan bero på. Den 6 oktober fick logerna genom ännu ett cirkulär 

veta vad de kommit fram till. Gradtemplet hade haft en längre diskussion och kommit fram till 

att svaret på frågan var dålig karaktär samt möjligheterna att så enkelt kunna förnya sina förbin-

delser till orden. Gradtemplet uppmanade nu alla loger att diskutera ämnet för att försöka hitta 

strategier för att försöka förhindra upprepandet av förbindelsernas avläggande. Heimdal beslu-

tade samma möte att en medlem som brutit sitt nykterhetslöfte skulle få avlägga nytt löfte utan 

att behöva betala för det vid första tillfället. Men om samma brott återigen skulle begås skulle 

medlemmen behöva betala 1 krona för att få avlägga löftet ännu en gång.77 

En sammanställning för antal verksamma medlemmar för varje år 1881-1900 är svårt att göra på 

grund av ofullständiga uppgifter i medlemsmatriklarna. Många gånger har man skrivit in när och 

hur en ny medlem ingått i logen och orden, men inte när eller hur densamme gått ur. I vissa fall 

saknas även årtal för intagning. Detta gör det också svårt att göra en sammanställning av den so-

ciala sammansättningen inom Heimdal. För trots att det vid nästan varje medlem är angett ett 

yrke eller en titel är det på grund av de ofullständiga uppgifterna gällande medlemslängden som 

en sådan sammanställning blir svår att göra. 

2.2 Logen Heimdals praktiska arbete 

De första mötenas protokoll präglas av punkter för att organisera upp och sätta de ramar inom 

vilka verksamheten inom logen skulle äga rum.  Man bildade en besparingskassa där medlemmar-

na skulle kunna sätta in så mycket de ville. Pengarna skulle sedan sättas in på sparbanken i en ge-
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mensam bok och varje medlem bestämde själv när denne ville ta ut sin andel.78. Det tillsattes en 

ordnings- och en sjukkommitté, vilka specifika uppgifter dessa kommittéer hade står dock inte 

nedskrivet79 förutom om sjukkommittén som väljs den 25 januari 1882 då tre bröder väljs till 

kommittén för att besöka sjuka bröder och 3 systrar för att besöka sjuka systrar.80 Bestämmelser 

kring böter fastställdes då tjänstemän som inte deltog i möten utan att i förväg meddelat godtag-

liga skäl skulle få böta 25 eller 50 öre beroende på tjänst, en tjänsteman som inte tog med logens 

böcker till ett logemöte fick böta 1 krona, en medlem som vägrade att vaka över sjuka medlem-

mar vid sjukkommitténs uppmaning fick böta 75 öre. Vid förrådandet av namnet på den medlem 

som röstat emot en inträdesansökan eller om en medlem berättade om någon av logens förhand-

lingar för utomstående skulle 3 kronor bötas. Då en medlem nyttjade grova anstötliga eller opas-

sande uttryck, vägrade åtlyda ordförandens befallning när denne kallade till ordning eller var 

ohövlig mot någon annan medlem av logen fick denna böta minst 2 kronor vid varje sådant föro-

lämpande tillfälle.81 

Efter några möten börjar ett visst mönster i protokollen kunna utläsas. Protokollen börjar alltid 

med att mötet öppnas enligt ritualens föreskrivna ceremoni, de tjänstemän som inte fanns på 

plats nämndes och man läste upp och godkände föregående mötes protokoll. Härefter specifice-

rades de för mötet intagna i logen och sedan följde de skrivelser och cirkulär som andra loger 

skickat ut med information om exempelvis utstrykningar eller suspension av medlemmar eller 

med kallelser till diverse gemensamma kommittéers möten. Sedan fanns det plats för eventuella 

förfrågningar eller förslag inom den egna logen. Mötet avslutades varje gång med en specificering 

av kvällens inkomster i logens kassa. En gång i kvartalet specificerades i mötesprotokollen de val 

av kommande kvartals tjänstemän och kommittéer som gjorts inom logen.82 

I föregående delkapitel förklarades det viktiga arbetet i att öka medlemsantalet inom logen vilket 

bland annat gjordes genom missionerande och bildandet av nya loger. Detta gjordes även genom 

att erbjuda de potentiella medlemmarna något som lockade dem till att delta i verksamheten.  

I så gott som varje mötesprotokoll presenteras the-, kaffe-, jubileums- eller andra fester som 

skulle hållas av antingen Heimdal själv eller andra loger i staden. Dessa fester var oftast öppna för 

både medlemmar som ickemedlemmar med skillnaden att ickemedlemmar fick betala en något 

högre inträdesavgift. Även lustresor eller basarer och auktioner för insamling av pengar anordna-
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des flitigt.83 ”Ett förädlat nöjesliv har alltid varit ett av IOGT:s ögonmärken, ett nöjesliv där kort-

leken, punsch eller brännvinsglaset och ölbuteljen varit bannlysta” står det i femtioårsskriften.84 

Den 14 juni 1882 fick logen Heimdal ta del av en teckningslista där intresserade medlemmar för 

bildandet av en manskör inom Godtemplarorden skulle anteckna sina namn.85 Kören kom sedan 

att uppträda på flera av de fester som nämnts ovan men kunde också hålla konserter till förmån 

för sjuka medlemmar inom orden.86  Sångkörer har bildats ett flertal gånger inom logen och or-

den men har ofta behövt upplösas i brist på tenorer. På 1880-talet bildade Heimdal även en mu-

sikkår som fick namnet Godtemplarnas musikkår. Musikkåren övergick dock 1890 i musikkapel-

let Lyran men i ett protokoll från den 5 juli 1890 står det att Heimdal aldrig kommer att erkänna 

att Lyran skulle vara den rätta ägaren till vare sig Godtemplarnas musikkårs instrument eller kas-

sabok.87 

Flera av initiativen som togs under IOGT:s och Heimdals första årtionden handlade om att värna 

om medlemmarnas privata ekonomi. Förutom den besparingskassa som tidigare nämnts hade 

Godtemplarna en sjuk- och begravningskassa vilket innebar att alla medlemmar från alla loger var 

välkomna att investera pengar i kassan för att sedan kunna ta del av dem vid sjukdom eller döds-

fall inom familjen. Sjuk- och begravningskassan hade egna sammanträden dit medlemmarna kal-

lades genom cirkulär som gick ut till logerna.88 Den 29 augusti 1883 kom en förfrågan till Heim-

dal om vilka av dess medlemmar som var intresserade av att bilda en pensionsförening inom or-

den, och dessa bjöds därmed in till ett möte.89 

Strax före årsskiftet 1881-1882 föreslogs att medlemmarna i Heimdal skulle samla in pengar varje 

möte för att starta en byggnadsfond. Genom en byggnadsfond skulle de sedan kunna skaffa sig 

en egen ordenslokal. Som det såg ut nu delade logen Heimdal ordenslokal med flera andra loger i 

Jönköping.90 I Heimdals femtioårsskrift kan man läsa att lokalfrågan alltid varit en svårlöst fråga 

och att medlemmarna redan tidigt hade planer på att skaffa ett eget ordenshus men det skulle 

dröja ända till 1898 innan Heimdal lyckades köpa Frälsningsarméns barack på Poppelgränd 5 som 

sin första alldeles egna ordenslokal. Heimdal kom dock senare att förlora denna lokal och har 
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flyttat sin verksamhet mellan en lång rad olika lokaler genom de första femtio verksamhetsåren.91 

Den 26 december 1898 undertecknar bröderna i byggnadsfonden en förbindelse där de lovar att 

deras då nyinförskaffade ordenshus inte skulle upplåtas till något som kunde vanhedra orden. För 

att skaffa fler inkomster för att kunna ha råd med logens utgifter hyrdes dock ordenslokalen ut då 

logen inte själv använde den. Hyresgästerna delade inte alltid ordens värderingar och förbindelsen 

skulle komma att kritiseras av medlemmar som tyckte att lokalen hyrdes ut till fel sorts aktivite-

ter.92 

Den 14 augusti 1881 beslutades att föreläsningar i Naturvetenskap och liknande ämnen skulle 

hållas inom logen då tid för detta fanns.93 Att medlemmarna inom Godtemplarorden skulle bilda 

sig och uppträda därefter var viktigt vilket visas genom flera anteckningar i protokollen. Den 8 

februari 1882 lägger broder Ringqvist fram ett förslag om att alla medlemmar inom God-

templarorden skulle sluta använda sig av svordomar och opassande uttryck både inom och utom 

ordenslokalen.94 Under nästa möte, den 15 februari, lade en annan logebroder fram förslag om att 

bilda en litteraturförening,95 ”Bildningens vänner” bildades således den 26 februari. Brodern To-

mas Larsson, som vid tiden var elev vid läroverket, blev litteraturföreningens första föreståndare. 

I en skrivelse den 14 september 1882 meddelar han att han anordnat en bildningskurs där med-

lemmarna skulle få utbilda sig i ”deklamation, tal, skriftliga framställningar och ett frimodigt upp-

trädande”.96 Litteraturföreningen skulle komma att hålla egna sammanträden i samma lokal som 

Heimdal.97 Den 10 september 1884 lade en broder inom Heimdal fram ett förslag om att föreläs-

ningar inom naturvetenskapliga ämnen skulle anordnas minst en gång i veckan. Detta för att 

locka till sig fler medlemmar på mötena men också för att förhindra medlemmar att begå brott 

mot ordens lagar. Förslaget skapade enligt protokollet en livlig diskussion och man beslutade till 

slut att tala med någon som kunde vara lämplig som föreläsare och starta dessa föreläsningar så 

snart som möjligt.98 

Logen har således anordnat många föreläsningar och ofta har man anlitat föreläsare utifrån orden 

som talat vid öppna logemöten. Både manliga och kvinnliga föreläsare ska ha anlitats och ämnena 
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har varit av både etisk, social, politisk och vetenskaplig art.99 Men även egna logebröder och syst-

rar har föreläst för logen för att inte tala om alla de besök av ordenssyskon från andra städer. 

Flera gånger togs under mötena emot besök av ordensbröder från andra loger som höll föredrag 

om hur deras loger arbetade för nykterhetens sak samt om vikten av att hålla uppe arbetet i nyk-

terhetens tjänst. Ett sådant besök mottogs den 13 februari 1884 då ordensbrodern och litteratö-

ren Th. Sällberg från Värnamo höll ett kort föredrag om sin loges arbete samt vikten av att hålla 

sams mellan logerna: 

Äfven framhöll talaren att oenighet är en svår fiende till Goodtemplarorden. Uppmanade de närvarande att 

vara eniga och ej förmycket stöta sig, den ene på den andre, ty Goodtemplarorden vore för ädel till att på 

sagde sätt blifva hindrad i sitt välsignelsebringande arbete…100 

 

Den 23 april samma år hade Heimdal besök av en annan ordensbroder från Linköping. Så här 

skriver protokollet om hans besök:  

Denna afton hade Logen nöjet att såsom hedersgäst få emottaga besök af broder A. Törnblom från Linkö-

ping som vid sitt inträde i densamme helsades med första gradens vackra helsning, fast tiden var långt fram-

skriden hade han dock den godheten att hålla ett föredrag för ordens medlemmarne och tog såsom ämne 

att vi skulle arbeta i fred och sämja så skulle vårt arbete fort nog krönas med fullkomlig framgång.101 

 

Samma ordensbroder var åter på besök hos Heimdal den 20 augusti och höll även då ett föredrag 

om att arbeta i fred med varandra i en oskiljaktig syskonring fylld av kärlek och hopp och att inte 

ge upp hoppet trots att nykterhetsarbetet ibland kunde kännas tungt.102 

Något som kan ses som en del i bildandet av medlemmarna var skapandet av ett eget bibliotek. 

Den 27 juli 1881 kom förslaget att logen skulle bilda ett eget bibiliotek.103 Medlemmarna lämnade 

in böcker till biblioteket som gåvor och det beslutades att även andra logers medlemmar skulle ha 

samma rätt att låna böcker. Böckerna och biblioteket skulle i sin fullhet dock för all framtid till-

höra logen Heimdal.104 Man beslutade att införskaffa ett bokskåp till alla böcker den 9 oktober. 

Då tillsattes även en kommitté av två bröder i logen som skulle ha till uppgift att bokföra biblio-

tekets böcker, att se till ”att inga osedliga böcker där må inkomma”, att bokföra lån samt biblio-
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tekets inkomster och utgifter.105 Som nämnts tidigare förlorade dock Heimdal sitt bibiliotek 1885 

men skulle längre fram i sin historia komma att starta upp ett nytt.106 

Den 19 april 1882 nämns logen Heimdals första nykterhetspolitiska gärning i protokollen. En 

petition skulle lämnas in till stadsfullmäktige innehållande en stor mängd underskrifter som kräv-

de borttagandet av åtskilliga krogar i staden.107 Den 17 juni 1886 fick logebrodern Nyström som 

till vardags arbetade som polis i uppdrag av logen att övervaka kaféernas och restaurangernas 

svagdricksförsäljning. Han fick då av logen tillåtelse att smaka på innehållet för att inte riskera att 

anklaga någon på falska grunder.108 1897 föranledde ett cirkulär från en annan loge att Heimdal 

tillsammans med övriga loger gjorde en hemställan till stadsfullmäktige om åtgärder mot den 

olagliga söndagshandeln med öl. Man krävde då även av riksdagen att man skulle skilja på ölhan-

deln från annan handel. Då stadparken i Jönköping beviljats utskänkningsrätt beslöt Heimdal den 

15 januari 1899 att offentligt uttala en skarp protest mot ”att på så sätt förvandla stadsinnevånar-

nas härliga park till en lokal för en krog”.109 

Att Heimdal följt de nykterhetspolitiska frågor som framförts i riksdagen visas av den tacksam-

hetsadress som Heimdal sände den 31 december 1887 till riksdagsman Thermenius, som motion-

erat om rusdrycksförbud.  När riksdagsmännen Adolf Hedin och Andersson i Tenhult 1894 

väckte nykterhetsreformerande motioner beslutade Heimdal att man skulle gå till länets riks-

dagsmän och begära att de skulle skriva under dessa motioner.110 

Vikten av det oskrivna arbetet som en del av verksamheten inom IOGT på den här tiden visar en 

protokollsanteckning från den 23 mars 1883 då Heimdal fick ta emot ett cirkulär från logen Au-

gust Blanche som påvisade ”ofoget” i att medlemmar som använt sig av en månad gamla lösen-

ord fått delta på flera logers möten. Vidare hävdade cirkuläret vikten i att alla medlemmar måste 

använda det innevarande kvartalets lösen för att få delta på logernas möten.111 
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2.3 Kvinnornas roll inom Heimdal 

Det är ju onekligt, att i de av båda könen sammansatta föreningarna, kvinnornas inflytande gör sig mycket 

litet gällande. Oftast har de resedans blomsteruppgift sig anvisad. En och annan bryter sig dock även i loge-

arbetet igenom att komma sida om sida med männen. Det går inte så lätt och ärofullt som för sportkvinnan, 

teaterdivan, bioskönheten och inte gives det heller någon hyllning åt arbetet – men det kan gå. En viss del 

göromål är dock de kvinnliga medlemmarna förbehållna.112 

 

Så inleder Heimdals femtioårsskrift ett stycke som handlar om de kvinnliga medlemmarnas bidrag 

till logens arbete. Vidare framhävs kvinnornas arbete bland annat inom sjukvårdskommittéerna 

vars arbete alltid delats lika mellan logens bröder och systrar, men framför allt kvinnornas arbete 

inom kaffekommittéen. Betydelsen av kaffekommitténs arbete menar skriften är långt större än 

man i en första anblick kan ana då dess arbete inbringat hela 2135 kronor och 27 öre till logens 

kassa under de första femtio verksamhetsåren. Den syförening som genom systrarna organiserats 

i logen har inbringat 325 kronor och 58 öre.113 Hur mycket av dessa intäkter som kan räknas till 

undersökningsperioden för denna uppsats går dock inte att redogöra för.  

I de undersökta protokollen finns inget antecknat gällande kaffekommittén förutom den 26 april 

1882 då man beslutades att Fru Carlsson skulle få fortsätta att hålla i serveringen av kaffe och 

the.114 Den 5 april 1882 inkom ett cirkulär till Heimdal där ordenssystrarna uppmanades att an-

teckna sitt intresse för att delta i ordens syförening. Gensvaret torde varit svagt då det redan den 

10 maj återigen inkom ett cirkulär med förfrågan om intressenter av syföreningen. Enligt proto-

kollet överlämnades detta till samtliga systrar i logen att besluta. I övrigt nämns inte heller syföre-

ningen något mer i de undersökta protokollen.115  

Antalet kvinnliga medlemmar i Heimdal har under hela undersökningsperioden varit lägre än an-

talet manliga. Som Fig.3 visar intogs enligt medlemsmatriklarna totalt 173 kvinnor och 604 män 

under åren 1881-1900.116 Då femtioårsskriften lyfter fram skillnaden på antalet kvinnliga och 

manliga medlemmar under Heimdals då femtioåriga historia visar den att av 2437 intagna med-

lemmar under denna period var endast 496 av dem kvinnor. Skriften menar att det är svårt att 

hitta en förklaring till en sådan betydande skillnad på antalet mellan manliga och kvinnliga med-
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lemmar då den ”förmodligen bottna i vissa kvinnopsykologiska omständigheter”117. Vidare med-

delar skriften dock att en utjämning skett de sista 15 åren fram till 1931 och att det detta år fanns 

52 kvinnor och 62 män registrerade som medlemmar i logen.118 

I Heimdals protokoll för de första fyra verksamhetsåren nämns kvinnorna i logen ytterst sällan. 

Då kvinnor tagits in i logen, uteslutits eller vid val av tjänstemannapositioner och sjukkommitté 

har de berörda kvinnorna namngetts. Utöver detta finns det inga anteckningar om att någon or-

denssyster kommit med något förslag inför logen, eller deltagit i några diskussioner.119 Totalt ge-

nomfördes 15 tjänstemannaval under denna period. Vid 13 av dem valdes kvinnor in på posterna 

Höger och Vänster Support. Vid ett av de andra två valdes en kvinna in på posten Höger Support 

medan ingen alls valdes till Vänster Support och vid det andra valdes ingen alls till varken Höger 

eller Vänster Support. I övrigt har kvinnorna inte suttit på några andra tjänstemannaposter under 

denna period förutom vid de fyra sista valen då en kvinna även valts in på posten som Skattmäs-

tare.120 

Som tidigare nämnts kunde det enligt femtioårsskriften av logen anlitas både manliga och kvinn-

liga föreläsare. I protokollen som undersökts finns en anteckning om en kvinnlig föreläsare. Före-

läsningen i fråga var dock inte anordnad av Heimdal utan av logen Rätt och Sanning som genom 

ett cirkulär bjöd in bröder och systrar från övriga loger till ett föredrag ”af ett för logen ej upp-

gifvet fruntimmer”. Vad föredraget skulle handla om nämns inte. Detta var den 9 maj 1883.121 

I slutet av Heimdals femtioårsskrift tas några personligheter som varit särskilt framträdande un-

der logens verksamhet upp. Här nämns totalt 14 män och två kvinnor. Om jag räknar bort de 

som inkom i logen efter sekelskiftet finns endast åtta män och en kvinna kvar. Vad som är an-

märkningsvärt är att denna enda kvinna ensam får lika mycket utrymme som de åtta männen får 

tillsammans.122 Kvinnan hette Adèle Wetterlind och intogs i logen Heimdal genom röstning den 

21 oktober 1899 och arbetade som skollärarinna.123  Då hon intogs så sent i undersökningspe-

rioden för uppsatsens frågeställning var hon främst verksam inom logen först efter samma pe-

riod. Men då hon ändå intogs under undersökningsperioden får hon detta utrymme i uppsatsen. 
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Enligt femtioårsskriften var hon en känd och värderad person inte bara i Jönköping utan i hela 

Sverige. Hon var mycket ambitiös och kunnig och enligt femtioårsskriften hade hon en ovanligt 

stor talarbegåvning. Hon tog sig till en framstående plats inom den svenska nykterhetsrörelsen 

och även utanför IOGT:s verksamhet var hon engagerad inom flera områden. Hon var till exem-

pel den första att kräva tandvård åt folkskolans barn, en av grundarna till Jönköpings Arbetarstu-

gor och startade på lärarkårens uppdrag Jönköpings skolresebyrå. Hon ska ha varit en av initiativ-

tagarna till Jönköpings Arbetarinstitut och var under många år en av Frisinnade föreningens mest 

verksamma krafter, särskilt under kampen för den kvinnliga rösträtten. 

Inom IOGT kom hon att erhålla alla grader och har haft flera ledande positioner inom orden. 

1904-1912 var hon ledare för distriktets ungdomsverksamhet och vid flera tillfällen ska hon ha 

representerat logen Heimdal som ombud vid distriktsmöten. Något år innan Heimdals femtioår-

sjubileum blev hon ordförande i Heimdals ekonomistyrelse. Förutom inom IOGT var Wetterlind 

även medlem i S.L.N. och Vita Bandet. Under förbudsomröstningskampanjen 1922 lade hon ner 

ett stort arbete inom Jönköpings läns kvinnliga förbudskommitté.124 

Under lite mer än två hela sidor av femtioårsskriften hyllas Wetterlind för sina insatser och sin 

person och hyllningarna avslutas med följande citat: 

Ingen som kommit i närmare beröring med och lärt känna hennes rika personlighet, kan undgå att fängslas 

därav. Hon är genom sitt varma hjärta, sitt klara intellekt och sin upphöjda idealitet giverskan, som alltid är 

beredd att giva, utan själsstorhet, samma moderlighet, samma förståelse och samma okuvliga vilja till det 

goda, det sanna och det sköna. Logen Heimdal är stolt över att räkna henne som en av de sina.125 

 

Wetterlind verkar onekligen varit en tongivare inom logen Heimdal, men förutom henne verkar 

ingen kvinna som intagits eller varit verksam under logens 19 första verksamhetsår tagit någon 

för den här undersökningen nämnvärd plats. 

2.4 En jämförelse med IOGT på riksnivå 

Under 1880-talet låg den största fokusen inom IOGT:s verksamhet på ”personal work”, eller det 

individuella räddningsarbetet som det även kallas. Johansson skriver att IOGT ville rädda drin-

kare och att det var deras högst prioriterade uppgift.126 Detta skulle mycket väl kunna vara en av 

orsakerna till den höga medlemsomsättningen och det stora antalet brott mot den andra artikeln i 
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konstitutionen som skedde inom Heimdal. Det kan knappast ses som något konstigt att man 

återintog förbrytarna om och om igen då man ville rädda dem från alkoholens fördärvande effek-

ter. Att medlemmarna i logen missionerade mycket och försökte värva nya medlemmar visar 

både Heimdals femtioårsskrift och mötesprotokoll som har presenterats tidigare i undersökning-

en under logens medlemsutveckling och logens praktiska arbete. Inte minst genom att Heimdal 

lyckades bilda två nya loger innan sekelskiftet. Att medlemsomsättningen var hög var inte heller 

något som enbart gällde Heimdal, utan hela IOGT i stort.127 Trots att några siffror för Heimdals 

medlemsantal för varje år i undersökningsperioden inte kunnat presenteras har det ändå konstate-

ras att medlemsantalet skiftat stort och att logen vid två tillfällen varit nära på att lägga ner sin 

verksamhet på grund av ett för litet medlemsantal. Detta var 1888 och 1889. Enligt Fig.1 som 

presenterats under teoriavsnittet hade IOGT i hela Sverige en nedgång i medlemmar dessa år och 

ökningen kom först åter 1892. Allt tyder på att även Heimdals medlemsantal stabiliserat sig vid 

denna tid. Även här ser vi alltså likheter mellan Heimdal och IOGT på riksnivå. 

Under 1890-talet följde även Heimdal övriga IOGT i sin utveckling av arbetssätt där de nykter-

hetspolitiska gärningarna blev allt fler. Den allra första nykterhetspolitiska gärningen som nämns i 

protokollen genomfördes redan 1882 men de flesta nykterhetspolitiska gärningar som presente-

rades under logens praktiska verksamhet skedde på 1890-talet. Även i övrigt var Heimdals verk-

samhet typisk för en IOGT-loge med anordnande av tillställningar, försöken till att bilda sina 

medlemmar och värnandet av medlemmarnas privata ekonomi. 

Heimdals protokoll och femtioårsskrift visar inte heller någon skillnad på kvinnornas roll jämfört 

med den från Gunneriusson Karlström som presenterats i teoriavsnittet. Enligt henne är kom-

mentarerna om kvinnornas verksamhet inom IOGT få när man ser till rörelsens handlingar och 

deras roll har i regel varit undanskymd. De kvinnor som faktiskt tog ton och plats var få och vi-

sade snarare på individuella undantag än på något som var vanligt förekommande.128 Heimdal är 

inte heller här något undantag då inte heller deras handlingar nämner kvinnorna i logen särskilt 

ofta och den enda kvinnan som verkat drivande i logen under undersökningsperioden var Adèle 

Wetterlind som intogs först i slutet av seklet och därmed främst var verksam inom logen först 

efter sekelskiftet och undersökningsperioden. Wetterlind torde dock snarare ses som ett individu-

ellt undantag än norm då inga andra tongivande kvinnor träder fram i de undersökta källorna. 
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3 Diskussion och slutsats 

Logen 36 Heimdal var enligt undersökningen ovan en typisk IOGT-loge där få eller ingen av de-

ras verksamhetsinriktningar egentligen stack ut från IOGT:s linje på riksnivå som förklaras under 

Forskningsläge. Protokollen från Heimdal kan i en första anblick tyckas skvallra om få företag för 

nykterhetssakens skull. Men då man väger in betydelsen av missionsarbetet, ”personal work” och 

IOGT:s gemensamma linje och värderingar som presenteras i forskningsläget förstår man att 

Heimdals medlemmar arbetade flitigt för nykterhetssaken på det sätt som förväntades av dem. 

De missionerade flitigt och försökte rädda drinkarna genom att låta de som brutit sitt nykterhets-

löfte återintas i logen vid ett flertal tillfällen. De anordnade, precis som IOGT på risknivå, diverse 

tillställningar i IOGT:s nykterhetsanda för att förädla nöjeslivet och anordnade föreläsningar och 

litteraturföreningar för att bilda sina medlemmar. Flera inom IOGT typiska insatser för med-

lemmarnas privatekonomi gjordes även i Heimdal då de startade både sjuk-, begravnings- och 

sparkassa där medlemmarna kunde försäkra sig inför oförutsedda händelser. Under 1890-talet 

ökade Hemidals nykterhetspolitiska insatser då de allt oftare tog kontakt med diverse politiker 

och stadsfullmäktige i nykterhetsfrågor. 

Även medlemsutvecklingen följde i stort den medlemsutveckling som IOGT hade på riksnivå 

som nämns under forskningsläget, med lite dalande siffror i slutet av 1880-talet för att under 

1890-talet stiga i en stadig takt ända fram till sekelskiftet.  Medlemsomsättningen var hög, precis 

som inom IOGT i hela Sverige och många var medlemmarna som bröt sina nykterhetslöften. 

Kvinnorna inom Heimdal tog inte heller någon större plats än kvinnorna i stort i Sverige under 

denna tid och nämns inte särskilt ofta i protokollen, även detta precis enligt det som presenterats 

i forskningsläget. 

Det hade dock varit önskvärt att konrollera medlemssiffrorna genom att anteckna alla intagna 

och utstrukna i protokollen under hela undersökningsperioden för att kunna göra en ordentlig 

sammanställning av medlemlemsantalet år för år 1881-1900. Hade detta gjorts hade man dessu-

tom gått igenom hela periodens protokoll vilket också hade gagnat undersökningen då uppgifter-

na om logen efter juni 1885 endast är tagna från medlemsmatriklarna och den femtioårsskrift 

som Heimdal lät författa inför sitt femtioårsjubileum. Protokollen för resterande tid av under-

sökningsperioden hade kunnat ge fler uppgifter om kvinnornas roll, för som det är nu kan jag 

inte presentera något som säger att kvinnorna tog någon plats på logens möten. Men jag kan hel-

ler inte säga att protokollen från juli 1885 till 1900 inte hade visat det. Dessa protokoll hade även 

kunnat ge mer exempel på den praktiska verksamheten inom logen. Även annat material i arkivet 



 

33 

 

hade varit intressant att titta närmare på, exempelvis extern korrespondens samt års- och revis-

ionsberättelser. Jag tror att man kunnat få ett mer ”stabilt” material att stå på för att kunna pre-

sentera alla uppgifter om logens verksamhet och medlemsutveckling. Det hade också varit intres-

sant att göra samma undersökning av övriga loger i Jönköping för att sedan göra en jämförelse 

dem emellan. 

4 Sammanfattning 

Kring sekelskiftet 1800-1900 var den största folkrörelsen i Sverige nykterhetsrörelsen. Inom den 

var IOGT den största organisationen och inom denna verkade logen 36 Heimdal i Jönköping, 

som utgör undersökningsföremål för denna uppsats. Genom kvalitativa och kvantitativa analyser 

av arkiverat material från logens tidiga verksamhetsår 1881-1900 kartläggs logens bildande och 

medlemsutveckling, dess praktiska verksamhet samt kvinnornas roll inom logen.  Genom littera-

turstudier har sedan en sammanställning gjorts för dessa områden inom IOGT på riksnivå. Detta 

för att kunna göra en jämförelse mellan logen Heimdal och IOGT på riksnivå.  

IOGT i Sverige visar på en verksamhet som värnade om sina medlemmar där nöjeslivet skulle 

förädlas, privatekonomin stärkas och medlemmarna utbildas. Första prioritet under 1880-talet var 

att rädda drinkarna från alkoholen genom att få dem att avlägga nykterhetslöftet och gå med i 

orden. Under 1890-talet blev insatserna allt mer nykterhetspolitiskt inriktade. Kvinnorna hade 

inom orden samma rättigheter som männen men tog ändå mycket liten plats. Jämförelsen med 

Heimdal visar att Heimdal inte skiljer sig något nämnvärt från IOGT:s linje på riksnivå. Önskvärt 

hade varit att ta in mer av det arkiverade materialet från logen för att kunna ge mer tyngd åt 

undersökningen. Det hade också varit intressant att göra en jämförelse med övriga loger i Jönkö-

ping. 
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