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Sammanfattning 

Alla folkrörelser har sin start någon gång under 1700-talet men precis som med nykterhetslöftet så skulle 

rörelserna, och framförallt nykterhetsrörelsen ta fart under 1800-talet. Till att ha 

nykterhetsorganisationer som förespråkade måttligt bruk kom de vid 1800-talets slut förespråka 

absolutism. Nykterhetsorganisationerna var till den största delen religiöst präglade men ett utbrott ur 

IOGT vid slutet av 1800-talet skedde och Verdandi kom att skapas, en icke-religiös, socialistiskt präglad 

nykterhetsorganisation med en stark koppling till arbetarrörelsen. Studiens syfte har varit att undersöka 

logen 1363 Frihet av NOV i syfte att visa vad som utgjorde den kollektiva identiteten. Detta har gjorts 

genom en kvalitativ studie med en induktiv metod där jag samlat, analyserat och tolkat materialet på 

egen hand, anpassad till att beskriva vad den kollektiva identiteten är inom föreningen. Eftersom att den 

kollektiva identiteten egentligen är något större än den enskilda föreningen så har jag fokuserat på 

nyckelbegrepp som beskriver detta, såsom solidariteten och dess uttryck men även hur föreningen 

jobbade inom identitetsarenorna. Föreningen har visat sig vara aktiv, älskvärd av medlemmarna och 

omtyckt i Hällefors under de här åren som jag undersökte. De tog hand om sina medlemmar, diskuterade 

livligt om sitt mål, bildade studiecirklar och startade evenemang, för medlemmarna men även 

allmänheten. 

 

Abstract 

All social movements have their starting sometimes in the 1700s, but as with the temperance pledge, 

movements, and especially the temperance movement take off in the 1800s. The temperance 

organizations initially advocated for moderate use of alcohol, but at the late 1800s all of them had 

adopted temperance. Initially the temperance movements were branded by pious ideals from religion, 

but a crisis within IOGT in the late 1800s would result in the birth of Verdandi, non-religious but 

socialistic in core, with strong links to the labor movement. The study’s purpose was to examine the 

association 1363 Frihet of NOV1 in order to recall what constituted the collective identity within. This 

has been done through a qualitative study with an inductive method where I have collected, analyzed 

and interpreted the material on my own that I’ve judged to be appropriate to describe the collective 

identity within the association. In reality, the collective identity is something larger than the individual 

association, so in my study I’ve focused on key concepts that describe this. Solidarity and its expression, 

but also the principle of “Us and Them”. The association have shown to be an active one in the years of 

my study, lovable by members and well-liked in the industrial town of Hällefors. They took care of their 

members, discussed vividly about their goals, formed study groups and started events that the members 

and general public could attend. 

 

 

                                                           
1 Nykterhetsorganisationen Verdandi / Temperance organization Verdandi 
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1. Inledning 

Folkrörelserna är ett begrepp för de olika rörelserna som kom att uppstå vid olika tidsintervaller, men 

oftast med någon form av start redan på 1700-talet2. Till de tidiga folkrörelserna räknar man tre olika 

typer av rörelser: Väckelse- och frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. De stora 

folkrörelserna i Sverige har varit viktiga och många skulle hävda att vi har dem att tacka för vårat 

demokratiska samhällsskick. Det skulle inte vara konstigt att hävda någonting så dylikt, då de stora 

folkrörelserna har tjänat som en tidigare version av det moderna demokratiska Sverige. Det har gett oss 

en vana att lösa problem kollektivt och parlamentariskt.3 

 

Nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV) blev en av de första nykterhetsorganisationerna som tog ett 

avstånd från religionen och samtidigt tydligt definierade sin politiska ställning. De ansåg sig nämligen 

vara arbetarnas nykterhetsförbund och drev därför frågor i nära anknytning med arbetarnas 

fackföreningsrörelser. För NOV var det nyttjandet av rusdrycker som var det direkt allmänfarliga 

beteendet som försvagade kampen för både fackföreningsrörelser och nykterhetsorganisationer. Endast 

en arbetare som var politiskt aktiv, med i fackföreningsrörelser och inte nyttjade rusdrycker förde fram 

kampen rättrådigt och kunde räknas vara en god människa. Denna uppsats handlar om hur kollektiva 

identiteter uppstod i en folkrörelsekontext. Mer specifikt så skall jag belysa hur den lokala 

nykterhetsorganisationen Verdandi arbetade i Hällefors genom tre steg4. Det första steget blir att utröna 

hur föreningen jobbade internt, det andra steget blir att identifiera dess motståndare och det tredje steget 

hur föreningen nådde ut samt jobbade inom allmänheten och då framförallt Hällefors. Dessa tre steg 

ligger inom olika arenor som synes och jag diskuterar mer ingående om detta i mitt teoretiska avsnitt där 

begreppet även benämns som identitetsarenor. 

 

I förhållande till definitioner av sociala rörelser kan många enas att en social rörelse är en typ av 

organiserat kollektivt handlande. Människorna i rörelserna delar vissa grundläggande uppfattningar om 

omvärlden och känner solidaritet med varandra, ofta befinner sig rörelsen även i konflikt med det 

etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina protester. Protesthandlingarna och 

den kollektiva identiteten som rörelsen etablerat måste uppnå en viss varaktighet över tid, detta för att 

                                                           
2 Detta refererar då till t.ex. till att alkoholen debatteras tidigare och vissa initiativ att kontrollera tillverkningen skedde, t.ex. 
Gustav IIIs införande av Kronobrännerier. Den svenska nykterhetsrörelsen som en organiserad rörelse fick inte se sitt ljus 
förrän under 1800-talet. Se bl.a. Nationalencyklopedin, kronobränneri. 
3 Edquist, Samuel – Nyktra Svenskar, Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879–1918, Uppsala 2001, s, 11. 
4 Detta beskriver jag närmare i 1.1 Teori – Kollektiv identitet se stycket om ”Vi & Dom”. 
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räknas som en social rörelse.5 Den kollektiva identiteten6 skiljer de sociala rörelserna från ett s.k. 

”aggregerat socialt handlande7”. 

 

1.1 Teori – Kollektiv Identitet & Identitetsarenorna. 

Under teoriavsnittet kommer jag att diskutera om kollektiv identitet och tar härmed stöd från The 

Identity Dilemma, Social Movements, and Contested Identity av James M. Jasper och Aidan McGarry. 

Det är en bok som väljer att behandla frågan om kollektiv identitet med stöd från många av tänkarna 

som varit involverade i arbetet att utveckla begreppet. Boken är skriven på engelska och översättningen 

kommer jag att stå för.  

Redan tidigt i världshistorien kan vi se exempel på kollektiv identitet, t.ex. när Perikles enade atenarna 

mot Sparta genom att tilltala deras medborgerliga stolthet som ett generöst, kreativt och rikt folk. Under 

1800-talet så kom intellektuella och politiska ledare att använda en liknande retorik när de uppfann 

historier och karaktärer för att tilltala deras nation, även eller framförallt om denna nation ännu inte hade 

en egen stat. Etnicitet, kast8 och andra ”strukturella” identiteter har använts på många olika håll genom 

tiden, i syfte att förtrycka eller inspirera, stigmatiserade kategorier av folk. Yrken som juridik och 

medicin har fått makt och prestige relaterat till sig och medlemmar av yrkena framställs som speciella 

och mer kunskapsrika än andra människor. Identiteter har även skapats på grunden av en delad 

gemenskap eller allians, till ekologi eller en särskild gud, men också specifika politiska taktiker och 

metoder, som t.ex. icke-vålds rörelsen9 eller deltagardemokrati10.11 

 

Den kollektiva identiteten kan liknas vid en fana som människor kan mobilisera sig under för politiska, 

militaristiska eller andra kollektiva mål. Det beror mycket på den individuella människans identifikation 

med den större gruppen. Detta kan härstamma från det kollektiva agerandet lika mycket som den kan 

propagera eller kontribuera för agerandet. Begreppet är likväl ett påfund av fantasin, något som enar 

människor till handling genom ökande känslor för solidaritet mellan medlemmar och en definition av de 

moraliska gränserna gentemot andra kategorier. Det involverar både en kognition och känslor som i 

grunden kan spåras till det universella behovet som människan har att samverka och anknyta till andra 

medmänniskor. Den kan baseras på delade strukturella positioner, framförallt klass, nation, ålder, 

                                                           
5 Wettergren, Åsa. Jamison, Andrew. Sociala rörelser, s, 1. 
6 Mer om den kollektiva identiteten behandlar jag i mitt teoriavsnitt 1.1 Teori – Kollektiv identitet. 
7 Aggregerat socialt handlande innebär i princip handlingar som utförs av många människor, såsom fenomen i arten av t.ex. 
modeflugor eller rusningstid, där de gemensamma föreställningarna eller solidariteten som motiv för dess handlande 
saknas. Mer om detta i Wettergren, Åsa. Jamison, Andrew, Sociala rörelser, s, 2. 
8 Syftar här på kastsystem.   
9 Exempelvis: Gandhis strävanden i Indien.  
10 Exempelvis: Variant av deltagardemokrati i dagens Schweiz; s.k. direktdemokrati.  
11 Jasper, James M. McGarry, Aidan – The identity Dilemma, Temple university, s, 1. Boken heter The Identity Dilemma och 

är utgiven 2015, kopian som jag använder mig av är ett utdrag av Temple University Press. 
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etnicitet, kön och sexuell läggning, men dessa skapar aldrig identiteter automatiskt. Det finns alltid ett 

betydande identitetsarbete bakom, som skapar, upprätthåller och omvandlar identiteter.12   

Det har setts som en stor fördel för en grupp, genom det inspirerande arbetet och mobilisering av 

medlemmarna som det ofta tillför. Många teoretiker har på senare tid vänt på begreppet och hävdat 

motsatsen, att kollektiv identitet snedvrider och undertrycker människor mer än det hjälper. Det är alltså 

inte bara en fana för inspiration och mobilisering utan även orsaken till kulturella stereotyper som skadar 

och förvanskar.13  Den kollektiva identiteten möjliggör en del grupper att göra vissa specifika saker, men 

begränsar sig samtidigt från en del andra alternativ. En identitet tillåter individuella några 

valmöjligheter, men likt det ovan begränsar sig alternativsmässigt. Begreppet handlar om spänningar, 

kompromisser och bestridanden. Varje sida i den stora identitetsdebatten förhåller sig till en sida av 

dilemmat och ignorerar den andra.14 Många teoretiker och forskare har tittat på kollektiva identiteter 

som hjälpsamma metoder sociala rörelser behöver för att mobilisera anhängare. Forskare såsom Verta 

Taylor och Alberto Melucci framställde identitet som det primära verktyget en grupp använder för att 

förstå varandra och världen runtomkring, samt källan de drar sin kraft från i försök att ändra något. Den 

kollektiva identiteten skickar också signaler till människor utanför gruppen. Gruppen eller rörelsen 

presenteras som något moraliskt värdigt, numerärt starkt och engagerad till frågorna som de behandlar. 

Något som Charles Tilly kom att kalla ”WUNC displays” där de mest lyckade identiteterna antyder en 

social rörelse stark nog att andra grupper och människor måste ta dem seriöst.15   

 

Identitetsarenorna & interaktionen mellan nykterhetsrörelsen, organisationen och föreningen. 

Med den kollektiva identiteten som jag skrivit om ovan så känner människor tillhörighet och rekryteras 

till olika grupper. Dessa grupper utvecklar olika identiteter vilket naturligt betyder att gruppernas 

identiteter kommer i krock med varandra, även om vissa kollektiv även hamnar relativt nära varandra, så 

leder detta till ett visst ”vi och dom”-tänk, där ”vi” syftar på föreningens egna medlemmar och ”dom” på 

de andra kategorierna utanför gruppen, detta gäller både allmänheten och andra kollektiv. För att 

vidareutveckla denna tanke så har jag tittat närmare på Stefan Backius avhandling där han diskuterar om 

”Vi & Dom” utifrån Ron Eyermans perspektiv. Enligt Backius så definierar Ron Eyerman tre olika 

arenor som rörelsernas verksamhet och aktiviteter riktar sig åt.  ”/…/ Den första är internt inom den 

sociala rörelsen som omfattar olika individer eller organisationer som har en känsla av att vara förenade, 

ha gemensamma intressen och att röra sig åt samma håll. Här verkar de sociala rörelserna genom att 

samordna aktioner, omvandla identiteter och känslor och skapa gemensamma mål.”  Vidare fortsätter 

Backius med den andra arenan: ”Den andra befinner sig utanför den sociala rörelsen bland de upplevda 

motståndarna eller åtminstone de som definieras som ”de andra”.” Vilket ligger i linje till det jag skrivit 

                                                           
12 Jasper, James M. McGarry, Aidan, 2015, s, 1-2 
13 Ibid, 2015, s, 2.  
14 Ibid, 2015, s, 2.  
15 Ibid, 2015, s, 2.  
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om tidigare, att när man tillhör en viss kollektiv identitet så begränsar man sig samtidigt från annat. 

”Genom att identifiera ”den andre” skapas en kraft för rörelsen att röra sig emot.” Avslutningsvis inom 

”vi & dom” så skriver Backius om den tredje arenan som är extern och ”/…/ utgörs av allmänheten, den 

allmänna opinionen eller något annat som rörelsen strävar efter att påverka, förändra eller beröra. Här 

finns publiken och här finns potentiella anhängare och motståndare.”16 Dessa tre arenor kommer jag 

fortsättningsvis benämna som identitetsarenor och huvudsakligen för jag vidare min diskussion om 

dessa i det avslutande diskussionskapitlet, när jag knyter ihop empirin från kapitel 2. 

 

Vidare så är det värt att nämna att undersöka interaktionen mellan föreningen och organisationen svarar 

väl till den teoretiska inriktningen om den kollektiva identiteten, eftersom föreningen själv var en del i 

ett större sammanhang så kan detta ge uttryck för rörelsen. Det är genom denna interaktion som vi kan 

se spåren av de viktiga frågor som rörelsen hade och vilka uttryck de tog sig inom organisationen och 

slutligen föreningen som jag undersöker. Åsa Wettergren och Andrew Jamisons menar att en social 

rörelse inte är något som man kan ”sätta fingret på”. Det som jag kan observera och välja att undersöka 

empirisk som forskare är de uttryck som en social rörelse kan ta sig, med dess nätverk, grupper och 

organisationer som bär upp rörelsen genom att agera språkrör för dess idéer och för fram den kollektiva 

identiteten. NOV är en nykterhetsorganisation och till det så är avdelning 1363 Frihet bara en av alla 

föreningar som tillhörde denna organisation. Nykterhetsrörelsen i stort skiljer sig från organisationen 

och är mycket äldre samt kvarlevande i stora drag än idag, därför finns det en risk att om man väljer att 

forska om en social rörelse så kan man reducera rörelsen till den organisation eller de organisationer 

som man väljer att studera.17 ”Det är viktigt att komma ihåg att rörelsen och dess bärare inte är samma 

sak – rörelsen är något mer och större än de enskilda grupperna. Man skulle kunna säga att rörelsen 

befinner sig mellan dessa grupper, i utrymmet där interaktionen mellan grupperna bearbetar den 

kollektiva identiteten och de frågor som är centrala för rörelsen.”18 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa den kollektiva identiteten och arbetet inom föreningen 1363 Frihet av 

Verdandi i Hällefors. Detta utförs genom att belysa och framställa hur föreningen arbetade inom 

identitetsarenorna som jag diskuterat om i mitt teoretiska avsnitt. Mina tre frågor blir därefter följande:  

• Hur arbetade 1363 Frihet inom den egna föreningen, den första arenan?  

• Hur ställde sig föreningen gentemot de s.k. motståndarna? Vilka kan definieras som ”de andra”, 

vilket utgör den andra arenan.  

• Hur arbetade föreningen inom allmänheten som utgör den tredje arenan?  

                                                           
16 Backius, Stefan. – Arbetare på scen. Amatörteater som politiskt verktyg. Örebro Universitet 2011, s, 55-56. 
17 Wettergren, Åsa. Jamison, Andrew, s, 2.  
18 Ibid, s, 2.   
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1.3 Forskningsläge 

Samuel Edquist – Nyktra Svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918. 

Avhandlingen som är utgiven i bokform undersöker skapandet av IOGT samt spridandet av nationella 

idéer från 1879 till 1918. En tid då den allmänna rösträtten introducerades till Sverige. 

Godtemplarorden, som Edquist fastställer, spelade en stor roll i arbetet om utvecklingen av en nationell 

identitet bland medlemmarna inom organisationen, mycket till statsmaktens förtret som var inskränkta 

till liberalism och socialdemokrati. ”Nykteristerna var betydelsefulla som ett slags pionjärer när det 

gällde att sprida den folkloristiska och naturpräglade nationalism som på allvar bredde ut sig runt 

sekelskiftet 1900.”19 Skriver Edquist och fortsätter med att de hade en stor roll genom dess direkta 

inflytande att exempelvis göra folkdanser, vandringsvisor och lekar till föreställningarna om det typiskt 

svenska.20 Dessa folkdanser, vandringsvisor och lekar m.m. kan också kopplas till den undersökning om 

kollektiv identitet som jag bedriver på föreningen i Hällefors, där framförallt högläsning, diktning och 

sånger blev väldigt vanligt i logen 1363 Frihet i Hällefors, t.ex. Internationalen sjöngs med 

återkommande moment under deras första verksamma år. 

 

Som givet är att Edquist fokuserar sin studie på den nationella identiteten men det finns paralleller inom 

hans studie som kan sammankopplas till begreppet om kollektiv identitet. Den mest uppenbara 

sammankopplingen mellan nationalismen och nykterhetsrörelsen är den utbredda diskursen gällande 

dryckenskapen som nationell fiende, menar Edquist, och fortsätter med att nykterhetsrörelsen kom att se 

sig själva som Sveriges räddare. Det blev här som nykterhetsrörelsen fick sin betoning om att de hade 

nationella syften. Edquist lyfter bland annat som exempel här om de dikter som skrevs som närmast kan 

benämnas som kampdikter, att man ofta anknöt retoriken om att spriten som var en nationell fiende inom 

dikterna. Med kampdikter menas att dikterna inte skrevs med ändamålet att ge estetisk njutning, utan 

istället präglades de av stereotypiska vändningar och ständigt återkommande element som i första hand 

skulle förmedla ett särskilt budskap, i detta fall då uppmana till en uppslutning för den egna saken.21 

Även om jag inom föreningen 1363 kunde för det mesta enbart utröna skönlitterära framställningar inom 

dikterna (såsom Gustaf Fröding eller Dan Andersson, vars huvudsakliga ändamål förmodligen var den 

estetiska njutningen, behandlas mer ingående i kap 3: diskussionen.) så kom sången att spela en vital roll 

vad gäller uppmaning att förena sig, att gå till kamp, att utmärka en samhörighet med varandra och stå 

upp mot dryckenskapen. Internationalen, som hade en viktig roll för att förmedla det kollektiva 

tänkandet från arbetarrörelsen, med moral och solidaritet i spetsen, kom också att bli viktig för NOV 

som synes, då sången återkom under flera möten som protokollen vittnar om. Det råder inga tvivel om 

att internationalen är en sång som förmedlar budskapet om att tillsammans kämpa, att ”/…/ Från mörkret 

                                                           
19 Edquist, Samuel, 2001, s, 271. 
20 Ibid, 2001, s, 11–14 samt 269–271. 
21 Edquist, Samuel, 2001, s, 69,70. 
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stiga vi mot ljuset, …”22 när alkoholen kan bli ett minne blott.  

Att då hävda att det svenska folkets farligaste fiende var alkoholen, var väldigt vanligt inom IOGT, 

menar Edquist. Det var vanligt att man fördömde de människor som inte insåg faran med alkohol eller 

som till och med understödde det.23  

 

Vidare skriver Edquist i sin avhandling om folkdansen, lekarna och folk. Det är en del i hans forskning 

om den nationella identiteten genom uppfostran och god svenskhet inom den svenska natur och 

landsbygden. Folkdanserna kom att bli en mer frekvent återkommande punkt i programmen inom IOGT 

och åtskilliga folkdansklubbar kom att bildas. Svårigheter med dansen låg i övningen och brist på 

kompetenta lärare, varav det blev enklare med lekarna. Lekarna i denna bemärkelse kan man säga är 

sånglekar och lik med folkdansen kom det att bli ett återkommande moment inom programmen för 

IOGT, framförallt under festliga tillfällen och under sommarmånaderna när ett friluftsliv var möjligt i en 

annan bemärkelse.24 Som jag kan utröna i källmaterialet om NOV så kom även dansen att argumenteras 

för, framförallt vad gäller ungdomsfrågan. Det var också folkdansen som kom att bli dominant vad 

gäller ungdomsgrupperna inom IOGT menar Edquist. Sången har jag i stycket ovan redan argumenterat 

för och precis som för IOGT så kom det att bli återkommande moment både under sammankomsterna 

som protokollfördes, men även vid de större festligare tillfällen, såsom festen i Krokbornsparken eller 

diverse balar som arrangerades, mer om detta framkommer i diskussionen, kapitel 3. 

 

Sven Lundkvist – Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Avhandlingen som är utgiven i 

bokform ämnar bidra till den vetenskapliga forskningen i forskningsprojektet om ”Det svenska 

klassamhällets funktioner” som var på initiativ av ”Statens humanistiska forskningsråd” 1965. 

Huvuduppgifterna för forskningsavdelningen ”Klassamhällets funktioner: Folkrörelserna”, som 

Lundkvist och Carl Göran  

Andrae var ledare över, var att kartlägga hur de tre stora folkrörelserna växte fram och deras utjämnande 

kraft i det gamla klassamhället. Som en del i detta skriver Lundkvist om de olika rörelserna och likheter 

med varandra, samt deras sociala struktur, funktion i samhällsomvandlingen och vilken påverkan de 

hade på samhället. Avslutningsvis skriver han om samspelet mellan folkrörelserna och klasserna.25 

Viktigt att tillägga är att Lundkvists studie kom att bli grundläggande för att förstå de svenska 

folkrörelserna. Sammantaget har mycket om detta samspel och framförallt rörelsernas likheter och 

skillnader med varandra varit till nytta för min uppsats, främst då för min bakgrund, men även de delar 

där jag belyser det nära samarbetet som Verdandi har med fackföreningsrörelserna som grundade sig i 

arbetarrörelsen.  

                                                           
22 Internationalen, sångtext, (Se käll- och litteraturförteckning för länk och datum). 
23 Edquist, Samuel, 2001, s, 70. 
24 Ibid, 2001, s, 180, 181. 
25 Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920, Uppsala A&W 1977, s, 5, 7, 8, 192, 215. 
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Sven Lundkvist skriver om hur samstämmiga organisationsformerna är för de olika rörelserna, att man 

på det lokala planet kom att ha en sammanslutning, där man hade en ledning i form av en styrelse. 

Styrelsen i alla de tre rörelserna bestod av en ordförande, en sekreterare och en kassör, stundtals även 

ytterligare poster. Till ledningen, skriver Lundkvist, kan man även räkna ett par anställda, där t.ex. 

Frikyrkorörelserna kom att inneha kolportörer och predikanter, så kom de andra rörelserna inneha 

ombudsmän eller agitatorer m.m. Den lokala organisationen förde alltid protokoll över föreningens och 

dess styrelsers beslut och förehavanden, ibland utförligt och stundom knapphändigt. Medlemsmatriklar 

var även något som man förde, även om somliga föreningar påvisade brister inom detta, framförallt 

gällde det föreningar som hade ett stort medlemsantal, men det fanns en vilja inom föreningarna att 

uppehålla en så god kvalité som möjligt med detta, eftersom det ofta anknöts till räkenskaperna för 

föreningarna. Just ekonomin blev en central del som man noga bokförde tillsammans med protokollen 

inom samtliga tre rörelser och dess organisationsformer. Lundkvist menar även att eftersom 

Frikyrkorörelsen var först på plan är det också inom denna rörelse som vi finner de första utbildade 

organisationsformerna26, men nykterhetsrörelsen kom att binda sig tidigt till dessa former. Det är viktigt 

att poängtera när man skriver om detta, menar Lundkvist, att frikyrkomänniskorna och 

nykterhetsrörelsens medlemmar, framförallt i början, utgjordes i stort anseende av samma personer. När 

då arbetarrörelsen uppstod kom den att anknyta till dessa utbildade organisationsformer.27  

 

Att det finns en samstämmighet mellan rörelserna vad gäller organisationsformen och ledarskapet, på det 

lokala planet, råder det inga tvivel om. Alla tre rörelser på det lokala planet kom också att sända 

representanter till distriktsorganisationer och centrala organisationer, vilket menar i denna betydelse att 

det är ett tidigt utbildat representantskapssystem. Likheterna slutar inte på detta område, utan i fråga om 

den lokala mötesverksamheten, trots skiljaktigheter i innehåll, så kom den yttre formen av 

sammankomsten att se relativt likartade ut. Inledningsvis hade man normalt sånger eller en 

hälsningsfras, följt av en ideologisk präglad förkunnelse, därefter avslutning. Sångerna och melodierna 

samt dess stämning det gav upphov till, menar Lundkvist, var väldigt likartade, även om innehållet eller 

texten kunde se annorlunda ut. En stor del av organisationernas arbete på det lokala planet var festerna 

som anordnades (där kaffet hade en betydande roll) där gemenskap var det vitala. Organisationerna 

tittade bakåt och såg att människorna hade trivts med de tidigare väckelseanordnande festerna och blivit 

lockade till att delta på dess sammankomster, vilket de nya organisationerna drog lärdom av.28 

 

Som avslutande del i min presentation av Lundkvists tidigare forskning om organisationsformen så kan 

vi nämna att även de yttre påtryckningsformerna konstaterade han som likartade. För att påverka 

                                                           
26 D.v.s. organisationsformerna i den bemärkelsen hur en organisation skulle skötas och bedrivas på ett välorganiserat sätt. 
27 Lundkvist, Sven, 1977, s, 200, 201. 
28 Ibid, 1977, s, 201, 202. 
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samhället så jobbade alla tre rörelser med demonstrationer, petitioner och friluftsmöten. Det blev en 

väsentlig del för rörelserna och dess organisationer att kunna nå en så stor publik som möjligt och detta 

verkställde man genom att anordna enorma sammankomster. Det blir naturligt, menar Lundkvist, att 

betrakta och understryka likheterna mellan de tre rörelserna, snarare än att betona de olikheter som finns, 

där de här likheterna måste ses med bakgrunden i gemensamma erfarenheter och ledare.29 NOV 

proklamerar sig redan vid starten att vara en nykterhetsorganisation som skall vara för arbetarna. Delvis 

blir det då en skiljaktighet mellan organisationen Verdandi jämfört med de andra 

nykterhetsorganisationerna inom nykterhetsrörelsen för att den kom att bli mer ideologisk präglad och 

då framförallt p.g.a. det nära samarbetet som de ville fastställa med arbetarrörelsen, samt delvis den 

religiösa präglingen som tidigare varit väldigt dominerande inom nykterhetsrörelsen kom att avstanna 

inom Verdandi. Det intressanta med Lundkvists forskning är att den blir beskriven och fastställd i 

källmaterialet som utgjort min empiriska forskning, där bland annat jubileumsmaterialet belyser de 

organisatoriska likheterna samt lärdomar av erfarenheter, mer om detta inom min diskussion, kapitel 3. 

 

James M. Jasper & Aidan McGarry – The identity dilemma. 

Författarna och de medverkande30 till denna bok sammanfattar arbeten från många lärda människor som 

arbetat med kollektiv identitet sammankopplat till sociala rörelser. Tillsammans har dessa lärda 

människor och boken hjälp till att belysa den nödvändiga rollen som kollektiv identitet har haft i sociala 

rörelser i en mängd av olika nationella sammanhang. Boken lägger en särskild vikt och uppmärksamhet 

på känslorna i sociala rörelser och olika dilemman som uppstår internt och externt. I korta ordalag 

hävdas det att den kollektiva identiteten är politiskt nödvändigt eller åtminstone väldigt användbart till 

att rekrytera människor och engagera dem mot staten. Samtidigt belyser de att inte varje medlem passar 

eller accepterar stämpeln som man får som medlem till gruppen. Boken behandlar åtta fallstudier om 

sociala rörelser för att visa på fördelar, risker och kompromisser när en grupp utvecklar en stark känsla 

av kollektiv identitet. Slutsatsen blir att boken ger ett nytt strategisk närmande för att förstå sociala 

rörelser och belyser frågorna och spänningarna som gruppen oundvikligt måste bemöta i formandet av 

deras idéer och intressen.31 Det är denna bok som jag bygger min framställning på vad gäller just den 

kollektiva identiteten i mitt teoriavsnitt och det är framförallt i det avsnittet som jag diskuterar om 

fynden från denna bok. 

 

Åsa Wettergren, Jamison Andrew – Rörelseforskningens historia och perspektiv. 

Rörelsenätverket är en grupp som motiverar sitt existerande i att vi befinner oss i en förändringsprocess 

där samhällenas ekonomi, politik och kultur förändras samtidigt som det drabbar rörelser. Det är ett 

                                                           
29 Lundkvist, Sven, 1977, s, 202, 203. 
30 Medverkande till boken: Marian Barnes, Cristina Flesher Fominaya, Elzbieta Korolczuk, John Nagle, Clare Saunders, Neil 
Stammers, Marisa Tramontano, Huub Van Baar samt författarna James M. Jasper & Aidan McGarry. 
31 Jasper, James M. McGarry, Aidan, 2015, s, 13. 
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tvärvetenskapligt forum för alla intresserade inom samhällsvetenskap, rörelser och samhällsförändring. 

Åsa Wettergren (Åsa Wettergren, Moving and Jamming, Karlstad university, 2005) och Andrew 

Jamison (Ron Eyerman, Andrew Jamison, Sociala rörelser i en ny tid Studentlitteratur, 2005) bidrar här 

med en text rörande just rörelseforskningens historia och perspektiv. Bl.a. skriver de båda författarna här 

om de olika teorierna som använts för forskning inom rörelser genom 1900-talet och det är en text som 

är kortfattad men vidgar vyerna för läsaren och tillåter en introduktion på ämnet. Till min stora fördel i 

dokumentet låg insikten om att rörelsen är något mer och större än de enskilda grupperna, så att 

undersöka interaktionen mellan den enskilda föreningen och organisationen blev av större vikt. Det blir i 

denna interaktion mellan grupper som den kollektiva identiteten och de centrala frågorna för rörelsen 

bildas.32 

1.4 Avgränsning och urval 

Min avgränsning vad gäller perioden år 1927 fram till 1942 beror på att föreningen 1363 Frihet av NOV 

kom att starta upp sin verksamhet i Hällefors i slutet av 1927. Anledningen till undersökningens period 

tar slut vid 1942 är för att jag ville inkludera material som utsändes av organisationen NOV till 

föreningen 1363 Frihet. Det jag menar med detta är att den tidiga perioden för föreningen består av 

nästan uteslutande protokoll och medlemsregister, medan slutet av 1930-talet och vidare kom att 

innehålla cirkulär och korrespondens mellan organisationen NOV, Fackföreningsrörelser samt diverse 

nykterhetsorganisationer till föreningen 1363 Frihet av NOV. Detta ger en bild av att föreningen och 

organisationen kom att bli mer livlig och aktiv, åtminstone vad gäller föreningen 1363:s deltagande.  

Varför valde jag då att enbart ta med protokollen från 1927 fram till slutet av 1928? För att jag ville 

komma föreningens aktiviteter och medlemmar närmare. Att se det kontinuerliga arbetet som de förde 

månadsvis och föra fram exempel på det som är ”vi” och det som kan ses som ”dom”. Jag hade givetvis 

kunnat fortsätta denna trend genom att inkludera protokoll för 1929 fram till 1942, men i ett tidsmässigt 

perspektiv för denna uppsats så skulle det bli en omöjlig uppgift. Tanken med det första året inom 

protokollen var delvis p.g.a. att det var uppstartsåret och det är viktigt att man tidigt befäster den 

kollektiva identiteten, eftersom att föreningen proklamerar sig att vara en del i en organisation, samt 

delvis att komma objektet närmare som i detta fall är föreningen och dess medlemmar, att se deras 

diskussioner och arbete på ett nära håll, att bli en åskådare. Att då utvidga detta för att inkludera mera 

protokoll skulle inte tillföra något väsentligt förutom enstaka exempel där jag kan belysa kollektiv 

identitet, det skulle snarare bli ett upprepande. Som en fotnot till detta om protokollen är det värt att 

belysa att det är enbart resultatet av diskussionerna som jag kan utröna från protokollen, att endast det 

som är nedskrivet är det som jag kan forska i. Diskussionen i sig kan tänkas vara värdefullt i syftet om 

man vill undersöka individernas närmande till den kollektiva identiteten, men eftersom det är ett 

                                                           
32 Se bl.a. stycket i 1.1 om Åsa Wettergren och Andrew Jamison, fotnot 17. 
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helhetsperspektiv på föreningen 1363 som jag vill visa på så är resultatet av diskussionerna, det 

beslutande, som blir relevant. 

Bilden av det som beskrivs ovan ger oss en vardaglig insyn på föreningen, men för att få med ett bredare 

perspektiv, en helhetsbild av föreningens utveckling och arbete samt relation med organisationen så 

valde jag att inkludera cirkulär, korrespondens samt jubileumsmaterial, något som helt saknas för den 

tidiga perioden, samtidigt är jag även här begränsad tidsmässigt så ett urval måste göras. 

Mycket av cirkulären och korrespondensen var material som återkom upprepade tillfällen över långa 

perioder, varav jag då valt att tillföra enbart enstaka fall av dessa, exempel på detta är t.ex. 

agitationsmöten eller planerade samkväm mellan föreningar och nykterhetsorganisationer. Andra 

exempel är uppmaningar från organisationen till samtliga föreningar och dess medlemmar vad gällde 

bl.a. rekrytering av nya medlemmar eller pengabidrag. Jag har även valt att tillföra enstaka exempel på 

korrespondens mellan organisationen och fackföreningsrörelser, detta eftersom att NOV hävdar sig 

själva vara arbetarnas nykterhetsförbund och därmed bidrar detta till den kollektiva identiteten, eftersom 

arbetarnas kamp blir även NOV:s kamp. T.ex. så kan vi se att rösträttsfrågan blev viktigt för NOV, något 

jag utvecklar vidare i mitt bakgrundsavsnitt, men även det att fackföreningsrörelserna ville ha 

medlemmar som var sunda, nyktra och ansvarstagande, vilket svarade väl till den samhällsbild som 

NOV strävade efter. 

Motiveringen om 1927 är självklar i den bild då föreningen uppkom först då, medan avgränsningen till 

1942 kan närmast beskrivas vara en pragmatisk sådan. Kanske t.o.m. 1939 kan anses vara ett mer 

motiverat avslut, men jag ville försöka förmedla en bit från krigets period och hur det kom att påverka 

organisationen, föreningen och den kollektiva identiteten. Det jag menar med pragmatism är att min 

motivering till 1942 som avslut är en tidsmässig sådan, och i samma fall som med motiveringen om 

protokollen så skulle vidarestudier av materialet resultera i upprepningar fram till och med minst 1945, 

där vi förmodligen därefter och senare kan börja se större förändringar inom organisationen, men det är 

något jag lämnar för vidare forskning. 

Även valet av ort kan anses vara en pragmatisk sådan. Hällefors är en liten industriort tillhörande 

Bergslagen och huvudanledningen till att jag valt att undersöka denna ort är för att jag är en invånare till 

orten. Det finns ett personligt intresse för mig att studera en del av den lokalhistoria som en gång varit 

relevant till orten, dels för den personliga progressionen det kan ge mig att få en tillbakablick i en ort 

som varit betydelsefull för mig och min familj under en längre period men även att utröna i vilken 

utsträckning som Verdandi fick betydelse inom Hällefors, det är i många men en förening vars 

absolutistiska strävan överensstämmer med min egen, vilket gör att denna avgränsning också motiverar 

till varför jag valt en nykterhetsorganisation.  
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1.4.1 Metod och disponering 

Först och främst skall jag börja med att berätta att det är en kvalitativ fallstudie som jag bedrivit på 

föreningen 1363 Frihet av NOV. Det är en kvalitativ läsning av protokoll, medlemsmatriklar, 

korrespondens och cirkulär som utgör empirin inom min undersökning.  

Inom den kvalitativa forskningen ingår den induktiva metoden. Genom en induktiv metod så har jag 

samlat in information, analyserat den och slutligen dragit min egen slutsats i relatering till det jag anser 

är relevant i förhållande till min teoretiska inriktning. Nackdelen med den induktiva metoden är att 

resultatet inte alltid överensstämmer med den hela bilden, eftersom det är ett sannolikhetsuttalande som 

baseras på ett urval speciella iakttagelser. Med detta så menar jag att den mängd material som jag använt 

mig av kanske inte är tillräckligt för att presentera en fullständig bild, utan jag har istället gjort en 

generalisering utifrån den mängd källmaterial som jag använt.  

Inledningskapitlet skall ses som ett nödvändigt steg till uppsatsen och är strukturerat på det sättet att 

läsaren blir ledd genom en del av nykterhetsrörelsens historia och avslutades vid grundandet av 

Verdandi. Mitt undersökningskapitel tar sin början först vid 1927, då Verdandiföreningen 1363 Frihet 

bildas i Hällefors, eftersom det är inom denna loge som jag ämnar belysa den kollektiva identiteten 

genom att kronologiskt presentera protokoll, medlemsmatriklar, korrespondens och jubileumsmaterial 

under denna 15-åriga period. Främst är det ”Vi & Dom” som jag försöker belysa inom den kollektiva 

identiteten, och med detta påstående så menar jag markörerna för det som kan anses beskrivas vara ”vi” 

respektive ”dom”. Detta gör jag genom att använda mig av ett verktyg som jag utarbetat och presenterat 

inom mitt teoretiska avsnitt jag benämner som identitetsarenorna. Utöver att belysa den kollektiva 

identiteten så kommer fråga 1 & 3 i mina syftesfrågor även inkludera organisatoriska element som jag 

ämnar jämföra med det tidigare forskningsläget.  

Markörerna för ”vi” & ”dom” inom den kollektiva identiteten utgör även det huvudsakliga urvalet av de 

källor som jag använder. Vad är då dessa markörer? I relatering till den tidigare forskningen så kan vi 

titta på särskilda symboler för den kollektiva identiteten. Samuel Edquist gör en liknande studie när han 

istället forskar om den nationella identiteten och hur användningen av symboler kom att förstärka detta. 

En tydlig markör för Vi & Dom framkommer i det som Edquist benämner vara den mest uppenbara 

sammankopplingen mellan nationalismen och nykterhetsrörelsen, nämligen att se dryckenskapen som en 

nationell fiende. I relation till detta betyder det då att markören för ”Vi” blir de medlemmar inom 

föreningen som kom att avlägga sitt nykterhetslöfte (vilket samtliga gjorde för fullt medlemskap) och 

markören för ”Dom” blir de som drog förtjänster med alkoholen eller konsumerade drycken. En annan 

sak som Edquist betonar är de så kallade kampdikter som kom att uppstå, där ordformuleringarna inom 

dikterna ofta betonar det med att aktivt göra motstånd mot en alkoholiserad värld, men i min 

undersökning av logen 1363 fann jag att dikterna oftast fick förklädnaden att upphöja gemenskapen 

inom föreningarna, de var alltså berättade i en avsikt för estetisk njutning likt det som Sven Lundkvist 
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berättar om när han jämför det organisatoriska arbetet på det lokala planet där festerna som anordnades 

kom att bli en vital del för just gemenskapen. I den här rollen så spelar dikterna rollen som en markör för 

”vi” när den betonar just gemenskapen mellan individerna som i sin tur hjälper till att skapa en 

samhörighetskänsla och att alla som närvarar skall ha det trevligt tillsammans. Om vi däremot skall 

betona ”kampen” som Edquist upptäckte inom dikterna så får vi vända oss till sången inom föreningen 

1363, där bl.a. ett återkommande moment var just Internationalen. En mening som jag utmärkte från 

denna sångtext var ”/…/ Från mörkret stiga vi mot ljuset, …” vilket kom att överensstämma mycket med 

hur organisationen Verdandi kom att se på deras uppdrag att ur mörkret och dess sönderalkoholiserade 

värld leda människorna ur fördärvet, vilket återigen betonar Verdandis sätt att se på alkoholen som inte 

bara var nationens fiende utan i många anseenden eländet som härjade i världen. 

Anledningen till att jag tillför detta inom mitt metodavsnitt är för att det ska ge läsaren en bild av vilka 

frågor som jag ställer till materialet, exakt vad det är för någonting som jag letar efter. När det gäller 

protokollen så är det inte bara att erinra om det organisatoriska, utan det handlar om att försöka komma 

objektet (föreningen) så nära inpå som protokollen tillåter, att få ta del av resultatet från deras 

diskussioner och se alla de här exemplaren på det vi kan säga är estetisk upphöjande, men även 

”kampen” som uttrycktes genom sång. Att få ta del av processen som kom att leda till fester och en 

gemenskap där samhörigheten mellan medlemmar betonas. Att få ta del av deras kamp om att inte låta 

föreningen avstanna som så många andra föreningar gjort, att deras kamp om ett samhälle fritt från 

alkohol är en värdig strid. Det är denna intention jag har när jag presenterar protokollen på det sätt som 

jag gör, i den förhoppning om att läsaren även kan se sig själv som en åskådare, någon som tittar in i ett 

fönster som leder bakåt i tiden.  

Medlemsmatriklarna tjänar mer av en pragmatisk roll där jag tittar på yrkestillhörigheten bland 

medlemmarna inom föreningen 1363. Som Sven Lundkvist påtrycker så liknar organisationsformerna 

inom de tre olika rörelserna varandra väldigt mycket, men att formerna härstammade från 

Väckelserörelsen och kom i ett tidigt skede adopteras av nykterhetsrörelsen. Historiskt så har väckelse- 

och nykterhetsrörelsen varit förknippade med varandra under en längre period, men Verdandi kom att 

bryta denna tradition och istället förknippa sig själva med arbetarrörelsen och framförallt 

fackföreningsrörelser. De hävdade ju att de var arbetarnas nykterhetsförbund som likt 

fackföreningsrörelserna ville se till att arbetaren levde ett sunt och nyktert liv. En följd av detta 

påstående blev då att jag ville se medlemmarnas yrkestillhörighet. I fråga om kollektiv identitet så kan vi 

se att deras gemensamma mål skapade ett gemensamt intresse att sträva för samma idealsamhälle. 

Framförallt nyktra, sunda och ansvarstagande arbetare, där då Verdandi framförallt lägger betoning på 

det nyktra samhället. 

Cirkulären och korrespondensen har jag delat upp i två läger. Dels har vi det som kan relateras till just 

fackföreningsrörelserna och är en vidareutveckling på samarbetet mellan organisationen Verdandi och 
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arbetarrörelsen. Den andra delen av cirkulären och korrespondensen härleder mest till organisationen 

Verdandi och dess kontakt med föreningarna som står under. Som jag nämnde tidigare i mitt teoretiska 

avsnitt så är det med varsamma ögon som man skall undersöka individuella föreningar vad gäller den 

kollektiva identiteten, eftersom det är i området mellan rörelsen som stort, organisationen och 

föreningen som vi kan se denna kollektiva identitet. Att begränsa undersökningen till enbart en förening 

kan därmed ge en oklar bild av helheten, vilket är varför jag valt att kolla på hur samarbetet uttrycktes 

mellan organisationerna i dessa exempel, men även relationen mellan organisationen och föreningen 

1363. Vi kan säga att korrespondensen och cirkulären har arten av att beskriva helheten kring 

organisationen Verdandi och föreningen 1363 i kontrast till protokollen som ämnar tillåta läsaren att 

komma objektet nära inpå. 

Avslutningsvis följer ett diskussionskapitel där jag främst ämnar besvara mina syftesfrågor vilket jag 

bygger på identitetsarenorna. Väl medveten om att fråga 1 & 3 kan anses vara ”vida” i den utsträckning 

att det är så mycket mer än enbart kollektiv identitet vi kan härleda genom dem, svaren på dessa blir 

även ett svar på det organisatoriska arbetet som föreningen gjorde. Fråga 2 är mer specifikt inriktad på 

just ”vi & dom” inom den kollektiva identiteten. 

1.5 Bakgrund till de första nykterhetsorganisationerna. 

Jan-Ewert Strömbäck skriver i sin bok Frihet Jämlikhet Dryckenskap om den första kända skriften i 

Sverige mot ”dryckenskapen” som kom redan år 1558. Skriften med sin titel ”Emoot Dryckenskap” var 

en översättning från tysk skrift med en okänd författare. Texten, som egentligen var skriven som ett 

samtal, handlade om en nykterhetsvän och en ”drinkare”. Båda personerna i detta hypotetiska möte 

använder bibeln som en ståndpunkt när de för sin diskussion, där nykterhetsvännen hävdar att 

dryckenskap förbjudits i bibeln och därmed var att synda. Antagonisten till nykterhetsvännen hävdar 

däremot att de starka dryckerna var skapad av gud och ”att han aldrig kan gudligare bedja, än när han 

fått sig ett rus”.33 

 

Men det första officiella nykterhetslöftet skulle komma att vänta ända fram till 24 april 1819, då Peter 

Wieselgren och andra gymnasister i Växjö tog löftet med en ed. ”Även avsäga vi, ehuru var för sig, utan 

att betunga någon annans samvete, allt bruk av spirituösa drycker, som ej gagna hälsan och som genom 

vanan kunna bli fördärvliga…” Som J.E. Strömbäck skriver så var det i första hand en privat 

manifestation och förhållandet till alkoholen var en privatsak. Detta följer alltså en lång tradition där 

alkohol- och nykterhetsfrågorna har förts på ett privat forum, där alkoholbruket var en personlig 

angelägenhet och inte en politisk.34  

 

                                                           
33 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s, 32–33. 
34 Ibid, 1979, s, 33. 
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1.5.1 Det svenska Nykterhetssällskapet  

På 1830-talet, med den ökande tillgången till brännvin, så kom bildandet av nykterhetsföreningar att ta 

fart. Både absolutistiska föreningar skapades, men även de som förespråkade ett måttlighetsbruk. Den 

senare kategorin tog avstånd från spritdrycker men var mer vänligt inställsamma till drycker såsom öl 

och vin i mindre mängder, detta med ansats att dessa drycker inte fanns tillgängligt överallt vid den här 

tiden. Peter Wieselgren som jag nämnde tidigare tillhörde grenen av absolutister, men kom ändå att 

verka inom måttlighetsskolan. Med sin roll som kyrkoherde kom han att bilda Västerstads 

nykterhetsförening 1836. Han kom även att samverka med huvudsakligen två andra män som tillhörde 

den absolutistiska kategorin i skapandet av det Svenska Nykterhetssällskapet 1837, som hade rollen av 

en paraplyorganisation. Det fanns ett behov till detta, då det kom att skapas väldigt många föreningar 

som huvudsakligen bedrev frågor kring alkohol. 1838 stod det 56 föreningar under det Svenska 

Nykterhetssällskapet med c: a 10’000 medlemmar, för att tio år senare ha 358 lokalföreningar och ett 

medlemsantal på c: a 100’000. Vår första riktiga folkrörelse, som Arne Svensson hävdade enligt J.E. 

Strömbäck. Denna stora organisation kom även att ge egna tidningar, t.ex. ”Fosterlandsvännen” och 

”Den svenska nykterhetshärolden” för enklare kunna nå ut till allmänheten.35 Nykterhetssällskapet 

speglade åsikterna från båda kategorierna genom att språkföra fullständig avhållsamhet från sprit och 

brännvin men måttlighet till de andra dryckerna.36   

 

Under sin höjdpunkt 1945 så var rörelsen som störst i Malmöhus’, Kronobergs och Jönköpingslän samt i 

Hälsingland, motsats till detta var rörelsen svag eller obefintlig i Dalsland, Bohuslän, Halland eller på 

Gotland. Sven Lundkvist skriver att inte heller svealandskapen hade någon större nykterhetsrörelse och 

att den var direkt svag kring Stockholm och i Värmland. I de länen där rörelsen var som störst hade den 

kommit att influeras kraftigt av även väckelserörelsen. Det var t.ex. inte ovanligt att en lokal 

organisationsledare inom de tidigare strävanden till en nykterhetsförening hade ett ämbete inom 

kyrkan.37 J.E. Strömbäck utvecklar detta och lägger till: ”Det är ingen tillfällighet att nykterhetsrörelsen 

är jämngammal med de båda andra stora folkrörelserna.” och hävdar därmed att Sverige som land är i en 

transformationsfas från det gamla ståndssamhället till ett modernt klassamhälle. ”De föddes med 

industrisamhället.”38 

 

Denna stora organisation, det Svenska Nykterhetssällskapet, vår första riktiga folkrörelse som vissa kan 

hävda blev inte långvarig. Löst sammansatt med ett kristet initiativ, men i övrigt overksam inom 

politiken. Föreningarna började gå tillbaka under 1850 och 60-talen och J.E. Strömbäck ger oss två 

anledningar till detta. En anledning torde vara att det absolutistiska tog överhanden och 

                                                           
35 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s 33–34. 
36 Lundkvist, Sven, 1977, s, 51. 
37 Ibid, 1977, s, 51. 
38 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s 37. 
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måttlighetsföreningarna började minska, vilket vi kan se genom de stora allmänna svenska 

nykterhetsmötena 1876 och 1878, där absolutisterna dominerade markant. Detta fick effekten att 

rörelsen behövde en organisation med tydligare ideologiska direktiv39. Den andra anledningen kan 

mycket väl vara att frågan kändes mindre viktig då Sverige införde en lag mot hembränning 1855, vilket 

i sin tur svarade väl mot viljan som måttlighetsföreningarna ville uppnå.40 En tredje anledning till att 

denna tidigare rörelse fallerade ger Sven Lundkvist när han beskriver föreningsverksamheten. 

Medlemskapet var inte mycket mer än att skriva sitt namn på en lista, där man ålade sig att inte 

konsumera brännvin samt att lyssna på föredrag. Detta hade effekten att föreningarna blev väldigt 

beroende av ledaren. Om ordföranden slutade, flyttade eller försummade sin post så var risken stor att 

föreningen blev passiv eller tynade bort. Organisationerna var allt för löst sammansatta och den folkliga 

aktiviteten räckte inte för att hålla föreningarna vid liv. I kombination med att man brukade ta initiativ 

uppifrån innebar detta slutet för många föreningar. Detta hängde samman med de religiösa föreningarnas 

tillkomst som kom att förpassa nykterhetsorganisationer till skymundan. ”Den äldre nykterhetsrörelsen 

var främst opinionsbildande och torde ha betytt mindre för att direkt få ned konsumtionen. Denna 

opinionsskapande insats blev av betydelse bl.a. vid riksdagen 1853–1854, då man reglerade 

försäljningen och tillverkningen av brännvin”41 

 

1.5.2 IOGT kommer till Sverige 

De nykterhetsföreningar som blev kvar från denna tidiga period hade det kämpigt och sakta vittrade bort. 

Under 1870-talet kom det en ny nykterhetsorganisation, som var mer målmedveten och stark. De var de 

första absolutistiska nykterhetsföreningarna som fick en större spridning inom Sverige. Hoppets 

Härföreningar kom att bildas på olika platser inom landet, men fick en kortlivad existens eftersom de 

blev utkonkurrerade av andra sammanslutningar.42 ” /…/ det var först med den internationella 

godtemplarordens ankomst till Sverige som den svenska nykterhetsorganisationen fick ordentlig form 

och stadga”43 

Som jag tidigare påpekade så fanns det en nykterhetsrörelse före 1879 som framgick i kristna 

sammanslutningar eller måttlighetsföreningar, det var inte förrän IOGT:s (International Order of Good 

Templars) första loge Klippan i Göteborg som nykterhetsrörelsen fick en markant absolutism och kom 

att kämpa för denna bild genom politiska medel. En händelse som blev väldigt uppmärksammad, dels 

för nykterhetsrörelsens framtid men också arbetarrörelsen, var Sundsvallsstrejken 1879. Arbetarnas 

strejk var en protest mot arbetsgivarna som ville sänka deras lön med upp till 20 procent, delegationen 

                                                           
39 Nykterhetssällskapet svarade till både absolutistiska föreningar och de som förespråkade måttlighet. Detta resulterade i 
fullständig avhållsamhet från spritdrycker och brännvin, men måttlighet till öl och vin. Medan det tidigare syftar till 
avhållsamhet från alla rusdrycker. 
40 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s 35. 
41 Lundkvist, Sven, 1977, s, 51. 
42 Lundkvist, Sven, 1977, s, 51–52 & Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s, 35. 
43 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s 35. 
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som då kom att föra arbetarnas talan ville även rensa Sundsvall från krogar, eller i en kompromiss, att de 

höll stängt under arbetarnas lediga söndagar. Det var ett initiativ från strejkledarna som fruktade att 

alkoholbruket riskerade att splittra arbetarna och passivisera dem.44  

  

IOGT som bildades 1851 i USA kom att spridas till Sverige 1879. Det var en frivilligbaserad 

massorganisation som förespråkade absolutism.45 Det var dock inte den första svenska IOGT-logen, den 

bildades nämligen i augusti 1874 i New York och fick namnet ”Vasa-lodge”46. Olov Bergström hette 

mannen som grundade logen Klippan i Göteborg 1879 och detta blev startskottet för en ”modern” 

absolutistisk nykterhetsrörelse med en fast organisation och fungerande föreningsrutiner. Organisationen 

sköttes med ordning och reda olikt de tidigare nykterhetsorganisationerna som jag redan skrivit om. 

Bergström som spenderat en längre tid i USA där IOGT hade ett fäste kom att anamma dessa intryck och 

därmed föra över dem till den svenska uppstartande föreningen.47  

 

IOGT hade som synes en stark befästning inom den kristna läran vilket syns på de frågor som alla 

medlemmar skulle svara på innan de intogs till föreningen. Vid bildandet av Klippan, den 5 november 

1879, så var det 41 medlemmar som togs in och Bergström själv förrättade ritualen att fråga 

medlemmarna de tre viktiga frågorna. 1)”Vill du lyda denna inrättnings alla lagar och regler, vilka icke 

stå i strid med dina skyldigheter som kristen eller medborgare?” 2)”Vill du giva en allvarlig försäkran, 

att evigt avstå från att begagna, och ifrån att till andra giva någonting som kan rusgiva?” 3) ”Tror du på 

tillvaron av en allsmäktig Gud, vilken härskar och styr allting?” Den sista frågan kom också att 

uppmärksammas och leda till en konflikt inom IOGT.48 

 

1.5.3 IOGT:s splittringar och bildandet av NOV 

Nykterhetsrörelsen och dess organisationer kom att växa snabbt efter denna period. IOGT:s ankomst till 

Sverige blev en viktig sådan. Fyra månader efter den första logen som bildades med IOGT så fanns det 

sjutton loger i aktivt arbete i Sverige. Men även huvudorganisationer kom att uppstå, de flesta med 

inspiration från IOGT. 1883 bildades de första blåbandsföreningarna i Sverige, en markant religiös 

nykterhetsrörelse som spreds från USA. Svenska Blåbandsföreningen med förkortningen SBF stiftas 

1886. Ett år senare (1884) tillkom Templarorden med förkortningen TO, efter att ha bildats 1883 i USA, 

som en utbrytning ur IOGT-organisationen. Kännetecknas av ett mindre formellt ritualväsende. 1888 så 

kom Nationalgodtemplarordningen NGTO att bildas genom ett utbrytande ur IOGT med sin ledning som 

                                                           
44 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s, 31. 
45 Edquist, Samuel, 2001, s,18. 
46 Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s 36. 
47 Ibid, 1979, s, 36. 
48 Ibid, 1979, s, 36–37. 
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var kyrklig och hade en politisk konservativ profil. Senare, som ligger i störst relevans till mitt arbete 

kom Nykterhetsorganisationen Verdandi att bildas 1896, även dessa i ett utbrott ur IOGT.49 

 

Som jag nämnde sist i kapitel 1.6.2 om IOGT så kom den sista frågan att uppmärksammas och leda till 

en konflikt. Vid logen 378 Sankt Görans möte i Stockholm den 27 januari 1895 så anmäldes 

sockerbruksarbetaren J. E. Petterson till inträde i logen. Denna anmälan för inträde blev den första 

länken i en orsakskedja som slutligen ledde till att Nykterhetsorganisationen Verdandi bildades. 

Petterson uppfyllde nämligen inte de kvalifikationer som krävdes av medlemmarna under denna tid för 

att medverka och bli en fullvärdig medlem i en loge av IOGT. Med det syftar jag på den tredje frågan 

om "Tror ni på en allsmäktig Gud som leder världens öden?50” som Petterson svarade Nej på, utan att 

dock förneka tillvaron av en sådan gud. Ingen släpptes in i Godtemplarorden förrän han eller hon ”vägts 

och befunnits hålla vikten”. Den kommitté som fått uppdrag att besöka Petterson hade nått slutsatsen att 

denne person var intelligent och värdig att tillhöra ett samfund av vakna medborgare. Trots hans 

nekande om frågan gällande tron på en Gud så rekommenderade kommittén Petterson till medlemskap i 

logen.51 En som inte erkände sig troende hade alltså röstats in i logen, och trots att det inte var första 

gången det hände någonting dylikt, varken i S:t Göran eller i andra loger, i Stockholm eller annorstädes, 

så riktas uppmärksamheten ändå på denna händelse, möjligen p.g.a. noggrannheten av logens dåvarande 

sekreterare som noga antecknade allt som förekom i logen via protokollen52. Protokollen blev därför ett 

bevis, på svart och vitt, på brottet mot IOGT:s stadgar. 

 

En annan viktig omständighet som författaren vill belysa är att det inom orden fanns två olika grupper. 

Den ena benämndes som ”De Författningstrogna” och den andra som ”Framstegspartiet”. 

Framstegspartiet som var det aktuella i S:t Göran riktade stor uppmärksamhet på den politiska rösträtten, 

och lade därav mindre kraft vid frågor rörande kravet på att man skulle vara troende. De hävdade 

nämligen att kräva ett rusdrycksförbud eller någon annan form av nykterhetsfrämjande lagstiftning men 

samtidigt vägra att delta i kampen för den politiska rösträttslösas skara var inkonsekvent. Den 

övervägande delen av nykterhetsfolket befann sig ändå i de rösträttslösas skara, med 74% av den 

manliga vuxna befolkningen och alla kvinnor som inte fick rösta. Författaren belyser detta eftersom 

tvisten som ledde till att logen slutligen kom att bilda en ny huvudorganisation, var p.g.a. De 

Författningstrogna som reste tvivel om logen S:t Göran p.g.a. deras accepterande av Petterson. Detta 

startade en tvist mellan ledningen och logen S:t Göran, den senare som inte ansåg sig ha gjort fel i 

                                                           
49 Edquist, Samuel, 2001, s, 301 & Strömbäck, Jan-Ewert, 1979, s, 39. 
50 Den tredje frågan skiljer sig beroende på vilket material man undersöker, även om betydelsen är densamme. Med det 
sagt så hänvisar jag ju givetvis till frågan i 1.6.2: ”3: Tror du på tillvaron av en allsmäktig Gud, vilken härskar och styr 
allting?”. 
51 Flodh, Elis. – Verdandi, arbetarnas nykterhetsförbund, Femtio år. – Sturetryckeriet AB, Stockholm 1949. Sida 15. 
52 Detta är en teori som författaren presenterar i texten, om att det kan finnas liknande tidigare händelser. Eftersom det 
inte är någonting jag ämnar undersöka, så utgår jag från den händelsen rörande Petterson som slutligen ledde fram till 
bildandet av NOV. 
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ärendet.53 Den 1 december 1895 så sammanträdde logen i syfte att utröna om logen skulle fortsätta 

existera eller inte. Resultatet av detta sammanträde fick effekten att i protokollen kan man utröna att en 

kommitté på sju personer tillsattes, med uppdrag att dels ordna logens arbete i den närmsta tiden samt 

dels uppgöra ett förslag om organiserande till en ny och tidsenlig nykterhetsorganisation.54 

 

Den 5 januari 1896 hölls det ett offentligt agitationsmöte med talare Svante Lundqvist från Västerås, 

som enligt boken belyser, med stöd från protokollen, ”höll ett kraftigt och med intresse åhört föredrag, 

vari talaren påvisade nykterhetsrörelsens och den moderna arbetarrörelsens homogenitet samt dessa 

bägge folkrörelsers berättigande och stora betydelse för arbetarklassens höjande i socialt och andligt 

hänseende.” Fortsättningsvis skriver författaren om att nästa citat hade uttalats 43 år innan 

landsorganisationen uttalade detsamma 1939. ”Nykterhetsorganisationerna ha genom sin kamp gjort den 

svenska arbetarrörelsen värdefulla tjänster och verkat i linje med rörelsens allmänna strävanden.” 

Detta kom följaktligen även bli en röd tråd i NOV:s förkunnelse, vilket förklarar just varför Verdandi 

kallar sig själva som ”Arbetarnas nykterhetsförbund”. Efter det offentliga mötets slut så höll S:t Göran 

möte om förslaget från sjumannakommittén. Logen beslutade att bilda en ny internationell 

nykterhetsorganisation samt att dess namn skulle vara ”Universella Orden av Godtemplars”, det första 

antogs men det senare bifölls ej. Kommittén fick då uppdrag att komma med ett nytt namnförslag samt 

inrätta en handbok m.m. Den 2 februari kom det definitiva beslutet och den nya internationella 

nykterhetsorganisationen fick namnet ”Nykterhets-Orden Verdandi” med signaturen NOV.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Flodh, Elis, 1949, s, 15–18. 
54 Ibid, 1949, s, 19. 
55 Ibid, 1949,  s, 21–22. 
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2. Undersökning 

2.1 Protokoll 1927–1928 

Protokollen är skrivet på ett sätt att jag vill berätta för läsaren om uppstartsperioden för föreningen 1363 

Frihet av NOV. Läsaren får då möjligheten till att ta del av den information som utgör min empiri som 

jag sedan använder för att diskutera mina utvalda syftesfrågor i diskussionsavsnittet som följer. I 

diskussionen binder jag mycket av det som framkommer i protokollen, förutom vissa moment som kom 

att upprepas under flera mötestillfällen. Genom att detaljerat skriva om protokollen på det sättet jag gör 

så utelämnas inte sånt som är viktigt vad gäller processen om hur medlemmarna och föreningen 

samverkade inom de olika arenorna. Det handlar i många men om att försöka komma objektet-

föreningen så nära inpå som möjligt. Att få ta del av diskussionerna och dess resultat, att se ”vardagen” 

inom föreningen, att ta del av den samhörigheten och gemenskapen som betonas under dessa möten, 

men även det organisatoriska arbetet. Till detta kommer även läsaren stöta på många av dessa markörer 

för den kollektiva identiteten som jag nämnde tidigare inom metodavsnittet, exempel som 

framställningar av dikter, sånger m.m. 

 

November 1927 

Fredagen den fjärde november 1927 öppnades det första mötet i Folkets hus B-sal i Hällefors för 

föreningen 1363 Frihet. Mötet öppnades av K. G. Grönberg som hälsade distrikt ordförande Ström från 

Örebro samt de andra deltagarna välkomna. Efter detta redogjorde Grönberg om varthän intresset för en 

NOV förening tillkommit. Enligt protokollen visades ett stort intresse och initiativ för ett bildande av en 

loge i Hällefors. Några av dessa intresserade skrev även ut ett par listor med namn på totalt 25 personer 

som antecknat sig för medlemskap. Efter detta föll ordet på distrikt ordförande Ström från Örebro som i 

korta ordalag redogjorde för Nykterhetsorganisationen Verdandis syfte och arbete. Därefter tillkom en 

organisationsfråga gällande föreningens ekonomi där en kvartalsavgift stadgades där männen skulle 

betala 1.50kr och kvinnorna 75öre. Därefter inträdesavgift på 1kr för båda könen. Medlemmarna kom 

sen att avlägga sitt nykterhetslöfte där man lovar att ej konsumera rusdrycker av något slag, för att 

senare gå vidare med att diskutera val av en styrelse.56 

 

Diskussionen vid mötet gick vidare till att diskutera namnet på logen som preliminärt fick nummer 682 

med namnet ”Frihet”, detta kom dock att senare ändras vid annat möte. Kamrat Ström från Örebro 

vidhöll också viktigheten angående punktlighet till möten, så att de som kommer tidigt inte skall tröttna 

”För då kommer ej logen någon vägen i sitt arbete”. Detta talar för disciplinen inom organisationen som 

ansågs väldigt viktigt. Vidare diskuterades tidningsfrågan där uttalandet blev att varje medlem skulle 

prenumerera på Verdandisten som är organisationens egna tidning, vilket samtliga av de som deltog 

                                                           
56 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
4/11–1927. 
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bestämde sig för att göra. Nästa punkt under mötet gav styrelsen uppdrag om att planera för nästa möte, 

där även en programkommitté skulle tillsättas på inrådan från kamrat Ström. Sist vid mötet, som 

avslutades 22:30, så höll medlemmarna Verdandi-marschen och nyvalde ordförande K. G. Grönberg 

tackade de närvarande för visad uppmärksamhet samt sände en hälsning till logen i Örebro genom 

kamrat Ström.57 

 

Nästa möte hölls den 11/11–1927 där kamrat Grönberg hälsade de närvarande välkomna samt drog 

dagordningen. Av intresse för föregående möte så diskuterades namnet av logen ännu en gång, där det 

kom fram att numret ej kunde användas av logen i Hällefors, men att namnet Frihet fick behållas. Två 

nya medlemmar blev även antagna till logen under detta möte och fick avlägga sina nykterhetslöften. 

Programmet för dagen blev en dikt uppläst av Gösta Grönberg som hette ”Måtta och sans”. Efter denna 

dikt deklarerade Erik Eriksson en dikt som heter ”Vintergatan”. Diktuppläsningen fick många applåder 

från medlemmarna. Det var även tänkt att de skulle ha en diskussionsfråga under mötet, men 

programkommittén hade inte hunnit utarbetat en sådan. Ombudsmannen rapporterade även under mötet 

att han införskaffat sig små NOV nålar för de medlemmar som önskade sig köpa en. På förslag från Erik 

Eriksson så skulle föreningen försöka göra något för tidningen Nya Folket, och alla de som önskade sig 

prenumerera till denna tidning skulle vända sig till föreningens tidningskommitté. Avslutningsvis 

uppmanade ordförande K. G. Grönberg deltagarna att rekrytera så många nya medlemmar som möjligt 

till föreningen.58 

 

Nästa möte hölls den 27/11–1927 som öppnades i vanlig ordning där ordförande hälsade deltagarna 

välkomna. Ytterligare två nya medlemmar kom att skriva in sig för medlemskap till föreningen och 

avlägga sina nykterhetslöften. Det tidigare mötet hade rest frågan om Nya Folkets tidning och ett förslag 

om att införskaffa tidningens julnummer diskuterades och godkändes, 50 exemplar för 50 öre styck. 

Programkommittén som inrättats tidigare framlade ett förslag om program för december 1927. Nästa 

möte som var planerat att hållas den 11/12–1927, skulle innehålla några sånginslag samt ett anförande av 

Alfred Molander. Men dagens program för detta möte inleddes med ett föredrag om ”Dan Anderssons 

liv och diktning” samt några dikter ”helgdagskväll i skogen” av Erik Eriksson, föredraget avslutades 

med livliga applåder från de närvarande. Ordförande K. G. Grönberg hade glädjen att meddela för logen 

om att de skulle få ha Folkets Hus för en bal den 3 eller 18 februari 1928, där även paketstationer skulle 

förekomma. Efter sång avslutades mötet av K.G. Grönberg med tack för visad uppmärksamhet från 

medlemmarna.59 

                                                           
57 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
4/11–1927. 
58 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
11/11–1927. 
59 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
27/11–1927. 
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December 1927 

Mötet som öppnades den 11/12–1927 innehöll inget speciellt som tillför något i min uppsats, förutom 

det avslutande. Programkommittén diskuterade om programböcker som hemtagits och att programmet 

för första kvartalet 1928 är klart. Annan diskussion under mötet centrerade kring tidningsfrågan, 

revisionsberättelse för året 1927 samt en skrivelse om inköp av NOV jul o nyårsskott60 till försäljning, 

där de bestämde att ingenting skulle hemtagas. Vid slutet av mötet där ordförande tackade i vanlig 

ordning så sjöng medlemmarna tillsammans ”sång 18” Internationalen.61 

 

Mötet öppnades den 18/12–1927 i vanlig ordning. Ett förslag om dagordningen angående sång nr 26 

skulle sjungas av medlemmarna. Ännu en gång i protokollen så diskuterades tidningsfrågan. Den här 

gången handlade det om en skrivelse från distriktsstyrelsen som uppmanade medlemmarna att anskaffa 

så många nya prenumeranter som möjligt till Verdandisten. En önskan om att etablera sig på 

kommunens läsestuga genom att få in Verdandisten därom bifölls. Ordförande K.G. Grönberg 

uppmanade också medlemmarna att inbjuda så många utomstående som möjligt till samkvämsmötet, 

särskilt sådana som kunde bli intresserade för någon loge. Denna dagens program så sjöng 

medlemmarna sång nr 18, vilket vi vet från förra mötet är Internationalen, sen kom Alfred Molander att 

hålla ett kortare anförande där han berörde logens arbete och poängterade vikten om att mötena börja 

punktligt. Vidare framlade han att arbetet bör gå så mycket som möjligt efter instruktionsbokens 

anvisningar samt att ordförande inte bör ha en aktiv roll i diskussionen utan snarare medverka som en 

parlamentarisk ordförande. Anförandet tackades med applåder från medlemmarna varvid nästa 

anförande från Erik Eriksson där han deklamerade några dikter av Gustaf Fröding: ”Ynglingar på 

friarstråt” och ”Det var dans bort på vägen”, även här bjöds det på tacksamma applåder från 

medlemmarna. Mötet avslutades i vanlig ordning med sång och tack.62 

Januari 1928 

Mötet öppnades den 18 januari 1928 klockan fyra på eftermiddagen i Folkets hus B-sal där ordförande 

hälsade de närvarande välkomna i vanlig ordning. Två nya medlemmar inröstades och tog sitt 

nykterhetslöfte. En utträdesansökan tillkom men under mötets diskussion beslutade man att bordlägga 

frågan till nästa möte. Under denna tid så skulle två personer tillsättas för att undersöka saken och 

samtala med personen som yrkat för utträde. Ytterligare en utträdespunkt diskuterades då en medlem 

hade flyttat från orten, men även detta bordlades till nästa möte då en skriftlig ansökan saknades. 

Programkommittén rapporterade att programboken för första kvartalet 1928 inkommit och skulle höjas i 

pris. Festkommittén rapporterade att alla förberedelser för balen den 18 februari är klara. Efter denna 
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punkt höll föreningen en diskussion kring revisionsberättelsen för slutet av 1927, där tack framfördes till 

den avgående styrelsen. Varefter det till nya årets början valdes en ny styrelse, där bl.a. K.G. Grönberg 

valdes om till ordförande. Uppgiften för nästa mötesprogram kom fram under detta möte där förslag om 

diskussionsfråga skulle behandla ungdomen och nöjeskulturen. Ett förslag tillkom om föreningen skulle 

försöka hyra Krokbornsparken till sommaren, förslaget bifölls och ordförande K.G. Grönberg skulle 

ordna saken. Mötet avslutades i vanlig ordning.63 

 

Mötet öppnades den 22 januari 1928 i vanlig ordning där de närvarande hälsades välkomna av 

ordförande K.G. Grönberg. Två nya medlemmar anmälde sig och beviljades inträde i logen och avlade 

sedan sitt nykterhetslöfte. Utträdesansökan som inkom under föregående möte och skulle undersökas 

rapporterades det om. Man hade talat med medlemmen i syfte att få denne att stanna kvar och 

ombudsmannen var förhoppningsfull att personen skulle fortsätta vara medlem, men man inväntar ett 

besked till nästa möte gällande detta. Likväl hade ingenting nytt tillkommit gällande den andra 

medlemmens utträde så frågan bordlades ännu en gång till nästa möte. Program för dagen diskuterades 

där ungdomen och nöjeskulturen låg i centrum. Ett långt anförande av Erik Eriksson hölls där han 

berörde hur ungdomen långt tillbaka i tiden fann sitt nöje genom att samlas på bönemöten som tenderade 

att leda till ett förfärligt supande och senare slagsmål. Fortsättningsvis i anförande talar han om när 

arbetsrörelsen fått lite fotfäste så började det ljusna för ungdomarna som började intressera sig för 

nykterhetsrörelsen och socialismen. Talaren påstod att de senare åren hade ungdomarnas intresse för den 

senare rörelsen svalnat betydligt. Istället för att ungdomarna skulle ägna tid till onödiga saker, enligt 

talaren, skulle de lägga energin på att gå med i de ideella föreningarna och kämpa för höjandet av 

nöjeskulturen. Tyvärr väckte inte anförandet till någon livlig diskussion så punkten bordlades till nästa 

möte där förhoppningen om en bättre tillslutning skulle finnas. Ordförande uppmanade medlemmarna att 

infinna sig till nästa möte p.g.a. jobbet han erhållit angående festen som planerats för februari. En livlig 

diskussion uppstod om lämplig musik till festen, där ett förslag om musik som skulle locka människor 

tillkom, men ändå inte fick bli för dyrt. Därefter tackade ordförande K.G. Grönberg för visad 

uppmärksamhet under mötet och avslutade detsamma.64  

Februari 1928 

Mötet öppnades den 12 februari 1928 i vanlig ordning där sång Nr 26 sjöngs unisont. En ny medlem 

inröstades. Ombudsmannen rapporterade kring den medlem som uttryckt en önskan om att lämna 

föreningen. Mannen ville stanna kvar inom föreningen men kom med förslaget att då bör han avlägga ett 

nytt nykterhetslöfte. Vidare rapporterade ombudsmannen om sju exemplar av Nya Folkets Röst som 

förblivit osålt. Exemplaren skulle skänkas till Ceciliahemmet. Sist rapporterade han om att prenumerera 
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för Verdandisten till kommunbibliotekets räkning, förslaget godkändes. En diskussion väcktes kring ett 

bildande av en ungdomsloge men att det för tillfället inte var möjligt. Ombudsmannen uppläste från 

Verdandisten angående en studiekurs i Sigtuna i sommar, vilket upptogs till behandling, kontentan av 

diskussionen blev att föreningen tyckte att någon skulle åka till kursen eftersom att detta var gratis. 

Ordförande rapporterade att logen blivit inbjuden till samkväms- och diskussionsmöte på Ordenshuset 

lördagen den 18 februari, vilket hade krockat med den planerade festen som blev inställd. Kommittén 

erkände att de gjort fel i frågan som inte tillkallat ett extra möte för att informera om detta och kontentan 

av diskussionen blev att fortsättningsvis skulle sådana möten hållas vid eventuella planeringskrockar. I 

samband med inbjudan till Ordenshuset startades en diskussion angående en representationskommitté på 

5 personer.65  

 

Den bordlagda frågan angående medlemmen som bytt ort men inte skriftligt anvisat att han vill utträda 

ur logen blev under detta möte struken från medlemsregistret. Dagens program blev en fortsättning 

angående ungdom och nöjeskultur där detta möte hade en bättre fart i diskussionen. En medlem varnade 

för hur ungdomen hänger sig till dansen med liv och lust och då försummar andra viktiga saker, bara de 

får dansa. Samma medlem poängterade också att de bör kämpa emot detta och idrottsrörelsen som 

beslagtog för mycket tid från arbetarungdomens intressen. En annan medlem tog då röst och försvarade 

dansen genom att påpeka att ungdomarna behöver ett sätt att uttrycka sin glädje så länge det inte går till 

överdrift. Angående sporten tyckte medlemmen att det inte var någon större fara förutom då det blev en 

hets på ungdomarna att sätta rekord, då kunde sporten bli skadlig. Medlemmen fick livligt instämmande 

från flera håll. Diskussionen fortsätter med att medlemmarna uttrycker livliga åsikter om olika sporter. 

Nästa punkt tog upp att inbjuda Bredsjölogen till samkvämsmöte den 24 mars. En uppmaning kom 

senare från en av medlemmarna att de skall värva varsin ny medlem till nästa möte. Mötet avslutades 

sedan med sång nr 18, Internationalen, och tack från ordförande K.G. Grönberg för visad 

uppmärksamhet.66 

 

Mötet öppnades den 26 februari 1928 i vanlig ordning. Fem nya medlemmar anmäldes och beviljades 

inträde till logen och förband sig till ett nykterhetslöfte. Efter invigningen av de nya medlemmarna så 

kom ombudsmannen att lämna meddelanden. Bl.a. gällde det ett cirkulär från distriktsordförande 

angående årsmötet som skall hållas i Örebro runt påsk. Vid mötets gång beslutade man att sända ett 

ombud till årsmötet. Motionen som logen skulle ta med till årsmötet föreslog att kretsindelningen inom 

distriktet skall omläggas. Mötet beslutade tillsätta en kommitté på 3 personer som utarbetar ett mer 

detaljerat föreslag. Efter cirkulärets diskussion kom man att diskutera om distriktslogens stadgar där man 
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direkt föreslog att de skall rekvireras 50 exemplar av distriktsstadgarna. Sen diskuterade man ett cirkulär 

från rikslogestyrelsen V.U.67 som upptogs till behandling. Cirkuläret handlade om spridningen av 

Verdandisten, vilket man hänsköt till tidningskommittén. Därefter diskuterade man angående en 

insamling till den dåvarande ungdomsledaren som varit sjuk en längre tid och vistas på sanatorium. 

Nästa punkt kom ombudsmannen med en framställan angående försök till att bilda en loge i 

Silvergruvan med förslag på tre personer som skall ingå i en kommitté i syfte att undersöka om det finns 

en möjlighet till detta.68 

 

Tillfälliga kommittén tillsammans med ombudsman kom sedan att rapportera om diskussionsmötet i 

Ordenshuset som rörde de olika ungdomsorganisationerna, i omnejd som skall försöka få till stånd ett 

samarbete för stävjande av spritmissbruket och höjandet av nöjeskulturen. Man beslutade därefter att 

tillsätta en interimsstyrelse69 med en representant från de olika organisationerna. Därefter kom 

programkommittén att rapportera om kommande diskussionsfrågor rörande möten längre fram. Bl.a. 

gällde detta kvartalsmöte, sommarens agitation, ett socialpolitiskt anförande samt en diskussion gällande 

arbetare som är berusade och därmed drar ned sig själva och hela arbetarklassen. Man beslutade 

dessutom att hemtaga 25 exemplar av programboken. Vid programmet för dagen så bjöd damerna i 

föreningen alla på kaffe, varav en medlem deklamerade en egen författad dikt och en annan medlem 

sjöng sånger. ”Lyssnar du till mig ikväll lilla mor” samt ”Paradiset”. Deklamationen och sångerskan 

avtackades av mötet med livliga applåder. Därefter så deklamerade H. Wennerberg dikten ”En dröm” 

som möttes av livliga applåder av föreningen. Sedan avtackades damerna av mötet återigen för deras 

storslagna program. Som nytt ärende för den här dagen diskuterade man för att ändra fanan, där det 

bestämdes att ombudsmannen skulle ordna med saken. Vid mötets slut tackade ordförande i vanlig 

ordning för den visade uppmärksamheten.70 

Mars 1928 

Nästkommande möte hölls den 11 mars 1928 som öppnades i vanlig ordning av K.G. Grönberg. Två nya 

personer röstades in som medlemmar i logen och avlade sina nykterhetslöften. Ombudsmannen hade 

under detta möte att rapportera om en insamling för kämpande arbetares barn där mötet beslutade att 

varje litet bidrag är behövligt och välkommet så cirkulerade listan bland medlemmarna. Vidare 

rapporterades det om att han skickat in fanan och fått svar om den skulle inkomma om några dagar. 

Nästa punkt ombudsmannen rapporterade om gällde samkvämet den 24 mars där Bredsjölogen hade 

bjudits in och att det intresserade dem stort. Programmet för den dagen skulle innefatta ett föredrag av 
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Ström från Örebro, sång, musik, deklamationer, kaffedrickning, dans, lek samt paketutdelning. Slutligen 

rapporterade han om motionen till årsmötet var färdigt. Motionen i huvuddrag innehöll en önskan om en 

ny krets med säte i Hällefors, kretsen skall innehålla Bredsjö och Hällefors. Samt en generell fråga om 

det blir några fler loger bildade i närheten. Vid nästa punkt efter att ombudsmannen rapporterat sitt 

diskuterades det om möjligheten av en ny loge i Silvergruvan. I denna diskussion framkom ett förslag 

om att ändra den dåvarande logen av IOGT till en Verdandi-loge istället. Under mötet så ansågs det 

olyckligt att en sådan lösning skulle vara behövligt och istället ville man satsa på att starta en helt ny 

loge. Den 25 mars föreslogs det om möte i Silvergruvan med ett fördrag av Ström från Örebro och ett 

försök på att bilda en loge därom.71  

 

Nästa punkt diskuterades ytterligare ännu en gång frågan om ungdomen och nöjeskulturen där debatten 

öppnades med en påminnelse om att förra mötet centrerade kring idrotten och dansen som 

samhällsfarliga, men att de idag istället skulle koncentrera sig på superiet. Debatten var livlig och 

innehöll anslag om att ungdomsorganisationerna har en viktig roll och bör syssla lite mer kring superiet 

än vad som varit fallet. En annan medlem diskuterade då att de olika organisationerna har fått goda 

resultat i denna väg, varav en livlig debatt tillkom som vissa hävdade inte tillförde något. Mötet uttalade 

sig senare om att de i sina respektive organisationer och framförallt ungdomsorganisationerna skall vara 

för nykterhet och Verdandi. Efter detta kom nästa punkt om programmet för dagen där en broschyr om 

arbetarrörelsen och nykterhetsfrågan upplästes, vilket tackades med livliga applåder. Nästa 

sammanträffande som skulle hållas den 25/3 uppsköts p.g.a. mötet som istället skulle hållas i 

Silvergruvan. Istället beslutade man att diskutera utkomsten av mötet i Silvergruvan vid ett senare 

sammanträffande. Nästa punkt under mötet kom från ungdomsavdelningens ledare som rapporterade att 

han rekvirerat 10 exemplar av Verdandis egna ungdomstidning ”Gnistan” för spridning. Senare kom ett 

förslag om att ungdomsklubben ”Kamratringen” skulle få resa med Ericsson till kongressen där 

föreningen skulle bekosta mat och logi för de resande. Till nästa förslag diskuterades det om en bal i 

Hammaren Folkets hus, men förslaget slopades varvid ett förslag om fest i Silvergruvan istället restes. 

Syftet med festen var främst att stärka föreningens kassa men också givetvis att väcka allmänhetens 

intresse. Förslaget om fest i Silvergruvan godkändes och en kommitté som skulle hantera detta utsågs. 

Därefter avslutades mötet i vanlig ordning och ordförande tackade de närvarande för visad 

uppmärksamhet.72 

 

Samkvämsmötet öppnades den 24 mars 1928 med sången Internationalen och därefter hälsade Eric 

Ericsson deltagarna välkomna å logens vägnar och ett speciellt välkomnande till kamrat Ström från 
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Örebro. Därefter presenterades programmet för dagen. Kamrat Ström tog ordet och höll ett kort 

historiskt föredrag om nykterhetsrörelsens första framträdande i Sverige och dess fortsatta utveckling 

fram till dåvarande tid. Föredraget tackades med livliga applåder från de närvarande. Nästa nummer på 

programmet var två sånger av en medlem där publiken livligt hängde med. Därtill blev det diktläsning 

av Eric Ericsson som deklamerade två dikter av Daniel Fallström, vilket uppskattades mycket av 

publiken. Punkt 5 på programmet var mera ”lekamlig spisning”, vilket helt enkelt syftade till att de 

fikade, kaffe serverades. Efter fikat bjöds det på mer sång vilket publiken uppskattade väldigt mycket. 

Punkt 7 var paketauktionen som inbringade en summa till föreningen och efter detta kom Nykvist som 

deklamerade en dikt till publikens förtjusning. Nästa och sista numret på programmet blev dans och 

lekar då glädjen stod högt i tak. Dansen pågick under en längre tid och avslutningsvis för att fullborda 

dagens program så sjöng de närvarande ”Härlig ä kvällen” varav de slutligen gick hemåt.73 

 

Protokollen torsdagen den 29 mars 1928 är överfört från ett styrelsesammanträde. Ordförande K.G. 

Grönberg öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna och förklarade orsaken till varför 

sammanträdet äger rum, nämligen nödvändigheten i att hålla ett möte den 1/4, söndag. Ströms begäran 

om möte i Silvergruvan på kommande söndag behandlades. Mötet ansåg att det var för kort tid för att det 

skulle bära den frukt de önskade, mötet planerades då istället till söndagen efter påsk vilket det var tänkt 

från början. Vidare förde ombudsmannen upp en kort diskussion om kvartalsutgiften till distrikt och 

riksloge per medlem samt att rapporterna till mötet på söndag måste bli klara snarast. Efter detta fanns 

det ingenting mer att rapportera om och sammanträdet avslutades, ordförande tackade för visad 

uppmärksamhet.74 

April 1928 

Protokoll fört över söndagen den 1/4–1928 där mötet öppnades i vanlig ordning. Fem nya medlemmar 

anmäldes och beviljades inträde i logen, vilket sedan tog sina nykterhetslöften. Efter medlemmarnas 

inträde kom ombudsmannen att rapportera om fyra cirkulär. Det första cirkuläret var från 

förbudsvännernas landsförbund, men det diskuterades ingenting om detta utan lades direkt till 

handlingarna. Det andra cirkuläret kom från rikslogens ombudsman vilket bordlades till ett kommande 

möte. Det tredje cirkuläret var från rikslogens expedition, vilket också kom att bordläggas till nästa 

möte. Det fjärde cirkuläret kom från distriktsstyrelsen med anledning av årsmötet, vilket behandlades. 

Ombudsmannen begärde direktiv från logen hur han skulle ställa sig till motionerna vid eventuell 

röstning, varav det beslutades att han fick rösta efter eget omdöme. Efter ombudsmannens talan kom det 

rapporter från en kommitté om samkvämsmötet. Första punkten i rapporten handlade enbart om en 

ekonomisk redogörelse från samkvämskvällen, därefter kom en rapport från Samarbetskommittén som 
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vidare rapporterade att de haft sammanträde och beslutat bilda en samarbetskommitté75, Hällefors 

Förenade Ungdomsrörelse, med två representanter från vardera organisationer76. Samma kommitté kom 

med ett förslag till stadgar om att H.F.U. inte kan upplösas så länge de tre organisationerna finns kvar. 

En tredje rapport kom från kommittén i Silvergruvan att någon ekonomisk rapport ännu inte var klar, 

men det torde gå jämnt upp. Denna rapport kom under tung kritik från en av medlemmarna i 1363-logen 

och önskade att kommittén kunde göra ett bättre jobb till nästa gång och se till att rapporterna är klara. 

Sista rapporten var en räkning från ombudsmannen angående den ändrade fanan. Dagens program för 

mötet var redogörelser för kvartalet där varje kommitté fick redogöra för sina spörsmål. Det nya ärendet 

var en förfrågan om att ”få ha lite trevligheter77” vid möten i Silvergruvan, vilket en kommitté fick i 

uppdrag att ordna. Sedan var mötet avslutat och ordförande, i vanlig ordning, tackade för visad 

uppmärksamhet.78  

 

Nästa möte hölls söndagen den 22 april 1928 och mötet öppnades i vanlig ordning med ordförande K.G. 

Grönberg som hälsade alla välkomna. En ny medlem anmäldes och beviljades inträde i logen varav 

samma medlem kom att ge sitt nykterhetslöfte. Ombudsmannen lämnar meddelande om en skrivelse från 

rikslogens sektion angående Nya Folkets Röst vårnummer. Förslag framkom att 50 exemplar av 

tidningen skulle inhämtas till 1 maj, samt om det går bra att sälja ytterligare 50 exemplar till 

Nykterhetsfolkets dag, vilket godkändes. För hjälp till tidningskommittén att sälja dessa exemplar valdes 

två medlemmar. Härnäst kom ett meddelande ur Verdandisten där det står om våragitationen. Mötet 

beslutade att beställa 10 exemplar av agitationsaffischen ”Muren bygges” och affischera på 

anslagstavlorna. Nästa punkt var om rapporteringar och styrelseval för det nya kvartalet. Bl.a. kom Joel 

Jansson att bli ny ordförande för 1363 Frihet och K.G. Grönberg kom att ta över rollen som ombudsman. 

Dagens program handlade om ”Sommarens agitation” vilket kom att bordläggas till ett senare möte. Nytt 

ärende var att programkommittén kom med en framställan och direkt förslag till ett enskilt samkväm 

lördagen den 28/4, vilket godkändes. Ombudsmannen rapporterar att distriktstadgarna är hemkommet 

och finns tillgängligt att köpa. Sedan avslutades mötet i vanlig ordning.79 

 

 

                                                           
75 Detta refererar till att de i princip bildades under samkvämsmötet där de olika organisationerna var inbjudna. Med risk 
för ”hönan och ägget” syndromet, så bildade faktiskt samarbetskommittén en samarbetskommitté. 
76 Det klargörs inte från texten vilka tre organisationer som protokollet hänvisar till. Men det torde vara Frihet 1363 i 
Hällefors, den nya logen som bildades i Silvergruvan samt Bredsjölogen, som även var delaktig under samkvämsmötet den 
24/3–1928. 
77 Det framkommer egentligen inte vad de menar med trevligheter, men utifrån erfarenhet av tidigare protokoll så 
förmodar jag att det handlar om diktläsning, musik, kaffe m.m. 
78 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
1/4–1928. 
79 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV 
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Maj 1928 

Mötet öppnades i vanlig ordning söndagen den 13 maj, 1928. Ombudsmannen rapporterar om en 

inbjudan från kretslogen Facklan80 att deltaga i deras anordnade nykterhetsdemonstration. Föreningen 

beslutade att deltaga med sitt standar81 samt uppmana alla medlemmar att infinna sig. Ombudsmannen 

meddelade att kommun lämnat ett bidrag som skall fördelas mellan de olika nykterhetsorganisationerna. 

Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja så föreningen får sin del av den skänkta summan. Ombudsmannen 

kom därefter med ett förslag om att införskaffa en stämpel, men frågan bordlades tills föreningens 

ekonomi bättrats. Från Sikfors kom det en förfrågan av en del personer till föreningen gällande ett 

intresse om att inrätta en loge. Saken diskuterades och ordförande med vice-ordförande samt 

ombudsmannen valdes att undersöka vad som kan göras i detta ärende. Efter detta diskuterades 

fullständigt förslag till stadgar från H.F.U, vilka av mötet godkändes och finnes till påseende för de som 

önskar. Samtidigt meddelades att H.F.U. anordnar event den 10 juni och uppmanar alla medlemmar att 

deltaga. De anslutna organisationerna till H.F.U. samt den nyvalda styrelsen hänvisas till bilaga.82 Nästa 

punkt diskuterar man om ett cirkulär från distriktsstyrelsen angående ett gemensamt sommarläger under 

sommarveckan lades till handlingarna. Därefter ett cirkulär från malmförarnas helnykterhetsförbund 

angående medlemskap, vilket ingenting beslutades om, utan de som önskar inträde får personligt anhålla 

om detta. En tidigare bordlagd fråga om sommarens agitation kom ännu en gång att bordläggas tills 

vidare. Även rapport från distriktkonferensen kom att bordläggas då ombudet ej var närvarande. 

Ordförande Joel Janson rapporterade från mötet i Silvergruvan. Uppbördsman rapporterade att han 

försålt NOV nålar. Efter detta avslutades mötet i vanlig ordning.83 

Juni 1928 

Mötet öppnades den 10 juni 1928 i vanlig ordning, där ordförande Joel Jansson hälsar de närvarande 

välkomna. Ombudsmannen lämnar meddelande om ett cirkulär från rikslogen angående spridning av 

Verdandisten, vilket hänsköts till tidningskommittén. Vidare meddelade densamme att NOV i Örebro 

ordnar med en utställning till Nykterhetsfolkets dag den 22 juli och att de Verdandister intresserade att 

vara med ska anmäla sig till den kommitté som utsågs att ta hand om ärendet. Efter detta diskuterades 

det om en rapport från den tillfälliga festkommittén om medlemmarnas uppdrag vid den planerade festen 

i Krokbornsparken som skall hållas den 30/6 och 1/7. Därefter tillkom rapport att 50 exemplar av Nya 

Folkets Röst försålts den 1 maj och nykterhetsfolkets dag. En bordlagd fråga angående en stämpel till 

föreningen restes, varav man på mötet beslutade att införskaffa en sådan. Tyvärr blev det inget på dagens 

program då inledaren lyste med sin frånvaro. Punkten därefter diskuterade man om nästa möte, där det 

bestämdes att den skulle hållas den 20/6 i anledning av festen. Nytt ärende att diskutera där 

                                                           
80 IOGT Logen i Hällefors. 
81 Standar synonymer: Fana, baner, flagga, banderoll, vimpel. 
82 En bilaga som jag tyvärr inte kunde hitta på arkivet. 
83 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum A 1:1 1927-1947. (Arkivcentrum i Örebro) – Protokoll för föreningen 1363 NOV  
13/5–1928.  



         Sida 29 av 50 

ombudsmannen påminde om att festkommittén bör anordna en plan där medlemmarna i föreningen ska 

hjälpa till att anordna för den kommande festen. Därefter rapporterar ombudsmannen från kamrat Ström 

i Örebro att något sommarläger ej kan komma i stånd till sommaren, då ej många anmälningar 

inkommit, istället påminde han om utställningen den 22 juli som diskuterades tidigare under mötets 

gång. Efter detta kom meddelande om lekledarkurs som distriktet tänker anordna, ett cirkulär om detta 

skulle komma vid ett senare tillfälle varav man beslutade på mötet att bordlägga frågan till senare. Mötet 

avslutades sedan i en vanlig ordning.84 

Juli 1928 

Mötet öppnades i ”Grönan lund85” den 15 juli 1928 där ordförande hälsade de närvarande välkomna. 

Ombudsmannen lade fram ett meddelande om ett cirkulär från Första Majblommans lokalkommitté 

angående inträde i nämnda förening. Saken diskuterades under mötet och man beslutade, att p.g.a. 

föreningens goda arbete så skall man stödja dem genom att gå med i föreningen. Därefter lades till 

handlingarna ett meddelande från förbudsvännernas landsförbund. En utträdes ansökan behandlades men 

bordlades till senare möte. Senare kom det rapporter från styrelsen och diverse kommittéer samt beslut 

om att ny styrelse ska väljas på nästa möte. Grönberg rapporterade att allt var så gott som klart för 

NOV:s uställningsresa. Rapport från tillfälliga kommittén meddelade att de kommit så långt i arbetet för 

bildandet av logen i Sikfors att en interimsstyrelse blivit tillsatt, varför de hoppas få bästa möjliga 

resultat. Programmet för dagen var servering av kaffe som bestämdes att det skulle inträffa först vid 

slutet av mötet. De nya ärenden som diskuterades under mötets gång inkluderade ett förslag om 

sänkning av logens inträdes och kvartalsavgifter som godkändes. Molander meddelade även att han 

inköpt en stämpel till föreningen. Det sista nya ärendet var en uppmaning till programkommittén att i 

god tid förbereda till det blivande kamratmötet. Då inget vidare fanns att avhandla så avslutades det 

välbesökta mötet av ordförande Joel Jansson.86 

 

Mötet öppnades den 25 juli 1928 där ordförande Joel Jansson hälsade de närvarande välkomna. 

Ombudsmannen lämnar meddelande om ett cirkulär från distriktsstyrelsen angående möjligheterna för 

ett anordnande av en ungdoms- och lekledarkurs. Efter en livlig diskussion enades man slutligen att 

godkänna skrivelsens olika punkter, med undantag för en punkt. ”Kan logen bestrida resor och 

dagtraktamenten för sina ombud i anledning av nämnda punkt?” Man beslutade att hemställa till 

distriktsstyrelse ett anslag som göres ur distriktskassan, så att inte utgifterna blir så stora för logerna. 

Därefter diskuterade man om en bidragslista för de lockades87 barn som inbringat en mindre summa. 

Senare diskuterade de om förtjänsten från festen 30/6 – 1/7 (Krokbornsparken). Samtidigt som detta 
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framfördes ett personligt tack från Seffel och logen till den tillfälliga förberedande kommittén för det 

goda arbetet i och för festen. Efter detta görs nyval av styrelse där bl.a. Joel Jansson väljs om till 

ordförande. Därefter restes en bordlagd fråga om en utträdesansökan från förra mötet som ålades ånyo. 

Dagens program för mötet var en diskussion om valfritt ämne, men eftersom att det var så sent så 

beslutade man att undanlägga frågan till nästa möte. Slutligen uppmanade Grönberg medlemmarna att 

reservera söndagen den 26 augusti för kamratmötet, därefter avslutades mötet i vanlig ordning.88 

Augusti 1928 

Mötet öppnades den 12 augusti 1928 och vice ordförande Ivar Hedvall hälsade de närvarande välkomna. 

Från A.B.F.89 upplästes en skrivelse om en inbjudan till lokalavdelningen på platsen. Frågan upptogs till 

behandling och på förslag från medlem beslutade mötet att ansluta sig. Valda att vid A.B.F:s möten 

representera logen blev vice ordförande Ivar Hedvall och tre andra medlemmar. Vidare kom Grönberg 

att rapportera om utsikterna för en loge i Sikfors är små, men mötet beslutade ändå att kommittén skall 

finnas kvar och arbeta vidare för en loges bildande. Därefter meddelades det angående kamratmötet den 

26 augusti att programkommittén inbjudit Persbergslogen vilket godkändes av föreningen. Nästa punkt 

var ansökan om utträde från en medlem men frågan bordlades tillsvidare beroende på att 

besökskommittén skall undersöka saken och komma med förslag. Vidare kom en upplysning om den 

förut tillsatta festkommittén och behandlades därvid att den fortfarande skall kvarstå och utarbeta förslag 

till en kommande fest. Punkten därefter behandlade en bordlagd fråga angående ytterligare en utträdes 

ansökan, men det bordlades till senare tillfälle. Därefter diskuterades ytterligare en bordlagd fråga om 

nykterhetsnämnden där kontentan är att nykterhetsnämnden bör endast bestå av nykterhetsorganiserade 

personer. Därefter diskuterades dagens program.”Dagens program: De manliga kamraterna wara för 

såväl andlig som materiell förplägnad. Beslutades att först avsluta mötet för att sedan mottaga den 

materiella delen av programmet bestående av kaffe med dopp”90  

Vilket jag helt enkelt tolkar som att programmet för dagen var att dricka kaffe. Därefter beslutades det 

om nästa gångs möte som skulle hållas den 26 augusti. Vidare kom en fråga från ungdomsledaren 

huruvida ungdomsverksamheten bör ägnas någon åtanke. På förslag av Grönberg fick ungdomsledaren 

uppdrag att sätta sig i förbindelse med V.U.91 för att längre fram på hösten försöka få en 

ungdomsavdelning till stånd. Nästa diskussionsämne kom från studieledaren angående studiearbetet 

vilket föranledde ingen åtgärd, frågan skulle istället kvarstå till nästa möte där det kommer bli dagens 

diskussionsfråga. Mötet avslutades senare i vanlig ordning.92 
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Mötet öppnades den 26 augusti 1928 av ordförande Joel Jansson i vanlig ordning. Utträdandet av de två 

medlemmarna som bordlades på föregående möte kom ännu en gång under diskussion där det 

beviljades. Dagens program var servering av kaffe, den materiella förplägnaden, som det beslutades att 

det skulle hållas vid mötets slut. Till detta skulle även den andliga förplägnaden tillkomma vilken Gösta 

Grönberg svarade för. Han deklamerade ”Guldjägaren” av Albert Viksten, vilket avtackades med livliga 

applåder. Nya frågor restes på mötet p.g.a. att Silvergruvan och Bredsjö-logerna ej närvarade vid 

kamratmötet som hölls tidigare så framlade Grönberg ett förslag om att hålla ytterligare ett kamratmöte i 

Bredsjö, vilket det beslutades om att man skulle försöka länge fram att få till stånd. Därefter avslutades 

mötet i vanlig ordning.93 

September 1928 

Mötet öppnades fredagen den 7 september 1928 i vanlig ordning. Erik Eriksson uppläste ett brev från 

distriktsordförande Ström från Örebro. Ström gjorde en anmärkning på att logen ej hade några annonser 

och adresser i programboken för nästa kvartal. Därefter rapporterade Grönberg om programmet för 

föreningen nästa kvartal vilket godkändes. Erik Eriksson meddelade att en ungdom och lekledarkurs 

kommer att hållas i Kumla, men något beslut fattades ej. Föreningen skulle invänta ett cirkulär där tiden 

för kursen kommer att anges. Studiearbetet inledes av Erik Eriksson där han höll ett ingående anförande 

om studiearbetet samt påvisade nyttan med studiecirklar, men p.g.a. sämre deltagande vid mötet så 

bordlade man frågan om en cirkel inom logen. Därefter diskuterade man om att nästa möte skulle hållas 

söndagen den 23 september samt fick Erik Eriksson i uppdrag att hålla en föreläsning i valfritt ämne. 

Studieledaren valde att kommentera den tidigare punkten om studiecirklar och belyste att om man lyckas 

bilda en sådan innan november, så kunde man få anslag från distriktet. Föreningen gjorde därefter ett 

uttalande där man uppmanade medlemmarna att påverka varandra för att eventuellt bilda en studiecirkel. 

En livlig debatt väcktes sedan runt H.F.U. där en medlem hävdade att föreningen inte fyller någon 

funktion för tillfället, men ingenting beslutades i detta ärende vid detta möte. Erik Eriksson lyfte upp 

frågan om de kunde beställa Verdandistens frimärken, i vilket det beslutades om att uppbördsman skall 

rekvirera 200 stycken. Därefter avslutades mötet i vanlig ordning.94 

 

Mötet öppnades den 23 september 1928 i vanlig ordning. En ny medlem anmäldes till föreningen och 

beviljades inträde efter röstning, varav personen efter detta tog nykterhetslöftet. Ombudsmannen hade 

denna gång att rapportera om cirkuläret angående lekledarkursen i Kumla som de hade pratat om vid det 

tidigare mötet. Föreningen bestämde sig för att utsända två ombud att deltaga vid kursen på logens 

räkning. Ombudsman meddelade även att han upptar prenumererande på Verdandisten, så de som skall 

prenumerera skulle vända sig till densamme. Studieledaren meddelade efter detta att det väntas föredrag 
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av kamrat Anton Andersson i Bredsjö lördagen den 13 oktober, varav han reste förslaget att anordna 

kamratmöte samtidigt och försöka bilda krets. Föreningen beslutade att bilda en kommitté på tre 

personer att överse detta. Därefter rapporterade uppbördsman att frimärkena nu är hemkomna och finns 

tillgängliga för försäljning hos honom. Vid försök att resa frågan om studiecirkeln som dök upp på 

tidigare möte, så beslutade man ännu en gång att bordlägga det till senare tillfälle. Programmet för denna 

gång blev att Erik Eriksson läste om Dan Anderssons liv och arbete varav han därefter läste en dikt från 

densamme, ”En ballad till mor”. Föredraget uppskattades med livliga applåder från medlemmarna. 

Ungdom och studieledaren uppmanade därefter medlemmarna att agitera utåt så mycket som möjligt, 

men även att närvara vid mötena så att det blir fart på logen. Därefter avslutades mötet efter vanlig 

ordning.95 

Oktober 1928 

Mötet öppnades den 13 oktober 1928 av ordförande Joel Jansson som hälsade medlemmarna samt 

mötets gäster, riksstudieledare Anton Andersson och ordförande Ström från Örebro. Därefter sjöng de i 

unison sång nr 26. Den ordinarie sekreteraren som för protokollen var inte närvarande, därför bestämdes 

det som första punkt för mötet om en tillfällig ersättare. Fem nya medlemmar blev beviljade inträde till 

logen och två av dessa avlade sina nykterhetslöften, men de tre andra hade gjort detta sen tidigare. Efter 

invigningen av de nya medlemmarna sjöng man sång nr 7 unisont. Vid sångens slut började mötet 

diskutera kring ett cirkulär utsänt från Nykterhetsfolketskommitté gällande en förbättrad 

nykterhetslagstiftning. Nästa punkt under mötet behandlade en kretsloges bildande där Silvergruvan, 

Bredsjö och Hällefors ingick, den fick sätet i Hällefors och ordförande för kretslogen valdes K.G. 

Grönberg. Punkten efter så diskuterade de om olika rapporter gällande medlemsstatistik i de olika 

föreningarna, därefter kom de att välja en ny styrelse för logen i Hällefors, där bl.a. en ny ordförande 

blev vald, Ivar Hedvall. Sedan upptogs den bordlagda frågan om studiecirkel där beslut om ett 

igångsättande av en cirkel med svenska språket som studieämne. Efter den bordlagda frågan var 

diskuterat till fullo så tog man upp dagens program där det hölls ett fördrag från riksstudieledaren. 

Fördraget innehöll dels en ”återblick på NOV:s första framträdande i Sverige”, samt ”medlemsvärvning 

och medlemsvård”, föredraget fick livliga applåder från de närvarande för att det ansågs intressant och 

lärorikt. Riksstudieledaren förkunnar därmed efter applåderna ett fyrfaldigt hurrande för NOV och 

Hällefors-logens vidare utveckling och stabilisering. Därefter övergick man till en ekonomifråga 

gällande kretslogen som ville ha ett startkapital från Hälleforslogen, sen avslutades mötet av ordförande 

Ivar Hedvall som tackade alla de närvarande för visad uppmärksamhet.96 
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November 1928 

Nästa möte öppnades den 11 november 1928 av ordförande Ivar Hedvall som hälsade de närvarande 

välkomna. Eftersom sekreterare ej var närvarande för mötet, valdes en tillfällig sådan. Tre nya 

medlemmar inröstades och avlade sina nykterhetslöften. Därefter rapporterade ombudsmannen om en 

bidragslista som fick cirkulera bland de närvarande medlemmarna. Vid nästa punkt diskuterades en 

skrivelse från distriktet om en gemensam Nyårs hälsning i nästkommande programbok. Därefter tog man 

upp en skrivelse angående Verdandisten, i vilket man beslutade att beställa 25 exemplar. I samband med 

detta så diskuterade man om Nya Folkets Rösts julnummer, där ett förslag från K.G. Grönberg om att 

beställa 50 exemplar bifölls. Efter dessa två tidningspunkter valde man två nya revisorer till föreningen. 

Vidare behandlade man under mötet två utträdesansökningar, varav en av personerna skulle emigrera, 

båda medlemmarna beviljades utträde. Därefter rapporterade studieledaren om ett anslag från NOV till 

studiecirkeln inkommit. Vid dagensprogram så lyste inledaren med sin frånvaro varav istället Albin 

Jansson höll föredrag om några skildringar från Malmberget och Kiruna, vilket avtackades med 

applåder. Därefter avslutades mötet av ordförande Ivar Hedvall som tackade de närvarande för visad 

uppmärksamhet.97 

 

Nästa möte öppnades den 25 november 1928 av vice ordförande Gustav Seffel som hälsade de 

närvarande välkomna. En ny medlem röstades in i föreningen och tog efter detta sitt nykterhetslöfte. 

Som i vanlig ordning gick man över föregående protokoll och godkände dem för justering, denna gång 

med en ändring gällande exemplaren av Verdandisten, där det istället skulle vara 5 exemplar och inte 25. 

Därefter kom två rapporter från Ombudsmannen där en skrivelse angående Verdandistens spridning 

genast hänsköts till tidningskommittén. Den andra rapporten gällde ett nyval där en ombudsman skulle 

utses på mötet, enhälligt beslutade man sig för att återigen välja in K.G. Grönberg till denna post. 

Därefter rapporterade K.G. Grönberg att programkommittén lyckats anskaffa 20 annonser och ett flertal 

adresser för programboken och dessutom höll föredrag om nästa kvartalsprogram. Dagens program var 

de fackliga arbetarnas inställning till nykterhetsfråga, med Gustav Seffel som talare. Enligt protokollen 

höll talaren ett mycket intressant föredrag där han påpeka om viktigheten att de fackligt anslutna 

arbetare bör kämpa för rusdryckernas borttagande och dessutom ansluta sig till 

nykterhetsorganisationerna. Efter att sedan mötet diskuterat detta en stund beslutade man för att 

bordlägga frågan till ett kommande möte. Sedan diskuterade man nästa möte där, enligt programboken, 

det beslutades för att hålla en Luciafest, där damerna skulle svara för anordnandet. Den nya frågan för 

dagen var om anordnandet för en fest i Krokbornsparken till kommande sommar där tre personer blev 
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valda att ingå i en kommitté som skulle förbereda detta. Därefter var mötet slut och vice ordförande 

tackade för visad uppmärksamhet.98 

December 1928 

Mötet öppnades den 30 december 1928 av ordförande Ivar Hedvall som hälsade de närvarande 

välkomna. Ombudsman lämnar meddelande för att hugfästa minnet av en avliden kamrat som gick bort 

1918 har i överensstämmelse med hans ideella strävanden en minnesfond startats av NOV:s distrikt i 

Blekinge. Fondens ändamål ämnar ge stipendier till mindre bemedlade Verdandister att genom 

folkhögskolan och ABF:s kurser berika och främja medlemmarna. Därav vädjade distriktet i Blekinge 

om ett bidrag till minnesfonden, vilket godkändes av logen som beslutade skänka en mindre summa 

samt starta en insamling från frivilliga att bidraga för ändamålet. Tillfälliga kommittén meddelar vidare 

att programkommittén hade hyrt Folkets hus den 19/1–29 för hållande av en maskeradbal. Logen 

beslutade godkänna kommitténs handlingssätt och dessutom gav dem handlingsfrihet för att uttaga en 

kommitté och ordna på bästa sätt för balens hållande. Därefter försökte man ta upp den bordlagda frågan 

om de fackliga arbetarnas inställning till nykterfrågan, men den blev ånyo bordlagd till ett senare möte. 

De nya ärendena för dagen behandlade en fråga angående anordningen av ett större kamratmöte längre 

framåt, frågan hänsköts till programkommittén för att till logen inkomma med förslag om mötets 

hållande. Därefter diskuterade man om en medlem som inte betalat kvartalsavgifterna till logen under 

två kvartal och trots försök att få denna människa till att betala har det visat sig vara en omöjlig uppgift, 

därav beslutade man under mötet att stryka medlemmen ur logen. Inget vidare fanns att avhandla för 

mötet så ordförande tackade alla medlemmarna för visad uppmärksamhet och förklarade mötet 

avslutat.99 
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2.2 Medlemsmatriklar 1927–1932 

Det fanns ett intresse i att undersöka medlemsmatriklarna för att se vad medlemmarna hade för yrken. 

Detta i syfte för att se om majoriteten var från arbetarklassen. Eftersom NOV proklamerar sig att vara 

arbetarnas nykterhetsförbund. NOV, likt fackföreningsrörelsen, kämpade även för arbetares rättigheter 

och har därmed drag från arbetsrörelsen inom den kollektiva identiteten. 

 

Medlemsmatriklarna är noga ifyllt med namn, datum och yrke/civilstånd. Den större majoriteten av 

namnen i medlemsmatriklarna är anknutet till ett yrke som benämns ”arb100”, exempelvis syftar detta till 

järnvägsarbetare och sågverksarbetare. Men det fanns även undantag som inte benämndes som arbetare 

och i vissa fall t.o.m. kan sägas tillhöra någon hantverkarklass, exempelvis skräddare, målare, 

springpojke, vaktmästare. Kvinnor var även de ett undantag, då de benämndes enbart som Fru eller 

Fröken. 

Under fem-års perioden så hade matriklarna 155 unika namn. Allt som allt så avsade sig 48 människor 

medlemskapet till föreningen. Det fanns egentligen bara tre olika sätt att ”lämna” föreningen. Det första 

och det oftast förekommande var medlemmar som bröt mot nykterhetslöftet, det andra var när man var 

oförmögen eller ovillig att fortsätta betala medlemsavgiften till föreningen. Det tredje var om man 

självmant valde att lämna föreningen, i matriklarna benämns det som t.ex. ”Vid flytt” eller ”dödsfall”. 

Att majoriteten av dessa 155 medlemmar tillhörde arbetarklassen kan förklara det nära samarbetet 

mellan fackföreningsrörelsen och föreningen/organisationen och jag kommer även lyfta fram ett par 

exempel på detta samarbete ur korrespondensen och protokollen i diskussionsavsnittet. Gemenskapen 

mellan arbetare från fackföreningsrörelsen kom alltså att synas även när de var medlemmar inom 

nykterhetsföreningen, p.g.a. av att de strävade efter samma intressen.101 

 

2.3 Korrespondens 1939–1942 

Som jag nämnt tidigare i mitt metodavsnitt så är korrespondens uppbyggd av meddelanden och cirkulär 

utsänt till logen 1363 Frihet i Hällefors. Det följer ingen särskild ordning men p.g.a. den massiva 

mängden av korrespondens så fick jag göra nedslag inom materialet.  

Cirkulär kopplad till fackföreningsrörelsen 

För att återkoppla till det jag skrev tidigare om fackföreningarnas samarbete med 

nykterhetsorganisationer och NOV i bl.a. medlemsmatriklarna så har jag valt att nämna 

”Landsorganisationens uttalande i nykterhetsfrågan”, vilket är ”En appell till arbetarna” som även 

skickades ut till nykterhetsorganisationerna. I kortare ordalag så står det att den svenska 

fackföreningsrörelsens strävan har varit och är att höja arbetarklassen socialt, ekonomiskt och kulturellt. 

Detta genom en sammanhållning och ett uppoffrande arbete. I en solidarisk samverkan så de svenska 
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arbetarna lyckats bygga upp en facklig rörelse (som enligt appellen är starkare än något annat lands) och 

skapat en stark ställning i svenskt samhällsliv. I samverkan med den politiska grenen av arbetarrörelsen 

så har en social skyddslagstiftning skapats till värn för fattiga och små i samhället. De fackliga 

rörelserna har erövrat ett inflytande på löne- och arbetsvillkorens utformning i allt större utsträckning, 

höjt arbetarnas levnadsstandard och skapat ordning och reda på arbetsmarknaden till gagn för 

näringslivet. De har även medverkat till arbetstidens förkortning och därmed skapat en förutsättning för 

en allmän höjning av de bredare lagrens kulturella nivå. Det intressanta med denna appell är att 

nykterhetsföreningarna (och andra ideella folkliga sammanslutningar) får beröm för att ha medverkat till 

arbetarnas och småfolkets sociala och kulturella lyftning. ”Nykterhetsorganisationerna ha genom sin 

kamp gjort den svenska arbetarrörelsen värdefulla tjänster och verkat i linje med rörelsens allmänna 

strävanden.102 Mellan arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen finnes således en naturlig bas för ett 

samarbete, som utmynnar i gemensam strävan att skapa en högtstående och nykter arbetarklass.”103 

 

Vidare i appellen lyfts problemet om rusdryckskonsumtionen upp där det ses som ett problem att t.o.m. 

under fackföreningarnas eller av andra organisationers sammankomster och fester har det funnits de som 

brukat alkohol och uppträtt onyktert. Ett andra problem som belyses är att många av arbetarna 

fortfarande väljer att använda en avsevärd del av sin arbetsinkomst till sprit- och pilsnerkonsumtion. Ett 

tredje problem benämns vara att det fortfarande finns arbetare som inte reagerar mot lönnkrogar och 

spritsmugglares hantlangare, utan att de istället accepterar dessa ”/…/ asociala element och deras 

plundring av arbetarnas avlöningar.” Det står om nödvändigheten att göra slut på detta och att 

fackföreningsrörelsen ska göra sitt. Därefter hedras densamme om att de med ”kraft och eftertryck” tagit 

itu med sociala missförhållanden. Där styrkan har fokuserats så har de asociala företeelserna reducerats. 

De lyfter upp att de notoriska strejkbrytarna och spritlangare med lönnkrögare är slödder som skall 

bekämpas. Avslutningsvis i appellen lyfts nödvändigheten i att göra slut på dessa missförhållanden och 

att genom ett samarbete med nykterhetsorganisationerna ”/…/ övervinna ett ovärdigt och neddragande 

alkoholbruk bland arbetarna till gagn för fackföreningsrörelsen och dess strävanden, till gagn för 

samhället och hela vårt folk.”104 

 

Två cirkulär gällande första majdemonstrationerna 1939 respektive 1940 blev utskickat från Hällefors 

socialistiska arbetarkommun (1939) respektive Hällefors Arbetarkommun (1940) till Logen 1363 Frihet 

av NOV om erbjudande att deltaga tillsammans med dem i de här demonstrationerna. Det stod ingenting 
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mer i dessa cirkulär som är väsentligt, men det vittnar ändå om detta önskade samarbete mellan 

arbetarrörelsen och Verdandi.105 

 

Likväl kom cirkulär att skickas till fackföreningar och verkstadsklubbar från Verdandi, ett sådant 

exempel lyfter upp det goda samarbetet och strävandet för samma mål. Meddelandet börjar i en mörk 

ton, när den berättar om att ungdomsbrottsligheten har fått en skrämmande roll och går så långt till det 

att ungdomliga tjuvligor avslöjas här och var, t.o.m. så långt att ta upp om ett par ruskiga rånmord som 

begåtts av ynglingar i 20-årsåldern. Cirkuläret hävdar att en tredjedel av alla beivrade brott som straffats 

med fängelse eller straffarbete, begåtts av ungdomar i åldern 15–21. Samtidigt som cirkuläret vittnar 

detta, tar den tillfället i akt och hävdar att ingen eller ytterst få av dessa unga som kommit på villospår 

tillhört någon ideell organisation, och menar därmed att det är en omständighet som förtjänar 

uppmärksamhet. Fortsättningsvis övergår cirkuläret till en mer positiv insyn och erinrar om att de 

strävanden som utförs inom de ideella föreningarna, som nykterhetsföreningar, ungdomsklubbar och 

studiecirklar, inte bara motverkar brottsligheten utan är till positiv nytta för arbetarklassen och det 

demokratiska samhället. Att allt det som främjar arbetarnas kroppsliga och andliga hälsa och hindrar 

deras ekonomiska utsugning, stärker deras självrespekt och höjer det sociala anseendet för människor, 

sammanfaller med fackföreningsrörelsernas syften.106  

 

Med detta menar cirkuläret om att den upplysning som arbetarrörelsen tillönskar sina medlemmar kräver 

nykterhet och ett allmänintresse för rörelsen. Studier kräver tid och en viljekraft, något den som slösar 

bort tiden, krafter och pengar på dryckesliv inte har, ett stort minus för den personliga utvecklingen men 

också arbetarnas gemensamma strävanden. Här ställer sig meddelandet från Verdandi helt bakom 

arbetsrörelsen när den beskriver sig själv som arbetarnas nykterhetsförbund och ser sig själv i formation 

bland andra i arbetarklassens frigörelsekamp. Cirkuläret menar att en del i varför den svenska 

arbetarrörelsen har nått den styrka som de har, numerärt, ekonomiskt och intellektuellt, är p.g.a. den 

omständigheten att nykterhetsrörelsen har samverkat jämsides med densamma. Att inom 

nykterhetsrörelsen så har studieverksamheten uppstått och sedan spridit sig till andra organisationer. Att 

ungdomen har inom nykterhetsrörelsen fostrats och skolats till föreningsmedlemmar, där det nyktra och 

städade nöjeslivet har sin hemvist. Verdandi har, hävdar meddelandet, i många fall gått före och röjt 

vägen för arbetarrörelsen, kooperationen och bildningsverksamheten. Att avdelningar av Verdandi på 

många platser bildat fackföreningar, arbetarkommuner, Folkets hus-föreningar och arbetarbibliotek. 

Verdandis verksamhet har varit till gagn för arbetarrörelsen och ett erkännande om detta gavs under 

årsmötet i Brunnsvik 1937, där en mängd representanter för arbetarrörelsen betygade sin uppskattning av 
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Verdandis arbete. Men Verdandi är en organisation som hämmas av dess fattigdom och behöver anslag 

för att överleva, vilket den hoppas att få stöd till för att kunna utvidga och intensifiera agitations- och 

upplysningsverksamheten. Slutligen tackar föreningen i förväg för den förståelse och välvilja som 

kommer arbetarnas nykterhetsförbund till del.107 

 

Cirkulär inom Nykterhetsrörelsen 

Eftersom korrespondensens avgränsning sträcker sig mellan 1939 till 1942, kan man nästan inte undgå 

att ta del om något som erinrar om andra världskrigets fasor. Med det sagt så vill jag lyfta ett 

meddelande som skickades ut från Verdandis förbundsstyrelse V.U. till alla de av NOV:s 

avdelningsstyrelser. Bladet skickades ut den 4 september, bara tre dagar efter starten på andra 

världskriget, och kom med några passande ord. ”Åter har krigets namnlösa elände sänkt sig över vår 

världsdel. 25-årsminnet av förra världskrigets utbrott firas med en upprepning av vanvettet. Den i över 

fyra år pågående masslakten 1914–18 slutade med ett samfällt rop ur hundra miljoner kvalda bröst: 

Aldrig mera krig! Men så föga uppfylldes detta krav, att t.o.m. den generation som då blödde och led, nu 

måste uppleva samma fasor igen.” Resten av bladet erinrar att även om Sverige inte är indraget i kampen 

så blir vi indirekt berörda, den förstärkta försvarsberedskapen och dess krav på unga män som ryckts 

från hem och arbetsplatser för att placeras i militära anläggningar, även kom att försvåra för föreningens 

arbete. Verdandis förbundsstyrelses V.U. uppmanar därför de yngsta och äldsta av männen, samt 

kvinnorna att fylla de vakanser som uppstår p.g.a. denna inkallelse av militären. Meddelandet fortsätter 

med att Verdandiarbetet får inte ses som något likgiltigt, något som kan upphöra eller pågå, allt efter 

omständigheterna. Att nu mer än någonsin så har de ideella organisationerna en uppgift att fylla. Bladet 

går så långt att den hävdar att om ”du” som medlem hade haft makten i världen, så skulle världen varit 

väsentligt annorlunda, i alla fall till den del att kriget varit avskaffat. I detta meddelande menar de att 

mot den bakgrunden så är verksamheten inte bara sympatisk utan nödvändig. Mot denna värld, en värld i 

krig och förödelse, så uttrycker de sig med ett enkelt men förnuftigt krav på ”Danandet av ett 

ekonomiskt frigjort, friskt och kultiverat släkte i ett människovärdigt ordnat samhälle.” och avslutar med 

att de inte enbart ställer kravet, utan att de skall arbeta för det.108 

 

Ett cirkulär inkom till föreningen i Hällefors 1942 från Sveriges Nykterhetssällskaps 

Representantförsamling, en församling som höll många anslutna organisationer109. Cirkuläret var ett 

massproducerat sådant som skickades till alla nykterhetsföreningar i Sverige och åkallade dess 

medlemmar till att, återigen som under året 1941, samla sig till ett gemensamt möte. Året innan hade det 
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gemensamma mötet, enligt cirkuläret, lyckats väl i uppgiften om att stärka samhörighetskänslan och 

egga arbetshågen. Mötet som planerats att hållas i oktober skulle vara av en enskild natur åt 

nykterhetsrörelsens medlemmar, eftersom att våren ofta bar på program som var av en mer utåtriktad 

karaktär. Med den enskilda naturen menas att det gemensamma mötet skulle ge medlemmarna till de 

olika nykterhetsorganisationerna möjligheten att kunna lära sig av varandra och erfara en stärkande och 

stimulerande känsla av samhörighet i deras strävan mot det gemensamma målet. De gemensamma 

resurserna och den tillslutning som kom från olika organisationer innebar att det stora mötet kunde 

inneha en festlig stämning och då fördriva känslan av isolering och modlöshet inför uppgifterna som 

medlemmar i mindre föreningar stundom kunde erfara. Cirkuläret fortsätter med att förklara för de olika 

föreningarna att trots denna modlöshet som kan uppstå, så gör de ett betydelsefullt arbete och att deras 

förening, oavsett storlek, utgör en viktig del i detta arbete för att nå det gemensamma målet om ett 

nyktrare Sverige. Även personer som stod utanför nykterhetsrörelsen men som ändå kände sympati för 

dess verksamhet var välkomna att närvara vid mötet, men först och främst skulle det gälla de anslutna 

sällskapen, somliga fackliga nykterhetsanslutningar, samt då företrädare från organisationer som 

Nykterhetssällskapet kunde tänka sig att samarbeta med, eftersom kontentan var att mötet skulle vara av 

en enskild natur.110 

 

Förbundsstyrelsen kom att sända ut ett cirkulär den 12 december 1942 rörande Verdandis 

agitationsvecka som planeras att hållas någon gång mellan den 15 januari och 15 februari, 1943. Veckan 

skulle avse en agitatorisk ”djupplöjning” på varje plats där NOV har avdelning. Sen uppmanar 

förbundsstyrelsen att varje förening genom ett medskickat schema se till att samtliga punkter, som jag 

kommer presentera i texten, åtföljs. För det första så skall affischer uppsättas på alla de platser som 

fanns tillgängliga. Slagord såsom ”Steg för steg”, ”Att vara främst” samt ”Dyrtidens första bud: avstå 

från rusdryckerna!” var exempel på vad som kunde stå på dessa affischer. För det andra så skall 

medlemmarna mobilisera sig och gå hus runt för att bjuda ut Verdandisten och broschyren ”Ung man har 

ordet.” I samband med detta kunde man också få möjligheten till att bjuda in människor ur allmänheten 

att deltaga vid möten, vilket ofta kunde ge tillfället för medlemmar att få in dessa människor till samtal 

som i sin tur eventuellt kunde leda till medlemskap. Om detta skulle avböjas så bad man istället hövligt 

om ett bidrag till verksamheten och påpekade då att nykterhetsverksamheten är en ”hela folkets 

angelägenhet”. För det tredje så skulle ett möte anordnas offentligt, med ett så gott program som möjligt. 

Om inte en särskild talare kunde engageras, så fanns det skrivna föredrag av förbundsexpedition som 

man kunde rekvirera. Om man istället behövde deklamationsmaterial till mötet så rekommenderade man 

att använda boken ”Toner och Tendenser” som utgivits av NOV, NTO (Nationaltemplarorden) och 

IOGT gemensamt. Om mötet istället skulle anordnas som aftonunderhållning och tillgång till 
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”smalfilmsapparat” finns, så kunde en filmförevisning ingå i programmet. Sen uppmanades föreningarna 

i cirkuläret om att ta en inträdesavgift. ”Det är misstag att tro att fritt inträde lockar mera folk och att de 

sätter särskilt värde på att få god underhållning gratis. Erfarenheten har visat, att motsatsen är fallet.” där 

de hävdar att ett fint och rikligt program lockar mera folk, och att detta betalar gärna människor för. 

Sedan följer en påminnelse från cirkuläret om att verksamheten måste ekonomiseras, ännu en gång p.g.a. 

att det ”vi” strävar för är ”deras sak” minst lika mycket som ”vår” egen. Alla kan göra något, menar 

cirkuläret. Trots att vissa avdelningar kan ha problem vid att anordna offentliga möten (t.ex. boka lokal), 

så bör alla föreningar kunna utföra den första och den andra punkten. Ett stort slag bör slås, som 

genljuder över hela landet, sprider en kännedom om Verdandi samt väcker intresse för dess program, 

arbete och tillför nya medlemmar till organisationen.111  

 

Bland materialet till föreningen hittade jag ett tal om att bli ”fackelbärare”. Talet hölls vid en av NOV:s 

”fackelfester”, men det står ingen tidsangivning till när eller vart talet hölls. Ur texten kan jag fastställa 

att det rör sig om någon gång på det tidiga 40-talet. Talet börjar med en väldigt mörk ton, när den 

beskriver världen som de uppfattade den då. Att det myllrar av bajonettbärare i världen. Att bomber och 

proklamationer regnade ner från skyn, med städer och byar som grusas, män, kvinnor och barn som 

dödas. Radio som är full av nyheter om torpederade fartyg, om ”patetiska” statsmannatal och bistra 

hotelser om att större dåd med mera blodsutgjutelse. Talet fortsätter med att erinra om de 

sabelskramlare, handgranatkastare och kulspruteskyttar som skryter över sitt förstörelseverk. Talet går 

väldigt kritiskt fram när det lyfter fram att dessa dåliga människor säger sig ha gjort en ”stor framgång” 

med deras förstörelser. Att en bro sprängs, en kaj, ett bostadshus, en hel stad. ”Deras framgång är 

undergång – av människoliv och materiella värden”. Talet fortsätter med att sådana likar även finns i 

fredstid och i fredsländer, där det vimlar av de förstörande krafternas fanbärare, knivskärare, 

hustruplågare och andra berusade, som inte vet vad de gör. Sen i en annan grupp, men på samma sida, 

hävdar talet, står de som har ekonomisk vinning av eländet, liksom rustningskapitalet har vinning av 

kriget. Det är mot denna mentalitet och dess yttringar som det mänskliga inom folket reser sig till 

motstånd. Den själviska njutningslystnaden vars tillfredställande vållar andra människor skada och 

förfång, menar talet, står i nära släktskap till den själviska maktlystnad och halsstarrighet, som vållar 

nationella förvecklingar och krig.112  

 

Denna själviska vinningslystnad som med alla medel försöker vidmakthålla gamla falska uppfattningar 

och på dem grundade seder och bruk, t.ex. dryckessederna, står i nära släktskap till den vinningslystnad 

som i krig och förödelse endast ser förträffliga vinstchanser. Mot båda så reser sig folkets sunda 

rättskänsla, för offren väcks folkets sunda medkänsla. Och ur denna mörka Järnskog, så bryter sig 
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mänskligheten ut, med fackelbärare i spetsen. Talet fortsätter sedan med att erinra om Verdandis 

agitationskampanj och nödvändigheten i densamme. Att ljuset från deras propaganda framstår mot en 

mörkare bakgrund än någonsin förut. Det är nödvändigheten i att hävda människovärdets princip vilket 

framstår som klarast än någonsin i krigstid, då den hänsynslösare än någonsin trampats under fötterna. 

Den ekonomiska motiveringen som Verdandi framför som exempel till varför rusdrycker är illa, kan 

lättare förstås och godkännas i de ekonomiska kriserna som en värld i krig medför, bl.a. stigande 

varupriser och minskad arbetstillgång. Meddelandet fortsätter med att Verdandis vädjan till 

ansvarskänsla och solidaritet vinner en bättre resonans i allvarhetens tid, när varje människa känner samt 

förstår att så mycket beror på dessa egenskaper. Sen lyfter man om behovet att komma samman, att 

vinna avspänning, omväxling och en uppmuntran i kamratlig samvaro är större under de rådande 

förhållanden än i s.k. normala tider. Därmed, menar meddelandet, får avdelningarna en större 

dragningskraft, både på de nuvarande medlemmarna men även på nya. Sedan följer en uppmaning till 

Verdandisterna om att nya medlemmar behövs, att i Verdandi finns det ingenting som ”Arbetsstyrkan är 

fulltalig” eller ”Obehöriga äga ej tillträde”. För i Verdandi så blir arbetsstyrkan aldrig fulltalig och ingen 

som vill verka för ett fritt, friskt och kultiverat släkte i ett människovärdigt ordnat samhälle är obehörig. 

Slutligen då kommer vi fram till kontentan i meddelandet. Verdandi behöver nya medlemmar och de 

behöver en ökad spridning åt tidningarna och dess skrifter. Det är här som meddelandet uppmanar 

medlemmarna om att bli en fackelbärare och deltaga vid den stora Verdandiframryckningen. Om varje 

medlem kan göra sin insats till Verdandi och var medlem som rekryterar två personer eller två nya 

årsprenumeranter till Verdandisten samt säljer förlagsartiklar, kan erhålla en liten fackla att sätta i 

rockslaget. ”Alltså mobiliserar vi en skara frihetens, idealitetens och människovärdets fackelbärare i 

opposition mot dem som bär väldets, egoismens och försoffningens symboler!”113 

 

Från ungdomstidningen GNISTAN utsändes meddelande till logerna inom Verdandi om information 

gällande jultidningen. I meddelandet står det om att lämplig litteratur för arbetarbarn saknas, då de 

vanligen följer en gammal tradition av nationalistiska eller religiösa präglingar och ungdomstidningen 

försöker fylla denna roll genom att utge gnistan som har en socialistisk prägling men inte är partibunden. 

Tidningen försöker i text och bild knyta an till de problemen som arbetarna har samtidigt som den ger en 

orientering kring ABF, kooperationen, nykterhetsrörelsen och genom sagor samt berättelser knyta 

reflektioner kring det syfte som tidningen verkar för. Just denna julversion av tidningen skulle även 

inneha ett större antal sidor än normalt, främst för barnens skull.114 

 

 

 

                                                           
113NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum B 1:1 1935-1967 (Arkivcentrum i Örebro) – Bliv Fackelbärare! Tal vid NOV:s 
”fackelfester”. 
114NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum B 1:1 1935-1967 (Arkivcentrum i Örebro) – Ungdomstidningen G N I S T A N. 
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2.4 Jubileumsmaterial 1927–1947 

Jubileumsmaterialet är en skrivelse från styrelsen till medlemmarna i AVD 1363 Frihet av NOV i 

Hällefors. Det är ett tal som skall tjäna som en kort återblick på den 20-åriga verksamhet som föreningen 

har fört. Bl.a. nämns det om föreningens bildande den 4 november 1927 då en dåvarande 

distriktsordförande H.E Ström från Örebro var närvarande som den officiella skaparen där den första 

ordförande blev K.G Grönberg som ansågs initiativtagare till logens bildande. I materialet erinrar talaren 

om att de första åren visade en synnerligen god aktivitet, där nya medlemmar intogs, mötena hade bra 

program och föreläsningar samt skönlitterära uppläsningar dominerade, tätt följt av allehanda 

diskussionsfrågor rörande nykterhet och frågor viktiga för arbetarrörelsen. Att aktiviteten var god 

bevisas i det att föreningen även blev grundare till att loger skapades i Silvergruvan, Loka och 

Grythyttan, loger som vid anförandet av jubileumstalet dock nedlagts av olika omständigheter. En del av 

dem som utgjorde avdelningen i Silvergruvan blev då istället medlemmar inom logen i Hällefors. Vidare 

i skriften står det att Verdandi som speciellt arbetarnas nykterhetsorganisation framgår tydligt inom 

avdelningens gamla protokoll, där det så gott som varje möte skulle diskuteras något, exempelvis 

arbetarnas inställning till nykterhetsfrågan. Föreningen blev även anordnare av tre s.k. arbetarjulottor i 

folketshus i Hällefors, de enda som hållits fram tills då talet skrevs. Vidare bevis på aktiviteten ges då 

talet erinrar om de regelbundna möten som hållits året om och de halvoffentliga julfester i Folkets Hus 

A-sal i 8år med fulltalig publik, där medlemmar från avdelningen årligen framförde en större revy-

cabaré samt för övrigt svarade för alla arrangemang. Samkvämsmötena beskrevs som att de samtligt var 

”synnerligen lyckade”. Även den stora offentliga festen i Krokbornsparken varje sommar under alla år 

beskrevs som lyckad och även den stora bidragaren till föreningens ekonomi. Två år efter föreningens 

bildande så var avdelningen redo att mottaga samtliga spetsar inom rörelsen i distriktet och därmed stå 

som värd för distriktets årskonferens, vilket hölls för första gången påskhelgen 1930, ytterligare tre 

årskonferenser kom att hållas i Hällefors, åren 1935, 1939 och 1946. ”Vid samtliga dessa har 

avdelningens medlemmar på ett förtjänstfullt sätt medverkat både vid konferenserna och dithörande 

samkväm” vilket var ett gott betyg att få för avdelningen.  

Jubileumstalet fortsätter med att beskriva den bristfälliga ungdomsverksamheten, där huvudsakligen 

bristen på ledare är anledningen. Trots detta så bildades det en verksamhet 1933 som vid starten hade 31 

medlemmar, men som p.g.a. den huvudsakliga bristen av ledare fick nedläggas efter ett par år. Logen har 

under den 20-åriga verksamheten haft ett femtiotal offentliga och enskilda föreläsningar och föredrag av 

distriktets och förbundets ledande kamrater, men även utomstående har fått medverkat eller anlitats för 

sådana uppdrag. Även avdelningens egna medlemmar har medverkat för liknande enskilda möten eller 

sammankomster. Studieverksamheten beskriver talaren som god under de åren som gått, att det har 

studerats med liv och lust i många olika ämnen, men framförallt språk och gymnastik. Stipendier har 

även utdelats till medlemmar som deltagit vid kurser i några av landets folkhögskolor. Fortsättningsvis 

erinrar talaren om den goda ekonomiska ställning som föreningen haft, framförallt p.g.a. de lyckade 
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sommarfesterna i Krokbornsparken, men även medlemmarnas medlemsavgifter, och att den ekonomiska 

rapporteringen i form av uppbörds- och rapportsystemet alltid fungerat bra.  

Avdelningen kom även att få sitt egna sommarhem som byggdes år 1930 i Nygård intill sjön Saxen, där 

logen kom att hålla sina möten under sommarmånaderna och där medlemmarna får njuta av ”/…/ härlig 

skogsluft, finfin badstrand och kamratlig gemenskap”. Det är ett axplock i väldigt korta drag från den 

20-åriga verksamheten och det finns enligt talaren mycket mer som man skulle vilja att erinra om. Det 

poängteras dock om vilket oerhört arbete som nedlagts även i en sådan här liten organisation som 1363. 

Vidare erinras det om en sista punkt: ”En sak som kanske även bör erinras om i ett sådant här 

sammanhang är, att i den mån medlemmarna inom Verdandi vuxit till s.a.s. i ära och visdom, deras 

organisationsförmåga och erfarenhet tagits i bruk av andra arbetarorganisationer för andra ändamål, 

såsåm fackliga, politiska och kommunala uppdrag, detta är ju, och har varit ett minus för 

Verdandirörelsen som så, men får väl också anses som ett plus rent moraliskt sett, så man får väl kanske 

inte se allt för snävt på detta förhållande, då det ju istället kanske är och bör vara en logisk följd av vårt 

arbete inom Verdandi.” Avslutningsvis i talet så kommer en uppmaning till medlemmarna, att vid 

återblicken om verksamheten kanske det lämnar mycket att önska, men att det då skall tjäna som en 

sporre för nya tag och framgångar, med ett intensivare arbete för deras idéer. Att deras propaganda för 

nykterhet och upplysning är lika viktigt nu som för tjugo år sedan. Att det skall ge dem en anledning att 

”/…/ spänna bågen på nytt, rikta blicken framåt, och fortsätta vårt arbete, vår avdelning, vårt förbund, 

och hela mänskligheten till fromma.” varvid talet avslutades med varma tack till alla dem som 

medverkat för att göra avdelningen till det den var och att med förenade krafter så skulle den ”lilla men 

kära” organisation fortsätta med rekryteringen av nya medlemmar, berika dess möten med goda program 

och ständigt kämpa för deras stolta devis: Nykterhet, Upplysning och Människovärde.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 NOV AVD 11070 Hällefors – Seriesignum B 1:1 1935-1967 (Arkivcentrum i Örebro) – Kort återblick på avd. 1363 Frihets 
20-åriga verksamhet. Hällefors i november 1947. 
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3. Diskussion och slutsats 

Som jag nämnde tidigare i mitt teoriavsnitt om den kollektiva identiteten och identitetsarenorna där en 

hel rörelses verksamhet och aktiviteter riktas, så stämmer det även in på den enskilda föreningen 1363 

Frihet. Om vi använder begreppet som ett verktyg så kan vi klart och tydligt utläsa om hur föreningen 

arbetade på dessa tre olika arenor.  

• Hur arbetade 1363 Frihet inom den egna föreningen, den första arenan? 

Här hände allt det som förenade människorna och skapade en solidaritet mellan medlemmarna. Frågan 

är även avsedd till att spegla det organisatoriska arbetet som föreningen bedrev internt. Man höll 

skönlitterära framställningar och uppläsningar i form av dikter. I förhållande till tidigare forskning så 

skriver Edquist om ”kampen” som kan urskiljas i dikternas innehåll, men i protokollen har jag enbart 

kunnat utröna om att dikterna som framhölls bar på intentionen att det skulle ge en estetisk njutning. 

Något som möjligen kan falla ur detta påstående är de skönlitterära verk som skrevs av de egna 

medlemmarna, tyvärr så kunde jag inte ta del av dessa och därmed bedöma textinnehållet, men det är 

fullständigt möjligt, med bakgrunden av det som Edquist förtäljer, att dessa dikter kan spegla en kamp, 

likväl som de kunde framställa det estetiska. I protokollen ser vi t.ex. att det hölls framställningar om 

Dan Anderssons liv och att dikter kom att deklameras av densamme, likväl kom Gustaf Frödings verk att 

framställas. Det var ett återkommande moment under perioden som jag undersökte protokollen som 

sådana framställningar utfördes och t.o.m. protokollen berättar om dessa framställningar som ofta kom 

till de närvarandes stora förtjusning. Man kan hävda, likt det Sven Lundkvist skriver, att 

framställningarna som hade en estetisk form betonar på gemenskapen i det som Lundkvist behandlar när 

han talar om organisationens arbete på det lokala planet. Gemenskapen är någonting viktigt och att 

förstärka denna bland medlemmarna blir en viktig del i målet om att ena människan under samma fana. 

Det härleder tillbaka till det jag skrev om i mitt teoretiska avsnitt om kognitionen och känslorna som i 

grunden antyder om det universella behovet att samverka och anknyta till sina medmänniskor. Till detta 

kommer även det viktiga om att värna om sina medlemmar inom föreningen, där jag hittade exempel 

inom protokollen där vi kan se när en av medlemmarna varit sjuk en längre tid och vistades på 

sanatorium, så gjordes en insamling till medlemmen. Även större evenemang anordnades i form av baler 

för medlemmarna, samkvämskvällar där man sjöng, drack kaffe och dansade kvällarna ut. Som 

Lundkvist skriver var detta en viktig del av det organisatoriska arbetet. Han hävdar ju att erfarenheten 

från de tidigare festerna som väckelserörelsen anordnat fick intentionen att inte bara styrka 

samhörigheten mellan medlemmarna, utan det lockade även för ny publik. Många av dessa baler eller 

halv-offentliga fester som verkställdes av föreningen 1363 Frihet ibland enbart skedde för de egna 

medlemmarnas skull, vilket man kan logiskt hävda att det lockade människor att gå med i föreningen 

och organisationen. 
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Man bildade även studiecirklar och stipendier genom insamlingar, som skulle hjälpa de mindre lyckligt 

lottade människorna. Till exempel startades en insamling för barn vars föräldrar nyttjade rusdrycker. Det 

blir ett utmärkt exempel på den mänskliga empatin, föreningens vilja att hjälpa de utsatta, vilket är en 

viktig del i organisationens arbete. Likväl kan man även belysa det strategiska här och lyfta fram att 

denna hjälp ser till att visa allmänheten att inom vår förening så bryr vi oss. Det blir på ett sätt en del i 

det arbete om att rekrytera nya medlemmar. Studiecirklarna som bildades skulle hjälpa till att utbilda 

människornas sinnen och även sprida föreningens budskap. Intentionen om att utbilda människorna 

härleder också till målet som arbetarrörelsen försökte uppnå med sina medlemmar, i strävandet om att 

”/…/ upphöja arbetarklassen socialt, ekonomiskt och kulturellt”, med betoning på att var man som vill 

vara en del i den goda arbetarklassen bör ”/.../ övervinna det ovärdigt och neddragande alkoholbruk 

bland arbetarna till gagn för fackföreningsrörelsen och dess strävanden, till gagn för samhället och hela 

vårt folk.” Vilket ytterligare stöds i det faktum att samtliga medlemmar inom föreningen 1363 Frihet 

tillhörde arbetarklassen och att de troligen samverkade inom fackföreningar. Antingen genom personlig 

närvaro eller åtminstone, såsom jubileumsmaterialet hävdar, med sin erfarenhet om det organisatoriska 

arbetet där människorna inom organisationen togs i bruk för andra ändamål, såsom fackliga, politiska 

eller kommunala uppdrag. Man tog krafttag inom logen för att sprida detta budskap till den del att nya 

loger kom att bildas, bl.a. i Grythyttan, Silvergruvan och Loka. Även försök till bildande av loge i 

Sikfors framkommer inom protokollen. Det blir en naturlig del i arbetet om att försöka mobilisera 

anhängarna till organisationens retorik om att undvika alkohol, men även se till att i så stor mån som 

möjligt inkludera så många människor som möjligt. Man samarbetade även mycket utanför föreningen, 

bl.a. med just fackföreningsrörelser men även andra loger som tillhörde andra nykterhetsorganisationer. 

Man samordnade arrangemang med dessa i förhoppning om att man enklare kunde nå ut till 

allmänheten. Detta är ju som jag beskriver inom den teoretiska ramen en viktig del i den första arenan, 

samverkandet av organisationer som har en känsla av att vara förenade, att ha gemensamma intressen 

och att röra sig mot samma mål. Som vidare exempel på loger man samarbetade med tillkommer 

Bredsjölogen vilket man kom att anordna ett logedistrikt mellan, men även örebrodistriktet hade man en 

ofta förekommande kontakt med. Den senare spelade ju faktiskt en väsentlig roll vid bildandet av logen i 

Hällefors, då distriktsordförande för Verdandi i Örebro kom att deltaga vid 1363 Frihets första möte.  

En viktig sak som främst var till för organisationen blev Verdandis egna publicerade tidning, något som 

ofta kom upp i protokollen, den s.k. Verdandisten. Verdandisten var viktig i den mån att om rikslogen 

eller riksstyrelsen för Verdandi inte kunde anordna arrangemang eller p.g.a. andra anledningar inte 

anordna möten, så tjänade tidningen som det ultimata kommunikationsforumet bland de olika logerna 

inom Verdandi. Här kunde man enklast nå alla loger och alla medlemmar med nyheter och meddelanden 

rörande Verdandi som nykterhetsorganisation och det gemensamma målet. Med andra ord så tjänade 

Verdandisten rollen som klister som höll ihop logerna till att bli något större än den enskilda föreningen. 

Verdandisten fick i denna roll ett viktigt uppdrag att sprida den kollektiva identiteten, att informera de 
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lokala föreningarna om organisationens mål och strävan, med bakgrund till det som Åsa Wettergren och 

Andrew Jamison hävdar att det är i rummet mellan rörelsen, organisationen och föreningarna som man 

kan utröna den kollektiva identiteten. Det är i samspelet mellan de tre parterna som det lyfts fram och 

Verdandisten kom att sammanlänka dessa parter. Inom organisationen så höll man även ett 

”Fackelbärare” evenemang, där en enskild medlem kunde rekrytera två medlemmar alternativt finna två 

prenumeranter till Verdandisten och erhålla en ”liten vacker fackla” att sätta i rockärmen, en symbol då 

för att visa andra Verdandister att man gått utöver det vanliga för organisationens skull. Annat exempel 

på symbolanvändning var de små ”NOV nålarna” som jag nämnde tidigt i protokollen, vilket var 

ytterligare ett sätt att visa för andra människor att man var en medlem inom Verdandi, och på så vis 

distansera sig från allmänheten och visa stolthet till föreningen respektive organisationen och rörelsen i 

stort. En av de absolut viktigaste saker som medlemmarna gjorde redan vid anslutning till föreningen 

och rörelsen som stort var att avlägga varsitt nykterhetslöfte, där de svor att inte konsumera rusdrycker 

av något slag. Nykterhetslöftet är i stort mån det viktigaste som talar om den kollektiva identiteten inom 

nykterhetsrörelsen. Det är också en begränsning i det slag om att man inte fick förtära rusdrycker. 

Utöver detta så kom då även begränsningen i det som Samuel Edquist benämner om vanligheten i att 

man fördömde de människor som inte insåg faran med alkohol eller som t.o.m. understödde förtäringen. 

Detta och fackföreningarnas syn på strejkbrytare kom att samverka och få en gemensam bild inom de 

båda organisationerna, något som jag kommer att gå närmare på inom den andra arenan. 

• Hur ställde sig föreningen gentemot de s.k. motståndarna? Vilka kan definieras som ”de 

andra”, vilket utgör den andra arenan.  

Samuel Edquist hävdade att den mest uppenbara sammankopplingen mellan nationalism och 

nykterhetsrörelsen var diskursen gällande dryckenskapen som nationell fiende. Likväl anser jag, utan att 

behöva relatera till nationalism eller en nationell fiende, att den kollektiva identiteten vad detta berör 

betyder att dryckenskapen var det ultimata beviset för att man stod utanför idealet och målen som 

nykterhetsrörelsen strävade efter. Nykterhetsrörelsen är så mycket större än enbart bunden till en nation, 

det är snarare ett internationellt mål om att dryckenskap, konsumtionen av alkohol, är den fiende som 

måste elimineras. Att konsumera alkohol eller att vara ignorant till skadan som alkohol medför, likväl att 

helt enkelt vara okunnig till dess konsekvenser blir definitionen av de människor som vi kan relatera 

som ”de andra”. Det är mot ”de andra” som kampen fördes. Det var utbildningen, samhörigheten med 

varandra, evenemangen i form av stora organisationsmöten eller allmänna möten, de ständiga 

diskussionerna vad gäller nykterhet, faran om alkohol m.m. som blev vapnet mot de andra. I denna 

retorik är det alltså viktigt att framföra om att trots det hårdare ordalaget så var nykterhetsrörelsen och 

dess organisationer ett fredligt motstånd mot de traditioner och grupper som förespråkade för alkohol. I 

relation med Verdandis samarbete med arbetarrörelsen, eller fackföreningsrörelserna, så anser man att 

de spritlangarna med lönnkrogar kan jämföras med de notoriska strejkbrytarna. Man hade en gemensam 

bild om att dessa människor var slödder, och att de skall bekämpas i så stor mån som möjligt. 
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Samtidigt är det främst handlingen om att förtära rusdrycker som benämns vara den farliga fienden. Man 

vill inte göra fiender av alla människor, utan helst vill man se att dessa människor slutar med förtäringen 

och sluter upp sig i leden och bakom målet om att nå ett sunt och friskt leverne samt samhälle. Det är 

även därför som arbetet blev så viktigt inom den tredje arenan som jag kommer att beröra längre fram. 

Det handlar i stort mån att sluta upp sig bakom den fana som Verdandi, och de andra 

nykterhetsorganisationer som rör sig inom nykterhetsrörelsen, för framåt. Det kollektiva målet blir att nå 

detta samhälle som inte genomsyras av traditioner där alkoholkonsumtion är vanligt. Att fokusera på 

arbetarna, den delen i Verdandi som hävdar att de är arbetarnas nykterhetsförbund, allt det som främjar 

för den kroppsliga och andliga hälsan och hindrar för en ekonomisk utsugning av arbetarna, stärker 

självrespekten och förhöjer det sociala anseendet för människor. Det är dessa mål som samverkar med 

syftena som fackföreningsrörelserna strävar efter. 

Retoriken bakom påståendet om att sträva för att nyktert samhälle var så starkt att organisationen kom 

t.o.m. hävda att alkohol var roten till all världens eländen. Vi får ta del om i ett tal som hölls på 

föreningen 1363 Frihet om att bli en fackelbärare. Städer och byar grusas, människor dör, en radio som 

spyr ut nyheter om ”patetiska” tal, fartyg som sprängts och hotelser om mera blodsutgjutelse. Att de 

människor som hjälper till att åstadkomma allt detta hemska skryter om sitt förstörelseverk. Dessa 

människor finns även i fredstid, hävdar man, samt finns det de människor som har en ekonomisk vinning 

på eländet. Talet och talesmannen, för Verdandi, försöker betona att den själviska njutningslystnaden 

som vållar människor skada och orsakar stor förödelse är i ett nära släktskap med den maktlystnad och 

halsstarrighet som vållar för nationella förvecklingar och krig. Det är den själviska vinningslystnaden 

som försöker vidmakthålla falska uppfattningar och på dem grundade seder och bruk, bland annat då 

traditionen om att konsumera alkohol. Talaren försöker betona viktigheten i att komma samman, vinna 

avspänning och uppmuntrar därmed att i en kamratlig samvaro förena sig bakom Verdandis vädjan om 

ansvarskänsla och solidaritet.  

Mycket av detta jag beskrivit talar för den kollektiva identiteten, men vi kan ställa oss frågan om hur 

föreningen 1363 Frihet jobbade inom samma område. Som exempel då har jag valt att tillföra det 

exemplet som lyfts fram inom protokollen, när en medlem valde att bryta nykterhetslöftet. Att bryta 

nykterhetslöftet betyder helt enkelt att människan i fråga förtärde alkohol. Det är ett direkt brott mot det 

kollektiva målet och den kollektiva identiteten som organisationen försöker driva framåt, men som jag 

specificerade ovan, så är det handlingen som anses vara så skadlig. I detta exempel så kom föreningen 

1363 Frihet att anordna en så kallad besökskommitté. Helt enkelt så utvaldes ett par medlemmar ur 

föreningen till en särskild kommitté som fick i uppgift att besöka den medlem som brutit mot löftet. 

Kontentan av det hela är att, trots medlemmen som brutit mot sitt löfte, så var han välkommen att åter 

deltaga tillsammans med föreningen förutsatt att han lade ett nytt nykterhetslöfte. Trots det stora 
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”brottet”, så ansågs det en förtjänst att visdomen inte lämnat denna person, utan att denne istället ville 

fortsätta att vandra på den smala vägen.  

Inom föreningen så dök det även upp en diskussion som återkom under många möten. Diskussionen 

gällde ett ställningstagande mot idrott och dansen, där man fruktade att ett ”rekordhetsande” och festliga 

tillstämningar lockade ungdomar och stal deras värdefulla tid som istället kunde ägnas åt studier eller 

Verdandis gemensamma mål om att icke förtära rusdrycker. Man fruktade nämligen att dessa två arenor 

ledde till en situation där ungdomarna kunde lockas till att förtära alkohol. Men det skall nämnas att ett 

beslut om detta inte framkom inom protokollen, då man inte var helt enig i frågan. En del medlemmar 

hävdade istället att retoriken angående detta inte var fullständigt logiskt. Dansen och sporten kunde vara 

nyttig för ungdomarna om den skedde i inte allt för stor utsträckning. 

• Hur arbetade föreningen inom allmänheten som utgör den tredje arenan?  

I princip vid vartenda möte så uppmanade ordföranden medlemmarna att hitta nya anhängare som kunde 

tänka sig att gå med i föreningen. De större arrangemangen som jag nämnde inom den första arenan kom 

ibland att anordnas som halv-offentliga eller helt öppna, ett exempel av det senare slaget kan vi se i 

anordnandet av festen i Krokbornsparken. Den senare blev av en berömd företeelse för Hällefors, den 

kom att stå för den större delen av ekonomin till föreningen genom åren som den var aktiv, men 

viktigare än så, kom den att bjuda in ett stort intresse från allmänheten. Tillställningen i 

Krokbornsparken visade också att människor kunde samlas under en längre stund och ha det trevligt 

tillsammans utan att behöva blanda in alkohol. Som jag tidigare gått in på så handlade de här 

tillställningarna om gemenskap. Sven Lundkvist menar ju, som en del i hans forskning om folkrörelser, 

att en stor del av organisationens arbete på det lokala planet var just de här festerna som anordnades.  

Tidningen Verdandisten som jag även nämnde tidigare kunde också med fördel användas för att locka 

mer människor till organisationen. Prenumerering av tidningen gjordes till både läsestugan i Hällefors 

kommun och bibliotek på diverse ställen inom samma kommun. Dessutom kom jul- och nyårsnumret att 

bli ett större nummer, bl.a. med saker som skulle tilltala barn, vilket var till medlemmarnas och 

allmänhetens förtjänst ansåg man. Som jag tidigare hävdade inom den första arenan så var Verdandi en 

viktig medlare av den kollektiva identiteten som finns i mellanrummet av rörelsen, organisationen och 

föreningen. Det blir en del i det som Sven Lundkvist benämner som de yttre påtryckningsformerna. 

Dessa former handlade visserligen mer om demonstrationer, petitioner och friluftsmöten menar 

Lundkvist, men jag anser att även tidningen kom att spela sin roll i att introducera syftet och målen med 

nykterhetsorganisationen Verdandi till allmänheten. En kontenta av de yttre påtryckningsformerna är att 

i så stor mån som möjligt kunna nå en så stor mängd människor som möjligt, detta menar jag då även 

kan inkludera spridningen av Verdandisten även till icke-medlemmar. 

 Man hade även en ungdomstidning som hette Gnistan och precis som med Verdandisten så uppmanades 

man att prenumerera på denna. Ett annat viktigt arrangemang som kom att dyka upp då och då var den 
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s.k. agitationsveckan. Detta blev ett tillfälle då organisationen och föreningen fick möjligheten att sätta 

organisationen i tungomålet bland människor inom samhället. För att göra detta så affischerade man, 

medlemmar gick ”huserum” där man besökte hem efter hem och delade ut broschyrer för att väcka 

intresse och få allmänheten på sin sida. Förhoppningsvis, menade man inom föreningen, så kunde detta 

leda till nya anhängare som eventuellt gick med i föreningen och blev fullvärdiga medlemmar inom 

Verdandi. Detta är då i direkt anslutning med det som relateras till de yttre påtryckningsformerna enligt 

Sven Lundkvist.  

 

 

 Slutsats 

Att undersöka denna förening i ett 15-årigt spann har varit ett intressant åtagande, nog kan det såhär i 

efterhand tyckas att Verdandi-organisationen tog sig själv på lite för stort allvar, framförallt då när 

meddelanden dyker upp som hävdar att all världens elände beror på alkoholen och hur krigen i världen 

hade varit blott ett minne om en Verdandi-medlem blev en världshärskare. Men samtidigt svarar detta en 

hel del för just hur den kollektiva identiteten såg ut. Medlemmarna inom logen 1363 Frihet i Hällefors 

förmedlade ingen sådan bild till mig när jag går genom empirin som fört fram min uppsats, men likväl 

finns tanken om att deras arbete är oumbärligt och att de verkligen behövs, kanske var det så. Om inte 

för samhällets bästa, så gav föreningen ett forum för liktänkande att kunna utvecklas och samarbeta 

tillsammans, som jag även konstaterat tidigare så fick medlemmarna även färdigheter inom 

protokollskrivningar, diskussion under möten samt olika färdigheter då de utvaldes till alla de möjliga 

olika kommittéer, helt enkel en organisationsförmåga och en erfarenhet inom detta som kom 

medlemmarna till gagn även inom andra positioner utanför den ideella. Medlemmarna blev även som 

synes väldigt aktiva inom samhället Hällefors och svarade förmodligen väl för den folkskara som 

uttryckte sig negativt om just alkoholen, samt genom dessa aktiviteter framförallt inom den tredje arenan 

tillät ett forum att bildas för allmänheten. Det gav även människor som möjligen upplevde det svårt att 

bibehålla ett socialt liv, utan att konsumera alkohol, ett alternativt sällskap där nya kamrater kunde 

hittas. Något som jag själv kan anse var viktigt är att föreningen agerade som en aktiv del inom 

samhället som försökte utbilda människor till farorna gällande alkohol, och därmed fortsatte föreningen 

den långa traditionen om att vända människor bort från alkohol, men även utbildningar inom bl.a. 

svenska språket gav säkerligen medlemmar nya chanser i livet. Om man tittar på den historiska 

framställningen i mitt bakgrundsavsnitt fram till och med diskussionsavsnittet så ser vi en tendens på hur 

det ”redlösa” superiet först ledde till måttlighetsföreningar med ett mindre forum av absolutister, till att 

bli majoriteten absolutister och slutligen enbart absolutistiska föreningar, men idag så saknas dessa 

tankar. Visst finns det absolutister även idag och vissa föreningar (IOGT-NTO, Verdandi) finns kvar, 

om än i en aningen ändrad form, men jag kan inte påstå att de är lika aktiva och rörande inom samhället 

idag som förr i tiden. Det kan möjligen förklaras i det att staten har anammat detta 
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måttlighetsanvändande av alkohol, bl.a. monopolet av stark alkohol som staten numera har och att 

regleringar med starkare kontroll råder inom landet, så visst kan man antyda att nykterhetsrörelsen som 

stort har satt sina spår inom det svenska samhället, men i vilken utsträckning som Verdandi har satt sina 

spår i samhället Hällefors är jag tveksam över, här tycks det som att idrottsrörelsen befäste sin mark 

tydligare. 

 

Något som jag observerat när jag bedrivit denna undersökning i en förhoppning om att belysa den 

kollektiva identiteten är att det kvinnliga inte är markant närvarande inom föreningen 1363, de nämns 

heller inte något specifikt i de meddelanden eller cirkulär som utsänts från Verdandi. Visserligen fanns 

det kvinnliga medlemmar och visst blev även de delaktiga inom olika kommittéer för olika ändamål, 

men att de hålls i ”skymundan” i framförallt 1363 kan bero på att majoriteten av medlemmarna var män 

inom den period som jag undersökte, även initiativtagarna till föreningens bildande var män.  Detta kan 

vara något att undersöka i framtiden om just hur pass delaktiga de kvinnliga medlemmarna var inom 

föreningen 1363 i ett större perspektiv och en större period utanför årtalen 1927–1942, kanske är det 

t.o.m. något att undersöka om hur pass aktiva kvinnorna var inom hela Verdandirörelsen.  Det finns även 

ett intresse i att undersöka gemenskapen mellan Verdandi och Arbetarrörelsen närmare. Jag har inom 

min uppsats snuddat på ämnet ett flertal gånger, eftersom NOV proklamerar sig att ligga nära 

fackföreningsrörelserna, men jag har inte utgått i att undersöka detta närmare i denna uppsats, utöver i 

det som jag anser är tecken på en delad kollektiv identitet. Men när man tar del av cirkulär, 

korrespondens och jubileumsmaterialet från organisationen till föreningen så tyckts det som så att NOV 

var till en väldigt stor hjälp för fackföreningsrörelserna. Likväl har jag inte inom uppsatsen redogjort för 

förändringar över tid vad gäller organisationen eller föreningen, men det har inte heller varit mitt syfte 

med uppsatsen. Mitt syfte med uppsatsen har varit att försöka belysa verksamheten inom föreningen 

1363 Frihet och den kollektiva identiteten som föreningen och organisationen har utstrålat under denna 

15-åriga period, som en del i det arbete om att kunna knyta an till lokalhistorian som orten Hällefors har. 
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