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F6rord 

Ett stort tack vill vi rikta till var handledare Magnus Torstensson for hjalp i utformandet 
av funnet, samt for uppmuntran och stod i vart arbete. 

Ett stort tack riktar vi ocksa till personalen pa de arkiv vi besokt, Folkrorelsearkivet 1 

V arberg samt Stadsarkivet i V arberg. 

" Ett ar visst, logen har utfdrt en manniskokarlekens insats, ett kulturarbete som 

gjort den fdrtjant av sin samtids, kommande tiders och samhallets arliga tack. En och 

annan, som smittats av det moderna kultursnobberiet, sager mahanda att manga av de 

diskuterade fragorna varit naiva, att programmen varit en.kla men dem svara vi frimodigt 

med skaldens ord: 

Bort med dem, som vilja glomma 

att vad start sam varlden sag 

verkats har av spada krafter 

spanda av en eldig hag. 

( J.A. Henriksson, Minnesskrift vid logen 342 Leon Gambetta av I.O.G.T SO Ars-jubileum 1883-1933, s.lS ) 
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Kapitell Inledning och bakgrund 

IOGT-logen Leon Gambetta i Varberg grundades 1883 och ar fortfarande en verksam 

forening. Den har fyllt en roll som motesplats fOr miinniskor av olika slag med den 

absoluta nykterheten som grundpelare i sina Iiv. Logen har och har haft en folkbildande 

roll, fritt och frivilligt har medlemmama tagit ansvar for verksamheten; skrivit 

protokoll, anordnat kurser och startat bibliotek. Diskussioner har forts om dagsaktuella 

fragor likaval som om de "eviga" fragoma. 

MeHan aren 1883-1926, som vart arbete behandlar, hande mycket i vart land och ovriga 

Europa, alltifran glOdlampan till demokratins genomforande och varldskrig. Sverige 

gick ifran det gamla bondesamhallet till att bli ett industrisamhalle. 

For att forsta sammanhangen har vi i var uppsats valt att ge ett stort utrymme at 

nykterhetsrorelsens historia och dess framvaxt i Sverige. De politiska diskussionerna, 

rostrattsfragan och det absoluta spritforbudet var aktuella fu:nnen under denna tid och tas 

darfor med. Vi har till stor del anvant oss av tva akademiska avhandlingar i iirnnet: 

Hilding Johanssons Den svenska godtemplarrorelsen och samhallet samt Sven 

Lundkvists Politik, nykterhet och reformer. Hur man fran centralt hall ville att 

studieverksamheten skulle bedrivas samt forgrundsgestalten och folkbildaren Oscar 

Olsson har en sjalvskriven plats i arbetet. Vi har aven valt att ge olika 

folkbildningstankar samt folkbildningens utveckling och framvaxt ett eget kapitel for 

att fa en sa god bakgrund till logens folkbildande verksamhet som mojligt. I Bernt 

Gustavssons bok Bildningens vag ges ett centralt-ideologiskt perspektiv pa 

folkbildningen. Gustavsson redogor for 3 olika bildningsideal, namligen: 

medborgarbildningsidealet, sjalvbildningsidealet och nyhumanismens 

personlighetsbildningsideal. 

Vi utvecklar inte arbetarrorelsens folkbildningshistoria namnvart. 

Nar sedan logens arbete presenteras gor vi det for det mesta med medlemmamas egna 

formuleringar genom motesprotokollen. Dessa anteckningar var valdigt ojfu:nna till sitt 

innehall beroende pa vern som var sekreterare. Vissa protokoll visade sig vara nast intill 

oHisliga.Vid genomlasningen av protokollen (ca 4000 handskrivna sidor) visade det sig 
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ibland att materialet var mycket magert, nastan enbart rued anteckningar av teknisk art, 

dvs. val av tjansteman, insamlingar av avgifter, festkom.rTiitteer och motesritual. Manga 

fragor som togs upp till behandlig fick ej nagra nedskrivna svar i protokollen att 

"diskussionen far utgora svar pa fragan" heter det tyvarr ofta i anteckningarna. De fiesta 

och (enligt var mening) basta anteckningarna gjordes under de 20 forsta aren av 

undersokningsperioden. V ar intention fran borjan av protokollslasandet var att Iagga 

betoningen pa logens bibliotek och dess studieverksarnhet. Detta visade sig vara en for 

smal inriktning. Bibliotek och studieverksamhet fanns sa gott som under hela 

undersokningsperioden men anteckningarna var fa och knapphandiga. Nagon 

utlaningsjoumal fran biblioteket fanns inte att tillga, sa vad man i realiteten laste vet vi 

valdigt lite om. Utifran ett litteratursociologiskt perspektiv pa godtemplarrorelsen och 

litteraturen finns Kerstin Rydbecks avhandling Nykter lasning. 

Vad galler tidigare studier omkring nykterhetsloger och folkbildning i Sverige utifran ett 

lokalt perspektiv bor namnas Ronny Arnbjornssons Den skotsamme arbetaren. 

Ambjornsson kopplar har sarnman nykterhet och skotsamhet i ett sa kallat 

skotsamhetsideal hos sagverksarbetarna i det norrlandska sarnhallet Holmsund utanfOr 

Umea. Denna studie ar en del av ett forskningsprojekt-Norrlands bildningshistoria vid 

Umea universitet. Skotsamhetsbegreppet innefattade inte enbart nykterhet utan aven 

egenskaper som ordha.llighet, besinning och eftertanksarnhet. Skotsamhet var ett 

begrepp som arbetama var val fortrogna rued, medan det i borgerliga miljoer inte alls 

existerade ett sadant begrepp. En skotsarnhetskultur vaxte fram under 1900-talets forsta 

artionden i fackforeningar, nykterhetsforeningar och bildningsforeningar. Skotsamheten 

kan ocksa uppfattas som ett led i en spontan organisering kring vissa varden, vilka ar av 

betydelse i ett vaxande sjalvmedvetande bland arbetarna. Idealen hade rued nykterhet att 

gora men vaxer och kommer att innefatta aven lasning, idedebatter och 

bildningsverksamhet. Ambjomsson har studerat logen Skargardblommans protokoll 

men aven intervjuat medlemmar. 

Kapitel2 

2.1 Problemavgransning 
Foreliggande arbete behandlar nykterhetslogen Leon Gambetta i Varberg. Den 

tidsmassiga avgransningen galler i huvudsak tidsperioden 1883-1926, men aven 

historiskt aren innan 1883. Detta for att kunna tolka arkivmaterialet utifran sin historiska 

kontext. Vi har valt att fokusera vart material kring folkbildningstankar, aktuella 

diskussioner, kvinnans roll i logen, bibliotek, studieverksarnhet samt ovrigt logearbete. 
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.. 2.2 Syfte och fragestallning 
Utifran det material vi har studerat, vill vi forsoka att forsta och ge en beskrivning av 

vilket inflytande och vilken roll folkbildningstanken hade inom nykterhetsrorelsen. Det 

perspektiv vi kommer att utga ifran ar det lokala. I detta fall V arberg. Vi vill ge en bild 

av verksamheten i logen Leon Gambetta. Hur tankte man? Vilka varderingar fanns? Vad 

diskuterades? Alit detta satt i relation till den nationella utvecklingen mellan aren 1883-

1926. 

2.3 Metod och arbetssatt 
Inlasning av olika kallor, bade avhandlingar och historiska beskrivningar av 

nykterhetsrorelsen, gav oss en grund och en battre forforstaelse av de historiska 

sammanhangen, saval politiskt som socialt. 

Vi har anvant oss av material berorande logen Leon Gambetta ifran folkrorelsearkivet i 

V arberg samt stadsfullmaktigeprotokoll ifran V arberg dar vi framst sokte efter 

diskussioner och beslut som gallde bibliotek och nykterhetsfragor. Saval 

stadsfullmaktigehandlingarna som logeprotokollen (ca 4000 sidor) var handskrivna och 

en viss svarighet att uttyda den skrivna texten forelag. Protokollen var dock i ett bra 

skick och fullstandiga for de ar vi undersokte (1883-1926). 

Den arbetsmetod vi har anvant oss av ar kallgranskning. Anteckningarna varierar mellan 

innehallsrikedom och torftighet beroende pa vilken person som forde anteckningar. Vi 

forutsatter dock att det som skrevs ned var viktigt for logemedlemmarna att 

dokumentera. Ett fdrbehall maste alltid ges vid all kallgranskning, namligen att 

ofullsHindiga anteckningar ger for eftervarlden en diffus bild av de tankar och 

meningsutbyten vilka var i rorelse under logemotena. Den minneskrift vi har last och 

citerat bar som syfte att ge en mer personlig bild av logelivet an vad protokollen 

medger. Minnesskrifter lider formodligen ofta av forskonande och nostalgiska drag men 

fyller trots det den viktiga funktionen att mala tiden och tankarna. 

V art arbetssatt bestod i att arkivmaterialet bearbetades och att anteckningar gjordes for 

de fragestallningar vi hade.Vi sammanstallde sedan vara anteckningar funnesvis och 

skrev till sist den Iopande texten. 
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Kapitel 3 Nykterhetsrorelsens historia 

3:1 Svenska nykterhetssallskapet 
Husbehovsbranningen sHipptes fri ar 1800. Pa landsbygden framstallde man sin egen 

sprit dar omfattningen var beroende av hur mycket naturresurser som fanns for 

hembranningen. Detta resulterade i ett hejdlOst nyttjande av starksprit. Dryckenskapen 

kom att florera i alia samhallsklasser, men blev allra mest betungande for de redan 

fattiga, som smabonder, drangar och pigor. Alkoholen kom pa ett naturligt satt att ses 

som den tillfalliga trostaren i en oforanderlig fattigdom. En priist uttryckte alkoholens 

fordelar infor 1817-18 ars riksdag, med orden: 

"Brannvinet hor till Sveriges klimat. Detar nyttigt for den arbetsamme mannen, vars lemmar duvna 

av trotthet och vars hArlockar droppa av svett, nMvandigt for den som med svag foda, med underhAll av 

potatis och salt mliste anstranga sina krafter for att hustru och bam anskaffa denna magra spis. Och varfdr 

neka den arbetande kJassen nl\gra muntra stunder?" 1 

Under 1800-talets forsta halft var alkoholkonsumtionen i Sverige mycket hog. Ar 1820 

uppgick briinnvinskonsumtionen till 46 liter per individ.2 I sa gott som varenda by eller 

gard forvandlades saden till briinnvin. Alkoholens foljdverkningar blev forfarliga; 

fattigdom, kriminalitet och sociala problem okade lavinartat i saval stadema som pa 

landsbygden. 3 

Till 1 000-arsminnet av Ansgars forsta besok i Sverige vaxte ett forslag fram att man 

skulle hilda nykterhetsforeningar i alla socknar. Mannen bakom detta var Carl af Forse!. 

Framgangen uteblev, men redan aret efter, 1831, bildades Stockholms 

nykterhetsforening, som kravde en total avhrulsamhet fran briinnvinet av sina 

medlemmar. 

Som en reaktion pa alkoholmissbrukets negativa inverkan pa individ och samhalle 

bildades manga nykterhetsforeningar pa 1830-talet, bade absolutistiska foreningar och 

mattlighetsforeningar. Rekryteringen skedde ur de hogre samhallsklassema. Stockholms 

mattlighetssallskap hade t ex. biskopen Johan OlofWallin som ordforande. 

Impulser fran en utsand arnerikansk nykterhetsmissionar bidrog till stiftandet av 

Svenska nykterhetssallskapet 1837. Denna s.k. halvabsolutistiska grupp forkastade 

1 Henriksson, s. 394-95 
2Petersson, s. 16 
3ibid, s.l6 
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bruket av briinnvin och andra destillerade drycker, men daremot inte 01 och vin. Detta 

sallskap fick stor betydelse for nykterhetsarbetet ute i landet. Rorelsen kom att besUi av 

vad man kallade for filantroper och patrioter ur de hogre samhallslagren. Hedersledarnot 

var kronprins Oscar. 

Kunskapsspridning var en viktig del av nykterhetsarbetet och dess framsta agitator var 

Peter Wieselgren, kyrkoherde i Skane och sedemera domprost i Goteborg. Den f6rsta 

mattlighetsforeningen han grundade var den i Vasterstad i Skane, dar han vid den tiden 

verkade som kyrkoherde. Foreningen fick tre medlemmar, medan daremot tolv personer 

lovade att inte skanka briinnvin at omyndiga kvinnor, utom da dessa forratta 

karlarbeten4. Framgangen kom att bli storre da Wieselgren ar 1836 bildade Vasterstads 

nykterhetsforening. Etthundra sockenbor blev da medlemmar i foreningen. 

Wieselgren reste runt i hela landet och holl forelasningar betraffande nykterhetsfn1gan 

och astadkom en folkvackelse mot brannvinet. Tack vare honom vaxte 

nykterhetsrorelsen ut fran en overklassrorelse till en rorelse for de breda folklagren. Pa 

1850-talet nadde den sin kulmen med ca 100 000 medlemmar. Vagen var darmed rojd 

for genomdrivandet av ett f6rbud mot husbehovsbrannandet ar 1855.5 

Alkoholkonsumtionen sjonk darefter kontinuerligt och 1890 var konsumtionen nere pa 7 

liter brannvin per individ och ar. Det var inte enbart faktorer som nykterhetsrorelsens 

faktiska styrka och politiska paverkan sam resulterade i att antalet brannvinspannor 

minskade, utan aven de stigande priserna pa spannmai och potatissjukan som sedemera 

kom att drabba landet.6 

3:2 Godtemplarordens historia 
Godtemplarorden har sitt ursprung i Amerika. I staden Utica, New York, fanns 1851 en 

nykterhetsforening vid namn Knights of Jerico. En medlem i foreningen, L E Coon, 

foreslog och lyckades genomfora en narnnandring av foreningen till The Good 

Templars. 

Samme medlem instiftade 1852 den fjortonde logen av The Good Templars som skilde 

sig fran de ovriga och blev loge nummerl-The independent order of Good Templars 

(=IOGT). Rorelsen utvecklades snabbt och en storloge bildades. Pafoljande ar antogs 

ritual (arbetsordning), konstitution (stadgar) samt ordensdrakt (regalier). 

4Henriksson, s.396 
5Kunskapens bok, band V, s. 2572 
6Henriksson, s.396 
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Orden splittrades ratt snart i tva fraktioner dar problemet var de svartas intrade i logen. 

Den da fungerande amerikanska ordenschefen J J Hickman kunde givetvis ej neka till de 

fargades intrlide i logen. Detta lostes genom att de hlinvisades tills k negerloger.7 

Uppdelningen fungerade tamligen friktionsfritt sa lange Orden holl sig inom Amerikas 

grlinser. Nar IOGT 1868 kom till England kWlde storlogen under ledning av J Malin 

omojligt acceptera den Hickmanska tudelningsprincipen. Man ansag att 

Godtemplarorden var en organisation med det intemationella broderskapet som en av 

sina fundamentala principer. Rasfdrtryck i godtemplarregi blev darfor en fullstandig 

absurditet. 

Schismen blev oundviklig och pa sa satt bildades tva grenar, den Malinska (engelska) 

och den Hickmanska (amerikanska). En del av det arv nykterhetsrorelsen forde med sig 

till Sverige var ritualemas religiosa pragel och den religiosa grundval verksamheten 

byggde pa. 

3.3 Godtemplarorden i Sverige 
Nar godtemplarrorelsen kom fran Arnerika till Sverige, motte den en i flera avseenden 

likartad miljo. Kyrkans stallning borjade forsvagas och vackelserorelsema vann ny 

mark. Detta innebar att rorelsen, med sin religiosa pragel, latt fann sin plats i det 

svenska samhallet. Nykterhetsarbete och kristendom hade ju tidigare i historien kopplats 

samman och detta blev da ett naturligt sammanhang for rorelsen. Under rorelsens tio 

forsta verksamhetsar var den religiosa pra.geln tydlig. 8 

Den 5 november 1879 instiftades i Goteborg IOGT:s fdrsta svenska loge. Den fick 

namnet Klippan och ordningsnurnret blev foljdaktligen nummer 1. Rorelsen spred sig 

snabbt i Iandet och logernas antal vaxte Iavinartat. En av Sveriges tva Storloger 

bildades i Arboga 1880. Dess forste ordenschef blev bildaren av logen Klippan, Olof 

Bergstrom. Han anslot sig till den engelska grenen. Ordenschef for den amerikanska 

grenen blev Carl Hurtig. 

I Sverige var det ej nagon rasfraga som orsakade splittringen inom rorelsen utan snarare 

olika syn pa motesritema och logens inre arbete. Aven i religiosa fragor gick asiktema 

i sar. Pa det sattet blev ett slags religios stampel tryckt pa den hickmanska orden under 

det att den malinska fick pa sig tryckt en mer politiskt-liberal.9 Ofta namndes den 

7Gatenheim, s.l6 
&Johansson, H, s.57 
9Petersson, s. 122 
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malinska arden sasam palitiskt neutral ach religiost bekannelselOs. Inam logen kunde 

man forvissa hysa persaner av vilken palitisk eller religiOs askadning sam helst, men 

med reservatianen att persanen ifraga pa nagat satt erkande sig till den kristna tron.lO 

De tva grenarna aterforenades 1887 men redan aret darpa brot sig nagra missnojda 

medlemmar ut ur Gadtemplararden och bildade en egen organisation, 

Nationaltemplarorden (=NGTO).ll 

Det fanns mycket tidigt ett start behav bland lagerna av talare eller agitatarer som kunde 

halla nykterhetsforelasningar. Under arsmotet for den engelska grenen var kravet pa 

talare det mest primara. Pa en relativt kort tid hade ett start antal lager bildats ute i 

landet ach kunskapsbrister och saknad av erfarenhet gjarde sig gallande. Det fanns 

manga problem sam man ej visste hur man skulle stalla sig till, fragar av saval av 

praktisk sam av tearetisk art. Det var har talama och agitatorerna hade en viktig 

funktian att fylla. 

" ... bar motas vi siilunda af det erkannandet, art !ogema i allmanbet stodo hjalplosa utan 

talare .. .'d2 

Arbogalagen beslOt darfor att anstalla talare sam kunde resa pa forelasningstumeer. 

Foreningslokaler borjade nu byggas eller fOrvarvas ute i landet ach detta ofta pa lokala 

initiativ. 

Det tillkam ingen egen svensk pragramforklaring under de forsta artiondena av IOGT:s 

verksarnhet. Detta forklarades med att det tearetiska intresset var ringa men aven att de 

praktiska-organisatoriska angelagenheterna priariterades i Ordens arbete.l3 Det fanns 

aven en tydlig stravan efter kanfarmitet hos den internationella styrelsen. Man kom 

tidigt att framfora fragan om det lakala vetot i rusdrycksfn1gor inom lOOT. Fragan som 

sadan hade presenterats i Godtemplarardens tidskrift Reformatam ar 1890, men aterkom 

tre ar senare, da man framforde ett samlingsprogram for hela det svenska 

nykterhetsfolket. Man foreslog foljande: 

"Rusdryckslagstiftningen skall grundas pa varje medborgares rart art direkt genom omrostning 

deltaga i avgorandet om rusdryckshandeln skall tillatas eller icke tillatas inom kommunen; och denna 

omrostning skall vara absolut avgorande utan ape II ". 14 

lOJohansson, H, s. 56 
11 Johansson, I, s. 39 
12Peterson, s.83 
13 Johansson, H, s.53 
14ibid, s.132 
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Man ansag detta vara ett viktigt delmai mot det totala forbudet. Nagra av de reella 

skalen till att lata alkoholfragan avgoras via folkomrostningar pa kommunal niva hade 

flera grunder. Dels kunde man gora sig mer gallande via omrostningar, an om dessa 

fragor direkt skulle avgjorts i de politiska organen i kommun eller stat. Ett annat skal 

var den sociala bas vari stOrre delen av nykterhetsfolket hade sina rotter. De fdrekom 

sallan att dessa personer hade politisk rostratt eller m\gon politisk makt inom 

kommunema. Genom kravet pa folkomrostning i fragan gav man den en demokratisk 

profil och kunde darigenom vinna andra demokratiskt sinnade krafter som kanske inte 

intog samma nykterhetspolitiska standpunkter. Orsaken till den okade 

nykterhetspolitiska aktiviteten var den sarnhalleliga politiseringen vid denna tid. 

Ar 1907 kom ett flertal riksdagsmotioner i nykterhetsfragan att vackas. Kraven 

radikaliserades alltmer. Medlemsantalet kom att pavisa en betydlig okning underl890-

talet och in pa det forsta artiondet under 1900-talet. Ivan Bratt gav ar 1909 ut skriften 

Kan nykterhetsfragan losas utan totalforbud? Vad som efterstravades var en medelvag 

i denna sa inflamrnerade fraga. Han sag motboken som en lOsning pa problemet, medan 

nykterhetsvannema sUillde sig totalt avvisande till den tanken. Godtemplama kom aven 

att efter riksdagsvalet ar 1914 behalla nastan alla sina mandat i andra kammaren, man 

forlorade ett (av 50 mandat) Alia politiska partier forutom hogem kom att ansluta sig till 

kravet pa det lokala vetot. Det fanns dock ett flertal skill for detta motsUmd. Hogems 

valjare och medlemmar tillhorde ett annat socialt skikt, dar nykterhetssaken ej vunnit sa 

manga anhangare och dar stiillde man sig aven negativ mot en utvidgning av den 

kommunala rostratten. Denna grundsyn deklarerades sa sent som 1916 av Karl 

Hildebrand, i skriften Den kommunala rostratten. Aret darpa framfordes forslaget om 

det lokala vetot i riksdagen men avslogs. Samma ar genomforde IOGT sin kongress, dar 

man aterigen kraftfullt betonade forbudsfragan. Den fraga som framfor andra kom att 

framforas under valet 191 7 var fragan om rostratten. Detta skedde i en tid da oroligheter 

forekom runtom i Europa. Tsarismen stOrtades och arbetarrevolter forekom i 

Centraleuropa. Nationellt vacktes tankama pa utomparlamentariska aktioner starkare an 
nagonsin tidigare. 

Fran godtemplarhall gav man sitt fulla stod for demokratiseringskraven och detta 

aterspeglas inte minst i den resolution som antogs under arsmotet 1918, med foljande 

ordalydelse: 

"Folkkravet plt lika kommunal rostratt och kvinnorostratt maste genomforas och darmed det 

demokratiska genombrottet i var f6rfattning till folkets sjalvbestammanderatt forverkligas ".15 

15 Johansson, H, s.2 18 
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I och med att denna deklaration och standpunkt antogs, hade man tagit steget fullt ut 

fn'in sin tidiga politiska neutralitet och intagit stallning i dens k "forfattningskamp" som 

pagick. Redan langt tidigare hade kritik kommit fran nykterhetsvanligt hall, att man hcill 

pa att fdrlora sin egentliga identitet och roll som nykterhetsrorelse. Oscar Wieselgren 

hade redan pa sin tid uttalat sig i att man inte langre allena var en socialreformatorisk 

eller etisk rorelse, med foljande ord: 

"Snarare kan den [nykterhetsrorelsen] karakt!iriseras som en allmiinpolitisk rorelse, pc\ vars program 

nykterhetskravet visserligen fonnellt annu intager den friimsta platsen men vilkens tendenser alit mer och 

mer ga i radikal riktning ". 16 

1901 framfdrdes tanken pa en egen folkhogskola fOr rorelsen. En kand 

laroboksforfattare, Nils Helger var mannen som ursprungligen lag bakom forslaget. 

Tillsammans med sin broderorganisation NGTO, kom IOGT overens om att hilda en 

folkhogskola. Ar 1908 startade man skolan som fick namnet Wendelsberg. 

Godtemplarorden i Sverige paverkades strakt av de diskussioner pa intemationell niva 

som forts om det vidgade faltet. Man borjade alltmer se uti:fan ett perspektiv dar inte 

bara den enskilda manniskan var i fokus utan aven de sociala betingelser som hindrade 

honom fran att leva ett helnyktert liv. Dar blev fragor om hojd levnadsstandard och 

sunda bostader viktiga fragor. Tanken var med andra ord att nykterhetstankens ideal av 

ett sunt och helnyktert liv inte kunde forverkligas innan de mest grundlaggande behoven 

var tillfredsstallda. Detta var nagot (ansag man fran centralt hall inom Orden), som inte 

var nodvandigt att tilllagga i programmet, eftersom Ordens malsattning och kampen for 

de sociala fragoma foljde naturligt i den s.k. broderskapsprincipen. I en ledare fran ar 

1924 berors denna syn med foljande ord: 

"broderskapsprincipen innebar kamp f6r ett rattfardigt och ett manniskovfu'digt samh!llle." 17 

1922 ars forbudsrostning och den politiska utvecklingen saval nationellt som 

intemationellt ledde till en kris av nykterhetspolitisk natur inom den svenska 

nykterhetsrorelsen. Den personliga helnykterheten och de kulturella stravandena tick ett 

alit storre varde. De mangas kulturella niva skulle hojas. J.Furuskog betonade kulturens 

viktiga roll i rorelsens nykterhetspolitiska arbete. Detta gjorde han i flera ledare aret 

1924. Han sade att det starka framh~vdandet av alkoholmissbrukets roll bildade en 

logisk konsekvens fOr en kamp mot att efterstrava en rikare folkkultur och en storre 

social harmoni i samhallet.18 Det fanns fyra vagar till ett forverkligande av detta mat: 1) 

16svensson, s.l99 
17 Johansson, H, s.84 
18ibid, s.85 
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= -... upplysning, 2) personligt foredome, 3) lagstiftning samt 4) kulturell och social 

miljoforbattring. Broderskapstanken (principen) utvecklades av Furuskog, 

Godtemplarordens egentliga teoretiker, med att hanvisa denna till en framtidsvision. 

Inte som ett broderskapsideal dar man uppfattade den. jordiska tillvaron som nagot 

oforanderligt, dar man gav varandra storsta mojliga trost utan snarare dar 

framatskridandet endast kunde komma till stand genom en kollektiv mansklig 

anstrangning mot ett gemensamt mal. Furuskog forsokte aven att ge det en filosofisk 

forankring med hjalp av Bergsons tankesystem. 

"Livet var ett oavbrutet skapande. Vlirlden var inte skapad en gimg llir alltid. Den var evig 

nyskapelse och genom framstegsarbetet nAdde man fram till tillvarons innersta v!isen." 19 

Eller som han sjalv utvecklade det: 

"Vi behover fatta alit framstegsarbete vare sig det galler att utveckla vAra personligheter eller 

en verksamhet i det yttre, som en religios handling, en gudstjanst. "2° 

Onekligen levde behovet kvar av ett andligt perspektiv dar det religiOsa spn1k.bruket 

arum kunde anvandas, men med en helt annan betydelse i orden. 

1922 slas NGTO ihop med en annan i Sverige verkande nykterhetsorden, Templar

Orden, dar man antog det gemensamma namnet National-Templar-Orden (NTO). 

1970 sammanslogs IOGT och NTO under det gemensamrpa namnet IOGT-NTO. 

3.3.1 Religionsfragan 
En av de fragor som diskuterades vilket ledde till vissa motsattningar inom logema, var 

religionsfn1gan. Maliniternas programforklaring stod ej pa en bekannelsekristen grund, 

men man skulle andock bekanna sig till en allsmaktig Gud. Den naturvetenskapliga 

livssynen kom att vinna terrang. Fritankarorganisationer av olika karaktar kom att bildas 

i samhallet som till exempel Utilistiska samfundet ar 1888. Aven en del nya laror inom 

teologin verkade uppluckrande. 

Godtemplarorden kom att paverkas av dessa stromningar vilket 1edde till ett 

ifragasattande av den idemassiga grund som rorelsen vilade pa. Edvard Wavrinsky, 

ordforande i riksorganisationen hade ar 1887, fatt en fraga, stalld av en medlem 

angaende om en godtemplare skulle vara en sann kristen. Svaret blev: 

"Ja, en sann godtemplare maste vara en sann-ej bektinnande kristen men-kristen tro och 

leveme."21 

19 Johansson,H, s.l 03 
20jbid, s. 103-104 
2 I ibid, s. 58 
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Efter artiklar i Reformatom, liksom i annan press, blev de ideologiska 

meningsskiljaktighetema arum tydligare. Vid arsmotet 1890 forsokte man finna en 

lOsning. Dar forekom aven tva motioner som berorde fragan om konfessionslOshet. 

Bada motionema kom ifran Stockholm med motiveringen att det Hig en motsagelse i att 

ansluta medlemmar med skiftande religios askadning och behalla kravet pa en 

gudstro.22 Detta hade ingenting med det praktiska nykterhetsarbetet att gora men 

konsekvensema blev att man utestangde de sa kallade fritankama. Bada motionema 

avslogs. Likartade motioner vacktes 1892, 1893, 1894 och 1895 . Aven dessa motioner 

avslogs. Logen S:t Goran i Stockholm hade beviljat medlemskap at en person som oppet 

visade sin irreligiositet och de hade vagrat att utesluta. Detta ledde till att logen i sin tur 

uteslOts ur Godtemplarorden och 1896 bildades Verdandi. Logen visade darmed sin 

sjalvstandighet och namnet tog man fran den fornnordiska mytologin. Enligt de nya 

stadgarna skulle man tilHimpa fullstandig religios neutralitet. 

Oskar Eklund uttalade sig i Reformatom: 

" De religiosa tvistema in om Orden l!ro, sa vitt jag kan fmna inte ails sa farliga som man fran vissa 

hall viii g5ra troligt. Jag tror, att om man fran bada Mllen endast i tva manader upph5rde att k1ibbla 

dllrom, saken voro glom d. •t23 

Han ville med detta uttalande proklamera en vapenvila fram till storlogemotet 1896, 

men aven detta ar avslogs motionerna angaende konfessionslOsheten. Det skulle droja 

till 1904 innan man enades om en samvetsklausul som innebar befrielse fran att svara pa 

om man trodde pa en . allsmaktig Gud. Studiecirkelns fader, Oscar Olsson, intog en 

radikal installning i religionsfragan. Han f6reslog att det religiosa villkoret skulle slopas 

helt och hallet for Sveriges del. Han fick stOd ifran Uppsalalogema som hade skickat en 

motion till arsmotet 1906. Den beskrev den historiska utvecklingen fran ett stadium som 

kristlig sektrorelse till en social rorelse med politiska reformkrav.24 Man lyckades art fa 

denna princip om den religiosa neutraliteten erkand vid den intemationella kongressen 

1908. Den nya plattformsdeklarationen lod enligt foljande: IOGT Was Established 1851 

on the Principle of the Fatherhood of God and the Brotherhood of Man.25forslaget om 

art det skulle heta, is based ... , avslogs. Darefter reviderades de svenska stadgarna. 

Rorelsen hade med andra ord blivit konfessionslOst neutral. Nu borjade krafter inom 

arden art gora sig gallande, som ville forankra nykterhetstanken i den 

naturvetenskapliga idevarlden och ge den en social inriktning. 

22Johansson, H, s. 61 
23svensson, s. 102 
24Johansson, H, s.64 
25ibid 
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= ... . 
3.3.2 Medlemmarna och politiken 
Forutom den aktuella dagspolitiken som alltmer kom att f'anga en delar av 

nykterhetsrorelsen och dess kamp for ett demokratiskt rnedbestammande, sa viixte en 

alit klarare bild fram. De nykterhetspolitiska malen kunde inte realiseras fullt ut utan 

politisk kamp, dari lag hindren. J. Bergman ( ordens forste studieledare) uttalade sig ofta 

i derma fraga under 1890-talet, bl a yttrade han: 

" SA lange forsta kammaren bestAr av rikedomens representanter, sA llinge skall den ocksA till icke 

ovasentlig del bestA av sAdana, som draga materiell vinning av rusdrycker i egenskap av aktieagare i 

bryggerier, brannerier m.m fOr att ej tala om den mAnga gAnger bevisade m6jligheten att sjalva krogarne 

och tillverkarne dar kunna vara representerade. "26 

Tillstromningen av medlemmar till den svenska nykterhetsrorelsen hade varit god fram 

till det forsta varldskrigets utbrott. Flera inrikespolitiska handelser gjorde da att rorelsen 

motte idemassiga svarigheter. Arbetarrorelsen borjade gora sig alltmer gallande paden 

politiska arenan. Fragan om lika och allman rostratt samt forkortad arbetstid stod hogt 

pa dagordningen. Detta kom givetvis i hog grad att aven paverka nykterhetsrorelsen som 

vid denna tid borjade att fori ora ett stort antal medlemmar. 

"Och snart nog borjade forkanslan av att vi stod infor stora inrikespolitiska handelser ocksa i vart 

land gora de politiskt lyhorda inom r6relsen- och de var manga- mera partipolitiskt inriktade."27 

En del av medlemmarna som Iamnade nykterhetsrorelsen sokte sig i stallet till de 

politiska partiema. Orsakerna kan sokas i den tidigare installningen inom orden till det 

politiska arbetet, dar det i 1890-ars stadgar formuleras: 

"Politiska och religiosa fragor tar icke upptagas till behandling a loge-, grad- eller distriktsmOte eller 

vid nagot sammantrade i ordens namn. Orden kan i sig upptaga personer, bekannande sig till skilda 

Asikter pA det politiska och religiosa omradet. Darfor ar det av vikt att, som ock vid intagning fOrsakras, 

ingenting in om orden rar fOrehavas, som kan kranka en medlems religiBsa eller politiska overtygelse ". 

28 

En hel del politiska fragor kom att diskuteras inom de olika logerna, trots att man hade 

fran Radets sida, IOGT:s hogsta ledning hade suspenderat tva loger i Stockholm ar 
1891, pa grund av deltagande i l:a maj demonstrationen samma ar. Vid Arsmotet 1891 

rapporterades, att radet suspenderat logerna Skoldmon och C. 0. Berg i Stockholm, 

emedan dessa sasom loge deltagit i demonstrationen for allman rostratt och normal

arbetsdag den 1 :a maj samma fu.29 Dock fanns det aven nykterhetsfolk pa central niva 

26Johansson, H, s.l36 
27svensson, s. 16 
28Johansson, H, s. 367 
29svensson, s. 255 
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som hade en avvikande mening. En av dessa ar O.Eklund som var redaktOr for tidningen 

Svenska Good Templar. Han framstallde redan ar 1885 nykterhetsrorelsen som en gren 

av ett liberalt stravande. Skalen till detta var flera, dels att flertalet medlernmar var 

kroppsarbetare och att Godtemplarrorelsen stravade efter broderskap, jamlikhet och man 

visade en sann vilja till demokrati. Tidigt intog man inom IOGT en avvisande hrulning 

for fragor som berorde rostrattsfragan eller de sociala fragorna, t ex kravdes vid 

bildandet av Svenska forbudspartiet ar 1890, via inkomna motioner, att fragorna om 

rostratt och en normal arbetsdag skulle tas med i partiprogrammet. Forslaget kom art 

avslas. Samma ar hade man aven skickat in en motion till IOGT:s arsmote om att ett 

socialpolitiskt program skulle bli antaget. Denna fraga kom inte ens upp till beslut utan 

lades enbart till handlingarna. 

Rostrattsfragan som fick ett allt stOrre utrymme i samhallsdebatten, kom aven att 

paverka nykterhetsfolk och deras engagemang i aktuella dagsfragor. Detta ledde 1893 

till ett upprop infor folkriksdagen av ett antal ledande nykterhets- och kyrkoman. Man 

upprnanade fn'in nykterhetsrnannens sida att ansluta sig till folkriksdagsrorelsen. Bland 

undertecknarna fanns IOGT:are soru Wavrinsky och Stromberg. Men de politiska fragor 

orden skulle bearbeta kunde direkt kopplas till nykterhetssaken. 

"Politiska och religiosa frAgor fa icke upptagas till behandling .. .... Den enda politiska anstrykning 

orden har, ar art den onskar lagstiftning till forman for nykterhetsrorelsen. F6r sadan (nykterhets) politik 

lir det tillatet logen och gradmoten art verka och diskutera fragor i sAdan riktning aven som art 

understodja val av riksdags- och kommunalmiin, som vilja hylla och verka fl:>r fullstandig 

avhAJlsamhet". 30 

Nar forbudsfragan pa allvar borjade diskuteras, sa hojdes roster pa sina hall att denna 

fraga vore ornojlig att genornfora. Inskrankningen i rostratten fick till foljd att en 

folkomrostning i fOrbudsfragan skulle vara en ornojlighet sa lange endast ett fatal 

medborgare var rostberattigade. Hari finner vi en av de storsta orsakerna till den 

omvardering som borjade ske inom rorelsen. En nodvandighet var en forsiktig 

politisering om man ville fa se sina krav genomforda, men att ta steget ut till ett 

staJ.lningstagande av de dagspolitiska fragor som inte direkt berorde alkoholpolitiska 

fragor drojde emellertid. 

Forvisso betraktade Godtemplarorden nykterhetsfragan som en social och politisk fraga 

snarare an en religios angelagenhet som Nationalgodtemplarna ansag den vara. Man 

ville inte utvidga nykterhetsbegreppet lika brett som de bagge suspenderade !ogema i 

30Lundkvist, S, s. 50 
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Stockholm. Har ansags fragan om rostratt och en forkortning av arbetsdagen som 

primara i nykterhetsstravandet, i likhet med nagra andra loger.31 

Vid samma arsmote ar 1891 uppkom aven fragan att till nykterhetspolitik aven skulle 

riiknas att verka for utvidgad kommunal och politisk rostratt. Man var dock radd for de 

konsekvenser detta kunde fora med sig i form av politisk trata och splittring. 

Kommitteen avslog emellertid forslaget och !ogema tillrattavisades, trots att de enbart 

hade behandlat 1 :a maj fragan. 

Aven andra loger kom att oppet ta stiillning for de krav arbetarrorelsen med alit storre 

tydlighet kom att stalla. 1902 hade en loge i Stockholm uttalat sympatier for storstrejken 

och kraven pa allman rostratt. Beslut togs om att samla in en dagsinkomst for de 

strejkande som inte kom att tillhora nagon fackfdrening. For detta tilldomdes logen 

suspendering under tre manader. Fragan togs emellertid upp pa arsmotet samma armed 

en livlig debatt som foljd. Riksstyrelsen fann att deras agerande inte hade med 

nykterhetspolitik att gora. Man kom att hanvisa till 1898 ars uttalande om vad 

nykterhetspolitik inte ar, med foljande ord: 

" ...... icke kan finn a att all man rostratt och an mindre storstrejk aro direkta medel fOr framjandet av 

nykterhetssaken ". 32 

3.3.3 Kritik 
Fran arbetarrorelsen riktades hard kritik mot nykterhetsrorelsen. Axel Danielsson, kand 

skribent pa tidningen Arbetet , hade fatt lasa ett referat fran ett godtemplarmote 1888, 

dar en medlem hade upplast ett kritisk tal mot arbetarrorelsen. Han hade aven fatt 

kiinnedom om uteslutning av socialdemokratiska medlemmar ur logen Socrates i 

Goteborg samma ar. Darefter skrev han i en ledare i Arbetet, dar han riktade hard kritik 

mot denna orden, enligt foljande: 

" ... Godtemplarorden har blivit en institution for att syssels!itta arbetarna, fOr att avleda dem frAn 

att befatta sig med andra samhallsangeHigenheter. Den har blivit ett av overklassens medel for folkets 

forfaing, i synnerhet som religionen spelat en sa framstaende roll d!iri. u33 

3.3.4 Svenska fOrbudspartiet 
Efter 1890 ars storlogemote bildades Svenska forbudspartiet. Dit tankte man forlagga all 

nykterhetspolitisk verksamhet. Tanken var att detta parti skulle fungera som en lank 

mellan landets alla absolutistiska, och s k politiskt vakna manniskor. Den fraga som 

31 Pettersson, s. 107 
32Johansson,H, s. 377 
33svensson, s.l04 
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livligt kom att diskuteras aren 1892-94 var huruvida IOGT skulle vara ett forbudsparti 

eller om de nykterhetspolitiska fragoma, med ett forbud som slutm<ll, skulle baras upp 

av ett speciellt forbudsparti. Fragan som sadan hade redan blossat upp under 1890-talet. 

Redan ar 1889 hade tidningen Reforrnatom aktualiserat fragan. Argumentet som fordes 

for bildandet av ett fOrbudsparti var att nykterhetsvannema i riksdagen skulle forsoka 

astadkornma en storre planmassighet i motionema sarnt att fa in olika nykterhetsman i 

utskotten. Partiets upphovsman A.W.Styrlander menade att man saval skulle bilda ett 

parti som att IOGT skulle ha karaktaren av ett forbudsparti. Detta kom han att forsvara 

med att Godtemplarorden var ett samre organ. Den var politiskt och religiost neutral och 

dess roll skulle i forsta hand vara att radda drinkare, i andra hand att skapa en 

nykterhetsvanlig opinion. Med andra ord fanns tva starka skal for ordens olamplighet 

sasom ett blivande forbudsparti. Raddningsarbetet och IOGT:s karaktar av ett slutet 

sallskap gjorde att man var langt ifran overens om att inta denna standpunkt i fragan. 

Diskussioner fordes huruvida detta parti skulle bli ett enfrageparti eller aven ta upp 

andra datida aktuella sarnhallsfragor. Har togs dock ingen stallning till saken inom 

arden. Forbudssegrarna i Norge Iiksom i USA kom starkt att stimulera de fortsatta 

forbudsstravandena i Sverige. 

Osamjan vaxte mellan Orden och Forbudspartiets ordforande. Efter nagra ar forsvann 

dock partiet fran den politiska arenan och Godtemplarorden overtog forbudsfragan, som 

an tydligare betonades i deras prograrnforklaring. 

Ar 1900 antog Godtemplarorden foljande uttalande och bestammelse: 

"Absolut forbud fOr tillverkning, inforsel och fOrsaljning af berusande drycker sasom 

njutningsmedel, torbud genom folkets vilja, uttryckt i behtlriga lagari•34 

Man skulle dock fa vanta anda fram till 1922 pa en omrostning om forbudsfnigan. 

Slutligen beslutade riksdagen att en konsultativ folkornrostning skulle hallas den 27 

augusti 1922 efter att nykterhetsrorelsen lamnat in en motion i fragan. I det manifest 

som IOGT antog pa arsmotet 1922, proklamerade man klart de skal man hade for ett 

forbud. Detta med foljande ordalydelse: 

"Rusdryckema framkallade en ovardig fomojsamhet, utgjorde ett hinder for en verklig 

kraftutveckling och ftlrlamade massomas kraft i deras ekonomiska och andliga frigorelsekamp".35 

Stora fOrvantningar fanns och en av de intensivaste agitationsverksamheterna i landets 

historia hade nyligen avslutats. Nykterhetsvannerna kom att forlora omrostningen. 

34Johansson,H, s.l40 
35ibid, s.230 
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Resultatet blev till en stor besvikelse for forbudsvannema som forlorade med en knapp 

marginal. 

3.4 Studieverksamheten 
Initiativet till Godtemplarordens studieverksamhet togs av Edvard Wavrinsky. 1888 

rapporterade han till storlogen, i egenskap av ordenschef, att nivan bland talama ar sa 

lag att en instruktions- och talarskola maste upprattas. Storlogen nojde sig dock med att 

infora instruktionsmoten efter varje storlogemote. Detta upplevdes snart som 

otillrackligt och 1891 foreslogs att studiekurser borde inrattas. Forslaget st6ddes av 

Wavrinsky, som i sin motion till storlogen yttrade: 

"Att !ogema maste utvecklas till verkliga bildningsanstalter for v~rt :indamAI krilver ingen 

bevisf<:>ring, tanker jag fdr att erkannas. Men om kunskaper skola kunna spridas, maste vi hava talrika 

missionarer av hOg kvalitet till forfogande. De religiosa foreningama hade fOrstatt missionerandets 

betydelse, sager Wavrinsky, och fastslar; kunskap ar makt, och da vi·kunna tillligna oss denna makt iir det 

of6rsvarligt, om vi ej soka gora det. Endast de som studera sin uppgift, iiro verkligt intresserade och faste 

medklimpar. n36 

Storlogen tillsatte en kommitte som 1894 foreslog att en studiekommitte skulle 

tillsattas. I denna kommitte ingick Wavrinsky, som under en resa till Nordamerika komi 

kontakt med Chautauquarorelsen. Denna organisation hade allmanbildning som mal for 

sin verksamhet. Sommarkurser blandat med sallskapsliv och konserter kom art utvidgas 

tilllasecirklar i hemmen over hela Nordamerika. Denna rorelse hade den amerikanska 

godtemplarrorelsen tagit som monster for sin egen studieverksamhet.37 

Ar 1894 utsags Johan Bergman till ordens forste studieledare och startade omgaende pa 
prov nagra studiecirklar. Aret darpa inkom Bergman med ett forslag om inrattandet av 

tva studiekurser. Den ena skulle endast omfatta nykterhetssaken medan den andra skulle 

ha en inriktning mot andra allmanbildande amnen. Kunskapema skulle inhamtas 

antingen genom sjalvstudier, med hjalp av studieledare via korrespondens, eller genom 

studiecirklar som skulle sammantraffa varje vecka. 

36aatenheim, s. 41·42 
37Nerman, s.l5 
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3.4.1 Lasecirklar och vandringsbibliotek 
1897 vacktes ideen om H.isecirklar. Dessa skulle anordnas efter beslut i logen och bocker 

skulle tillhandahaJlas genom storlogens lanebibliotek. Lanebiblioteket bestod av serier 

med litteratur inom olika amnesomniden. Serien inneholl alltid en nykterhetsskrift samt 

andra bocker inom m\got allmanbildande amne. Lasecirklarna var avsedda fOr orter dar 

en kompetent larare saknades. 

Strax efter sekelskiftet borjade aven distriktslogema med utlaning av vandringsbibliotek 

till de lokala foreningarna. Dessa bestod av boksamlingar med 30-60 bocker, som for 

obegransad tid kunde Janas in fran olika anordnare av sadan verksamhet. Det var ett bra 

satt att komma igang med biblioteksverksamhet pa. Riksdagen beslOt 1905 art ge 

statsbidrag till foreningar av olika slag som stod bakom vandringsbibliotek.38 

3.4.2 Oscar Olsson 
1902 publicerade Oscar Olsson i ordensorganet Reformatom sin motion till storlogen 

angaende reformering av ordens studieverksamhet. Olsson var kritisk mot 

studiekursema i dess davarande form. De upptog alltfOr mycket av medlemmamas tid 

da det aven forvantades att dessa skulle delta i logens ordinarie medlemsmoten. 

Medlemmarna var trotta efter en bel arbetsdag och de betalade sjalva for sitt 

studiematerial. 

Olsson foreslog darfor att cirklama skulle fa en friare form dar bocker skulle kopas in. 

De skulle representera sa mfmga arnnesomraden som mojligt, dar aven vikten av 

skonlitteratur betonades.39 Bockema cirkulerade sedan runt bland deltagarna. 

Studiecirkeldeltagama traffades nagon gang per manad for att lyssna pa fOredrag eller 

for att diskutera med varandra. 

" Samtalen i kamratkretsen om livs- och tidsproblemen ar lika nodvandiga som den i 

bockema nedlagda visheten. Begrundandet av vad som fmnes i bokskattema, och tankeutbyte om vad 

man dar funnit, ar den egentliga studiecirkelmetoden. u40 

De lasta bockema skulle sedan overlarnnas till logen for att bilda ett bibliotek som 

skulle vara tillgangligt for logemedlemmarna. Den forsta studiecirkeln enligt denna 

modell startade i Lund 1904. Boken och biblioteket kom att bli centrum for 

sjalvbildningen. K valiteten pa logebibliotekens litteratur hojdes efterhand.41 

38Torstensson,(A), s.45 
39Nerman, s.54-55 
40olsson, (C), s.28 
41 Rydbeck, s.33 
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" En stor tordel med foreningsbibliotek framftir vanliga offentliga bibliotek (Jigger) redan dari 

att bildningsintressen sammanknytes med toreningens speciella uppgift, och just genom att forbindas med 

en annan stor, barande ide f'ar det en stadga och kraftokning, som inte kan uppskattas nog Mgt."42 

Olsson kom att se arbetarklassen som folkbildningsrorelsens egentliga kama och han 

sag inte heller nagot egentligt motsatsfdrhallande mellan den frigorelsekamp som 

arbetarrorelsen forde och sjalva folkbildningsfnigan. Den sags av Olsson som en 

kampunkt i ett bibehallande och ett utvecklande av de demokratiska landvinningarna 

som redan agde rum. Man uttalade denna tanke med orden: 

"Det narmast nodvandiga fOr arbetarklassen ar saledes praktiska insikter och flirdigheter ilir 

manovrerandet av detta maktiga men tunga och invecklade maskineri, insikter och flirdigheter for 

utovandet av de politiska och kommunala funktioner, tor ledandet och kontrollerandet av den 

ekonomiska och sociala utvecklingen. Utan sadana insikter och flirdigheter ar det demokratiska 

genombrottet i basta fall betydelseltist, da arbetarklassen inte kan Ataga sig ansvaret och arbetet i 

Jedningen for samhallsutvecklingen, i varsta fall en kulturfara, om arbetarklassen utan dessa insikter 

trampar in i det invecklade maskineriet och darigenom bryter sonder och tar det att stanna av i livsviktiga 

funktioner."43 

Folkbildningens viktigaste uppgifter kunde med andra ord, enligt Olsson, bli ett 

forvarvande av praktiska insikter och fardigheter i det man kallade for stats- och 

samhallsarbetet. Hans slutsats var att ett forkrympt manniskoslakte inte fdrmar mi fram 

till en slutlig befrielse pa livets alla omniden, varken socialt, politiskt eller andligt, sa 

Hinge inte bildningsbehovet tillfredsstalls och bildningsarbetet far sin signifikanta och 

centrala roll. Folkbildningsarbetets uppgift innebar inte bara en personlig fordjupning 

och utveckling av de olika amnesomraden utan framforallt en fordjupning av 

demokratin. Det var inte ett !atal som var predestinerade att fa ta del av bildning och 

kunskap utan i lika hog grad forunnat den stora massan. Om demokratin och dess 

stravanden skulle kunna utvecklas och fordjupas, sa rackte det inte att ta del av ett visst 

kunskapsinnehall. Det var aven viktigt att strava mot ett ideal. Olsson belyste detta med 

foljande ord: 

" Det vasentliga for en folklig kulturrorelse kan inte bli ett visst kunskapsinneMll, det maste 

vara en livsriktning, en kulturstamning. Studiecirklama avse ingenting mindre an en klimatforandring fOr 

folkets andliga vaxt. Darfor kan det inte bli studiecirklamas vasentligaste uppgift att tjana som skolor for 

sina medlemmar, eftersom skolan alltid iir genomgangs- och Bvningsformer i bildningsarbetet. Den 

42oJsson, (A),s. 6 
43oJsson, (B), s.9 
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folkliga studiecirkelns uppgift blir daremot att vara arbetsformer for det aldrig avslutade utan alltjamt 

fortgaende sjalvbildningsarbetet, under, efter och oberoende av deltagandet i skolkurserna. n44 

Studiecirklarnas roll var saledes att fordjupa kunskapsitmehallet, att ge den en andlig 

dimension som skulle vara till hjalp for den fria manniskan i hennes delaktighet i ett fritt 

samhalle. Denna kunskap eller det egentliga bildningsvardet skulle vara av en sadan 

karaktar att det angick manniskan och gav henne en ny och varaktig livsinriktning for 

samhallets basta. Ontologiska fragestallningar, d.v.s. fn1gor om tillvarons beskaffenhet, 

kom att pragla folkbildningsarbetet. Manniskan sattes nu i centrum och det var utifran 

henne allt skulle utga fran. 

" Da folkbildarna i sin aktualitetsforkunnelse sa strikt Miler pa att den politiska, sociala och 

ekonomiska kunskapen, laran om samhallet och samhallsforhiillanderna, lir det n5dv:indigaste just nu , 

bOra de inte g!Omma att manniskoma lir det vasentligaste i samhallet. Det rna vara sant att den levande 

manniskan alltid ar en samhallsvarelse. Men det hindrar inte att denna varelse alltid i verkligheten 

framtrader individuellt, personligt, och att kunskapen om samhallet alltsa ntidvandigt forutsatter 

manniskokunskapen. Samhallsbyggande utan den personliga manniskokunskapen forfelar sitt mal, det 

stravar inte att skapa levnadsbetingelser och lyckomojligheter for verkliga mlinniskor, utan for manniskor 

som inte finns, for sadana som ska tillyxas efter monster och modeller i harskande skikts och Iedares 

forestallning. rr45 

Oscar Olsson kom i grunden att se allt bildningsarbete som ett sjalvbildningsarbete. 

Detta var inte nagot som skedde i isolering utan i den sociala gemenskapen. Detta 

resonemang ledde i sin tur till att han aven sag nodvandigheten fran nykterhetsrorelsens 

hall att halla vagen oppen for det didande samhalls- och kulturklimatet. Detta skulle 

aven innefatta det folkbildningsarbete som bedrevs inom nykterhetsrorelsen dar Olsson 

stodde sig pa ett uttalande av Ellen Key: 

"I sjalva verket ar bildningsarbetet nykterhetsrorelsens krona. Nykterhetsrorelsen forverkligar sitt 

innersta vasen forst nar den blir en omfattande kulturrorelse. "46 

44olsson, (C), s. 6-7 
45oJsson,(C), s. 19 
46 Arvidsson, s.198 
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Kapitel 4 Folkbildning 

4.1 lnledning 
Vad ar nu bildning? "Orden "bilda", "forman och "skapa11 ligger nara varandra. Synen pa 

mfumiskan som formad ur ett rlunaterial harror fran den grekiska antiken."47 Detar med 

andra ord manniskan som skall formas i bildningsprocessen. Bildningens ratter kan 

ocksa finnas i den kristna begreppsvarlden, dar ordet bildning gar tillbaks pa bild, som 

harror fran mystikens imago Dei, dvs. Guds bild. Detar den bild manniskan skall strava 

mot i sin bildningsprocess. 

Begreppet bildning var nagot som bade uppstod och utvecklades i den rika tankevarld, 

som praglade det franska samhallet vid tiden fore och under den franska revolutionen. 

Ett nytt satt att se pa manniskan borjade vaxa fram, dar hennes varde och rattigheter 

betonades starkt. Hon var det centrum vilket alit skulle utga ifn1n. Den s.k. 

upplysningstanken stod i skarp motsattning till kyrkans antropologi. Man ville visa pa 

alla manniskors lika varde, att de var skapade lika och hade av naturen givna 

rattigheter. 48 

Medborgarrattsidealet har sina rotter och inspirationskalla hos upplysningstraditionen 

fran 1600- och 1700-talets Europa. En tidsperiod som idemassigt tvingade manniskan 

att tanka om, politiskt liksom vetenskapligt. Ett paradigmskifte skedde i ordets ratta 

bemarkelse. De kapitalistiska produktionsformerna forstarkes, klasstrukturena 

omvandlas, de vetenskapliga upptackterna tvingade fram en ny varldsbild och pa den 

politiska arenan stallde nya aktOrer krav.49 Med andra ord kom upplysningsfilosofin att 

formedla en optimistisk tro pa utveckling, dar bade bildning och upplysning blev en 

forutsattning for hojd kunskapsniva hos medborgarna. Individen hamnade i centrum och 

hennes manniskovarde blev oantastligt. Alia individer skulle ha lika mojlighet att ta del 

av beslutsprocessen och ansvaret fOr samhallsutvecklingen. Da kravdes i gengald bade 

insikt och kunskap. De bildade skulle undervisa de obildade. Nyttoprincipen blev en 

Iedande tanke i denna tradition. En av de ledande foretradarna var Jeremy Bentham, som 

havdade en tes som tor utilitarismen blev en vagledande ide: Storsta mojliga lycka at 

storsta mojliga antal mtinniskor. Sa smaningom tog den svenska arbetarrorelsen del av 

denna tankegangar dar en genomgripande forandring och forbattring av det svenska 

47oustavsson, s.28 
48ibid, s.33 
49Ginner, s.l7 
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samhallet skulle genom denna ide leda till detsamma for individens livsvillkor. A ven 

den marxistiskt idemassigt inspirerade delen av arbetarrorelsen kom starkt att anknyta 

sina tankar till denna idetradition. 

Nyhumanismens personlighetsideal vaxte fram som en reaktion mot det nyttoideal sam 

hade rottema i upplysningstanken. En skarp grans drags mellan teoretisk bildning och 

praktisk yrkesutbildning. Vid en sammanblandning av dessa tva skulle man varken fa 

fram bildade manniskor eller gada yrkesman. Genom individens foradling och 

inhamtande av klassiska sprak, antikens litteratur m.m. var detta en vag till skapandet av 

harmoniska och bildade individer. De nyttoinriktade kunskapema var skarpt atskilda 

ifran de bildande kunskapema. Manniskan maste forst bli manniska sedan yrkesman. 

Samhallsnyttan var en sekundar foreteelse, medan individen sattes i centrum. 

4.2 Svensk folkbildningshistorik 
En frisinnad skolrektor fran Norrkoping, G.A.Silferstolpe var den forste som 

motionerade om allmanna folkskolor, ar 1815. Forslaget foll men tanken om folkskolor 

fick en stor del av den bildade opinionen mot sig. Detta forslag bekampades med 

argument som halvbildning ar farligt. En forsvarare av denna syn blev Geijer, som i 

samhallet sag tva for evigt bestaende klasser, naringsklassen och den offentliga klassen. 

Den forsta tj anar samhallet genom att finna sin bargning, medan den senare finner sin 

bargning genom att tjana samhallet. Folket skulle uppfostras i religion och patriotism, 

annars kunde undervisningen leda till skada. I denna bildningssyn skulle kunskapen ha 

ett egenvarde i sig sjalv och aldrig tjana egennyttan. Det skulle inte i forsta hand 

tillgodose praktiska syften. Geijer formulerade sina tankegangar enligt foljande: 

"Sag bonden, att han skall tara sig lasa och skaffa sig kunskap af andra skal an rur sin religions 

skull, upphoj for honom s~ mycket vi vill den egna ilirdelen af undervisningen: han skall slikert fmna det 

i detta afseende beqvlimare att lara ingenting, eller om han Htr, sA sker det af vinningslystnad ..... so 

Vissa stravanden att hoja kulturen och bildningsnivan skedde i ett tidigt skede. Ar 1828 

kom en motion i riksdagen om folkbibliotek av C.V. Roos afHjelmsater. 1833 utkom 

skriften Om folkundervisning och ett sallskap bildades med namnet Sallskapet for 

nyttiga kunskapers spridande, som aret darpa utgav Lasning for folket. I Varmland 

bildades Foreningen for spridande av nyttig Hisning. 

50Henriksson, s. 789 
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Folkskoleforordningen ar 1842 och konventikelplakatets upphavande 1858 lade grunden 

fOr en kunskapssyn, dar kunskapen inte var till for sin egen skull utan hade ett 

inneboende varde, som skulle leda till begrepp som sanning och rattvisa at alla.51 

Man kan se foreningen av begreppen folk och bildning som en brytning under 1800-

talet mot en traditionell syn pa elit och bildning. En av de djupare orsakema till detta 

gransoverskridande var att det aven fcirelag en maktforskjutning, fn\n ett fatal (elit) till 

de manga (folket). D.v.s en parallellitet mellan folkbildningens framvaxt och folkens 

okade makt. Ett exempel pa detta ar den politiska kunskap fdr bondemas soner i 

folkhogskolor, som kunde anvandas for att forvalta bondernas nyvunna politiska makt 

under 1800-talets senare halft. 52 Rostratten var en av de fragor som de lyckades vinna 

till forman fdr sin klass. 

Folkrorelserna utmanade inte bara den politiska makten, utan aven omraden som 

religion och arbetsliv paverkades starkt. Folkbildningsbegreppet kom pa ett tydligt satt 

att knytas samman med den ideologi som inte sag bildningen enbart forenad med den 

hogre samhallshierarkin. Snarare kan det tolkas som nagot som olika grupper anvant sig 

av, dels som en vag att inhamta kunskap men ocksa att utmana den tidens maktelit. Det 

finns en tydlig korrelation till de samhallsforandringar som i sin tur forandrade de 

sociala villkoren och relationerna. 

Vad har da folkbildningen kommit att innebara ur ett samhalleligt perspektiv? Ny 

kunskap har blivit tillganglig for det stora folkflertalet, liksom den kunskap som tidigare 

var privilegierad de hogre standen. Men aven en ny bildningssyn har sett dagens ljus 

som star i bjart kontrast mot den som var aliena radande i laroverk och folkskola. 

Genom erovring av kunskap foddes de demokratistravanden som bidrog till en 

nodvandig maktforskjutning. 

Folkbildningen kan aven ses som en kollektiv foreteelse. Detta kommer inte minst. till 

uttryck inom nykterhetsrorelsen, dar nykterhetsidealet blev till ett skotsamhetsideal, i 

vilket man kollektivt ville ansvara for varandra. Det kunde galla nykterheten, den 

ekonomiska situationen och inte minst den bildning man delgav varandra. Det kunde 

vara inom studiecirklar, lasecirklar eller inom logens moten dar nagon kanske holl 

foredrag over ett visst amne eller laste en dikt. Den kollektiva helhetssynen marktes 

ocksa i att man ville halla samman privatliv och logegemenskap. 

51 Leander, s.l5 
52Larsson, s.40 
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!nom folkbildningstanken fanns en onskan om att fora in den s.k goda smaken, d.v.s ta 

till sig en del av de tankar som tidigare hade foradlat eli ten. Det kunde galla amnen som 

antikens klassiker som skulle foras ut, svenska skalder som skulle Hisas och vetenskapen 

skulle bli nagot som alla kunde ta del av. Detta kunde ta sig uttryck i en onskan efter en 

hardare disciplin. Denna disciplinering kan ibland relateras till behovet att gora folk 

starkare, i form av nykterhet och flitiga studier, ibland har den att gora med att man viii 

tamja folket. Ett overgripande drag ar att disciplineringen har verkat utan tvang. 53 

I den tidiga folkbildningshistorien blev folket ett objekt som uppifran skulle bildas och 

inte ett subjekt som sjalvstandigt skulle ta ansvar och handha sin bildningsverksamhet. 

4.2.1 Anton Nystrom 

Anton Nystrom (1842-1931 ), lakare och debattor fran Stockholm, kom att bli en 

nydanare och en av forgrundsgestaltema da han ar 1880 borjade med sin neutrala och 

popularvetenskapliga fdrelasningsverksamhet och bildade ett arbetarinstitut. Han kom 

att vanda sig till de samhallsklasser och i synnerhet de grupper av vanligt folk som 

tidigare varit utestangda. Man erbjod som namnts en rent vetenskaplig undervisning, 

utan nagra som heist religiosa eller politiska avsikter. Andock kan man inte kalla derma 

kunskapssyn for varderingsfri, utan den hade som syfte att hoja livsforstaelsen och 

livskvaliten. 

Han kom att ha sina grundlaggande teser baserade pa upplysningsfilosofins, dar 

individen hade saval rattighet som skyldighet att ta del av den samhallspolitiska 

utvecklingen. Begrepp som upplysning och utveckling kom att spela en central roll. 

Hans folkbildningsengagemang kom starkt att fdrankras nar han tog del av den franske 

filosofen och positivisten Comtes filosofi. Den grund han till en borjan stod pa, var 

positivistisk, vilket innebar att den materiella fattigdomen skulle kunna upphavas med 

hjalp av de andliga vinster och varden, som tvivelsutan maste forbattra ocksa de 

materiella villkoren for folkets stora flertal. 54 

Nystrom kom att skarpt kritiseras fran olika politiska hall. Fran boger representerad av 

G. Billing och H.Forssell som var klara motstandare till den bildningssyn Nystrom stod 

53Larsson, s. 40 
54Leander, s. 25 
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for, och fran vanster av A.Palm som var mycket skarp i sin argumentation och 

anklagade honom for att kvasa det reella missnoje som fauns inom arbetarrorelsen. 

Nystroms arbetarinstitut kom i forsta hand att vanda sig till den kroppsarbetande 

stadsbefolkningen. Tre folkbildningskrav vaxte frarn: 

- Allman las och skrivkunnighet (hjalpmedel for folkbildning) 

- Ekonomiska och sociala villkor, som inte forhindrar verksarnheten (betingelser for 

folkbildning) 

- Andliga friheter (garantier for tros-,tanke- och samvetsfrihet).55 

Nystrom ansag att rostrattsfragan var knuten till kunskaper och insikter. Han kom att 

tolka de sociala klyftoma frarnst som andliga orattvisor och sag vagen till befrielse som 

en andlig frihetsrorelse. I sin broschyr fran ar 1900 med narnnet Arbetarklassens 

bildning utvecklar han vidare denna syn med arden: 

"Vi maste tillsta, att folket blir mer och mer socialt och politiskt. Dfu'for maste de alltmer 

forskaffa sig upplysning, pa det en hvar rna kunna bedomma lifvet, kfuma sina medborgerliga plikter och 

fl:irsta att agna sina basta krafter at det gemensamma hOgre Iifvet. Utan upplysning, utan var tids 

vetenskapliga upplysning, spridd till alia samhallsmedlemmar, skola vi blott se omstortningar och 

lidanden af alia slag i stallet tor en pa riittvisa, manniskokarlek och sanning grundad lugn utveckling och 

allman lycka."56 

Dessa ord uttrycker aven nagot om hans syn pa folkbildning. 

4.2.2 Arbetarrorelsen 
Arbetarrorelsen var sen att ta till sig och anvanda sig av bildningsverksamhet. Flera av 

de grundlaggande orsakerna kan finnas i att den stora majoriteten arbetare vid 

sekelskiftet annu inte hade tagit del av det politiska livet eller blivit involverade i det 

fackliga arbetet. Det var med andra ord viktigare att varva och organisera dessa innan 

nasta steg kunde tas. Fragan om bildning eller brod hade dock nagra artionden tidigare 

komrnit att diskuteras hos folkbildare liksom inom arbetarrorelsen. Under 1800-talets 

mitt fordes en sadan diskussion mellan August Palm och Anton Nystrom och gallde 

huruvida de politiska dagsfragorna eller bildningsfragorna primart skulle handhas. Man 

kom dock senare fram till att inte se en konflikt eller en nodvandighet i valet mellan ett 

antingen eller, utan bildningsverksamheten integrerades pa ett naturligt och sjalvklart 

satt i arbetarrorelsens stravanden. Detta kan belysas med foljande ord: 

55Leander, s.49 
56jbid, s.l3 8 
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"Arbetarrorelsens bildningsverksamhet startades inte; den vaxte fram som ett sjalvklart och 

nodvandigt led i den unga arbetarrt>relsens stravanden. Nar en organisation bildades ... blev dess 

medlemmar snabbt av en bister verklighet upplysta om att de saknade kunskaper for art klara sin 

organisations uppgifter och tillvarata sina medlemmars intressen."57 

Arbetarrorelsen sag bildningen som en nodvandighet for att framgangsrikt Ia genomslag 

i sina politiska och i sinom tid kulturella stravanden. Parollens innebord, att kunskap ar 
makt, fick med tiden en aUt storre aktualitet. 

Kapitel 5 Varbergs historia under 1800-talet och fram 
till 1920-talet 

5.1 Varbergs stad 
Varberg var under 1800-talets borjan Hallands lans storsta stad med en befolkning pa 

1400 invanare. Halva staden brann ner 1863 vilket gjorde ca 1000 personer hemlosa. 

Detta ledde till att nodhjalpskommitteer bildades och att pengar insamlades i bela riket 

till de drabbade familjerna och for ateruppbyggnad av staden. 

Vattenforsorjningen till Varbergs stad var fram till 1865 undermalig. Stadsfullmaktige 

beslOt da anHigga en stor brunn vid Vastra Vallgatan. 1875 beviljades ett anslag av 500 

kronor ur brannvinsmedel for brunnsborrningar. 1895 foreslog H.Gerlach i en motion 

till stadsfullmaktige att vattenledningar skulle anlaggas i staden. Avloppsproblemen i 

staden var mycket stora. Rannstenarna anvandes som avloppskanaler fulda fram till 1870 

da ett dike ifran alderdomshemmet Retratten byggdes. Ett artionde senare erholls ett 

anslag ur brannvinsmedel for byggande av kloakledningar fran vallgatoma och fOrst 

1886 fick man ytterligare ett bidrag (10 000 kronor) ur brannvinsfonden for byggande 

av ett kloaksystem i stadens tvargator.58 Brannvinsbolagets vinstmedel anvandes som 

synes till skiftande andamal, sa aven till att ge fattiga barn fria middagar.59 

57 Ginner, s.31 
58sandklef, s. 421 
59stadfullml!ktigeprotokoll, 1888, 26/3 §6 
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Fram till ar 1835 utgjorde Halland ett gemensamt sjukvardsomrade. Starka onskemal 

fanns om ett eget lasarett i Varberg. I och med att fastningen 1830 upphorde som 

militart forsvarsverk kunde lasarettets 1okalbehov ar 1835 losas, delar av fastningen 

anv!i.ndes som lokaler for sjukvarden. Patienter med sjukdomar som spetalska, 

smittkoppor, kolera m.m. vagade man inte varda pa lasarettet. Pa grund av okat behov 

av fangelseplatser fick lasarettet flytta fran fastningen 1852 till ett eget hus med 50 

vardplatser. 60 

Staden blev tidigt kand som kurort. Kring sekelskiftet borjade tankar om vikten och 

behovet av en forebyggande sjukvard att dyka upp och 1811 overbyggdes Svartekallan 

vid Apelviken med ett brunnshus och vattnet saldes till kurgaster. 1823 uppfdrdes 

Varbergs forsta varmbadhus och staden raknar sin historia som badort fran detta ar.6I 

Nar angbatstrafiken startade sommaren 1852 med turer ifran Goteborg och Halmstad 

borjade Varberg att invaderas av badgaster. 

Under 1800-talet var skogsbruket i Halland mycket eftersatt p ga de stora 

avverkningarna under 1600- och 1700- talen som -ledde till ett mycket skogsfattigt 

landskap. Aven andra forsorjningsgrenar somjordbruk och havsfiske var eftersatta. 

Ar 1846 upphorde skravasendet, men det var inte forran naringsfrihet genomfordes 1864 

som handeln i stadema markant borjade oka. Ett flertal parti- och lanthandlare tillkom. 

18 96 startade Hugo Gerlach (en av stadens stora industrimagnater) Skandinaviska 

Textilfabriken i Varberg, dar de som inte kunde forsorja sig pa jordbruket fick arbete. 

Dar tillverkades bomullstyger som sedan bereddes och fargades i Storbritannien. 1908 

startades en firma med namnet Svenska Cykeldepoten. Detta var begynnelsen till den 

sedermera kanda fabriken Monark. Ar 1916 beslOt man fran Gunnebo Bruks AB att 

kopa tomtmark for ett traddrageri och linslageri och 1918 startade fabriken. 62 

Ar 1808 byggdes V arbergs forsta fattighus. Det bestod av fyra rum och kok men halften 

av dessa rum var reserverade som klockarbostad. Stadsbranden hosten 1863 ledde till 

katastrofala foljder for fattigvarden. Fattighuset forstordes och man kom huvudsakligen 

att utackordera de behovande pa fattigauktioner. Det byggdes dock snart ett nytt 

fattighus och fattigvardsstyrelsen fick aven ratt att disponera nagra Higenheter i staden. 

Manga torpare och obesuttna som pa ett traditionellt satt inte kunde forsorja sig, valde 

att emigrera. Ar 1879 berattas det fran V arberg att: 

60Hemer, s.392 
6lsveriges st!!.der, s.52 
62sandklef, s.446 
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"noden var fruktansvtlrd bland traktens backstusittare. De fiesta saknar foda, klader ocb arbete 

och nodgas driva omkring och bettla. De arbetsl<>sa och fattiga ar rur manga for att Varbergs 

fattigvardsstyrelse Skulle kunna g<>ra nagot d:J.rat. II 63 

Halland var det landskap i Sverige dar utvandringsprocenten var hogst. I nuvarande 

Varbergs kommun som 1880 bestod av 30 759 invanare utvandrade under en 

tjugoarsperiod, 6005 personer till Amerika.64 

En av de bidragande faktorema till industrialism ens utveckling i V arbergstrakten kan 

sokas i den narliggande forHiggarverksamheten i sjuharadsbygden, vilken utgjordes av 

textila produkter. Aven hamnen i Varberg var nagot som starkt paverkades av 

textilindustrin i Viskadalen. Ett visst motstand mot en eventuell byggnation av 

jarnviigsforbindelse till och fran V arberg fanns framforallt hos somliga av kopmiinnen. 

Men kontakten inat landet ansags sa viktig att man ar 1876 byggde jarnvagsforbindelsen 

mellan Boras-V arberg. 1885 byggdes striickan V arberg-Helsingborg, darefter ar 1888 

striickan mellan Goteborg-Helsingborg. 

V arbergs hamn var liksom manga andra svenska hamnar i ett mycket daligt skick med 

en Iiten trafik. Under 1800-talet borjade forhallandena for handeln foriindras da 

Angbatsaktiebolaget bildades med sate i Halmstad. Bolaget skaffade sig fler fartyg, och 

med de okade lastvolymema viixte tullinkomstema kraftigt. Under denna tid skedde den 

mesta av handeln i kustsjOfart. De importerade varoma var s.k kolonialvaror sasom 

tobak, vin, sprit, kryddor, russin och notter men iiven sadant som sapa, farg, gam, 

viivnader samt maskingods. De viktigaste exportvarorna var ravaror eller insatsvaror 

t.ex gatsten och granit. 

Det som dominerade importen under senare hiilften av 1800-talet var bomull, ull och 

lingam. Mellan aren 1880-1900 kom 73% av Sveriges totala import av lingam via 

Varberg. Liksom i ovriga landet okade mot slutet av 1800-talet inforseln av stenkol 

markant. Genom angkraftens utbredning kunde fabrikema hallas igang oberoende av 

vattenflode och isliiggning, vilket ledde till att industriema nu kunde liiggas dar det var 

mest liimpligt ur handelssynpunkt. Till detta kravdes angkol av god kvalitet fran 

England. 

De vanligaste niiringarna i Halland forutom jordbruket, var bisysslor till jordbruket. Hit 

kan linodling, linberedning och fiske niimnas. Annu sa sent som som 1840-talet bedrevs 

fisket av bonder och detta sasom binaring. Det fanns fortfarande inga yrkesfiskare i 

Halland. Forst under 1860- till 70-talet uppstod en fiskarbefolkning. 

63Hallands historia, s. 470 
64Bemtsson Melin, s. 207-208 
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Stenindustrin var den industri som framforallt bidrog till Varbergs kraftiga expansion. 

1880 var befolkningen i Varberg 2 967, men hade tillar 1900 okat till 6019 personer.65 

Stenindustrin levererade stora kvantiteter hard granit till bl a den beromda romanska 

domkyrkan i Viborg, Danmark. Vid sekelskiftet tillverkades otaliga monument av olika 

slag men aven stora mangder gat-och trottoarsten till lander som Tyskland, Holland och 

Storbritannien. 66 Lite langre in pa 1900-talet kunde inte langre stadens utveckling 

kopplas till stenindustrin utan andra industrier borjade da vaxa frarn.67 

5.2 Folkrorelsearbetet 
Genom urbaniseringen och nya tatortsbildningar forsvann den garnla bygemenskapen 

och storfamiljen. Detta lamnade ett tomrurn och folkrorelserna drog nytta av det genom 

att erbjuda samhorighetskansla och att vara ett forum for fria diskussioner men aven for 

noje och f6rstroelse. Folkrorelserna blev ocksa en form av protestrorelser som 

paverkade samhallsutvecklingen. Emellertid blev de sa smarungom en del av det 

samhalle man sa hart kritiserat. Kritiken kunde riktas mot de sociala forhallanden, 

dryckenskapens forbannelse eller att manniskoma levde ett ogudaktigt liv. Denna kritik 

innebar dock att man sa smarungom kom att komplettera vissa av samhallets 

verksamheter och ansvarsomraden. En motoffentlighet fick ett stOrre utrymme med nya 

varderingar och handlingssatt an vad som gallde i sarnhallet i ovrigt. Det fria ordet och 

all a manniskors lika varde betonades starkt. F orhallandet till stat eller kommun var 

sjalvstandigt men trots detta ej helt oberoende. Folkrorelserna fick karaktiiren av att vara 

en samlad rorelse som arbetade med langsiktiga mal med en eller flera barande ideer 

och som samlar manniskor pa frivillig basis. Malsiittningen ar att paverka och forandra 

samhallet pa ett eller annat satt. 

Vid tiden strax fore och efter sekelskiftet pagick organiserandet av frikyrkoforsarnlingar, 

nykterhetsorganisationer, politiska och fackliga organisationer. Mellan aren 1900-1920 

bildades over 100 lokalforeningar av folkrorelsekaraktar i Varberg.68 

5.2.1 Frikyrkolivet 
Under 1800-talet paverkades Halland av den schartauanska vackelsen med dess 

inomkyrkliga karaktar. Denna rorelses omfattning bromsade med all sannolikhet 

frikyrkornas utbredning i Halland. 

65Historisk statistik, s.62 
66sandklef, s.440-441 
67 Olsson, S-0 , s. 173-188 
68Bemtsson Melin, s. 207-208 
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Aldst bland de frikyrkliga rorelserna i Halland ar baptismen. Den I6rsta 

baptistfOrsamlingen i Sverige bildades i Landa socken den 21 sept. 1848 av sjomannen 

F.O. Nilsson, sedan fern personer hade blivit dopta av en tillkallad pastor fran 

Kopenhamn.69 Nilsson bildade sondagsskolor och nykterhetsforeningar men eftersom 

konventikelplakatet fortfarande g~illde domdes han till utvisning och emigrerade till 

Amerika. 

Konventikelplakatets upphorande 1858 bidrog till vackelserorelsemas snabba framvaxt. 

Hallands Ian paverkades inte i lika · stor omfattning som andra delar av landet och 

forblev frikyrkligt svagt. Den forsta frikyrkoforsamlingen i Varberg var 

Metodistforsamlingen som bildades 1872. Forsamlingen overlat 1888 sin lokal till den 

da nybildade Fralsningsarmen och andaktema holls istilllet i forsamlingens kapell i 

Hunnestad. Missionsforsamlingen bildades 1885 med 61 medlemmar och inte forran ar 

1918 bildades en Baptistf6rsamling. 

5.2.2 Nykterhetsarbetet 
Nykterhetsrorelsen IOGT tick ett mycket tidigt fotfaste i Hallands Ian, med Varberg 

som forsta plats. Ar 1880 hade en Malinitloge med namnet Framat instiftats dar men 

denna loge forsvann ganska snart. Flera forsok gjordes dock att instifta loger i Janet. I 

Hishults socken sag loge nr. 52 Kompassen dagens ljus 1881 och i Kungsbacka fanns 

1882 Kung Ring, men bagge dog ut efter en kort tid. Flera andra forsok gjordes, men 

med samma resultat. 

J.G.Gummesson, bokhandlare fran Helsingborg, blev den forsta att bilda en 

godtemplarloge i Halmstad. Aret var 1882 och namnet blev Standaktig. Under ett besok 

i Laholm grundades ytterligare en loge och sedan begav han sig till V arberg. Dar 

grundades den 25 januari 1883 logen Leon Gambetta.?O 

1898 bildades i Varberg en Blabandsforening. Aven Vitabandet, som var en 

kvinnoorganisation och starkt knuten till fredsfragan, bildades 1908. Dessa bada 

organisationer hade en starkt kristen profilering dit manga troende sokte sig. 

Flera foreningar var vid 1900-talets borjan direkt knutna till vissa yrkesgrupper. I 

Varbergs fanns t ex Jamvagsmannens Helnykterhetsforbund. 

Under seklets borjan skedde en stor expandering av nykterhetsrorelsen och de fyra stora 

ordenssallskapen var 1910 representerade i Varberg. IOGT med logen Leon Gambetta, 

69Hallands historia II; s.686 
70Johansson,W, s.2-3 
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NGTO med Iogen National, TO med Heders!Oftet och slutligen NOV med logen 

Borgen. 

7 juni 1908 bildades Hallands distriktloge av IOGT genom en utbrytning ur Goteborgs 

distriktloge. Hallands distrikt bestod da av 36loger med ca. 2500 medlemmar)l 

5.2.3 Det politiska livet 
I Stockhom vid ett mote ar 1881 formulerades ett program for fackforeningsrorelsen, 

dar malsattningen var att forbattra arbetarnas sociala och ekonomiska situation. 

Genombrottet for facklig verksamhet i Halland kom inte forriin pa 1890-talet. Det var de 

hantverkspraglade yrkesgruppema som forst gick samrnan. En stenhuggarfackforening 

hade bildades ar 1889 i Varberg , men blev kortlivad. Den forst fungerande 

fackforeningen pa orten, avd.86 av Svenska Typografforbundet, bildades 1894. Med ett 

eller nagra ars mellanrum bildades sa smftningom Stenhuggarnas avd. 10, Enskilda 

Jamvagars Stationskarlars fack:llirening och avd. 70 pa V arbergs Mekaniska verkstad. 

1905 bildades Varbergs Manadskarlars fackforening som en underavdelning till 

Svenska Transportarbetarf6rbundet. Medlemsantalet var ar 1906, 4 7 st. Arbetsdagen for 

denna yrkesgrupp omfattade 10 timmar, utom dag fore helg da den var 11 timmar. 

Intressant att notera ar att ungkarlarna i fackforeningen, vilka var 13 stycken till antalet, 

var 8 organiserade nykterister och ingen av dessa hade uteslutits pa grund av bristande 

kontingent, fylleri eller strejkbryteri. 

Varbergs arbetarring bildades ar 1883. Redan aret darpa iindrade den sitt namn till 

Varbergs arbetarforening. Arbetarforeningens stravan var att hoja arbetarnas 

allmanbildning. Det var framforallt radikala liberaler ur medelklassen som 

ursprungligen ledde och organiserade arbetarforeningarna. Dessa roreningar formadde 

dock inte att samla arbetarna utan de organiserade sig istiillet i fackforeningsrorelsen, 

dar debatter och diskussioner i politiska amnen var mer levande.72 Ar 1885 var det bara 

m1gra hundra av Varbergs 3 350 invanare som hade rostratt. Detta var en fraga som kom 

att diskuteras aven av nykterhetsrorelsen. 

1895 bildades Fosterlandska Forbundet i Varberg. Man viinde sig enbart till politiskt 

rostberattigade. I sitt program var man motstandare till den allmanna rostriitten. 

71Folklig kamp ... ,s. 39 
72aemtsson Melin, s. 219 
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Varbergs arbetarkommun bildades 1903 pa initiativ av typografemas fackforening 

tillsammans med de organiserade stenhuggama, murarna ·och mruarna. Forutom fackliga 

fragor togs aven rostrattsfragan upp.73 Samma ar bildades Varbergs Forening for 

kvinnans politiska rostratt. Vid storstrejken 1909 strejkade ca 700 man i Varberg. 

Strejken varade en manad och medforde stora umbaranden for arbetarhemmen. En 

lagavlc':inad kvinnlig industriarbetare tjanade da 1 :60 per dag. Ett kilo smor kostade tva 

kronor och en liter mjolk kostade 14ore. 

Den vaxande medelklassen paverkades alltmer av liberala tankegangar och ar 1906 

bildades Varbergs frisinnade forening som stallde upp i val. Har kom nykterhetsfragan 

att orsaka splittring inom partiet. De som sokte sig till Sveriges liberala parti ar 1923 

var deicke forbudsvanliga. Den fOrbudsvanliga gruppen startade Varbergs Frisinnade 

Folkparti. 11 ar senare gick man samman. 

Det skulle droja tillar 1917 innan bondema fick en egen politisk plattform i Halland da 

en avdelning av Jordbrukarnas Riksforbund bildades i TvMker belaget soder om 

V arberg.74 Jordbrukarnas Riksforbund och Bondeforbundet sammanslogs 1921 och 

blev Centern. 

1917 bildades Varbergs socialdemokratiska vansterforening, efter en splittring dar 

ungdomsklubben och nagra fackfdreningar lamnade Arbetarkommunen i V arberg. Efter 

nagra ar anslc':it sig Vansterforeningen till den kommunistiska intemationella rorelsen. 

Vid kommunalvalet 1918 hade bade kvinnor och man rostditt. Rostratten var lika for 

alia, en manniska- en rost. Efter detta val bestod kommunfullmiiktige av 29 ledamoter 

men ingen av dessa var kvinna.75 

5.3 Varbergs bibliotekshistoria 
Den aldsta folkbiblioteksrorelsen - sockenbiblioteken - var i huvudsak en 

landsbygdsforeteelse. I stadema dominerade istallet de sk.privata lanebiblioteken. I 

Varberg fanns ett sadant bibliotek mellan aren 1830-1850. Detta agdes av J.W. Kleberg 

och P. Bagge. Bestandskataloger trycktes 1836, 1841 och 1850. Kostnaden for att fa 

lana bocker var 6 riksdaler Banco for ett ar eller 4 skilling fOr en dag. Detta bibliotek 

som ar val sammanhallet finns idag pa Varbergs nya bibliotek.76 

73Berntsson Melin, s.219 
74ibid, s.220 
75 Andersson, Karl-Olof s.24l-242 
76Blom, s.367 
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C.A Kind vall, boktryckare och tidningsredaktOr i V arberg, hade ocksa ett bibliotek, 

varover tryckta kataloger utgavs 1862, 1866 och 1872.77 UtOver dessa gjorde aven 

Foreningen for spridande av allman bildning ett forsok att starta ett allmant 

Umebibliotek 1871. Foreningen anholl hos stadsfullmaktige om att fa disponera lokaler i 

stadens radhus, men fick avslag pa sin anhfHlan. Formodligen startades ett bibliotek trots 

avslaget i stadsfullmaktige. Ar 1889 sUilldes en fraga till fullmaktige fran en 

sammanslutning som kallade sig Varbergs bibliotek angaende anslag av 200 kronor for 

ett igangsattande av biblioteket i utbyte mot att staden skulle erhalla bokkatalogen och 

fa utse en revisor. Fragan framstalldes pa foljande satt: 

II Brev till Herrar Stadsfullmaktige. Efter nAgra Ars overksamhet har detta bibliotek Aterigen b~rjat 

anvandas; men enar Arsavgiften blifvit satt sA !Agt som till tva kronor pa det att biblioteket mli i den 

allmanna upplysningens intresse kunna anlitas af sa stort flertal som mojligt af stadens innevanare, eller 

med andra ord vara ett 11folkbibliotek11
, aro tillgangame alltfor otillrackliga att medgifva bibliotekets 

filrsattande i sad ant skick, att det motsvarar allmanhetens kraf pa bildande Hisning. Biblioteket inneMller 

icke endast skonlitteratur, utan afven populart vetenskapliga arbeten, historiska, geografiska m.m. och 

upptager icke mindre an trehundra forfattarnamn, in och utlandska, sasom Afzelius, Geijer, Backstr5m, 

Blanche, Bogh, Em eli Carlen, Dickens, Dumas ... Man fmner salunda att ifnigavarande boksamling utgor 

en god grund, men om biblioteket, som ofvan namnts skall kunna motsvara sin uppgift att bereda 

allmanheten en bildande och kunskapsrik lasning, ar det af noden att, da nya vardefulla arbeten utkomna i 

bokhandeln, sactana inkopas fOr biblioteket... For slidant andamdl, och da vi funnit att sAvlil stads som 

landskommuner annorsUides beviljat medel i detta afseende hemstalla vi diirrned, det Warbergs Herrar 

stadsfullmliktige matte, for det goda andamAI biblioteket afser, eller att for narvarande arbetarbefolkning 

lemna tillgling till bildande liisning ... 1178 

Biblioteket hade vid derma tidpunkt 71 helarsabonnenter och inventerierna bestod av ett 

storre bokskap och 650 band. Varbergs bibliotek erholl arliga anslag fram till 1903 da 

ett utskott hade granskat finanserna och funnit atskilliga brister i dessa. Tveksamheter 

om vilka bibliotekets ratta agama var gjorde att arendet aterremmiterades till 

beredningsutskottet. Varbergs bibliotek beslot att overlamna boksamlingarna till staden 

och 1905 overtog sa Varbergs stad biblioteket och en biblioteksstyrelse valdes.79 

Ur den nya biblioteksstyrelsens protokoll citerar vi: 

25 januari 1905, §2: 11 Styrelsen av stadsfullmaktige far i uppdrag att utarbeta forslag till nya stadgar for 

Varbergs bibliotek och da det tillledning h:.irfur vore onsvart att erMlla kannedom om glillande stadgar 

ilir liknande bibliotek i andra stiider ... 

7 7Folklig kamp, tro och bildning ... , s. 129 
78stadsfullmiiktigeprotokoll1889, 12/12 §9 
79stadfullmaktigeprotokoll 1905, 19/1 §4 
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11 februari 1905, § 1: (biblioteket) ... bar till andamal att genom inkop och utlaning af bocker speciellt 

skonlitteratur och popuHirvetenskapliga arbeten, verka ilir spridande af upplysning och bildning inom 

samMllet. 

§ 4: Bibliotekets inkomster utgoras dels af eventuella anslag och donationer, dels af abonnentemas 

afgifter. Dessa inkomster skola, sedan omkostnadema for bibliotekets skotselaro betackta, anvandas till 

inkop afbocker och tidsskrifter i den man styrelsen sa fmner Himpligt. 

7 december 1905, §1 :Varbergs bibliotek, som ages av Varbergs stad, bar till andamal art genom inMp 

och utlaning af god och bildande litteratur verka ilir spridande af kunskaper och upplysning inom 

sam ballet. 

§8: Rattighet till bok!fm !iger hvarje i Varberg samhalle bofast person, som betalt den stadgade 

arsafgiften. Denna utgores af en krona och beraknas efter kalenderAr. 

I 906, §2 Boeker af osedligt innehAll fa ej till allmi!nheten utlanas. Bibliotekarien fick i uppdrag att 

bestamma, hvilka bocker, som pa detta si!tt sku lie rubriceras. n80 

1905 overtogs aven Arbetarfdreningens bibliotek i stadens ago. Radhuset blev 

stadsbibliotekets fdrsta lokal, men krav hordes att ett bibliotek med en lasesal borde 

finnas i staden. Ur Stadsfullmaktigeprotokoll kan Iasas: 

"Alit kraftigare och besti!mdare Mres fran skilda baiJ tidens losen: Bort med suplifvet bAde ute och i 

hemmen! Afven om det annu icke kan belt och ballet aflagsnas, maste man dock sa mycket som mojligt 

soka begransa detsamma och afleda vanan fran dess fordarfbringande inflytande. Basta med!et i detta 

afseende ar belt sakert att finna di!ruti, att man bereder tillfalle till nagot annat och battre istallet. Bland 

det basta i den vagen torde med vissbet vara en for allmanheten afsedd samlings- och laselokal. F<>r 

lasning skulle finnas hufvudsakligast tidningar och tidskrifter samt i!fven nagot bocker. I nargrfulsande 

rum kunde Varbergs Bibliotek inrymmas, ehuru detta egentligen iir afsett llir hemlan, med undantag ilir 

uppslagsbocker och vissa bokalster ilir dagen, och att ilir sadant andamAI Milas oppet vissa tider i 

veckan."81 

Detta fdrslag mottog inget bifall pga stadsfullmaktiges ekonomiska bekymmer med att 

overta boksamlingen och den ej Iosta lokalfnigan. 

Ar 1912 flyttades biblioteksverksamheten till en gamma! skollokal som modemiserades 

1934. 1927 var utlanen 1,3 Ian per invanare och ar men 1935 hade utlanen okat till5,27 

80varbergs biblioteks protokollsbok 
81 Stadsfullmaktigeprotokoll, 25 /12 1905 
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hm per inv§mare och ar. Ett vardefullt tillskott fick stadsbiblioteket da ABF och IOGT i 

slutet a v 1930-talet overlat sina studiecirkelbibliotek till staden.82 

Arbetarforeningen i Varberg fick 1886 av Stadsfullmaktige ett arsanslag pa 150 kronor 

for att tacka kostnaderna fOr en Hislokal. 

Ar 1 8 98 hildades Varbergs forelasningsforening. Redaktor E.G Torgny och 

skraddarmastare Jean Svensson anholl samma ar om ett anslag av 300 kronor till 

f"orelasningsverksarnhet. Framstallningen bifolls med villkor att 12 forelasningar pr ar 
anordnades.83 For eUisningsforeningen ar fortfarande verksan1 i Varberg. 

82 Blom, s. 367-368 
8 3 Sandklef, s . 4 00 
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Kapitel 6 Leon Gambetta loge nr 342 

. I 

Logen Leon Gambetta framfor sodra ordenshuset, byggt 1885; u.a. 
Foto: Mathilda Ranch I Museet i Varberg 
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6.1 Grundandet 
Logen instiftades 25 januari 1883 av broder Gummesson. I orden invaldes 11 

kandidater. Den fdrsta fragan som upptogs till behandling var vilket namn logen skulle 

ha. 3 forslag inkom, nfunligen: Bergsklippan, Daniel Rantzow samt Gambetta. Med sju 

roster antog man namnet Gambetta.84 2 veckor senare andrades namnet till Leon 

Gambetta, eftersom namnet Gambetta redan var upptaget. av en annan loge. 85 

Vid logens tredje mOte, den 28 januari bildades finans-,sjuk- och en besokskommitte. 

Vid det femte motet hade nu logen vuxit till 41 medlemmar, darav 7 kvinnor. De fiesta 

medlemmarna var hantverkare sasom skraddare, malare, tunnbindare och snickare men 

med tiden blev aven yrkeskategorier som handlare, folkskollarare och en kyrkoherde 

delaktiga i logens arbete. Logen beslutade att en intradesavgift pa 1 krona skulle 

erHiggas samt 50 ore per kvartal, vidare skulle ett ohyfsat ordbruk inom logen bestraffas 

med boter pa 1 krona. 86 Lokalfragan diskuterades flitigt under de forsta motena och 

den 1 april beslutades att man skulle tillsatta en byggnadskommitte. Denna kommitte 

ansvarade for insamling av medel till byggnationen samt ovriga praktiska fragor som 

gallde byggandet av ett ordenshus. Pengar insamlades, ett banklan togs, tillsammans 

hade man da 10 000 kronor vilket ordenshuset kom att kosta. Den 1 november 1885 

invigdes, med pampa och stat, ordenshuset som logen Leon Gambetta tillsammans med 

logen Halland gemensamt skulle nyttja. Invigningstalet holls av chefen for den 

Malinska orden i Sverige, A.H. Berg. 87 

·6.2 lntagningsritual 
Logemotenas ritual hade en tydlig religios pragel. Ett logemote skulle besta av foljande: 

En begynnelsecermoni, som inleddes med psalmsang och bon. Darefter borjade sjalva 

foreningsmotet, med tillsattande av tjansteman, upprop, rapporter om kandidater, 

kandidaters provning och votering. 

Darefter foljde intagningscermonien. Enligt ritual fOr Grundloges inleddes cermonien 

med fOljande fragor: Tror Ni pa en Allsmaktig Gud pa bibelns lara? Kandidaten svarar: 

Ja. 

Vill Ni lyda denna Ordens lagar, da vi forsakra Eder, att intet star i strid med eder pligt 

som god medborgare och kristen? 

84Protokollsbok, 1883-1886, s.1 
85Leon Gambetta (1838-1882) var en fransk politiker och advokat som var medlem av 1870-Ars 
forsvarsregering. Han Jamnade det av Tyskland belligrade Paris i en luftballong och kunde organisera 
forsvaret mot tyskama utanfor staden. Han blev senare ledare tor republikanema. Gambetta var 
sakerligen en hjalte ilir manga. Darav namnets popularitet. 
86protokollsbok, 1883-1886, s.7-8 
87Norra Hallands Tidning Westkusten, 4 nov. 1885, se bilaga 1 
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Kandidaten svarar: Ja. 

Vi dare sti:illdes fragor om tidigare medlemsskap i andra foreningar. A vgift erlades. 

Ovriga medlemmar har befunnit sig i ett angransande rum och man signalerar nu med en 

knackning att de far komma in i rummet. 

Darefter foljer psalmsang och den nye medlemmen balsas valkommen. Tal halles, om 

vikten av att gora ett gott nykterhetsarbete och medlemmen skriver under en 

forbindelse. Nu sjungs foljande sang: 

A vhallslOftet rna du gifva 

och det all tid Mila fast, 

rna du riktigt lOs nu blifva 

fran den onda dryckeslast. 

Underskrif, underskrifl 

A vhallslOftet underskrifl o.sv. 

Darefter fOljer bon, sang och tal. Den nye medlemmen iklades nu regaliema. Ett 

lOsenord viskas i orat. Detta losenord skulle vid varje mote viskas i dorrvaktens ora vid 

ingfmgen till logehuset. Till sist lastes medlemmens skyldigheter och rattigheter upp. 

Ritualen avslutades med psalmsang. Darefter atergick man till protokollet. Kungorelser 

och rapporter fran kommitteer Histes upp. Anklagelser for brott mot forbindelser 

behandlades. Avgifter erlades. Bordlagda fragor, nya arenden, ansokningar till hogre 

grader, tal, deklamationer och halsningar behandlades. Sist foljde en avslutningscermoni 

med psalmsang. 88 

6.3 Kvinnans roll 
Formellt var kvinnor och manjamnstallda inom godtemplarrorelsen med rattighet att bli 

vald till tjansteman, bada hade rostratt och mojlighet att deltaga i diskussioner. Trots 

detta stalls 1888 fragan tilllogen: II Hvad ar orsaken till att sa manga har emot att darner 

hava rattighet att inga i Godtemplarorden. n89Svaret blev " ... den eller de personer som 

klandrar detta, ar att skyla sin egen svaghet. n90 

Logen stallde sig redan fran borjan positiv till kvinnans intrade och fragor vacktes hur 

man skulle medverka till att fler kvinnor blev medlemmar. Ett av forslagen blev att 

kvinnor skulle fa tjanstgora som tjansteman nar nya kvinnor cermoniellt skulle 

install eras. K vinnoma uppmanades att mer aktivt deltaga pa moten och att mangrant 

infinna sig. Den traditionella kvinnorollen gjorde det sakert svart och nastintill omojligt 

fOr gifta kvinnor med barn att deltaga i logens arbete fullt ut. Logemotena som agde rum 

88Ritual ilir grundloges ... , s. 2-I2 
89Protokollsbok, I886-I890, s. 90 
90ibid, s. I 0 I 
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en gang i veckan kunde paga lfmgt inpa natten. Darutover kom gradmoten, foredrag, 

sangkor, diskussionsmoten, fester och utflylcter. 

Trots kvinnans mojlighet till hogre befattningar inom logen, kan vi av protokollen inte 

finna att nagra kvinnor nadde hogre befattningar. Daremot ar kvinnoma de som 

dominerar de olika kommitteema t ex. sjuk- och besokskommitteer. Sakerligen var 

ocksa kvinnoma de som anordnade basarer och paketauktioner for att samla in pengar 

till logens verksamhet. 

Art kvinnan av logen Gambetta ansags som en fullvardig medlem som kunde ansvara 

for sig sjalv, kan vi se i ett protokoll dar en make begar uttdide ur logen for sin fru. 

Detta godkandes ej av medlemmama. 91 

Inom logen ansag man att kvinnan battre kunde arbeta .for nykterheten an mannen.92 

Detta kan ju vara ett uttryck for att kvinnan skulle paverka man och barn i hemmet, till 

att leva ett nyktert Iiv. Svarare var det kanske for mannen, med harda arbetsvillkor att 

sta emot arbetskamraternas patryckningar att bryta sitt nykterhetslOfte. 

Brott mot nykterhetslOftet var lika stort vare sig det var en man eller kvinna som foil. I 

ett protokoll fnin ar 1900, laser vi : " ... ar det stOrre brott mot nykterhetslOftet for en 

broder som serverar rusdrycker an en syster"?93 Svaret blev art brottet ar lika stort. 

Nagra diskussioner om kvinnans stallning i samhallet bar vi inte funnit i protokollen. 

Den enda fraga som beror kvinnans rattigheter ar fOljande fniga som stalldes av en 

syster: ''Blir manskligheten lyckligare om kvinnan far medborgarri:ittigheter, likstallda 

med mannen. Diskussionen fick utgora svar pa fragan."94 

6.4 Verksamhet, kommitteer och fester 
Art vara medlem i Gambetta innebar att en stor del av fritiden upptogs av logelivet. 

Detta var naturligtvis ett bra och effektivt si:itt art halla sig undan daligt sallskap och 

alkoholens frestelser. 

Forutom logemoten, gradmoten och diskussionsklubbar togs alla tillflillen nar det gallde 

art ordna fester. Dels vid de stora hogtidema som jul, pask och midsommar, dels vid 

andra tillfallen som till exempel invigningar av standar eller vid jubileer. Man ordnade 

aven en festlighet for art muntra upp en nedstamd broder. Utflykter ordnades 

sommartid, man begav sig ut pa batutflykter och tagresor, till Goteborg, Halmstad eller 

Falkenberg, s.k. lustresor. Ofta besoktes da nagon annan loge, for gemensam samvaro 

91 Protokollsbok, 1890-1894, s.47 
92Protokollsbok, 1899-1903, s.35 
93ibid, s. 112 
94protokollsbok, 1920-1925, s. 13 
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med foredrag och diskussioner. Man deltog aven 1 medlemmarnas mer privata 

angelagenheter sasom brollop och begravningar. 

Sang och musik var redan tidigt viktiga inslag i Gambettas verksamhet. Forutom den 

psalmsang som forekom vid varje mote och som ingick i ritualen forekom det aven 

sanginslag under logemotena. Svenska folksanger sjongs under ackompanjemang av en 

tramporgel man kopte in till logen. Onskemal om att bilda en kor dyker ofta upp i 

protokollen och det gjordes aven lyckade forsok att bilda en sadan. 

En massingsorkester startades under Gambettas forsta ar, den bested av esskometter, 

bastuba, tenortuba och en trumpet. Om orkestems forsta framtradande vid en arsfest, 

kan vi lasa f'oljande:" ... och musik hora sig for forsta gangen som pa sa kort tid har 

kunnat lara sig att blasa, heder at deras ihardighet. Tackar och onskar att dess ihardighet 

blir lika stor i framtiden alia ser vi dess langtan stravande mot malet- att kunna bidraga 

till medlemmamas sammanhallning och nojet att bora dom."95 Att det inte riktigt rackte 

till med enbart ihardighet for en orkester som ville lata bra, forstar vi nar logen tva 

veckor senare anstaller en instruktor for att leda och hjalpa orkestem. 

Vid varje logemote forekom det nagot foredrag eller tal. Man kunde lasa hogt ur 

Reformatorn eller nagon annan nykterhetsskrift, nagot prosastycke eller vers. Forutom 

sina slutna logemoten med foredrag boll Gambetta aven offentliga fdredrag. !bland kom 

nagon utsocknes talare fran distriktet eller nagon mer langvaga talare som logen 

betalade resa och uppehalle for. Forslag kom ofta fran dessa talare om mojligheter att 

besoka V arb erg. 

Emellanat kunde man anordna enbart underhatlande verksamheter for medlemmama: 

humoristisk, musikalisk underhallning och familjefester. En teatergrupp startades sa 

smaningom. Diskussionsmoten tillsammans med nagon annan loge, skriv- och 

rakneskola, Hisecirklar(l901), nykterhetscafe(1898)och studiecirklar i olika former var 

ocksa inslag i logen Gambettas liv. 1920 diskuterades vilka folknojen som ar de basta. 

Logen beslot att bilda en vandrareforening.96 En cykelgrupp bildades aven for agitation 

pa landsbygden. 97 Gambettas agitation pa landbygden gav rik frukt och 1 0 

nykterhetsloger runt omkring Varberg bildades.9S 

95Protokollsbok, 1883-1886, s. 61 
96Protokollsbok, 1920-1925, s. 32 
97ibid, s. 161 
98Minnesskrift ... , s. l4 
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Det sociala skyddsnatet under denna tid var i stort sett obefintligt. Har tog logen tog da 

ett kollektivt ansvar for sina medlemrnar. Man bildade sjukkassor och inforde 

olycksfalls:forsakringar. En sjukkommitte bildades, som redan namnts, vars uppgift 

bestod i att besoka sjuka medlemmar och att samla in pengar till dessa. A. ven vid 

dodsfall kunde logen trada in och hjalpa de kvarlevande med ekonomiskt bidrag. 

Att det var viktigt att hjalpa andra medlemmar i rorelsen kan vi se av de insamlingar 

som gjordes. Insamlingar till andra delar av landet fdrekom. Till strejkande godtemplare 

i Norrland, fattiga godtemplarfamiljer och handikappade medlemmar kunde man ge 

stOd. Man var solidariska mot varandra. 

Inga insamlingar gjordes till icke medlemmar i godtemplarrorelsen under logens forsta 

40 ar, :forutorn till fattiga barn i Varberg. I borjan av 1920-talet gjordes insamlingar via 

Iotterier till hungrande i Ryssland.99 

Gambetta hade periodvis en ungdomsloge. Denna var oppen for barn mellan 5-16 ih. 

Inga nykterhetsloften kravdes av barnen, dessa skulle erbjudas undervisning i nyttiga 

amnen och alkohologi. "Medlemmarna Uirdes att parlamentariskt skota 

motesforhandlingarna, men framforallt gav intendenten de unga en grundlig lardom om 

rusdrycksbrukets inverkan pa miinniskan, varom holls anforanden och lektioner, ofta 

belysta med ljusbilder. 11 I 00 

Fragor sHilldes i logen hur nykterhetsarbetet skulle hallas vid liv hos ungdomen. 

Medlemmama enades om att en reformation av Godtemplarorden var nodvandig, och 

art ett bildande av en avdelning av undomsfOrbundet Godtemplarorden agde rum. Att 

halla den politiska diskussionen vid liv i ungdomslogen tyckte en talare var nodvandigt 

:for att ungdornarna skulle stanna kvar inom orden, medan en annan talare ansag att om 

politiska diskussioner infors skulle detta bar a leda till strid och kiv .10 I Ungdomslogen 

skulle dock ej konkurrera med skolan. En broder ansag att "ungdomslogerna inte var till 

!or att uppfostra praktiga och goda mi:inniskor, detta lag inom skolans omrade och med 

den var det inte meningen att ungdomslogerna skulle uppta konkurrens. Logens arbete 

var for att sakra, bibehalla medlemmar for Godtemplarorden och intressera dem for 

nykterhetssaken." 102 Att sluta svara var en av de manga malsattningarna for 

ungdomslogen, huvudmalet for orden var ju upplysning och bildning.l03 

99Protokollsbok, 1920-1925, s. 192 
1 OOMinnesskrift ... , s.l6 
lOlprotokoilsbok, I907-19IO, s.22 
1 02jbid, s. 272 
1 03ibid, s. I 77 
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6.5 Diskussioner 
Vid varje sanunankomst diskuterades nagon fraga av vikt. Framforallt diskuterades 

nykterhetsfragor, men sa smaningom kom aven andra politiska och samhalleliga 

aspekter in i diskussionerna. Vad var da lampligt att diskutera? Fragan stalldes av en 

broder: " Vad tar vi tala om pa logemotene?" Fragan besvarades: " ... vi far tala om vad 

vi vill endast det ej avhandlar socialistiska eller omkullkastande saker."104 "Huruvida 

logemedlem far yttra sig mer an tva ganger i en och samma fragga, forty sa star dar i 

kontsitjon heller om dar skal vara som dat ar att medlem far yttra sig sa myke han vii." 

Logen beslot att ingen medlem tar yttra sig i en fraga mer an tva ganger .lOS 

Manga fragor blev bordlagda efter langa diskussioner och aterkom med regelbundenhet 

men nagra beslut togs aldrig. 

Vi formodar att logen tillhorde den malinska grenen av IOGT, ett portratt av Malin 

koptes namligen in till logelokalen och det var den malinska ordenschefen som invigde 

ordenshuset 1885. Ingen diskussion angaende splittringen centralt mellan maliniter och 

hickmaniter kan aterfinnas i protokollen. Daremot diskuterades skillnaden mellan 

Godtemplare och Nationaltemplare, som aven de hade upprattat loge i V arberg. 

Skillnaden dem emellan bestod enligt logen Gambetta av att Godtemplarorden var en 

internationell rorelse med valspraket: Varlden vart fait. Medan Nationaltemplarna hade 

ett mer nationellt synsatt pa nykterhetsarbetet, namligen: Sverige at svenskarna.I 06 

Vad ar religionsfriheten? var en fraga som stalldes tilllogen och fick till svar:" ... sa att 

var och en ager bruka den efter sin overtygelse."107 

Fragan om halsoliv och mathallning behandlades pa ett logemote 1915. "Om den friska 

luften: Man hailer som bekant att de vilda djuren ej ar sjuka, och varfor aro de ej det, 

enligt var mening ar det darfor att de far frisk luft. Maten, af vilka ar den meningen, att 

det gor detsamma vad jag ager, hufvudsaken jag f'ar ner sa mycket som mojligt man 

nastan sa att saga skoljer ner maten. Detta ar ocksa fel skall vatten fdrtaras sa skall det 

vara emellan maltiderna, och da skall det vara kokt. 

Af lik delar som vi forstar, kommer ju en hel del fran kon detta djur som star instiingt 

nastan hela aret, och genom en onaturlig utfodring, blir tvingat att afgiva stora 

kvantiteter mjolk, ett sadant djur kan naturligtvis inte vara friskt, detta sager sig ju sjalf. 

Utan bor frukt vara den foda som skall ersatta den foda jag nyss talade om, 

1 04Protokollsbok, 1883-1886, s. 112 
1 05Protokollsbok, 1886- 1890, s. 68 
1 06Protokollsbok, 1899-1903, s.40 
1 07Protokollsbok, 1883-1886,s.112 
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vegetarismen och nykterhetsrorelsen gar hand i hand, och de ar dartill till stort gagn :for 

nykterhetssaken, da en alkoholist blir vegetarian, for da vill han under inga 

omstandigheter hafva alkohol. Talaren manade dock sarntliga att anvanda sa mycket sol 

och luft som mojligt, da dessa saker ej kosta nagonting."I08 

6.5.1. Nykterhetsfragan 
Nykterhetsfnigan inom logen kom till en borjan att handla om individens forhallande 

till alkoholen. Med tiden vaxte den till att omfatta aven det samhalleliga perspektivet. 

Synen pa alkoholen och individen utvidgades i debatten. Fragor som diskuterades kunde 

galla t ex "Hvem bar gjort storsta skadan, ruset, krutet eller tungan?"l09 Logen kom 

fram till art ruset ar det som gor stOrst skada. 

Med tiden uppUickte man att det inte var tillrackligt med upplysning om alkoholens 

konsekvenser utan att man genom politisk paverkan kunde astadkomma mer, dels 

genom t ex inlamnande av skrivelser till stadsfullmaktige eller genom art fa in egna 

kandidater i bade lokala organ som i riksdagen. 1895 lagfastes att stadsfullmaktige 

skulle horas fore beslut om utskankningstillstand. Detta innebar i princip ert kommunalt 

veto i fragan.liO Logen protesterade darfor mot utskankningsmojlighet pa sondagama 

genom art skicka skrivelser till stadsfullmaktige. 

En broder stall de en fraga: "Ar det sant art rusdrycker aldrig gagnat utan i stallet skadat 

vad ar orsaken att vara styrande eller maktegande amnar tillata art tillvarka rusdrycker?" 

Svaret blev art de maktagande har sin fortjanst av tillverkningen. Man upplyste aven att 

manga ej har klart for sig bur rusdryckerna skadar. 1Il Enighet inom logen radde vad 

g~illde fragan om att staden skulle overta sprithanteringen.112 

Logens kamfraga, alkoholen och dess effekter, diskuterades flitigt och ofta. Efter en 

livlig debart angaende godtemplarnas mal, enades man omkring fOljande: "... alit 

rusdryckandes utrotning eller med andra ord Kung Alkohols utdrivande ur landet och 

varlden".113 Ett annat exempel pa derta ar fragan av en broder "Hvilken af dessa 

Iefvande organismer sanker sig mest under sin natur, Menniskan eller djuret?" Fn1gan 

upptogs till behandling, och man kom frarn till att manniskan var den som mest sanker 

sig under sin natur. 114 

1 08protokollsbok, 1910-15, s. 365 
1 09jbid, s. 49 
llOMaiander, band IV, s.244 
Ill Protokollsbok, 1886-1890, s. 262 
1 12protokollsbok, 1899-1903, s. 44 
113protokollsbok, 1883-1886, s. 71 
114protolkollsbok, 1899-1903, s.81 
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Infor storhelger uppmuntrades medlemmarna att sta fast och inte lata sig overtalas till att 

bli lOftesbrytare. Diskussioner om vilka drycker som var. tillatna for en godtemplare att 

dricka var ofta forekommande. Nya olsorter dok kontinuerligt upp pa marknaden: julol, 

godtemplarol, iskalledricka osv. Man beslutade da att alia maltdrycker, forutom 

svagdricka, skulle forbjudas. Svagdrickan visade sig efter ett tag trots alit innehalla en 

viss procent alkohol och aven den blev forbjuden. 

Oron var star has medlemmarna att de av misstag skulle dricka nagon alkoholhaltig 

dryck. Man uppmanade darfor varandra att inte dricka det man inte visste vad det var. 

En logebroder hade ramlat ner fran en stege och forlorat medvetande. Arbetskamratema 

gav honom da lite sprit for att vacka honom. Detta anmaldes till logen och man 

beslutade att brodern ej skulle bli utesluten pa grund av lOftesbrott, eftersom han ej var 

vid medvetande nar brottet skedde. Samre gick det da for den broder som hade tagit lite 

sprit nar han var sangliggande i feber. Detta var ej tillatet eftersom det ej var ordinerat 

av en lakare, och han tilldelades en vaming. 

Logens mal var att Iata nykterhetsfragan genomsyra medlemmarnas liv, bade privat och 

i arbetslivet. Medlet for att uppna detta mal blev att ha kontroll over medlemmarna. De 

skulle t ex ej medverka sam vardar vid brollop och begravningar dar det serverades 

alkoholhaltiga drycker. Detta ansags sam ett brott mot nykterhetslOftet. 

Fragan:"Ar det till nytta for nykterhetssaken, redlighetssaken att soka fa forbud mot 

kvinnans anvandande till servering i spirituosa- och ollokaler", besvarades enhalligt med 

ja. 115 Forsok gjordes for detta syfte att astadkomma lagbestammelser och forsok 

gjordes att paverka nykterhetsrorelsens representanter i det att de skulle vacka motioner 

i fragan. 

Forklaringar till fattigdom och okunnighet soktes i dryckenskapen. Ett exempel pa detta 

ar fragan: " A.r dryckenskapen orsaken till fattigdom och okunnighet eller ar okunnighet 

orsaken till dryckenskap och fattigdom. "116 Efter de batt enades man om att det kan 

finnas andra orsaker till fattigdom och okunnighet an dryckenskap, men i de fiesta fall 

var dryckenskapen den egentliga orsaken. 

Kunde en svag karaktar vara den enda orsaken till att nykterhetslOftet brots? 

Meningama var delade i logen Gambetta. Beslutet blev anda att : orsakema kan vara av 

115Protokollsbok, 1889-1903, s.50 
116protokollsbok, 1893-1899, s.l94 
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annan art an svag karaktar. 117 Detta kan visa pa att logen sag att yttre orsaker som t ex 

bard arbetsmiljo och druiga sociala forhiHlanden kunde vara en grogrund for 

alkoholmissbruk. 

For att starka logen och vinna gehor i samhallet for nykterhetssaken, diskuterade man 

olika strategier. 11 Man skulle lagga an pa prasterskapet och tidningspressen samt ovrige 

framstaende larare och myndigheter i samhallet for att na detta mal, och att 

godtemplarna sjelva arbeta med harmoni och omsorg, var och en i sin man. 11 118 

Logen diskuterade andra vagar for att oka sitt anseende. Fragan togs upp till behandling 

och 11 
••• efter en lang diskussion beslOt att hilda en valgorenhetskassa hvars medel skulle 

anvandas efter basta formaga till valgorande andamal, logen beslOt och for detta 

andamal att skaffa en sparbossa som skulle hanga vid dorren." I 19 Pengar skulle aven 

sam las in vid fester. A v dessa insamlade medel skulle halften ga till bespisning av 

fattiga barn och resten till bekladning av fattiga barn. Att noden var stor , kan vi se av 

foljande exempel: Ar 1868 hade bokhandlare och ordforanden i fattigvardsstyrelsen 

C.A.Kindvall motionerat stadsfullmaktige om uppforande av en ny 

fattigvardsinrattning. 11 Han hanvisade till de ofta mindervardiga eller rent av omanskliga 

forhallanden under vilket de fattiga gamla och sjuka maste provisoriskt utackorderas 

eller t.o.m. bort auktioneras." Trots Kind valls fomyade motion i stadsfullmaktige tick 

man in get beslut om nybyggnad av fattigvardsinrattningen forriin ar 1897, sedan 

Varbergs Sparbank anslagit 35.000 kronor ar 1892.120 Om dessa forsok, att genom 

valgorenhet, starka logens anseende lyckades, finner vi ej i protokollen, men vi kan anta 

att sa var fallet. 

Logen diskuterade aven hur man skulle begransa alkoholkonsumtionen. Man stallde sig 

fragan om en hojning av literpriset pa briinnvin kunde fa en gynnsam effekt. Detta var 

man positivt installd till, dock med en liten majoritet, 12 for och 10 emot. 

I protokoll fran 1906 kan vi se att man var vaksam pa nykterhetsfragoma allmant ute i 

samhallet. Man forvissade sig om att lagfdrfattningar om rusdrycker fanns uppsatta i 

skolsalarna. Diskussioner fdrdes om ordnande av en varme och vantestuga i hamnen for 

hamnarbetama. " Sasom det nu ar der di under daligt vader kunna inga och der di kunde 

intaga sina maltider. Och ansag for sin del att om en dylik byggnad funnes att tillga der 

nere och der tidningar och bocker funnes att idka mycket vore gjort for att minska 

117 Protokollsbok, 1899-1903, s.l 04 
118Protokollsbok, 1883-I 886, s. I 06 
ll9Protokollsbok, 1886-1890, s.97 
120Hemer, s. 401 
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besoken pa krogen."l2l Uttalande gjordes till nykterhetsvannemas representanter 

kommunalfullmaktige att de borde gora vad dom kunde fOr att fa saken genomfdrd. 

Fragan om anvandning av tobak var fdrenligt med nykterhetslOftet, diskuterades i logen 

" ... bor ej en Godtemplare afsaga sig bruket aftobak? Logen ansag det vara en osed som 

bor motarbetas, i synnerhet bor ungdomen varnas fOr att borja med tobaksbruket, fdr 

erfarenheten hade visat att om di en gang bar hemfallit at denna last, ar det omojligt att 

vanja sig af med denna." 122 Beslut togs aven att krava av handlarna att ej salja tobak till 

minderariga. Man vidholl detta utifran att tobaksfragan "... gar hand i hand med 

alkohalfragan." 123 

1908 dok fragor om Iokalt veto och om ett fdrbudsparti upp i protokollen. Logen stall de 

sig tveksamma mot ett fdrbudsparti, flera nykterhetsgrupper fanns redan med i 

riksdagen. Daremot ansag man att staten skulle overta all fdrsaljning av alkohol. 

Rusdrycksskatter var man dock tveksam infdr. Detta skulle innebara att malet for Iogens 

verksarnhet, det totala rusdrycksfdrbudet skulle hindras av skattemas eventuella positiva 

effekter fdr samhallet. 

1909 diskuterades om det nya valsattet skulle gagna nykterhetssaken. "Fran visst hall 

ansags att nykterhetssaken kunde dra nytta av valsattet. Fler skulle kanske rosta pa 

socialdemokratema." Fran ett annat hall ansag man att genom de skarpa politiska 

prutigrupperingarna som fdljer det proportionella valsattet, kommer nykterhetsfolkets 

speciella onskemal icke med sadan kraft som nu gora sig gallande. Trodde aven att 

nykterhetsrorelsen skulle vinna fdrdelar om den bekande politisk Hirg. Alia delade dock 

ej den synen.124 

n_Ar vi rustade, att mottaga det angrepp som snart ar att vanta fran nykterhets:fientligt 

hall? Svaret blev: ja det aro vi nu och hoppades kunde annu en tid bibehalla 

spritfdrbudet." 125 Logen trodde att fdrbudet skulle vacka fdrbittring pa grund av de Iaga 

spritinkomstema, men ansag att bade poliskostnadema och fattigvardsavgiften skulle 

aven de minska. 

Aven fnigor som berorde alkolmissbruket diskuterades. Vad ar en alkoholist? Logen 

antog enhalligt fdljande resolution: 

121 Protokollsbok, 1904-1910, s.15 
122jbid, s. 21 
123ibid, s. 172 
124ibid, s.193 
125ibid, s. 276 
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11 Med alkoholist menas: Nar en person har intagit sa pass mycket rusdryck att nagot af 

hans sjalsfordodenheter lider daraf. Och da enligt flera larda forskares sakra omdomme 

kan en Iiten dosis alkohai af endast 6 gram dagligen, eller lika mycket alkohal som fi.oos 

i en matskad konjak visa rubbningar i omdomesformagan o.d alltsa da en sa ringa 

kvantitet alkohal kan skada en frisk kropp kan det vel icke finnas nagon som anvander 

rusdryck utan att vara alkoholist.nl26 

Protokollen visar ibland pa att historiska tillbakablickar pa nykterhetsarbetet gjordes pa 

logemotena. Analysen av det egna arbetet pekar at det hallet att nykterhetsarbetet nar 

bast resultat genom den paverkan av de egna politikema i stadsfullmaktige och riksdag 

man lyckats gora. "Ser tillbaka pa nykterhetsarbetet sa drog man slutsatsen att fOr att fa 

ett rusdrycksforbud sa maste man fora ett intensivt arbete i riksdagen for att paverka 

riksdagsmannen." 127 Efter valet 19 I 1, diskuterades nykterhetfolkets insats mycket 

livligt. "Partierna agna ej sa stort intresse av nykterhetsfragan som av egna partifragor. 

Ville man soka att fa en varklig nykterhetsvanlig kandidat finge man ej vanta sig att 

finna den bland hogem eller de liberala. Den enda kandidat som man kunde lita uppa 

vore en socialdemokratisk emedan det fodrades av en sadan att klart framlade sin 

stallning till nykterhetsfragan. "Motesdeltagama uppmanades att de som hade politisk 

rostratt skulle betala sin skatt for att ej ga miste om denna rattighet. Logen anordade ett 

offentligt mote for att "... fa klargjort nykterhetsfolkets stallning gentemot 

lakaresallskapets uttalande och den Brattska linjen."l28 

"Brattsystemet, motbokssystemet, ett system for restriktioner fOr inkop av sprit och 

vin, grundat pa ett forslag av Ivan Bratt och infort stegvis under rorsta varldskriget; 

avskaffat 1955. Bratts reformprogram inneholl 3 punkter: avskaffande av privata 

vinstintressen i alkoholhanteringen, oppen nykterhetsvard sarnt individuell 

forsaljningskontroll."l29 

1913 diskuterades hur nykterhetssaken behandlades i stadsfullmaktige. Kritik riktades 

mot de egna kandidatema och man upplevde fullmaktige som ett hinder 1 

nykterhetssaken. Det lokala vetot (kommunema skulle ta egna beslut 

utskankningsarenden) diskuterades. Nagon enhetlig syn pa fragan ger inte protokollen. 

"Eftersom tiden har gatt frarnat sa har det ju andrats fran husbehovsbraooing till 

statsbranning, fran enskild forsaljning till bolagsforsaljning, sa har vi tart systemet for 

126Protokollsbok, 1904-1910, s.J53 
127Protokollsbok, 1910-1915, s. 77 
128ibid, s. 239 
129Nationalencyklopedin, band III, s. 287 
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brannvinshanteringen. Vidare har nu forsaljningen overfcirdts sa att detta sker for statens 

rakning. Bla som vi fatt har vi ju nykterhetskom.mitten. Denna som efter vad vi hal tat 

oss fram, skulle till nasta ars riksdag framkomma, med motion om lokalt veto, och 

diverse restricktioner om forsaljningen till ex. om Vi hade lokalt veto i Warberg, vi da 

icke, om ex. om Falkenberg icke hade. Vida kunde befara att genom denna stad erhalla 

spritdrycker, for sin del ansag talaren att lokalt veto inte var bra, utan att genom den 

agitation som kom att bedrifvas, vAra organisationer kommer att skadas, Det ar nar

turlitvis inte meningen att en del av Sverige skall vara nyktert utan det ar meningen 

hela. En annan broder daremot tyckte det var bra med lokalt veto." 130 

Logen Gambetta var kritisk mot Brattsystemet eftersom det stred mot det totala 

rusdrycksforbudet.l31 

"Detta bekraftas av till Nykterhetsnamnden inlamnad polisrapport .... 75 

personer fran Varberg blivit botfallda for fylleri under tiden fran den 19 januari till arets 

slut. Ar 1918 botfalldes endast 22 personer frAn V arberg. Enligt namndens mening beror 

detta till stor del pa spritransoneringamas storlek, som gor, att overlatelse av sprit 

forekommer i avsevard utstrackning. Pa en del av stadens s.k. nykterhetscafeer 

forekomma annu, trots nykterhetsnamndens och · Polismyndighetens atgarder, 

smygsuperi. Under det senaste halvaret har nagra personer blivit botfallda for det de 

fortart spritdrycker a namnda kafeer. Namnden har under Aret haft starka misstankar att 

lOnnbranning bedrives inom staden."l32 

En medlem i logen uteslOts pa grund av innehav av motbok, mannen hade kept sprit i 

Falkenberg men ej druckit nagot.l33 

Vid 1922 ars forbudsrostning hade Varberg det hogsta procentantalet ja-roster bland 

staderna i Halland (43%). Halland var det landskap efter Stockholm och Malmo som var 

ur forbudssynpunk:t lagst med endast 25% ja- roster.l34 

130Protokollsbok 1910- 15, s. 368 
13libid, s. 105 
132Nykterhetsnamndens brev till stadsfullml!.ktige, januari 1921 
133Protokollsbok, 1925-1926, s. 233 
134Hallands historia, s.940 
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6.5.2 Rostratt och politik 
Rattighet att delta i andrakammarvalen enligt 1866 ars riksdagsordning hade endast 

manliga medborgare med kommunal rostratt som hade en taxerad inkomst av lagst 800 

kronor. Detta innebar att endast 6% av landets totala befolkning eller drygt 20% av 

mannen over 21 ar hade rostratt till andra kammaren. K vinnan daremot hade ingen 

rostratt. Andelen rostberattigade blev uppenbart beroende av konjunkturen. Detta 

godtycke vackte sarskilt stort missnoje.I35 

Kommunal rostratt grundades pa skattelangden. Ju hogre inkomst, desto fler rostandelar 

tilldelades. Detta fick till fdljd att valbargade personer kunde fa manga rostandelar. 1904 

var 16,7% av den vuxna befolkningen kommunalt rostberattigade. Inte fdrran ar 1909 

kom en andring till stand. Aven da gallandes endast man, men man hojde aldergransen 

till 24 ar. Daremot sa kravdes inte nagon inkomst eller nagot formogenhetsbelopp. 1918 

infordes allman och lika rostratt for kvinnor och man. 136 

Rostrattsforeningen var en folkrorelse som organiserade en landsomfattande kamp 

under liberal ledning ar 1886-1900 fdr den allmanna och lika rostratten. Denna rorelse 

verkade aven i Varberg och fragan diskuterades inom logen Gambetta. Skulle en 

godtemplare engagera sig i rostrattskampen? Logen Gambetta beslOt att "Godtemplare i 

Varberg, skall soka att verka hvad i hvars och ens fdrmaga star att :fa saken 

genomdrifven."I37 Man var salunda positivt installd till ett engagemang i fragan. Vid 

nasta mote klargjordes logens instiillning till fragan, dar man uttalade sig : "Att 

Godtemplare i Varberg ej skall soka i hvar och ens fdrmaga utan att den sa vill kan han 

gema fa tillhora rostrattsforeningen." Log en var aven positiv till att utlana sin lokal till 

rostrattsfdreningen.138 Stadsfullmaktige nekade daremot rostrattsilireningens onskemal 

om utlaning av kommunens lokaler till moten.139 Pa centralt M.ll hade man visat sitt 

missnoje mot logemas politiska agerande genom deras delaktighet i t ex 

demonstrationer. 1891 deltog Gambetta i fdrsta-maj demonstration men under en 

nykterhetsparo11. Aret darpa beslot man att ej deltaga och 1893 fdrlades 

demonstrationen till Kristi Himmelsfardsdag. 

Av logen Gambettas motesprotokoll under tiden mellan 1883- 1904/05 kan vi ej finna 

att man tog stallning till nagon politisk fraga fdrutom rostrattsfragan. Diskussioner 

borjade fdrekomma i borjan av seklet angaende vilka fragor, sociala och politiska, som 

135Nationalencyklopedin, band XVI, s. l73 
l36Lundkvist, s.37 
137Protokollsbok, 1886-1890, s. 128 
138ibid, s.65 
139stadsfullmaktigeprotokoll1892, 10/8 §2 
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kunde sta i samband med nykterhetsfragan. Ert genombrort for den nya tidens fragor 

vacks av den fraga frfm 1905, fran den socialdemokratiska ungdomsklubben , dar man 

ansoker om bidrag till sin verksamhet. "Da vi vart arbete att fostra och hoja ungdomen 

afven verkar for nykterhetsrorelsens utbredning och da vi sakerligen, nar den 

ekonomiska sidan icke hammar var agitation, blir i tillf<ille art annu intensivare plantera 

ut var rorelse och pa samma gang nykterhetsrorelsen ofverallt i Sverige, anhalla vi att i 

stodjen oss med ett pekuniart bidrag."140 Fragan utloste en livlig diskussion. En av 

medlemmarna redogjorde for de olika socialdemokratiska klubbarnas verksamhet och 

han menade art de fostrade ungdomarna till art bli nyktra och goda medborgare. En 

annan talare papekade art det ej var tilh\tet enligt logens konstitution art bidra till sk. 

politiska foreningar. Logen beslot trots derta art skanka 5 kronor. Derta ansag nagra 

medlemmar vara ert alldeles for stort bidrag och kritik framfordes med den 

motiveringen att man aldrig skanker sa stora belopp till andra ordensinsamlingar.J41 

Logen urtalade sig en tid darefter, med ert enhalligt jakande angaende fragan om 

nykterhetsrorelsen och arbetarrorelsen har nagot gemensamt.l42 

1906 diskuterades Schweiz uttrade ur varldslogen: " de maktagande inom orden borde 

inse att de icke i langden kan ga i de gamla hjulsparen ... utan nagra reformer sarskilt i 

de religiosa, som han for sin del ansag borde alldeles utga. En annan broder ansag art de 

ej har nagot art lara av namnda storloge darfor art forhallandena ar sa olika pa de 

sarskilda platsema inom var orden. Yrterligare en annan ansag att politiska sporsmal 

borde frirt fa behandlas pa motena, nar det galler sarskilt upplysning om det 

medborgerliga i samhallet. Den tredje talaren ansag for sin del art di religiOsa 

forhallandema i Schveisiska storlogen sasom varande katolsk och di lutherska aro 

mycket stora sa forhallandema aro svara att jemfora." Den sista talaren ansag att det var 

skadligt for orden om den religiOsa delen skulle borttagas. Logen beslutade sedan att 

valja den ordenschef som hade de friaste asikterna.l43 

"Kan den av August Palm igangsarta agitationen mot den organiserade 

nykterhetsrorelsen innebara nagra farhagor?" 144 Fragan diskuterades vid nasta mOte. 

"(agitationen) ... ej direkt formar skada nykterhetsrorelsen. Men ville dock hava sagt, art 

vi maste halla ogonen uppe. Ty sakert ar art intressenterna komma att taga tillfallet i akt, 

for art vid val bade politiska och kommunala soka utestanga forbudsvannema. Logen 

urtalar sirt beklagande och sin skarpaste protest mot art den man som en gang gatt i 

140protokollsbok, 1904-1908, s.33 
14libid, s. 36 
142jbid, s. 49 
143Protokollsbok, 1904-1908, s. 124 
144Protokollsbok, 1910-1915, s. 185 

52 



!!! 
Iii 

spetsen for ett av de stOrsta ideer som nagonsin forts fram, dock intar den sHHllning 

gentemot den organiserade nykterhetsrorelsen och soker · att med hiinsynsloshet foringa 

nykterhetsfolkets arbete och intresse for rusdryckemas bekampande."I45 

Nykterhetsfragans sociala betydelse diskuterades. "Stor betydelse genom det 

upplysningsarbetendet bedrifver. Ansag att nykterhetsfragan och alia de andra sociala 

fragoma hor sa ihop att ingen kan vara sann godtemplare utan han ar socialdemokrat, 

och ingen socialdemokrat utan han ar godtemplare. Att nykterhetsrorelsen socialt 

fostradt maniskoma till tiinkande maniskor, och det erkiinner ju alla, att eftersom 

nykterhetsrorelsen gar fram vinna de sociala sporsmaien teriing."I46 Alit nykterhetsfolk 

i Varberg uppmanas att rosta pa Arbetarpartiets lista.l47 

1916 uppmanas alia logemedlemmar kraftigt att delta i 1 :a maj demonstrationen.148 

6.5.3 Demokratin i logen 
Gambettas logemoten fungerade demokratiskt. Alia hade lika stor ratt att saga sin 

mening och alia hade rostratt. Man, kvinna, ung eller gammal, alia hade lika varde.149 

Rostning skedde genom sa kallad ballotering, dar svarta eller vita kulor foretradde ja 

eller nej. Att omrostningama var dolda t ex angaende nya intraden i log en eller fallna 

medlemmars suspenderingar var en nodvandighet. Detta var ju mycket personliga och 

kansliga fragor om andra manniskors heder och vandel. 

Ett annat tecken pa att medlemmama trots olika bakgrund, yrke, kon och social status 

hade samma varde var bruket av sa kallade regalier. Detta var en slags krage som 

pryddes med guldband och gradordnar. Vid invigningscermonien ikladdes den nya 

medlemmen en sadan forsta gradens regalie. Denna krage anvandes vid varje logemote. 

1910 beslOt logen att sanda en motion till distriktet om borttagande av regalier, som skal 

betonades " den hygieniska vadan", kragarna var vaxade och svara att hrula rena. I 

samma motion framlades onskemal om att forenkla ritualen och gora den kortare.l50 

1915 togs regaliema bort och ritualen ersattes av ett uttalande om de skyldigheter som 

gallde for den nya medlemmen.151 

145Protokollsbok, 1910-1915, s.185 
146ibid, s.260 
147Jbid, s. 398 
148Protokollsbok, 1915-1920, s. 123 
1 49protokollsbok, 1893- 1899, s.189 
150protokollsbok, 1910-1915, s. 72 
15ljbid, s. 394 
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Gambetta fungerade for medlemmarna som en demokratisk skola. Att behandla och 

avgora arenden, liksom att skota protokollrorande, ekonomi m.m gjorde logen till en 

slags plantskola for demokratin. Vid minst ett tillflille ordnade man en latsad 

kommunalstamma. Denna "gick av stapeln under lifligt bifall."152 

6.5.4 Fredsfragan 
Ett nytt diskussionsamne som dok upp i boijan av det nya seklet, var den om krig och 

fred. " ... pa grund af att Godtemplarorden ar intemationell och dess grundprincip ar 

intemationellt broderskap, samt svarigheten att lOsa nykterhetsfragan sa Hinge stOrre 

delen af statemas inkomster gar till militara andamal samt militarismens moraliskt 

degenererande inflytande pa individen uttalar logen. Att Godtemplarorden bor upptaga 

fredsiden pa sitt program."153 Fredsfragan togs ej upp i Godtemplarordens nationella 

programforklaring, fragan blev avslagen. Gambettas medlemmar ansag detta vara 

oriktigt. Logen gor darfor egna uttalande och beslutar att prograrnkommitteen 

hadanefter uppdittar minst ett program i kvartalet som behandlar fredsfragan. Medlet 

som skulle fora fredsfragan till en lOsning, enl. logen, var den intemationella 

socialdemokratin. 

Synen pa alkoholfragan kom med tiden att fdrandras. Fran att ha varit enbart en fraga 

for individen och dennes forhallande till alkoholen, kom nu tyngdpunkten att forskjutas 

emot de aktuella fragor som berorde bela samhallet, t ex fredsfragan, som kom att bli 

mer aktuell i samhallsdebatten. Ett uttryck for detta inom logen Gambetta kunde vara 

fragestallningar sasom t ex, logens medverkan i fredsfnigan samt nykterhet och fred.l54 

Att nykterhetsbegreppet utvidgades kunde bero pa en mangd olika faktorer. 

Godtemplarorden var en intemationell rorelse, medlemmarna kande ett stort ansvar och 

en lidelse fOr sina broder ute i varlden. Arbetsloshet, hungerkravaller och storstrejker 

var vardagliga inslag for manniskorna under denna tid. Den stora varlden kom allt 

narmare manniskorna i form av battre kommunikationer. De intemationella handelsema 

kom allt mer att pragla aven den Iilla manniskan i V arberg. 

1912 ansag man inom logen att "det vara bristande upplysning som gor att krig 

tolereras. Godtemplarorden ansag talaren vara synnerligen lamplig att fora fredsfragan 

framat, pa grund dels sin fasta organisation samt dels att den ar intemationell." 155 

152Protokollsbok for gradmote, 1903-1905, s. 7 
153Protokollsbok 1907-10, s.l8 
154Protokollsbok, 1910-1915, s. 250 
155ibid, s. 250 
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Det intemationella perspektivet dyker ofta upp i debatten. Eftersom Godtemplarorden ar 

intemationell ansag man att " da vi har ett broderskap saar det ju orimligt att tva broder 

skall ut och sla ihjal varandra da di inte vet varfor."l56 Fredsfragan kopplades aven 

samman med forbudsfn1gan. " ... for att inskranka pa de militara utgiftema, da vi genom 

dessas inbesparande kunde anse forbudsfragans ekonomiska sida lost, da det ar den 

ekonomiska saken som vara motstandare kunna hanga sig pa." 157 

Logen diskuterade aven fredsfragan ur uppfostrings- och foraldraperspektiv. "Ansag till 

stor del det vara en uppfostrings fraga, sarskilt for ungdomen. Papekar det orimliga i att 

manga foraldrar gora sig skyldiga till stora fel dade ger· sina bam tennsoldater att leka 

med, sedan efter hand fAr de stOrre kavalleri, kanonvagnar m.m sadant, varpa barnet 

sjalf i sin fantasi uppstaller till krig och sjalf jor sina reflektjoner vilka som vinner och 

stupar. Man behofver blott pa manga stallen gora en inblick i rurnmet for att fa se dessa 

taflor, som forestaller Gustaf Adolf vid Lutzen eller Karl den tolftes fard till Sverige 

ofver Norska gransen ... Dessa harresande saker inprantas allt fran den tid vi aro sma. Vi 

har ej kommit val upp i mannaa.ldern forran vi tvingas in i vapenrocken, dar vi 

hufvudsaken far lara oss att doda. Och hela detta ar endast ett utskott af 

storkapitalismen, hvilket ocksa sasom skytterorelsen, arligen drager om stor kostnad ror 

staten." 158 En annan broder ansag att "det fomtida superiet och krig voro sa till den grad 

invaxta att man pa sina stallen anser den vara sa godt som helig, kollossala summor 

offi·as, menniskor bete sig som djur i vildt tillstand."159 

1913 tog logen in foljande yttrande i sitt program: "kommitteen anser fredsrorelsen vara 

ett arbete som till alla delar bor omfattas af nykterhetsvanner, men anses att 

fredsrorelsen ar i och for sig sjalv af sa stor och genomgripande betydelse fOr samhallet 

att detta arbete lampligen bor bedrifvas i speciella foreningar. Genom att upptaga 

fredsrorelsen pa vArt ordensprogram skulle just nu i brytningstiden, nykterhetsfragan fa 

sta tillbaka, och nu flera motstandare skulle bli foljden, Kommitten anser likval att var 

orden har fullt fria bander att behandla denna fraga och att kraftig agitation inom 

logema bor bedrivas."l60 

1915 valdes ombud till Svenska Freds och Skiljedomsforeningens fredskongress i 

Varberg och en fredsvecka anordnades. Vid nyaret 1915/16 ordnades en fredsnyarsvaka 

156Protokollsbok, 19 10-191 5, s. 281 
157ibid 
158ibid, s. 283 
159ibid, s. 284 
160ibid, s. 287 
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och vid forsta maj demonstrationen 1916 de1tog Iogen under parollen - Mot krig och 

dyrtid, for fred och rusdrycksforbud. 

6.6 Bibliotek 
Redan efter nagon manads verksamhet i logen vacktes fragan om anskaffande av 

bibliotek och man utsag 4 broder for att inforskaffa backer. Resultatet av detta beslut 

finns tyvarr ej att finna i protokollet , men Ar 1884, ett Ar efter logens bildande, finns ett 

beslut att inkopa backer for 25 kr pa auktion samt att annonsera "om gavors givande till 

biblioteket"l 6I Denna biblioteksinsats maste ha slagit val ut for redan tva veckor senare 

koptes backer in och beslut fattades om en boklaneavgift pa 25 ore for 1 manad, 75 ore 

for 3 manader, lkr for 6 manader samt 2 kronor for ett helt Ar. Den lagsta utlaningstiden 

skulle vara 14 dagar. Man valde aven bibliotekarie for ett Ar framat samt beslOt att 

biblioteket skulle hallas oppet en timme i veckan, mellan de tva logernas moten.162 

1885 redovisade bibliotekskommitten en inkomst under aret pa hela 52 kr och 5 ore. 

1888 raknades bokbestandet vilket uppgick till 272 band. 1889 ansag logen att 

biblioteket skulle ha en egen kassa att fdrvalta for egen nytta. I ett protokoll sager man " 

... blef dat sa logens beslut att broder Orup far handhafva biblotekets panger och forvalta 

till bibotekes nyta for up jopande afboker"l63 Under Aret hade det influtit 25 kronor och 

75 ore i laneavgifter och utbetalats 13 kronor och 60 ore. Utlanen hade alltsa minskat till 

ungefar halften av utlanen 1885. 

Biblioteket bestod ar 1890 av 277 band och det hade alltsa endast inkopts 5 bocker pa 3 

Ar. I biblioteksforteckningen kan vi se att bestandet bestod av framforallt utlandska 

romaner, aventyrsberattelser, romantiska noveller samt en liten del 

nykterhetslitteratur.(Forteckningen ar svarlast och ej uppstalld i nagon slags ordning.) 

Foljande forfattare och titlar finns bland annat representerade i forteckningen: 

W.Scott Talismanen, Myladis hemlighet,Fanatismen 

Lodbrock Birger Jarls soner 

J.Veme 

A.Blanche 

O.Orvar 

A.Daudet 

J.Wal1enberg 

En varldsomsegling under havet 

Bilder ur verkligheten 

Med en bit blyerts 

Konungen i landsflykt 

Min son pa galejan 

16 1 Protokollsbok, 1883-I 886, s. 90 
162ibid, s.93 
163ibid, s.173 
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F osterbrodema 

Huckelberry Finn 

Oliver Twist 

Robinson Cruse 

E. Carlen 

M .Twain 

C.Dickens 

D:Defoe 

A.Dumas 

E. Hoffman 

P.Wickner 

B.lngeman 

G.Sand 

H.C.Andersen 

De tre musketOrema, Greven af Monte Christo 

En notknappares ode 

Predikningar 

Bamdomsvannema 

Hittebarnet 

Sagor 

1891 vacktes en fniga i logen: " Huru ar det stallt med Iitteraturen i Goodtemplarnas 

Ianebibliotek. Sadant som biblioteket nu ar, ar det mer skadligt an gagneligt for vissa 

medlemmar att Iasa, utan skall det valjas sadan litteratur som forhojer sjalsodlongen 

bland medlemmarna pa samma gang som den okar laslusten hos medlemmama." 164 

Fragan besvarades under nasta mote genom ett beslut att inkopa backer med 

vetenskapligt varde, for nykterhetssaken. 

190 1 pa.talades det att biblioteket anviindes daligt och man tillsatte en kommitte for att 

atgarda detta. Kommitten foreslog da att : 2 stycken medlemmar skulle tjanstgora som 

styrelse for biblioteket genom att forvalta bockema; bevilja boklan, prova inkomna 

h\neansokningar. Vidare skulle man fora en fullstandig katalog over bestandet, satta upp 

anslag med tillkannagivande om villkor for erhallande av boklAn. Laneavgiften skulle 

vara 1 krona per ar, 60 ore per halvar, 35 ore for tre manader och 15 ore i manadsavgift. 

A vgiften skulle betalas i forskott.165 

1907 beslot logen att rekvirera ett vandringsbibliotek ifran distriktet. Nar biblioteket 

hade anlant beslOt man att boklanen skulle vara avgiftsfria, utlarung skulle ske en gang i 

veckan och bockerna fick ej lanas mer an 14 dagar)66 

En fraga vacktes angaende litteraturens kvalitet: "Bora i icke godtemplarna mera aktivt 

deltaga i kampen mot smutslitteraturen... betonade vikten av att godtemplama mer an 

hittils bor motarbeta literaturen harefter foljde en lang och ganska skarp debatt om linjen 

mellan smuts och om sa far sagas ren literatur. Logen beslutade att hvarje medlem bor 

sa kraftigt som mojligt understOdja kampen mot smutslitteraturen."167 

164protokollsbok 1890-1894, s.37 
l65protokollsbok 1899-1903, s. 199 
166protokollsbok 1907-1910, s.8 
167 ibid, s.204 
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1908 skankte logen 5 kronor till Arbetarkommunens bibliotek.l68 

Mellan aren 1910-1912 diskuterades ej bibliotek och boklasning i logen. Undantaget ar 

kommentarer om litteraturen pa lasarettet som man tyckte var dalig. Stadsbiblioteket 

motsatte sig att li:imna nagra becker dar. Logen beslet da att lamna nummer av 

Reformatom pa lasarettet, men dessa visade sig pa oforklariga siitt forsvinna darifrfm. 

Logebibliotekarien gjorde under dessa Ar en bokforteckning och ordnade upp beckema. 

1913 beslOt studiecirkeln att uppmana logen att seka statsbidrag till biblioteket. Detta 

avslogs dock utan nagon motivering i protokollet. Efter det att en skrivelse fran Oscar 

Olsson hade inkommit tilllogen, andrades attityden till eventuellt statsanslag. 

"Skrivelse fran broder Oscar Olsson att det finns en hel del band i biblioteket som maste 

forstOras. I handelse om nagot statsanslag skall erhallas, och hade broder Johansson 

redan gatt i forfattning om att skilja pa godt och ont, vilket godkandes av logen men 

beslOts pa broder Dahls ferslag att inte kasta bort dessa band utan di laggas i en lada att 

forvares men far inte utlanas".l69 

1914 var biblioteket i ordning och inspektion gjordes av folkskoleinspekteren. Detta 

visar formodlingen att en inspektion maste geras innan eventuellt statsanslag kunde 

erhallas. 23 band var i behov av inbindning och glas skulle insattas i derrarna till 

bokskapen.l70Fer att erhalla anslag fick bara inbundna becker larras ut, becker med 

osedligt innehall fick ej inforlivas med studiecirkelns bokfdrrad utan beckema skulle 

vara valda ur godkanda kataloger.l71 

1925 trycktes en bibliotekskatalog som kostade 25 ere.172 

6.7 Studieverksamhet 
Logen Gambetta forde under sina forsta 20 ar regelbundet diskussioner om bildning och 

studier. Studiekurser, studiecirklar och kommitteer bildades men dessa blev kortvariga. 

Fragor som "Ar det tankbart att kunskap och stigande bildning ensam aro i stand att 

l68Protokollsbok, 1907-1908, s.97 
169Protokollsbok 1910-1915, s.316 
170ibid, s. 453 
171 Torstensson,(B), s. 16 
l72Protokollsbok, 1925-1926, s. ll 
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utrota rusdrycksforbruket." 173 "Hvad kan logen gora for att hoja sina medlemmars 

allmanbildning"l74 var en fraga som ofta var uppe for diskussion. 

1908 avstod logen ifran ett studiecirkelbidrag ifran distriktet, med den motiveringen att 

behovet ar storre pa Iandsbygden dar det ej finns bibliotek och forelasningar. (Varje 

arbetande studiecirkel erholl ett anslag av 6 kronor.) 

En Godtemplar-folkhogskola diskuterades, "sarskilt for utbildandet af 

ungdomsintendenter och studieledare. Nykterhetsrorelsen sku1le ej som forr enbart vara 

en diddningsanstalt for drinkare, utan maste ge sig in i helt andra fragor. Dessa var 

upplysning, bildning och undervisning. Man ansag att darf6r att den omnamnda 

folkhogskolan kunde utratta mycket darav."175 

1911 erholl logen ett anslag pa 1 0 kronor av distriktradet till studieverksamheten. Da 

kom aven diskussionerna angaende studieverksamheten att satta igang. nDet ar av stor 

vikt for orden om dugliga studieledare finnes. Klasskillnader bestar i olika grader av 

bildning. Studieverksamheten som kan drivas pa de mest skilda satt uppifran 

folkhogskolans ned till vanlig studiecirkel, kan vara ett utmarkt medel att utjamna denna 

skillnad i bildning." Skonlitteratur var ej att foredra som amne, men daremot ansag 

talaren att ett specialarnne var Himpligt att inrikta sig pa. En annan broder ville dock 

paminna om bibliotekets anvandande.Ytterligare en talare ansag att priset fOr utUming 

var fOr hogt tilltaget, det borde sattas till 25 ore eller vara fritt.l76 

I november 1911 beslot man an en gang att hilda en studiecirkel och det anordnades en 

studiekurs med rektorn Oscar Olsson.I77 

1912 startade sa cirkeln. Den skulle traffas tva ganger i manaden och tva medlemmar 

skulle da underhalla med Hisning. 

Foljande backer inkoptes fOr 25 kronor och 25 ore: 

M. Gorkij - Varjenka 

G. Jansson- Lognema 

0. Stjerne- Sangema om hemmet 

L. Tolstoy- Djavulen och andra berattelser och dramer 

G. Ullman- Godheten sjalv och andra berattelser 

Alkoholen och samhallet 

V. von Heidenstam- Svenskames lynne 

E. Key- Tankar 

173Protokollsbok 1904-1908, s.172 
l74ibid, s.l78 
175Protokollsbok, 1907-1910, s. 27 1 
176protokollsbok 1910- 1915, s. 128 
177 ibid, s.342 
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K. Snoilsky- Svenska bilder 

A. Strindberg- I varbrytningen 

Jasningstiden 

Hemsoboma 

I hafsbandet 

Skarkarlsliv 

Cirkeln hade 19 medlemmar och fortsatte sin verksamhet atmistone till ar 1923, ( da tar 

protokollsanteckningarna slut.) Nagra exempel vad cirklarnas verksamhet bestod av , 

kan vi se av foljande diskussionsamnen: En redogorelse av angmaskinens uppfinning 

och utveckling, en uppHisning av Ibsens sjalvbiografi, bygdemalshistorier, mekaniska 

forelasningar, Varbergs fastnings historia och foredrag om gamla och nya vapen. 

Studieledaren redogjorde for vilka kataloger och andra becker som behovdes 

biblioteket for att hall a reda pa utlaning och hur man skulle fylla r dessa. 

1925 uppmanas logemedlemmarna att besoka foreHisningsforeningen.l78 Beslut togs att 

ansluta sig till Hallands flyttande folkhogskola.l79 Detta innebar att folkbildningskurser 

som utgjordes av en intensiv forelasningsverksamhet i nagra amnen pa en ort 

upprepades senare pa en annan ort. 180 Arnatorteatersallskapet konstituerar sig detta ar 
men nagra studiecirklar lyckas man ej satta igang pa grund av bristande intresse.l81 

6.8 Minnesbilder 
Har citeras nagra hangivna brev som antyder vad logen kunde betyda for den enskilda 

medlemmen: 

II Minnena- Ja, de aro manga? 

De storslagna motena! De lysande fastema! - Nej, Det karaste minnet for mig ar de 

mangen gang enkla logemotena. Dar jag nu ser framfor mig i logelokalen, alla dessa 

gamla goda och trofasta medlemmar, som utan nagra stora later, troget och hangivet, 

vardade sin loge och Godtemplarordens hoga och · adla syften. De hade satt 

broderskapstanken hogt, fOr dem var livslyckan att fa kunna hjalpa, och stodja. Hell 

dem! 

17 8Protokollsbok, 1925-1926, s. 180 
179ibid, s. 226 
180Torstensson,(A), s. 46 
181 Protokollsbok, 1925-1926, s. 241 
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Matte det bliva logen forunnat att under tider som komma, i sin samhallsgagnande 

fostrargaming, kunna bevara denna upphojda hanforelse. Sjalv bojer jag mitt huvud, vid 

50-arsjubileet i vordnad och tack, for vad du givit mig, Leon Gambetta. 

Trollhattan den 13 januari 1933 Axel Dahl 182 

" Jag betraktar logen Leon Gambetta sa som ett barn betraktar sitt foraldrahem, ty dar 

foddes mitt godtemplarskap och dar gick mina 17 ungdomsar i adel tavlan att gora nagot 

for att fa bort ett bland de varsta hindren for mansklig utveckling och fullkomnad. Jag ar 

fortfarande med i den stora skaran, som ej lyckats i sin gaming och maste annu vid 

gamla dagar konstatera att mycket aterstar. Jag glader mig att ha fatt vara med och rulla 

det stora hjulet framat i ratt riktning. Sakerligen skall dagen anda randas da vart mal Ett 

helnyktert samhalle och alias broderskap skall komma. Ske alltsa onskar jag. 

Savsjo i januari 1933 J.Nygren 183 

" Det var ju nagra minnen fran mitt medlemskap i logen Leon Gambetta, i min hemstad, 

man bett mig skriva om. Ja, de aro manga, mest angenama sadana, att man knappast vet 

vad man skall valja! Minnet av mitt intrade i logen- som 15-arig flicka, nyss 

konfirmerad- star livligt for mig. Det var efter ett hogtidsmote for firandet av ordens 15-

ariga tillvaro i Sverige. Givetvis vackte det mer uppmarksamhet da an nu, nar en sa ung 

flicka sokte intrade i en loge. Alltid fick man hora den anmarkningen : Varfor skall du 

gain, du super val inte? Det var nog sa riktigt, och man hade just alltid det svaret att 

man gick med for att ta roligt. Men lange var jag ej med forran jag fann mesta nojet i 

arbetet fOr logen och rorstod att det inte bara var roligt utan ocksa lag allvar i arbetet. Sa 

bildades en sangforening och i den fann jag det noje man behovde. Aldrig glOmmer jag 

de manga ovningsstunderna och alia utflykterna till de narliggande !ogema, dar vi 

bidrogo med var sang! Och sa Kristi himmelsfardsdags-utflykterna till Paskberget, dar 

vi tidigt pa morgonen med sangens toner hiilsade varens och sommarens ankomst sarnt 

lekte av hjartans lust. Det var minnesrika stunder...l84 

I82Minnesskrift ... , s. 20 
183jbid, s.20 
184ibid, s.20 
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J.A.Henriksson 185 

185M· kr'ft 3 mness 1 .. . , s. 

Till min loge, 1883-1933 

Du t;;!ndes sam ett ljus i nattlig timma 
och sa i femti ar ditt sken fatt glimma 
lik klippans fyrbak invid Varbergs kust, 
du fostrat kampar for det sanna, ratta, 
som villiga gatt ut att bOrdor latta 
och dristigt kampa hard men harlig dust. 

Jag ser idag er fOr mitt inre Oga, 
i foregangare som aktat foga 
det han, det motstand, som er ofta· mott, 
som ej i sjalvisk ro fOrnOtte tiden 
och ej i dad lOs feghet skydde striden 
och ej lat han den sjunka neder trott. 

I bliven stora, vaxen, gamla kampar, 
jag blive eder lik, att intet dampar 
den helga eld, som eder tanke tant, 

jag skatte hOgt den foresyn i skankten 
for hugstor sanningstanke, som i tankten 
jag bojer mig, nar i till vila vant. 

Man kanske fog i snobbighet mot eder, 
som gingo sa till storms mot arvda seder, 
vad mer, an edert adla sade gror, 
an flam mar facklan, som en gang i sand en 
kring Varberg ut, en kungatanke star. 

Min loge, du kara, du ett arv har tag it, 
av dessa gamfa, som ett slag ha slagit 
for femti ar se·n och se·n tiden tram. 
Forkovren arvet, logens nya sfakten, 
till seger foren det i morgonvakten, 
dess spillande det bleve Eder skam. 

Min loge, ett hem du varit och ett taste, 
en tillflyktsort fran lastens dunkla naste, 
en bildningens och ljusets hoga hard, 
en fostrare, ett broderskapets tempe!, 
som jamte tusen andra satt sin stampel 
pa tid ach sed, pa slakte och varld. 

Sa vare hell dig nu i hogtidsstunden! 
Hell er, som en gang hoppfullt lade grunden! 
Hell er, sam trofast fOijt i deras spar! 
Min aning s;;!ger mig att arens strider 
skall segerkronas i de nya tider! 
Sa hell er, nya, ljusa segerns ar! 
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6.9 Medlemsutvecklingen, logen Gambetta 1884-1926 
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186 

Kapitel 7 Analys 

Om vi med folkrorelse menar: en demokratisk, sarnlad rorelse som arbetar med 

Umgsiktiga mal som har en eller flera barande ideer, enn sarnling av mfumiskor som pa 

:frivillig basis arbetar for en f6randring och en paverkan av samhallet, saar logen Leon 

Gambetta en folkrorelse i ordets ratta bemarkelse. Nykterheten som barande ide fanns 

tydligt med under undersokningstiden. Medlemmarna var lika mycket varda, kvinnor 

som man. Nykterhetsarbetet innebar bland annat ett f6rsok till paverkan av de styrande 

och forsok att fdrandra vissa foreteelser i samhallet. Detta var inte sa tydligt i borjan av 

verksamheten men vaxte succesivt :fram. Alkoholfragan kom med tiden att forskjutas 

fran att endast ha berort subjektet (den enskilde) till att objektiviseras, d.v.s. att ytterst 

berora hela samhiillet. 

186sammanstallning av antalet medlemmar utifrful medlemsregistret D 1:6 
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En motoffentlighet bildades med varderingar som stod i strid mot gangse uppfattningar i 

samhallet, och rorelsen slot sig samrnan fritt och ut~ tvang kring en ide. Logen 

kompletterade samhallet genom att bedriva viss sjukvard, besoksgrupper, sjukkassor 

och aven den slags socialvard som bestod av insamlingar till fattiga och hungrande. 

Motoffentligheten bestod aven i att demokratibegreppet utvidgades. Alia medlernrnar 

hade rostratt, man tranades i att halla tal och att formulera sig i skrift genom 

protokollsskrivande (vilket vi med rorande medkiinsla sa tydligt marker i de modosamt 

nedtecknade protokollen). Alia medlemrnarna hade mojlighet att yttra sin mening pa 

logemotena. Ett uttryck for ett visst avstandstagande mot samhallet var att logen sjalv 

hade ett slags folkbokforingssystem med medlemsregister och 

klareringskort(flyttningsbetyg). 

Sverige larnnade under denna tidsperiod som uppsatsen behandlar, det agrara samhallet. 

Stadema vaxte pga industrialiseringen. En stark utvecklingsoptimism fanns bland 

industriidkare, tekniker och samhallstankare. Som motvikt till denna positiva 

samhallssyn stod allmiinhetens livsforutsattningar. Social misar, tn\ngboddhet, 

smittsarnma sjukdomar grasserade, stora folkomflyttningar gjorde att manga kiinde sig 

vilsna och inte minst den hoga alkoholkonsumtionen gjorde att livet var svart for 

manga. Nykterhetsrorelsen fyllde darf6r ett vakuum hos manga miinniskor, gav 

gemenskap och en plattform for ett nyktert och skotsamt liv. Urbaniseringen och 

frarnlingsskapet gjorde att manga sokte sig till rorelser med fasta normer och 

varderingar. Ritualerna hos Godtemplarroelsen med sina religiosa drag gav en kiinsla av 

att man befann sig infor en hogre makt och en ide mycket stOrre an en sjalv. 

Mottagningscermonien gav en kansla av utvaldhet och livstidsloftet legitimerade den 

kanslan, samtidigt som det gav ett verkligt stOd i den kanske tillkampade 

avhallsamheten fn\n alkohol. Det religiOsa inslaget pa motena avtog med tiden vilket 

avspeeglade samhallet i ovrigt. Detta visar att det religiosa inslaget var inte primart i 

forhallande till nykterhetssaken. 

Bibliotek, studieverksamhet och bildningsfragor komrner inte fram i protokollen i den 

utstrackning vi hade forvantat oss. Att bibliotek, lasning och bildning var viktigt for 

Gambetta forstar vi av att det forsta biblioteket startade redan ar 1884, alltsa redan aret 

efter logens bildande. Biblioteket fyllde en praktisk roll, bocker var dyra och inte var 

mans egendom och darfor var det en bra losning med gemensamt agande. Trots att 

Varbergs stad grundade sitt bibliotek 1905 fortsatte logen att utoka bokantalet vid flera 

olika tillfallen. Foreningsbiblioteket fyllde alltsa en speciell funktion for logen. Detta 

kan ju ha berott pa att nykterhetslitteraturen all tid fanns representerad i logebiblioteket i 

motsats till stadsbiblioteket. Samma orsak var det mojligen till att man rekvirerade ett 

vandringsbibliotek 1907. V andringbiblioteken inneholl all tid nykterhetsskrifter. Lanen 
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fran vandringsbiblioteket var kostnadsfria och detta var nog en viktig sak under denna 

tid. Ett, i tiden och situationen forklarigt, skotsamhetsideal lyser fram i 

bildningsstravanderna. 11 
••• Iitteratur som hojer sjalsodlo(i)ngen bland medlemmarna pa 

samma gang som den okar Hislusten hos medlemmarna. 11 Lasningen skulle med andra 

ord inte bara vara ett tidsfordriv utan vara bade nyttig och underhallande samt stimulera 

till vidare Hisning. 

I logen halls foredrag, man hoglaste ur Reformatorn, skonlitterara verk och poesi. Att 

logen ansag denna verksamhet vara viktig och vardefull fOr medlemmarna forstar vi nar 

vi i protokollen ser att foredrag eller hoglasning skedde vid .YIDj_e, mote. En del av logens 

malsattning, som vi ser det, var att erovra spraket for att kunna tillagna sig en hogre 

bildningsgrad och den talarskola man vid nagra tillfallen ordnade gjorde att 

medlemmarna liirde sig att muntlig kunna sta for sina ideer och asikter. Att hoja 

medlemmarnas bildningsniva skulle pa sikt utrota rusdrycksbruket genom att samhallet 

paverkades av den hojda bildningsnivan. Bildningen, bade den man tick i 

studiecirklarna och den pa folkhogskoleniva, var en vag att utjiimna klasskillnader. Den 

overgripande malsattningen var dock framfdrallt nykterhetstanken som skulle ge 

medlemmarna och varlden ett battre liv. 11 
••• Kung Alkohols utdrivande ur landet och 

varlden11 

Betydelsen av den sociala samvaron kan nog inte overskattas. Man tog manga tillfallen 

till att ordna fester och andra nojen som tillfredsstallde deras nojesbehov. Manga 

presumtiva medlemmar lockades nog tilllogelivet av dess gemenskap bade i vardagen 

och vid hogtider. 

Kvinnan var fran redan fran borjan jamstiilld med mannen i logearbetet, protokollen 

visar inte pa nagot annat. Men i styrelsen var nastan alla man med vissa undantag. 

Centralt inom godtemplarrorelsen fanns inga kvinnor pa ledande poster. 

Logelivet var formodligen en av de fa offentliga motesplatser ute i samhallet dar 

kvinnorna var jiimbordiga med miinnen, dar hennes asikter och varderingar 

respekterades. Hon hade lika stor ratt att yttra sig och att inneha hogre befattningar, trots 

detta tog hon inte sig den riitten. Detta kan ha berott pa ansvaret for hem och familj, 

motena holl pa lange. Den socio-kulturella situationen for kvinnan i sin helhet i landet 

maste ha bidragit till att det drojde innan hon tog delaktighet fullt ut och ansvar pa alia 

nivaer inom logen. 

Under den forsta perioden av Gambettas verksamhet togs beslut ang. vilka fragor som 

fick diskuteras pa motena. Diskussionerna tick inte galla politiska fragor. '' ... vi far tala 

om vad vi vill endast det ej avhandlar socialistiska eller omkullkastande saker. 11 I och 

med att de demokratiska stra.vandena i samhallet alltmer kom att fordjupas blev 
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politiken ett nodvandigt inslag inom folkrorelserna, for att fa genomslag for de fragor 

man stred for. Detta medforde att den namnda begransningen av diskussionsfunnen 

upphorde. 

Inom logen Gambetta kom man redan i slutet av 1880-talet att organisera sig i 

rostrattsrorelsen, dock ej kollektivt utan som enskilda medlemmar. Gambetta upplat sina 

lokaler till rostrattsrorelsen vilket inte kommunen gjorde. I borjan pa det nya seklet tick 

de politiska fragoma ett alit storre utrymme sa lange det fanns ett samband till de 

nykterhetspolitiska fragoma. Det okade politiska engagemanget inom logen bidrog till 

att de demokratiska kraftema i samhallet i ovrigt fick ett starkt stod, t ex i 

rostrattsfragan. Leon Gambetta var en av de manga folkrorelser som drog 

samhallsutvecklingen framat. Nykterhetsrorelsen och Arbetarrorelsen narrnade s1g 

varandra, detta marktes inte minst inom logen Gambetta. Pa ett par decennier svangde 

den rekommenderade politiska tillhorigheten. Under ett mote 1905 gjorde man ett 

enhalligt uttalande: "nykterhetsrorelsen och arbetarrorelsen hade nagot gemensamt." 

Trots detta var man ibland mycket kritisk mot arbetarrorelsen framst da det gallde 

nykterhetssaken. August Palms kritik mot nykterhetsrorelsen gjorde att man uttalade sig 

mot honom men stall de sig anda mycket positiva till socialdemokratin. " ... ingen kan 

vara sann godtemplare utan han ar socialdemokrat, och ingen socialdemokrat utan han 

ar godtemplare." 

Pa den nationella nivan uppkom en konflikt angaende religionsfnigan. " ... skulle en 

godtemplare vara en sann kristen. Svaret blev: ja, en sann godtemplare maste vara en 

sann-ej bekannande kristen men-kristen i tro och leverne." Denna tvistefraga marker vi 

mycket lite av hos logen. Snarare tvart om, endast vid ett tillflille ser vi en antydan till 

religionsdiskussion. En broder stliller fragan ''Vad ar religionsfriheten,"och logen svarar 

att var och en ager att bruka den som han viii. 

Stora fragor berorde samhallet vid denna tid och en logisk foljd av det ar att dessa fragor 

liven de kom att paverka logen och dess arbete. I och med att man konfronterades med t 

ex fredsfragan utvidgades nykterhetsbegreppet. Godtemplarordens intemationella 

karaktar och dess broderskapstanke bidrog till att synen pa fredsfragan blev en 

ovemationell fraga for logen Gambetta. Aven logens bildningssyn paverkade synen pa 

fred. Man ansag: Upplysning gor att manniskan utvecklar drag som medkansla och 

solidaritet. "Bristande upplysning gor att krig tolereras." Ett starkt fredsengagemang 

fanns hos medlemmarna i logen och man antog ett sjalvstandigt beslut att uppratta 

program minst en gang i kvartalet som anknOt till fredsfragan. Detta trots att man fran 

centralt hall ej ville att fredsfragan skulle finnas med i programforklaringen. 

Broderskapstanken inom Orden skulle racka. Fredsfragan kopplades a.ven ihop med 
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forbudsfragan. Logen ansag att staten inte i egentlig mening skulle forlora medel av ett 

spritforbud om man samtidigt skar ner pa de militara utgifterna. 

Nykterhetsfragan var den fraga som mest fodindrades under den undersokta tiden. 

Under den forsta tiden diskuterades mest vilka drycker som var forbjudna att dricka for 

en godtemplare och andra levnadsregler. Med tiden inleddes anstrangningar att forsoka 

forandra samhallet genom skrivelser till stadsfullmaktige. Viktigt var att det fanns 

nykterhetsrepresentanter stadsfullmaktige liksom vid riksdagsval. 

Rusdrycksforbudskampen ledde till att nykterhetsbegreppet utvidgades till att galla 

liven rostratt, fred och demokrati. Parallellt med denna utveckling forandrades synen pa 

alkoholbruket, svag karaktar var inte enda orsak till ett nyttjande av alkohol. Man sag 

fran logens sida att det fanns en viss korrelation mellan dryckenskap och fattigdom, 

denna syn kom att utvecklades med tiden. Insikten att de sociala betingelserna maste 

forbattras innan man kunde :fa bukt med alkoholbruket, vaxte inom logen med tiden. 

Forslaget att uppratta en varmestuga med mojlighet att lasa tidningar och backer var ett 

exempel pa sociala forbattringar som logen diskuterade. Alkoholens skadeverkningar 

diskuterades ofta och det kunde ga sa langt att man jamforde manniskan med djuren. 

"Hvilken af dessa lefvande organismer sanker sig mest under sin natur, Menniskan eller 

djuret?" Svaret blev manniskan. Detta syftade formodligen pa de manniskor som 

nyttjade alkohol. Dessa asikter vackte formodligen stor anstOt hos mattlighetssuparna 

vid denna tid. 

Logen stravade efter att leva det goda livet, dvs att man i en dynamisk process med 

varandra och samhallet i stort skapade gemensamma varden som man kunde leva upp 

till. Normer som bade kunde strukturera och bli vagledande i hennes tillvaro. Darmed 

gavs hon en mening at sin tillvaro och forverkligade sig sjalv. "Vardet ar saledes vad 

manniskan kommer fram till med hjalp av sin djupt liggande kansla for vad som ar gott 

och ont, ratt och fel, tillatet och otilhhet."187 Hur skapas da ett varde? "Ett skapande 

innebar ett mote mellan tva motsatta poler, mellan subjekt och objekt: den intensivt 

medvetna manniskans mote med sin varld. tt 188 

187Jacobsson, s.48 
188ibid 
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Kapitel 8 Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar folkbildning ur ett lokalt perspektiv, narmare bestamt till Varberg 

och IOGT-logen Leon Gambetta. Tidsmassigt ar materialet begransat, 1883-1926. 

Denna nykterhetsloge grundades 1883 och ar fortfarande verksam. Uppsatsen ger en 

historisk tillbakablick pa nykterhetsrorelsen i Sverige, beskriver folkbildningstankar 

men ger aven en historisk beskrivning av Varbergs stad och dess folkrorelser. Genom 

studier av handskrivna protokoll fran 1ogen kan en bild ges av dess verksamhet, 

diskussioner, bildningssyn, demokratistravanden, studieverksamhet och det tidigt 

startade biblioteket. Alit detta satts in i ett historiskt och politiskt sammanhang. 

Uppsatsen visar att logens nykterhetsbegrepp utvidgades, fran att enbart ha gallt 

individens forhallande till alkohol till att galla hela samhallet i stort. Enbart 

nykterhetsfragan visade sig efter nagra ar vara aningen for snav, arbetet utvidgades till 

att behandla demokratifragor, folkbildning, studieverksamhet och bokutlaning. En 

nodvandighet for ett genomslag i de nykterhetspolitiska fragoma var att ta del av hela 

den demokratiska processen i samhallet. Logen blev en foregangare pa manga av 

samhallets utvecklingsplan. 

FOljande punkter finner vi vara en rimlig slut-sammanfattning av logen Leon Gambettas 

verksamhet under aren 1883-1926: 

• Logen visade prov pa ett sant patos for manniskors sociala valfard. 

• Logen verkade som foregangare pa manga av samhallets utvecklingsplan t ex 

demokratins utveckling, nykterhetsarbetet samt folkbildningsarbetet. 

• Logen fick ett betydande inflytande i samhallet. Logen var t ex socialt padrivande, 

alkoholfragoma uppmarksammades genom skrivelser till beslutande organ. 

Dock maste val sagas, trots alia namnda framgangar, att logen lyckades inte i sin 

huvudmalsattning att utdriva "Kung Alkohol". 
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