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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att stilistiskt granska texter på fanor och standar förvarade hos 
Arkiv Gävleborg. Fantext är ett område som tidigare inte analyserats i detalj – kanske 
har det inte ens betraktats som ett eget textslag – fokus har ofta legat på folkrörelsernas 
fantraditioner som helhet, inom ett geografiskt eller föreningsspecifikt område. Uppsat-
sens resultat visar att vissa drag är återkommande i en fantext. Det allra viktigaste tycks 
vara att markera sin identitet genom att föreningens ibland mycket långa namn får den 
mest framträdande platsen, och ofta delas utrymmet med datum för föreningens 
grundande. Det finns få retoriska grepp i de korta texterna. Det som främst används är 
starka värdeladdade ord, gärna bevingade ord och internationellt etablerade deviser på 
såväl fram- som baksidor, vilket höjer det intertextuella värdet. Versaler används flitigt, 
men skiljetecknen är få. Grafiska meningar är därför ovanliga. Fullständiga satser är 
vanliga, men relativt ofta utgör texterna bara meningsfragment. I en jämförelse mellan 
fanor från arbetstagarorganisationer och nykterhetsorganisationer framkommer att 
geografiska namn, dateringar och verb är vanligare på arbetstagarfanor. De är också 
generellt ordrikare. De vanligaste orden på dessa fanor är de självfokuserande 
pronomina ”vi/vårt”, medan substantivet ”rusdryckerna” är mest frekvent bland nykter-
hetsfanorna. Den vanligaste devisen hos de sistnämnda är ”Bort med rusdryckerna”. 
Hos arbetstagarorganisationerna dominerar ”Enighet ger styrka”. 
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1 INLEDNING 
Arkiv Gävleborg är en ideell sammanslutning av organisationer i Gävleborgs län som 
samlar in arkiv från organisationer, företag och privatpersoner inom upptagnings-
området. Grunden lades genom ett eldsjälsarbete för snart hundra år sedan. Förutom ett 
omfattande material i pappersform (protokoll, brev, fotografier, affischer, årsberättelser 
osv.) så finns här Sveriges näst största samling av fanor och standar, endast överträffat 
av Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Dessa föremål har varit betydelsefulla i folk-
rörelserna som symboler och samlingstecken. Merparten av fanor och standar i Arkiv 
Gävleborgs arkiv finns digitaliserade på arkivets webbplats, med foton och med 
uppgifter om föreningens namn, kommun, typ av förening, texter, tillverkningsmaterial, 
tillverkningsteknik och liknande. Ibland finns även uppgift om tillverkningsår och till-
verkare. Vid beskrivningar av fanor fokuseras ofta det visuella, medan textanalyserna är 
mer begränsade. Denna informationslucka vill jag täppa till med denna uppsats. 

I arkivets databas används begreppen standar, fana och banderoll. Ett standar hänger 
lodrätt ned från en tvärstång, vilken är fästad i mitten vid en bärstång. En fana är fästad 
i kortsidan på en bärstång (ungefär som en flagga). En banderoll har en bärstång i båda 
sidor. Några banderoller har jag inte granskat i mitt urval, vilket jag återkommer till i 
avsnitt 3.4 (Metodkritik). Ytterligare termer för dessa samlingstecken som kan före-
komma i litteratur, men som inte används i arkivets fandatabas är flagga, vimpel, banér, 
bandon, fänika och fälttecken.  

I denna uppsats används orden standar och fana synonymt om inte annat särskilt anges. 
Det bör här också påpekas att det finns andra typer av fanor (exempelvis militära) än de 
folkrörelsefanor som arkivet hanterar, och att innebörd, funktion och form då kan skilja 
sig åt från de nu granskade. 

1.1 Historisk bakgrund 
Fanor av olika slag har använts som samlande tecken sedan förhistorisk tid. Samerna 
under förkristen tid, härförare i det antika Rom, vikingarna, korstågsfararna, grupper 
under trettioåriga kriget och under franska revolutionen – alla hade de fanor i strids-
sammanhang (Ståhl 1992:4). Men även i fredliga kontexter har fanor nyttjats för sam-
hörighet, ofta i rituella sammanhang. Några exempel är medeltidens hantverksskrån, 
studentnationer vid universiteten, kyrkliga processioner (Eriksson 1984:9–11) och så 
folkrörelserna förstås, som denna uppsats berör. 

Folkrörelserna i Sverige uppstod i mitten av 1800-talet. Det var grupper av människor 
som samlades med en gemensam önskan att förändra något i samhället. Först ut var 
frikyrkorörelsen. I frikyrkan, som var ett självständigt kyrkosamfund, gick man med av 
fri vilja, till skillnad från statskyrkan som man föddes in i. Nykterhetsrörelsen tog fart 
främst med bildandet av Godtemplarorden (IOGT) år 1879, även om det redan på 1830-
talet bildats nykterhetsföreningar (NE nykterhetsrörelsen). Arbetarrörelsens tillkomst 
hängde samman med skråväsendets upphävande och en förändrad näringslivsstruktur. 
Folkrörelserna hämtade sin inspiration och sina förebilder utomlands. Den tudelade 
arbetarrörelsen – arbetstagarorganisationer/fackföreningar respektive politiska partier – 
med rötter i franska revolutionen, kom från tyska 1800-talstänkare, som Karl Marx och 
Friedrich Engels, samt från det tidigt industrialiserade Storbritannien. Därifrån kom 
även frikyrkorörelsen genom Frälsningsarmén. Nykterhetsrörelsen hade ofta ameri-
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kanska förebilder. Andra grenar på folkrörelseträdet var kvinnorörelsen och den 
konsumentkooperativa rörelsen. Idrottsrörelsen uppstod också, men utan den samhälls-
kritik som övriga folkrörelser stod för (NE folkrörelser). 

Det nya föreningslivet representerade ett nytt demokratiskt sätt att umgås och fatta 
beslut. Alla var välkomna att bli medlemmar. Att tillhöra en klubb var tidigare förbehål-
let de högre stånden; att folket grupperade sig ansågs vid den tiden inte lämpligt av 
myndigheterna och var i vissa sammanhang inte ens lagligt.  

Fanor och standar blev självklara tillbehör i folkrörelsernas föreningsliv. Att sluta upp 
under ett sådant samlingstecken var normen. En grupp som inte hade en fana vid ett 
allmänt möte kunde betraktas som ”pöbel eller oansvariga upprorsmakare” (Lindqvist 
1994:161).  

Mötesprotokoll, skrivelser, medlemsmatriklar och andra handlingar producerades av 
föreningarna, och tidigt fanns personer som insåg att värdet i att bevara dessa. I Gävle 
hette en sådan person Hjalmar Söderberg, som redan på 1920-talet började bevara lokalt 
folkrörelsematerial. År 1978 hamnade materialet i det då bildade Folkrörelsernas arkiv i 
Gävleborgs län (Eriksson 1984:6). Numera heter föreningen Arkiv Gävleborg och om-
fattar, enligt deras webbsida, 5 600 arkiv från föreningar, företag och privatpersoner. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är tudelat. Den syftar dels till att identifiera stilistiska kännetecken i 
fantexter ur samlingarna hos Arkiv Gävleborg.  

− Vilka kännetecken finns på språkets olika nivåer och hur manifesteras dessa i 
fantexterna? 

Vidare ämnar jag i min uppsats fokusera på två olika folkrörelser för att urskilja eventu-
ella skillnader mellan dessa. 

− Skiljer sig nykterhetsorganisationsfanor från arbetstagarorganisationsfanor ur ett 
stilistiskt perspektiv, och i så fall hur? 

Uppsatsen fokuserar de skriftspråkliga stilistiska aspekterna. Någon detaljerad gransk-
ning av bildspråkets symbolik, färger eller relationer mellan ord och bild görs inte i 
denna uppsats, eftersom just det visuella ofta är väl beskrivet och analyserat i befintlig 
litteratur. Enstaka visuella kommentarer ges dock när så är befogat. 

Frågan om fantexten som genre är också intressant att undersöka, men den har inte 
inkluderats i denna studie. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning rörande fanor och standar, med tonvikt på 
vad som skrivits om fantexter. Redogörelsen gör inga anspråk på att vara fullständig. 

2.1 Folkrörelsernas fanor 
Det finns förhållandevis mycket litteratur om fanor och standar. Många har en 
arbetarhistorisk eller militärhistorisk utgångspunkt. Litteratur som utgår från ett 
geografiskt avgränsat område är också vanligt förekommande.  

En omfattande genomlysning finns i Margareta Ståhls nästan 400-sidiga avhandling Vår 
fana röd till färgen (1999). Den är inriktad på arbetarrörelsens fanor fram till 1890. 
Trots att nästan varje aspekt rörande fanor och fankultur nagelfars så är den språkliga 
granskningen avgränsad till kortare redogörelser för fanornas deviser, alltså före-
ningarnas motto eller valspråk.  

Deviserna vände sig till medlemmarna, till skillnad från de slagkraftigare parollerna 
som var mer utåtriktade krav i specifika frågor och snarare är att beteckna som 
demonstrationsfanor. Gränsen mellan devis och paroll är dock till viss del flytande. 
Ståhl menar (1999:225) att devisen ofta hade ”sin motsvarighet i ett bildelement på 
fanduken” och att texten hade ett samband med bilden genom den symbolik som 
användes. Texten ”broderskap” kunde illustreras med ett handslag, medan en fackla 
kunde stå för ”upplysning”. Enstaka deviser fanns på latin, men i övrigt var texterna på 
svenska. Ofta hämtades föreningarnas motton från politiska sånger (Ståhl 1999:314). 

Funktionen för den röda fanan utvecklas under slutet av 1800-talet från ”defensivt 
samlingstecken till offensiv kampfana” (Ståhl 1999:121). Fanans budskap till de egna 
leden syftade till att stärka sammanhållningen och identiteten, vilket bland annat yttrade 
sig i att många föreningar lät fotografera sig med fanan centralt i bilden (Ståhl 
1999:300). Franska revolutionens valspråk Frihet-Jämlikhet-Broderskap blev också den 
vanligaste fantexten för tidiga arbetarrörelsen. Ståhl (1999:226–227) påpekar att det 
finns en betydelseförändring i devisen, från den borgerliga franska revolutionen 1789 
till att hundra år senare bli en arbetarparoll. Ovan nämnt valspråk kom att kallas 
socialismens lösen, ett epitet som även gavs devisen Gör din plikt Kräv din rätt. 
Ståhl är även författare till LO:s jubileumsbok Vår enighets fana – ett sekel av fackliga 
fanor (1998). Där anges att de vanligaste deviserna bland fackföreningsfanorna är 
Enighet ger styrka, Frihet Jämlikhet Broderskap samt Organisation är makt. Ståhl ser 
även en förändring i tiden då vissa deviser (Frihet Jämlikhet Broderskap, Proletärer i 
alla länder förena er, Enade vi stå söndrade vi falla) var vanligast under 1900- och 
1910-talet, men minskar därefter (Ståhl 1998:79). 

Katarina Thurell har i sin C-uppsats i konstvetenskap granskat nykterhetsrörelsens fanor 
och standar i Västerbotten. Hon uppger att de vanligast förekommande slagorden och 
deviserna är Till kamp mot rusdryckerna, Bort med rusdryckerna, Världen är vårt fält 
samt Enighet ger styrka. Andra exempel som anges är Sanning kärlek renhet, Gud är 
med oss samt För Gud för hem för fosterland. Thurell skriver vidare att standaret ”är 
som ett plakat” och att det därför kan vara mer detaljerat i sin komposition än en 
fladdrande, eller slokande, fana (1991:49–50). 
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Peter Liljekvist har skrivit ett examensarbete i historia om sex arbetarrörelsefanor i 
Landskrona med fokus på historisk symbolik. De fyra i materialet förekommande 
deviserna omnämns och kommenteras mycket kort ur ett historiskt perspektiv. 
Samspelet mellan bild och devis framkommer exempelvis på fanan från Grov- och 
fabriksarbetareförbundet där texten Proletärer i alla länder förenen eder åtföljs av 
bilder på handslag och jordglob (2010:23). 
”Den bars främst i vårt led...”. En bok om fanor och standar är en informativ bok om 
fanor och standar, förvarade hos nuvarande Arkiv Gävleborg, som skrevs 1984 av 
Barbro Eriksson. Boken är rikt illustrerad och behandlar många viktiga delar – fanans 
historia, färger, symboler, fanbärarrollen, fanmålaryrket osv. Den tar även upp hur fanor 
ska vårdas och hanteras, en nog så viktig aspekt ur ett bevarandeperspektiv. Det språk-
liga analyseras inte i detalj, men ett avsnitt med några viktiga paroller under 1900-talet 
finns med. 

Clas Thor utgår från fan- och standarmålaren Viktor Lindblad och hans firma i Örebro 
när han i boken Med fanorna i täten beskriver fantraditioner och tillverkningsmetoder. 
Thor citerar (1982:13) ett reklamblad från Lindblad där det står att motivet på ett sam-
lingstecken inte ska vara ”en modesak, som man kan utbyta följande säsong” och att 
fanan inte får ”ge intryck av reklamskylt, ty då har den kommit på fel plats”. Författaren 
beskriver vidare (Thor 1982:51) hur bokbinderiarbetarna i Örebro 1907 särskilt beställt 
stavningen avdelning (inte afdelning) på sin fana för att markera framtidstro. Att detta 
sammanfaller tidsmässigt med den då i Sverige nyligen genomförda stavningsreformen 
stärker markeringen [min reflektion]. 

När Thor granskar nykterhetsrörelsens fanor finner han att man tidigt valde standarets 
form eftersom budskapet där syns bättre och längre inskriptioner kunde användas. Men 
efter förbudsomröstningen 1922 – en förlust för de som ivrade för totalförbud mot rus-
drycker – producerades i stället fanor med enklare symboler och endast inskription av 
logens namn och ort (Thor 1982:75). Författaren anger gällande svenska arbetarrörel-
sens fanor att dessa inte innehöll dagspolitiska krav, vilka i stället hamnade på bande-
roller. Här noteras en skillnad mot fanbruket exempelvis i England (Thor 1982:34). 

2.2 Valaffischer 
Ett standar skulle ur ett multimodalt perspektiv kunna jämföras med en valaffisch eller 
en reklamskylt. Även om denna uppsats inte analyserar fanornas bildspråk så går det 
inte att bortse från att dessa samlingstecken också är kommunikationskanaler där text 
och bild blandas och samspelar. Att det finns paralleller att dra till valaffischer framgår 
av Orla Vigsøs avhandling (2004) Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska 
valaffischer. 

Rörande layoutens retoriska funktion nämner Vigsø att det finns fem uttryck som kan 
varieras för att uppnå olika effekter hos läsaren. Dessa är skriftstorlek, skrifttyp (dvs. 
typsnitt, versaler respektive gemener), skriftfärg, bottenfärg och mättnad (exempelvis 
kontraster) samt interpunktion. I alla dessa avseenden har sändaren gjort ett medvetet 
val (2004:96).  

I sin konklusion skriver Vigsø (2004:213) att valaffischerna ursprungligen var partiernas 
enda massmediala kommunikationssätt, men att deras funktion idag snarare är att 
”behålla, mobilisera, och stärka sammanhållningen bland egna väljare än att vinna över 
nya”, vilket överensstämmer med Ståhls resultat.   
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3 TEORI OCH METOD 
I detta kapitel ges en kort teoretisk bakgrund till stilbegreppet. Vidare presenteras den 
metod och det materialurval som använts för att genomföra undersökningen. En dis-
kussion om metodens för- och nackdelar förs också. 

3.1 Stil  
Stil, i skrift- eller talsammanhang, handlar om variationer i språket (Lagerholm 
2008:29), om vilken form det språkliga uttrycket tar och vad detta får för verkan. Att 
säga Var god iakttag tystnad eller att säga Håll käften är betydelsemässigt samma sak 
(Liljestrand 1993:32), men den kontextbundna stilnivån varierar, och mottagarens reak-
tion kan skifta, särskilt när nivå och kontext inte korrelerar. Stilistik är läran om stil; 
stilanalys är dess praktiska tillämpning (Lagerholm 2008:10). Denna uppsats är en form 
av stilanalys. 

3.2 Material och urval 
Arkiv Gävleborgs fanarkiv omfattar cirka 700 samlingstecken från hela länet. Vid 
handledarsamtal fördes resonemang kring materialet – omfattning och tänkbara fråge-
ställningar. Beslut fattades om att från den totala mängden fanor avgränsa granskningen 
till två kategorier med Gävle kommun som geografisk hemvist: nykterhetsorganisa-
tioner och arbetstagarorganisationer. Klassificeringarna är gjorda av arkivet. Dessa två 
kategorier står för majoriteten av fanorna i arkivet, och Gävle kommun är den 
geografiska enhet i arkivdatabasen som har flest fanor. Därigenom torde en relativt stor 
spännvidd i materialet uppnås. 

Det nu granskade materialet omfattar 68 fanor och standar från nykterhetsorganisationer 
i Gävle kommun samt 99 fanor och standar från arbetstagarorganisationer i Gävle 
kommun. Antalet ord som granskats på nämnda 167 fanor är sammanlagt 1659 stycken.  

3.3 Metod och genomförande 
Det optimala hade varit att granska källmaterialet, fanorna, men dessa är gamla och 
sköra. Vid ett inledande samtal med medarbetare vid Arkiv Gävleborg framkom att 
materialet finns digitaliserat. Alla textuppgifter i fandatabasen extraherades till en 
Excelfil, som jag tagit del av och granskat ur olika synvinklar. Uppgifterna är även 
tillgängliga via arkivets webbplats, där även bildmaterialet finns. 

Fandatabasen är som nämnts även tillgänglig på Arkiv Gävleborgs webbplats. Under 
arbetets gång har jag upptäckt vissa diskrepanser mellan den Excelfil som erhållits från 
arkivet, den digitala fandatabasen och den faktiska fanan så som den framträder på 
fotografiet. Jag har vid min stilanalys i första hand utgått från Excelfilen, men ibland 
kompletterat med webbuppgifterna. Skillnaderna har försvårat min utvärdering och 
kommenteras delvis i uppsatsen. Jag har inte studerat originalmaterialet av praktiska 
skäl. 

I Arkiv Gävleborgs fandatabas har varje fana ett nummer. I denna uppsats markeras fan-
nummer i löptexten (ej i tabellerna) genom placering inom hakparentes. Citat från 
Excelfilen är i uppsatsen markerade i löptexten med visuellt avvikande typsnitt och en 
mindre teckenstorlek. Det kan alltså se ut så här: [84] gävle körkarls och 
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magasinsarbetarefackförening sv tr arb förb avd no 157. 

Fantexterna är generellt mycket korta och därför har jag även granskat förhållandet 
mellan föreningens namn, stiftandedatum och övrig text. Jag har undersökt de domi-
nerande ordklasserna. Vilka ord är mest frekventa? Hur är fördelningen mellan 
ordklasserna? Används skiljetecken? Är det lösryckta ord eller fullständiga meningar? 
Antalet ord på fanorna och huruvida texten är enkel- eller dubbelsidig är ytterligare en 
aspekt som granskats. Den ursprungliga Excelfilen användes som underlag till ovan 
nämnda granskningar och statistiska underlag, men med tillägg av nya flikar och 
färgmarkeringar för att lättare kunna räkna förekomsterna av olika ordklasser, 
ordförekomster etc. Vissa statistiska resultat i uppsatsen är redovisade i tabellform och 
en tabellförteckning finns i anslutning till innehållsförteckningen. Ett antal illustrationer 
återfinns sist i Kapitel 4 (Resultat). 

Fantexternas deviser och citat har jag sökt finna källan till, via böcker med bevingade 
ord samt via Google-sökningar. En sammanställning av tänkbara källor finns i avsnitt 
4.3.5 (Bevingade ord och inspirationskällor). Jag har tagit hjälp av Svenska Akademiens 
ordbok, SAOB, för att tidsbestämma vissa ord. Rörande svenska skriftspråkets 
utveckling har jag haft god hjälp av Tradis och funkis (Teleman 2003) samt SAOL och 
tidens flykt (Gellerstam 2009).  

I min granskning av de stilistiska aspekterna på fanorna har jag utgått från rubriker och 
underrubriker i Per Lagerholms bok Stilistik (2008) och valt ut de som varit relevanta 
för materialet. Vissa rubriker har dock modifierats och enstaka har tillkommit.  

3.4 Metodkritik 
Den främsta invändningen mot avgränsningen till två kategorier av organisationer är att 
det skulle kunna finnas speciella drag eller typer av texter som kanske bara uppträder på 
fanor från andra föreningskategorier, såsom kvinnoorganisationer eller idrotts- och gym-
nastikorganisationer. Men antalet fanor från dessa grupper bedöms vara för få i Arkiv 
Gävleborgs arkivmaterial för ge ett statistiskt säkert underlag. Den tredje största 
kategorin fanor hos Arkiv Gävleborg representerar politiska organisationer. Budskapen 
på deras fanor överensstämmer ofta med budskapen på fanor från arbetstagarorganisa-
tionerna, vilket skulle tala för ett granskande, men majoriteten av arkivmaterialet för 
dessa organisationer är banderoller, vilka anses ha en mer tillfällig karaktär och därför 
inte är jämförbara med fanor och standar.  
Avgränsningen till fanor från Gävle kommun gjordes i samråd med handledaren för att 
få ett storleksmässigt hanterbart material. Ett större material hade naturligtvis genererat 
ett säkrare resultat. Det är dock viktigt att ha i åtanke att materialet i arkivet bara 
representerar de fanor som faktiskt inlämnats till alternativt räddats till arkivet. Det 
finns fanor som är i bruk hos fortfarande existerande föreningar och det finns fanor som 
kastats eller förstörts av tidens tand, vilka forskningen aldrig kommer få vetskap om. 
Ytterligare fanor kan ha inlämnats till andra förvaltare, såsom museer eller hembygds-
gårdar.  

Kritik kan även framföras gällande valet av granskning av en sekundärkälla, men origi-
nalens skörhet och tiden som en trång sektor avgjorde detta val.  
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4 RESULTAT 
I detta kapitel följer jag i stort upplägg och rubriksättning hos Per Lagerholms Stilistik 
(2008), kapitlen 3–5, och redovisar funna karaktärsdrag i fantexterna som överens-
stämmer med de i boken beskrivna. Smärre avvikelser från Lagerholms disposition och 
namngivning av rubriker har jag tillåtit mig att göra. Rubriker som inte har någon bäring 
på materialet är inte med i uppsatsen. 

Två avsnitt nedan har inte direkta motsvarigheter hos Lagerholm, utan har tillkommit 
utifrån vad granskningen av materialet inspirerat till. Det ena är en fördjupning rörande 
den intertextuella kontexten, inspirationskällorna till fanornas deviser, som återfinns i 
avsnitt 4.3.5 (Bevingade ord och inspirationskällor). Det andra är en granskning av 
förhållandet mellan tre olika ordgrupper på fanorna. Denna granskning görs i avsnitt 
4.1.6 (Tre ordgrupper). 

4.1 Stilmarkörer 
Stilmarkörer kan finnas på alla språkets nivåer – från fonem via morfem, ord, sats och 
mening upp till text (Rehnqvist & Svensson 2012:37). Granskningen inleds på den 
lägsta nivån. 

4.1.1 Fonetisk nivå 
Den första typen av stilmarkörer som Lagerholm redovisar (2008:73) finns på den 
fonetiska nivån. I uppsatsens fall är det skriftspråk, inte talspråk, som analyseras. Men 
det finns ändå fonetiska aspekter på materialet. Det kan tänkas att vissa deviser från 
fanorna skanderades i leden. Men de flesta fantexter saknar den naturliga rytm som 
lämpar sig för skandering eller så består de av fraser som inte fyller någon funktion som 
utrop i ett fantåg. 

Enstaka arbetstagarfanor innehåller viss allitteration, då flera ord i sträck börjar på 
samma bokstav (bokstaven f i nedanstående exempel). Om allitterationen är medveten 
går inte att säkerställa. Det finns också viss assonans, en svagare form av rim, eller 
åtminstone en medveten lek med ord som ger en ljudeffekt. På fana [74] upprepas ord-
mönstret, vilket ger en rytmik som förstärks av att ändelsen -ade och ordet vi åter-
kommer. Detsamma gäller [82] där de två första orden i varje sats är näst intill identiska. 

[68] fram för frihet och rättvisa 
[74] förenade vi stå, söndrade vi falla 
[82] rätt åt alla, orätt åt ingen 

4.1.2 Ortografisk nivå 
Ortografi rör ordens stavning. Av de i databasen daterade nykterhetsfanorna är alla utom 
tre från 1906, året för stavningsreformen, eller äldre. Hos arbetstagarfanor med angivet 
tillverkningsår är knappt hälften från samma period. Reformen, som rörde v- och t-
ljuden, ledde till en stavning som bättre överensstämde med talspråket (Gellerstam 
2009:130). Det finns flera exempel bland fanorna på den äldre stavningsnormen, se 
Tabell 1. 

Stavning med <dt> behöver inte innebära att fanan är tillverkad före 1906. Ett ord som 
godt var godkänt som alternativ stavning av gott i Svenska Akademiens ordlista, SAOL, 
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fram till 1950 års utgåva (Gellerstam 2009:131). Det finns i materialet exempel på att 
äldre stavning använts trots att stavningsreformen vunnit laga kraft. Logen Trofast i 
Åbyggeby [110] bildades troligen 1914, eftersom det årtalet finns på deras fana. Med 
texten älska din nästa såsom dig sjelf följs sålunda inte stavningsrekom-
mendationen för v-ljudet.  

Gellerstam (2009:50) redogör för stavningsreformens föregångare, rättstavningsmötet 
1869, då <w>, <q> och <th> ersattes av <v>, <k> och <t>. Men detta tycks inte ha nått 
nykteristerna i Hille, för deras standar [153] bär devisen wårt fält. Äldre stavning 
rörande ä-ljudet förekommer ofta i föreningarnas namn, där ordet Gefle av naturliga 
skäl ofta ingår. Men även ord som [16] Gestrikland, [119] MENSKLIGHETEN, [3] 
Nordstjernan, [171] jemlikhet och [369] menniskovärde förekommer. 

En fantext av typen [100] templet 470 norstjärnan1 af to stiftadt 
1891-04-13 ger en åldersmässigt bakre gräns för fanans tillkomst, även om uppgift 
om tillverkningsår saknas i databasen. Instiftande av en förening och inköp av en fana 
behöver dock inte sammanfalla i tid. Ibland behövde först pengar samlas in, och vissa 
fanor har text som tyder på att de tillverkats till ett jubileum.  
 

Tabell 1. Exempel på ålderdomlig stavning 
Fana 
nr 

Arbetstagarfanor Fana 
nr 

Nykterhetsfanor 

63 gefle varfs och skeppstimmermäns 
fackförening 

58 håll ett gifvet löfte 

209 med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva 100 stiftadt 1891-04-13 
267 sv sågv och brädg arb förbundets afdelning 

invigdt 1899-04-30 
119 TEMPLET 224 DAVIDS STAM AF 

TO HARNÄS 
 

4.1.3 Morfologisk nivå 
Nära det ortografiska ligger det morfologiska, det vill säga ordbildnings- och böjnings-
former. Merparten av substantiven förekommer i sin grundform, lemma. Detta gäller 
89 % av arbetstagarfanorna och 77 % av nykterhetsfanorna. Enstaka ord i pluralis, 
genitiv eller bestämd form förekommer också. Sammansatta ord bestående av två eller 
flera substantiv är få – människovärde, rusdrycksförbud, självansvar är några 
exempel. Avledningsaffix förekommer till viss del och särskilt vanligt är suffixet -het 
(renhet, jemlikhet, frihet, enighet, nykterhet). Bland verben dominerar 
perfekt particip, men presens är också relativt vanligt. I det granskade materialet är det 
fler förekomster av imperativ bland nykterhetsfanorna än bland arbetstagarfanorna; 
futurum förekommer sparsamt. Mer om detta i avsnitt 4.1.5 (Ordklasser). 

Det som för en läsare på 2000-talet sticker ut är en del ålderdomligare böjningsformer. 
Datering saknas för de flesta fanorna; endast 22 % av nykterhetsfanorna och 43 % av 
arbetstagarfanorna har ett tillverkningsår. Det är därför svårt att härleda fanor med 
ålderdomligare böjningsformer till en viss tidsperiod.  

Plurala verbformer hittas bland annat på den odaterade arbetstagarfanan [50]. Ytterli-

1 Felskrivning i databasen. Logen heter Nordstjärnan, vilket framgår av fotot på arkivets webb. 
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gare exempel finns i avsnitt 4.1.5 (Ordklasser). Imperativer med det äldre suffixet -en 
påträffas till exempel på [85], en arbetstagarfana från 1925. Den plurala formen av ska 
återfinns på tre fanor, här exemplifierat av [268]. 

[50] arbetets frukter åt dem som arbeta! 
[85] hållen samman 
[268] i detta tecken skola vi segra 

En substantivform som vid en första anblick skulle kunna uppfattas som felaktig före-
kommer i [51] arbetare i alla land förenen eder. Det gäller ordet ”land”, 
som är en äldre gällande pluralform. På webbplatsen www.saolhist.se finns äldre ut-
gåvor (från 1874 och framåt) av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket samt 
dess föregångare Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853). För upp-
slagsordet ”land” anges under åren olika beskrivningar av pluralis, vilket samtidigt 
speglar ordlistans utveckling likväl som variationer av ett ords frekvens och prioritering. 
Ett ”land” i svenska bondesamhället var först och främst en plats där potatisen växte; 
betydelsen ”rike” var då sekundär. 

Dalin (1850-1853) land 
SAOL 1 (1874) land, äfven länder 
SAOL 7 (1900) i fråga om trädgårdsland o. d. alltid land, eljest oftast 

länder 
SAOL 9 (1950) vanligen länder, om mindre jordstycken land 
SAOL 10 (1973) mest länder, om jordstycken land 
SAOL 12 (1998) upplagan presenterar uppslagsorden i ny form; ordet land 

delas upp i tre huvudord utifrån respektive betydelse – 
land i betydelsen ”rike” har då bara pluralformen länder 

4.1.4 Lexikal nivå 
En granskning av själva orden hamnar på lexikal nivå, där stilen på såväl nykterhets- 
som arbetstagarfanor är relativt formell. Den tillhör definitivt standardspråket, utan spår 
av dialekt, talspråk eller slang.  

Bevingade ord och bibelcitat ökar formalitetsgraden, särskilt när de uttrycks på latin. 
Devisen ora et labora finns totalt med fyra förekomster på [16] och [19]. Den 
svenska översättningen bed och arbeta låter kanske mindre imponerande, som devis 
betraktat. Kyrkan representerade visserligen en högre aktad samhällsgrupp, men sam-
tidigt var religiösa texter inget obekant för gemene man vid tiden för förra sekelskiftet. 
Bibel och psalmbok lästes flitigt i skolorna och i många hem, och det religiösa språk-
bruket kände svensken väl till. Citaten analyseras i avsnitt 4.3.5 (Bevingade ord och 
inspirationskällor). 

Stilnivån avgörs inte av ordet i sig, utan av hur det används (Lagerholm 2008:93). Det 
kan därför vara svårt att avgöra om två verbformer med samma betydelse, skola 
respektive skall, har att göra med stilnivå eller endast med fanans tillverkningsår. Det 
ska påpekas att verbformen skola i granskade texter inte har använts i infinitiv 
bemärkelse. Verbformen ska, som kommer in i SAOL 1950, finns överhuvudtaget inte 
med på någon av de cirka 700 fanor, standar och banderoller som finns i databasen. 

Värdeladdade substantiv återfinns främst på arbetstagarfanorna. Ord som jämlikhet, 
menniskovärde, rättvisa, broderskap, solidaritet associeras fortfarande 
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med arbetarrörelsen, vilken har lyckats med att få orden att än i dag signalera ungefär 
samma attityd och stilvalör som för drygt hundra år sedan. Andra ord i samma anda är 
arbetare [51], och det politiskt mer markerade proletärer [239]. Det sistnämnda 
är ett ord som historiskt åsyftar de egendomslösa arbetarna som samhällsgrupp, vilka 
bara bidrog till samhället genom att producera avkomma. Med en modernare 
kommunistisk definition handlar det om dem som bara har sin arbetskraft att sälja till 
marknaden (NE proletariat). Här är det tänkbart med ett medvetet val av ett mer 
subjektivt ordval, en synonym till arbetare som har en starkare laddning och förmedlar 
en attityd hos avsändaren, och därmed kan tänkas nå en större effekt hos läsaren. Det 
motsatta vore att använda en eufemism, det vill säga en förskönande omskrivning, som 
är tänkt att mildra hur vi uppfattar ett ord (Lagerholm exemplifierar med ordparet 
kalhygge – föryngringsyta, 2008:95).  

Arbetets frukter åt dem som arbeta [50] skulle kunna tolkas som en eufem-
ism. Att veta exakt vad som åsyftas är inte helt klart, men högst sannolikt skulle detta 
kunna vara en omskrivning för att ”omfördela företagets intäkter och ge högre lön till 
arbetarna och ha lägre vinstuttag för företaget och aktieägarna”. Men ”arbetets frukter” 
låter vackrare. 

En nykterhetsloge i Strömsbro [95] frågar: skall samhället uppehållas med de 
fattigas förnedring? Vad syftar detta på? Förnedrar de fattiga sig själva när de 
dricker? På vilket sätt uppehålls samhället av arbetarnas drickande? En ledtråd ges av 
föreningens namn: nov logen 481 Ideal, gävle. Nykterhetsrörelsen var, precis 
som frikyrkorörelsen, inte homogen. Där man som tillhörig en frikyrka kunde vara 
baptist, metodist, missionsförbundare osv. kunde man som nykterist välja flera olika 
föreningar – Vita bandet, Templarorden och Blåbandsrörelsen var några. Den ovan cite-
rade Nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV) var en grupp som anslöt till arbetar-
rörelsen, och därför är det tänkbart att samhället ska tolkas som en omskrivning rörande 
upprätthållande av klass-samhället.  

Ordet slaf (alltså slav med äldre stavning) som finns på [217] ingen den andres 
herre ingen den andres slaf är ett exempel är en omvänd eufemism. Det fanns 
inga slavar i Sverige för 107 år sedan när Lantarbetareförbundet i Forsbacka lät tillverka 
standaret. Slaveri betyder att det är lagligt i ett samhälle att köpa och sälja människor på 
samma sätt som kreatur eller fastigheter, och att det finns ofria individer i ett samhälle. I 
Norden upphörde detta på 1300-talet (NE slaveri), men det fanns människor som vid 
förra sekelskiftet levde under så svåra förhållanden att de i praktiken var ofria i många 
avseenden. 

Precision är viktigt när ett budskap ska nå fram, och merparten av orden på fanorna har 
en hög grad av tydlighet. Tro, hopp, kärlek, nykterhet, upplysning, sanning – 
dessa ord kan knappast missförstås. Inga krångliga facktermer finns bland fantexterna 
och antalet sammansättningar är få. De sammansatta ord som förekommer tycks vara 
lite av modeord eller relativt nya begrepp i den dåtida svenskan såsom människo-
värde, helnykterhetsförbund (inte bara nykterhetsförbund) och rusdrycks-
förbud. De två sistnämnda har sina första kända noteringar under 1890-talet (SAOB). 

Det är inte osannolikt att vissa deviser ”importerats” från tidigare bildade föreningar på 
andra orter, ibland även från utländska föregångare. De inom respektive rörelse veder-
tagna tolkningarna av orden spreds därmed i landet, från förening till förening. 
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Det sista som Lagerholm (2008:101–106) tar upp på den lexikala nivån är nyskapande 
respektive associationer till olika språk. Språket på fanorna är knappast att betrakta som 
nyskapande, det som är nytt är ju själva folkrörelserna med dess seder och bruk, vilket 
inbegriper standar och fanor. Den ordgrupp som uppvisar mest kreativitet är nykterhets-
logernas namn. Kopplingar till andra språk finns, oftast som översättningar av fraser 
och paroller, och dessa hamnar då snarare på meningsnivå än på ordnivå. Frasen ora 
et labora [19] skulle kunna ses som ett exempel på kodväxling.  

4.1.5 Ordklasser 
Formord – såsom prepositioner, konjunktioner, infinitivmärke – är rent frekvensmässigt 
vanligast i svenska språket (Sigurd & Håkansson 2007:188), så när Lagerholm 
(2008:107) skriver att substantiven är dominerande i de flesta språkliga sammanhang så 
tolkar jag det som att denna ordklass i allmänhet har störst betydelse för förståelsen av 
en text – en text med bara formord går inte att begripa alls, medan huvudinnehållet i en 
text med bara substantiv ofta kan anas. Bland fantexterna dominerar substantiven 
tydligt. 

Egennamn räknas i de flesta språkläror som en grupp av substantiv. I sammanställ-
ningen av tio språkläror hos Gunlög Josefsson (2005:28) är det endast en, Svenska 
Akademiens grammatik, som vill hänföra egennamnen till en egen ordklass. Då 96 % av 
nykterhetsfanorna har föreningens namn – helt eller delvis – i texten på fanans framsida 
behöver denna kategori ord hanteras separat, oavsett om den räknas som en egen ord-
klass eller inte. När det gäller baksidorna för nykterhetsfanorna finns det 27 baksidor 
med text, och hälften av dessa har föreningsnamnet med. En annan form av ofta 
förekommande egennamn är de geografiska namnen – orten, regionen, stadsdelen – som 
oftast finns med som en del av det fullständiga namnet. Jag återkommer till 
egennamnen under avsnitt 4.1.6 (Tre ordgrupper). 

Om hela to templet no 239 hille framtid [139] klassas som ett egennamn så 
finns på nykterhetsfanorna 65 substantiv av typen egennamn på framsidorna och 14 på 
baksidorna. Ibland kortas namnen av. På [77] står det bara iogt trofast trots att 
föreningen heter iogt logen 316 trofast, gävle. Utöver dessa egennamn finns 
på nykterhetsfanorna totalt 92 substantiv (35 unika ord vid en lemmatisering). Dessa är 
substantiv som ingår i deviser och paroller; namn på föreningen inklusive geografiska 
namn som ingår i föreningsnamnet är därmed borträknade. 

Även bland arbetstagarorganisationerna verkar föreningens namn vara den allra vik-
tigaste texten. Samtliga 99 fanor och standar har sitt eller moderorganisationens namn 
på fanans framsida, ibland båda namnen, ibland i förkortad form. Av 44 baksidestexter 
innehåller 19 av dem egennamn. 

Arbetstagarfanorna är fler än nykterhetsfanorna och innehåller mer text. På deras fanor 
förekommer 120 substantiv, föreningsnamnen exkluderade, och en lemmatisering av 
dessa substantiv ger även här 35 unika ord. Tabell 2 visar en sammanställning över de 
vanligaste substantiven (efter lemmatisering). 
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Tabell 2. Vanligast förekommande substantiv (föreningsnamn undantagna) 
Arbetstagarfanor Antal förekomster Nykterhetsfanor Antal förekomster 
enighet 13 rusdrycker(na) 14 
frihet 13 enighet 11 
styrka 12 styrka 9 
makt 9 kärlek 7 
broderskap 8 nykterhet 4 
jämlikhet 7 sanning 4 
organisation 6 upplysning 4 
 

Fördelningen mellan ordklasser framgår av Tabell 3. Andelen verb respektive substantiv 
(egennamnen undantagna) är bland arbetstagarorganisationernas fantexter ungefär lika 
stora, med en liten övervikt för verben. Den vanligaste verbformen är bildad, med 40 
förekomster bland de totalt 125 verbförekomster. Tillsammans med synonymen 
stiftad (13 förekomster) står dessa för 42 % av alla verb i denna föreningskategori. 
Vanligt förekommande verb är även är och ger (15 respektive 13 förekomster).  

Verbformen perfekt particip är vanligast på såväl arbetstagar- som nykterhetsfanorna, 
tack vare stiftad och bildad. Men formen finns även i uttryck som förenade vi 
stå, söndrade vi falla. Presens är den näst mest förekommande tempusformen. 
Några fantexter innehåller äldre presensformer som inte får misstas för infinitiv, 
exempelvis [209] med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva.  

Några imperativer finns: 

[16] ora et labora 
[58] håll ett gifvet löfte 
[85] hållen samman 
[285] gör din plikt kräv din rätt 
[239] förenen eder 

Även futurum förekommer, vilket ger en framåtsyftning och därmed visar mot ett, på 
fanan outtalat, mål. 

[494] Under solidaritetens tecken skola vi segra 

 
Tabell 3. Fördelning ordklasser 
 Arbetstagarfanor Nykterhetsfanor 
Substantiv 120 stycken (35 %)   92 stycken (45 %) 
Verb 125 stycken (36 %)   46 stycken (22 %) 
Resterande ordklasser   98 stycken (29 %)   65 stycken (33 %) 
Antal ord totalt (föreningsnamn och datum 
undantagna) 

343 stycken 203 stycken 

 

Nykterhetsfanorna har 46 verbförekomster (12 olika verb efter lemmatisering). Helt 
dominerade av dessa är former av bildad/stiftad (16 förekomster); samtliga åter-
finns på fanornas framsidor. Verbet ger påträffas 10 gånger på nykterhetsfanorna. I 
övrigt är förekomsterna av respektive verb få eller enstaka. 
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Av resterande ordklasser är räkneorden i en särställning, eftersom datum eller år ofta 
förekommer på fanorna. Dessa dateringar avser tid för föreningens bildande eller det 
tillfälle, ofta ett jubileum, som fanan framtagits till. En stor del (77 %) av arbetstagar-
fanorna innehåller ett eller flera datum, mot bara knappt hälften (44 %) av nykterhets-
fanorna. 

Övriga ordklasser – pronomen, adjektiv, konjunktioner, prepositioner, adverb – finns i 
totalt 65 förekomster bland nykterhetsfanorna. Orden med och bort dominerar (13 res-
pektive 12 förekomster) vilket kopplas till det vanligaste slagordet bort med rus-
dryckerna. Därefter är det orden och/et2, för samt vi/vår/vårt som får flest 
träffar. Interjektioner saknas helt i fantexterna. 

Pronomen upptar hos arbetstagarfanorna knappt hälften av de övriga ordklasserna (totalt 
98 ord i denna grupp). De dominerande orden är vi, alla, vårt, din. Här följer några 
exempel: 

[639] menniskovärde åt alla är vårt mål 
[51] arbetare i alla land förenen eder 
[109] gör din plikt, kräv din rätt 

Knappt en fjärdedel av de 98 orden i gruppen ”övriga ordklasser” hos arbetstagarfanor-
na är prepositioner (för, åt, samman, fram). Det finns några förekomster av samord-
nande konjunktioner (och), medan adjektiv och adverb har få förekomster. 

Det är intressant att notera att hos nykterhetsfanorna finns ordet för med 6 gånger, men 
att antonymen mot bara finns en gång. 17 förekomster av vi/vårt på arbetstagar-
fanorna kan jämföras med 4 förekomster av din.  

 
Tabell 4. Mest frekventa ord från ordklasserna pronomen, adjektiv, konjunktioner, prepositioner och adverb 
Arbetstagarfanor Antal förekomster  

(av 98 ord totalt) 
Nykterhetsfanor Antal förekomster  

(av 65 ord totalt) 
Vi/vårt 17 Med  13 

Och   7 Bort 12 

Åt   7 Och/et   9 

Den/det/detta   7 För   6 

Alla   6 Vi/vår/vårt   6 

 

4.1.6 Tre ordgrupper  
I detta avsnitt frångås Lagerholms rubriksättning. Jag ämnar här närmare granska de 
texttyper som dominerar fantexterna samt studera deras inbördes relationer. Texttyperna 
har jag delat in i tre grupper enligt följande: 

− föreningens namn inklusive ort/stadsdel/region samt eventuell huvudorganisa-
tions namn 

− datum inklusive ordet stiftad/bildad 
− resterande ord 

2 Et betyder och på latin. 
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Flest ord åtgår till föreningarnas namn. Föreningens namn och även huvudorganisa-
tionens namn kan ibland förekomma flera gånger på en och samma fana. Rekordet 
rörande namnlängd innehas av två föreningar som består av elva ord för namnet: 

[44] gävle porslinsarbetare- fackför sv gr & fabriksarb förb avd 
no 46 
[84] gävle körkarls och magasinsarbetarefackförening sv tr arb 
förb avd no 157 

På andra plats med nio ord återfinns [47] nykterhetsorganisationen verdandi 
arbetarnas nykterhetsförbund nov avd 54 fritiof nansen. Möjligen 
ska ord ”arbetarnas nykterhetsförbund” inte tolkas som en del av namnet. Databasen 
anger inte att dessa två ord ingår i föreningsnamnet, och en tolkning av fotot antyder 
layoutmässigt att orden snarare är ett attribut än en del av namnet, se Figur 10. 

Det finns flera fanor med egennamn på åtta ord, till exempel [38] u logen no 610 
syskonringen, norrsundet av iogt. Medelvärdet för antal ord i namnet är 
5,5 för arbetstagarfanor och 4 för nykterhetsfanor. Värdena utgår endast från fanornas 
framsidestexter, då namnen är mest frekventa där. 

Med så långa namn är det naturligt att resterande plats för slagord och deviser inte blir 
så stor. Att betona sin identitet tycks viktigt – namn, vilken huvudorganisation man till-
hör, varifrån man kommer – och så även när föreningen grundades. Stiftad 17/1 
1886 står det exempelvis på [518]. Detta väljer jag att räkna som två ord, ett för verbet 
och ett för datumet. 

Fördelningen mellan typerna av ord på fram- och baksida skiljer sig markant. Det är inte 
så många fanor som har text på båda sidor. De flesta av dessa har dock namn och 
stiftandedatum på framsidan och deviserna på baksidan. Fördelningen framgår av 
Tabell 5 (arbetstagarfanor) och Tabell 6 (nykterhetsfanor). Skillnaden mellan de två 
kategorierna är inte särskilt stor. 

 
Tabell 5. Arbetstagarfanor: antal ord fördelat på tre ordgrupper, på fanornas fram- respektive baksidor 
 Framsida  Baksida  Totalt båda 

sidor 
 

Namn, ort 540 65 % 95 36 % 635 58 % 
Datum inkl verbet 
stiftad/grundad 

146 18 % 19 7 % 165 15 % 

Resterande 141 17 % 148 56 % 289 27 % 
Totalt antal ord 827  262  1089  
 
Tabell 6. Nykterhetsfanor: antal ord fördelat på tre ordgrupper, på fanornas fram- respektive baksidor 
 Framsida  Baksida  Totalt båda 

sidor 
 

Namn, ort 291 64 %   38 33 % 329 58 % 
Datum inkl verbet 
stiftad/grundad 

  51 11 %    3 3 % 54 9 % 

Resterande 113 25 % 74 64 % 187 33 % 
Totalt antal ord  455  115  570  
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Tabell 7. Andel fanor som innehåller text från de olika ordgrupperna 
Ordgrupp Arbetstagarfanor  Nykterhetsfanor  
 Framsida Baksida Framsida Baksida 
Namn 100 % 19 % 96 % 21 % 
Ort/motsv i namnet 94 % 17 % 49 % 9 % 
Datum, inkl ordet 
bildad/stiftad 

77 % 12 % 44 % 4 % 

Övrig text  34 % 27 % 37 % 28 % 
 

På fanornas framsidor är den egna identiteten central och samtliga arbetstagarfanor och 
nästan alla nykterhetsfanor har sitt namn på framsidan. Föreningens instiftandedag och 
geografiska hemvist är också en viktig del av identiteten. Tabell 7 visar att en geogra-
fisk plats omnämns på 94 % av arbetstagarfanornas framsidor – ofta för att orten/stads-
delen ingår i föreningens namn. Här finns dock en stor skillnad jämfört med nykterhets-
fanornas 49 %. Stor skillnad mellan förekomsten av datum finns också; även här 
dominerar arbetstagarfanorna. Baksidestexterna är i de flesta fall, 55 %, helt annorlunda 
än framsidestexterna, medan 41 % har samma text på fram- och baksida. En liten andel, 
4 %, har delvis samma text på fram- och baksida. Ingen skillnad i fördelningen före-
kommer mellan de olika föreningskategorierna. 

Klassificeringen av vad som är att betrakta som geografiskt namn är inte självklar. 
Bedömningarna kräver god lokalkännedom. Nedan följer några exempel på svårigheter 
gällande gränsdragningen.  

[58] ngto logen 834 gevalia i gefle 
[127] iogt logen no 89 norden 
[183] gefle blåbandsförening g 
[402] blåbandsföreningen klippan 
[705] NTO templet 457 Fridhem 
[706] NTo Fridhem Hemlingby 

Värdena i Tabell 7 innehåller en viss osäkerhetsmarginal, men så här har jag valt att 
resonera kring exemplifierande gränsdragningsfrågor: 

[58] Gevalia har inte med kaffe att göra, utan betyder Gävle på latin; det 
betraktar jag som ett geografiskt namn.  

[127]  Norden känns allt för omfattande för att det i denna klassificering ska ha 
någon lokal identitetsfunktion, det får i sammanhanget jämställas med 
vilket annat substantiv som helst.  

[183]  Man kan fundera om g3 ska räknas som ett geografiskt namn. Vid en 
granskning av bilden framgår att det är det G som symboliserar Gävle 
stad och tidigare ingick i stadsvapnet, men från ett textperspektiv är det 
svårt att betrakta det som en geografisk plats.  

  

3 Versalt G på bilden. 
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[402]  Hamrångeföreningen kallar sig för Klippan. Klippan skulle kunna vara en 
geografisk plats, en så benämnd plats finns i en annan del av Gävle. Här 
har jag dock valt, efter att ha konsulterat bekanta från Hamrångetrakten, 
att inte klassificera Klippan som ett geografiskt namn.4  

[705], [706] Slutligen NTO-logen Fridhem, som finns med i Excelfilen, men inte finns 
på webbsidan. Detta försvårar klassificeringen. Fridhem är en stadsdel i 
Gävle, men också ett inte allt för ovanligt namn på kyrkor. Hemlingby är 
också en stadsdel i Gävle. Är det så att föreningen hade sitt upptagnings-
område i två stadsdelar? Det är tänkbart, de ligger inte så långt från 
varandra. Eller hade namnet Fridhem inget med sin geografiska mot-
svarighet att göra? Jag har valt att räkna Fridhem som ett geografiskt 
namn, men en granskning av kompletterande föreningshandlingar i 
arkivet skulle kanske utmynna i en annan tolkning.  

4.1.7 Syntax 
Syntax är sats- och fraslära. På baksidan av [208] står bara frihet. Det är visserligen 
en fras, men knappast en sats då där normalt återfinns minst ett subjekt och ett finit verb 
(Rehnqvist & Svensson 2012:127). Meningar finns också representerade bland fanorna. 
Det är i detta sammanhang viktigt att skilja på grafiska och syntaktiska meningar. Här är 
Lagerholms definition (2008:121): 

En grafisk mening avgörs av interpunktionen och existerar därför bara i skriften. En 
grafisk mening inleds med stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken, vanligen 
punkt. En syntaktisk mening avgörs däremot av den syntaktiska uppbyggnaden och 
är då en syntaktiskt självständig enhet, ofta en huvudsats med eventuella bisatser.  

Det är i detta sammanhang som diskrepanserna mellan källmaterialet och databasen gör 
sig gällande och försvårar analysen. Det visar sig att texterna oftast inte är inskrivna i 
databasen exakt så som de går att läsa på bilderna på Arkiv Gävleborgs webbsida. Några 
exempel framgår av Tabell 8. 

Skillnaderna kan tyckas små, men vid en skriftspråklig granskning har dessa signifi-
kans. Det gäller särskilt om en grafisk mening ska analyseras. Skillnaderna mellan ver-
saler och gemener framgår inte via fandatabasen på www.arkivgavleborg.se – där är alla 
bokstäver versaler. Men i Excelfilen som extraherats från databasen finns skillnader 
mellan små och stora bokstäver. Dock stämmer dessa inte alltid överens med hur texten 
ser ut på den faktiska fanan. Kommentarer till skillnaderna följer efter Tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

4 I anslutning till detta finns här ett fel i databasen, eftersom [403], som rör samma förening, finns med 
två gånger. 
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Tabell 8. Exempel på diskrepanser mellan fana och fandatabas 
Fana nr Text från fandatabasen (= Excelfilen) Text tolkad från fotot på arkivets webbsida 
26 sv kommunalarb förb avd 35, 

spårvägspersonalen, gävle. 
Bildad 1913-01-01.  
för framtida lycka och ljus 

SV. KOMMUNALARB. FÖRB. AVD. 35, 
SPÅRVÄGSPERSONALEN GÄVLE 
BILDAD 1913-01-01 
FÖR FRAMTIDA LYCKA OCH LJUS 

27 gefle skrädderiarbetare fackförening 
Stiftad 1893-09-06  
frihet rättvisa 

Gefle SKRÄDDERIARBETARE 
FACKFÖRENING 
Stiftad den 6/9 1893 
Frihet Rättvisa 

63 gefle varfs och skeppstimmermäns 
fackförening 
frihet jemlikhet broderskap 
1898-05-19, 1899+05-01 

GEFLE Varfs och Skeppstimmermäns 
fackförening 
Frihet. Jemlikhet. Broderskap. 
1898-05-19. 1899-05-01. 
 
 

67 gefle snickerifabriksarb fackförening avd 24 
1896, 1905 

GEFLE SNICKERIFABRIKSARB 
FACKFÖRENING AVD. 24 
1896, 1905 
ENADE VI STÅ SÖNDRADE VI FALLA 

82 sv sågindustriarb förb avd 5 bomhus  
1896-06-06, 1898-04-30 
rätt åt alla, orätt åt ingen 

SV. SÅGINDUSTRI ARB. FÖRB. AVD. No 
5 BOMHUS  
1896-06-06 – 1898-04-30 
RÄTT ÅT ALLA ORÄTT ÅT INGEN 

117 gefle läder arbetareförening 
bildad1906-04-08 

GEFLE LÄDER- 
ARBETAREFACKFÖRENING 
BILDAD 1906-04-08 

119 TEMPLET 224 DAVIDS STAM AF TO 
HARNÄS 
FÖR GUD OCH MENSKLIGHETEN 
ENIGHET GER STYRKA 
STIFTADT 1889-02-16 
RUSDRYCKSFÖRBUD ÄR VÅRT MÅL 

Templet 224 DAVIDS STAM AV T.O. 
HARNÄS 
FÖR GUD OCH MENSKLIGHETEN 
ENIGHET GER STYRKA 
STIFTADT 16/2 1889 
Rusdrycksförbud är vårt mål. 

 

[26] Förutom skillnaden gemener-versaler och avsaknaden av punkter vid förkort-
ningar på första raden har det i Excelfilen tillkommit tre skiljetecken.  

[27] Skillnader i gemener och versaler. Ordet den saknas i dateringen. Datum 
skrevs ofta på olika manér på fanorna; snedstreck i detta fall. 

[63] Ett felslag har gjort minus till plus, och såväl ett antal versaler som punkter 
saknas. 

[67] Hela devisen saknas, vidare finns versaler/gemener som inte överensstämmer. 
[82] Punkter saknas vid förkortningar, förkortningen för numero saknas och det 

har tillkommit ett kommatecken.  
[117] Ett bindestreck saknas efter ”läder” samt ett mellanslag efter ”bildad”.  
[119] Det finns punkter vid förkortningen av Templarorden. Det finns också en 

avslutande punkt i det som faktiskt är en grafisk mening om rusdrycksförbud. 
Datumet är här angivet som ett divisionstal, med dagen över strecket och 
månaden under – detta är svårt att överföra till löpande text. Men snedstreck 
är lite närmare verkligheten än datering enligt modellen åååå-mm-dd. 

Ytterligare exempel på försvårande omständigheter är [84] och [398] som förekommer 
två gånger i databasen, men avser olika föreningar. Sedan finns i Excelfilen uppgift om 
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fanor och föreningar som inte finns med i webbdatabasen, exempelvis [706]. 
Sammanfattningsvis innebär detta att granskningen av fantexterna innehåller en viss 
felmarginal.  

 
Tabell 9. Användning av versaler respektive gemener, tolkat från bilder på webb 
 Arbetstagarfanor Nykterhetsfanor 
 Framsida Baksida Framsida Baksida 
Antal fanor med bara versaler 57 14 47 12 
Antal fanor med både versaler och 
gemener 

38 14 14 2 

Antal fanor där bild saknas eller 
texten ej är läslig 

4 16 6 13 

Antal fanor totalt med text 99 44 67 27 
 

Generellt var bruket av versaler vanligast på fanorna (se Tabell 9), ibland i form av 
kapitäler. Inga fanor har endast gemener. Det förekommer fantexter som blandar 
versaler och gemener. Dessa är antingen i form av en grafisk mening, eller som en 
kombination av exempelvis föreningsnamnet med versaler och devisen med inledande 
versal. 

Det finns få skiljetecken på fantexterna (även om man skulle utgå från originalkällan), 
och därmed få grafiska meningar. Vidare är antalet ord totalt få. Medianvärdet för 
antalet ord per fana är 3, utom på baksidorna av arbetstagarföreningarnas fanor – där är 
medianvärdet 4 ord. Antalet ord exkluderar i detta fall datum och fullständiga förenings-
namn. Ovanligt lång text har nykterhetsfana [95] från nov logen 481 Ideal, 
gävle. Den lyder: 
skall samhället uppehållas med de fattigas förnedring? Arbetare! 
använd ej rusdrycker! fram för rusdrycksförbud5 

Det finns fanor som består av fullständiga meningar och avslutas med punkt, men som 
bara är skrivna med versaler eller som inleder varje ord med versal. De uppfyller 
därmed inte de formella kraven som ställs på en grafisk mening. Bruket av versaler gör 
att man troligen inte ser texterna som fullständiga satser som bör avslutas med stort 
skiljetecken. Bland arbetstagarfanorna är ett citat på baksidan av [66] är den enda full-
ständiga grafiska meningen jag hittar, där bilden verifierar att det finns inledande versal 
och avslutande punkt. På fotot syns tydligt versalt E och slutpunkt, även om det inte är 
inskrivet så i databasen.6 

Merparten av fantexterna saknar avslutande stort skiljetecken. Bland nykterhetsfanorna 
återfinns i databasen 13 skiljetecken (12 utropstecken och ett frågetecken) i de texter 
som inte rör datum eller föreningens namn. Till detta kommer ytterligare några utrops-
tecken samt några punkter som urskiljts på bilderna. Utropstecknet förekommer till och 
med i dubbel uppsättning, och ibland mitt i en fras.  

5 Texten i Excelfilen saknar inledande versal, och avslutande skiljetecken, men fotot i databasen visar 
tydligt att de grafiska meningarna är korrekta. 
6 I databasen står "evigt kan ej bli det gamla, vad förmultnadt är skall ramla och det friska, nya växa upp 
utur förstörelsen". 
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[60] bort med rusdryckerna !! 
[100] bort! med rusdryckerna7 

Arbetstagarfanorna har färre skiljetecken, återigen ställer diskrepansenen mellan bilder 
på fanor och Excelfilen till problem. Speciellt förekommer några kommatecken i data-
basen som saknas på fanorna. Den bildmässigt annorlunda och typsnittsmässigt run-
skriftsinspirerade fanan från Telegraf & rikstelefonarbetares förbund [209] har enligt 
databasen texten med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva. Men den text 
som kan läsas på bilden lyder: MED LJUDET VI FARA – MOT LJUSET VI STRÄFVA! Här har 
alltså kapitäler använts – en grafisk teckeneffekt – i kombination med ett avslutande 
stort skiljetecken. 

Mängden syntaktiska meningar, är också få och överensstämmer i stort med antalet 
grafiska meningar. Makrosyntagm är en synonym till syntaktiskt mening, som indelas i 
fyra slag: mening, meningsfragment, interjektionsmakrosyntagm och tilltalsmakro-
syntagm (Loman & Jörgensen 1971, här redovisat efter Lagerholm 2008:122–123). 
Oftast är texterna, om man bortser från kravet på gemener i texten, ofullständiga satser. 
De kan närmast betraktas som meningsfragment. Såtillvida påminner fantexterna om 
rubriker. Några exempel:  

[268] vårt fält! 
[43] ett nyktert sverige  

Men det finns även fanor med tilltalsmakrosyntagm, [95] Arbetare!  

En allmän granskning av skiljetecknen är inte meningsfull eftersom förekomsten är för 
liten. Men om man frångår de grafiska kraven på en mening så skulle det kunna hävdas 
att fler fantexter är fullständiga satser med subjekt, predikat och objekt, alternativt 
predikativ. Några exempel skulle vara: 

[75] enighet ger styrka 
[118] organisation är makt8 
[494] Under solidaritetens tecken skola vi segra 

På samma sätt skulle vissa texter kunna tolkas som tilltal eftersom de är imperativer, 
även om mottagaren är anonym. 

[85] hållen samman9 
[109] gör din plikt, kräv din rätt 

Lagerholm (2008:124) delar in språkhandlingar syntaktiskt i fem huvudgrupper:  

− påståenden 
− frågor 
− uppmaningar 
− utrop 
− önskningar 

Att gruppera fantexterna på detta sätt är komplext. Det förutsätter oftast fördjupad kun-

7 På fanorna är texterna för [60] och [100] skrivna med versaler. 
8 Som framgår av Figur 1 inleds frasen med en versal, men avslutande skiljetecken saknas. 
9 Bilden visar texten ”HÅLLEN SAMMAN!” med avslutande stort skiljetecken. 
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skap om organisationerna och om de resonemang som fördes när fanorna beställdes. Ett 
vanligt nykterhetspåstående är enighet ger styrka. Texten [153] wårt fält 
tolkar jag också som ett påstående. Det markerar att man tänker globalt, med hela jorden 
som sitt arbetsfält (Thor 1982:76). Även deviser av typen [47] nykterhet 
upplysning människovärde eller [3] Tro Hopp Kärlek skulle kunna kategori-
seras som påståenden. Det är ord som närmast uttrycker vad föreningen har för värde-
grund och normer. Men gränsdragningen mot kategorierna önskan, uppmaning och 
utrop är inte självklar. Den vanligaste nykterhetsparollen bort med rusdryckerna 
kan beteckna såväl en önskan som en uppmaning. Skrivs frasen bort med rusdryck-
erna! så skulle det likväl kunna vara ett utrop. 

Några mer tydliga uppmaningar finns bland nykterhetsfanorna, exempelvis  

[58] håll ett gifvet löfte 
[136] upp till kamp mot rusdryckerna i endräkt och kärlek 
[403] möt upp 

Dessutom finns bibelcitatet [110] älska din nästa såsom dig sjelf, vilket 
också är formulerat som en uppmaning. [119] RUSDRYCKSFÖRBUD ÄR VÅRT MÅL är 
en indirekt önskan, men likaså är det ett påstående. Kategorierna går i varandra, och 
eftersom fanor i sig är ett sätt att tydligt – skriftligt och visuellt – visa vad en organisa-
tion står för, så skulle kunna hävdas att de flesta fantexter är utrop. Lagerholm 
(2008:125) betonar utropens expressiva roll och hur utropens signalerar ”sändarens 
förhållande till ämnet”. En enda konkret fråga finns med i nykterhetsmaterialet: [95] 
skall samhället uppehållas med de fattigas förnedring? 

Inte heller för arbetstagarorganisationernas fanor är indelning i språkhandlingar alltid så 
självklar. Det flesta fraserna är påståenden, det finns cirka tio texter som tydligt skulle 
kunna uppfattas som önskningar och nästan lika många uppmaningar. Inga frågor finns 
med. Några texter är svårdefinierade eftersom kontext saknas, [54] broderskap är ett 
sådant exempel. Det skulle kunna vara ett påstående, men likväl en önskan eller ett 
utrop. Inget skiljetecken finns som underlättar kategoriseringen. Å andra sidan finns 
texter av typen [84] framåt till seger är vårt mål! där utropstecknet skulle 
kunna signalera att en utropsspråkhandling. Samtidigt är kategorin önskan inte heller 
fel. 

En försvårande omständighet gällande kategoriseringen av texterna är att avsaknaden av 
skiljetecken gör att det utifrån uppgifterna i databasen inte går att veta om tvåradiga 
fantexter är att betrakta som en eller två meningar. Oftast ger dock det visuella stöd, 
exempelvis har [119] tre textrader med olika textstorlek och grafisk utformning, och 
därmed är det sannolikt tre fristående fraser (se Figur 2). Men på [277] är typsnitt, text-
storlek och färg är desamma på båda raderna, och då tvingas läsaren till en tolkning (se 
Figur 3). I detta exempel tolkar jag det som två separata meningar. 

Nästa syntaktiska stilmarkör hos Lagerholm är bisatsen. De flesta fantexter är mycket 
korta och, som ovan nämnts, inte heller alltid fullständiga satser. De få längre texterna 
kan ibland innehålla ett kommatecken eller ett tänkbart kommatecken, då texten är upp-
delad grafiskt på två rader. Texternas tvådelade konstruktion handlar på fanorna inte om 
huvudsats och bisats, utan snarare om två jämbördiga delar, se följande exempel: 

[109] gör din plikt, kräv din rätt 
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[217] ingen den andres herre ingen den andres slaf 
[209] med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva 

Att titta på meningslängd på fantexter är knappast meningsfullt. Skrivytan är begränsad 
till fanans fram- och baksida, och för att få en läsbarhet så kan inte textstorleken vara 
alltför liten eller textmängden alltför omfattande. Det blir oftast enstaka slagord och 
kortare deviser.  

Rak ordföljd (SVO) är vanligast och enighet ger styrka är det mest frekventa 
exemplet. Men omvänd ordföljd förekommer i frågor, och i deviser som [57] män-
niskovärde för alla är vårt mål.  

4.1.8 Komposition, disposition och modalitet 
Komposition och disposition av innehållet är nästa avsnitt hos Lagerholm (2008:145). 
En saga brukar ofta vara kronologiskt disponerad, medan en bruksanvisning har en 
rumsdisposition och en nyhetstext ofta är emfatiskt upplagd. Fantexter är för korta för 
att struktureras i en särskild ordning. I stället har fanorna en visuell disposition där färg, 
form, text och bild samverkar till en helhet. Mer om utseendet i avsnitt 4.3.4 (Grafisk 
form). 

Modalitet handlar om hur avsändaren, i detta fall föreningen, förhåller sig till texten. 
Den modalitet som uttrycker vilja, önskan eller åsikt kallas deontisk och där passar 
många av fantexterna in. Modala hjälpverb saknas, förutom några enstaka skall, men 
deontisk modalitet kan även uttryckas genom imperativer eftersom de beskriver en vilja 
(Lagerholm 2008:152–153). Imperativer finns på 14 fanor. 

[95] använd ej rusdrycker! 
[109] gör din plikt, kräv din rätt. 

Lagerholm resonerar kring relationen modalitet och trovärdighet. I längre faktatexter 
kan författaren behöva tona ner sin tvärsäkerhet genom användandet av epistemiska 
modala uttryck för att öka sin trovärdighet. Fantexterna är oerhört kortfattade och har 
som främsta kontext föreningens värdegrunder. En text som [120] under detta 
tecken skola vi segra skulle kunna uppfattas som väldigt tvärsäkert. Hur kan 
detta utlovas? En mer sanningsenlig fras hade varit ”under detta tecken kunna vi segra” 
eller ”torde vi segra”. Nu råkar just detta exempel vara ett citat, men läsaren skulle ju, 
åtminstone i teorin, även kunna tolka det bokstavligt. 

4.1.9 Stilfigurer 
Användandet av retoriska figurer härrör från det antika Grekland. En stilfigur är en 
språklig metod att skapa en önskad effekt. En medveten lek med ord som kan illustrera 
talarens inställning, stärka avsändarens argumentation eller framkalla känslor hos 
mottagaren. I fantexterna har några stilfigurer kunnat urskiljas eller anas. Ibland är 
gränsdragningen inte självklar. 

Generellt är det väldigt få retoriska grepp i de korta texterna. Det som främst används är 
starka värdeladdade ord samt kända fraser och citat. I övrigt verkar det vara viktigt att 
inte missförstås – tydlighet framför ordkrumbukter. Man kan fundera över en fras som 
[119] för gud och menskligheten. Är det en stilfigur om det inte är en medveten 
retorisk handling? Vad är det som säger att man inte bara tagit ett etablerat uttryck som 
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låter bra, som andra föreningar använt, utan att reflektera över dess retoriska funktion 
och verkan? 

 
Tabell 10. Stilfigurer i fantexterna – förekomster och kommentarer 
Stilfigurer Fana 

nr 
Fantext Kommentar (kursiva förklaringar från Lagerholm 2008:153–168) 

Metafor 50 arbetets frukter åt dem 
som arbeta! 

= bildlig jämförelse utan jämförande uttryck 
Arbetets frukter är en omskrivning för vinst, förtjänst. 

-”- 245 till kamp för brödet Skulle kunna vara en överförd betydelse för bättre levnadsvillkor 
eller en symbol för ett viktigt födoämne, men det kan likaväl 
handla om brödpriserna. I detta fall är avsändaren lantarbe-
tareförbundet avd 558, mackmyra vilket gör att jag 
misstänker att det inte behöver vara en metafor, trots allt. 

-”- 208 med ljudet vi fara, mot 
ljuset vi sträfva 

Ljus är en global symbol för gudomlighet (Biedermann 1991:260). 
Vad ljuset här åsyftar framgår inte, men tänkbart är en vision om 
ett bättre samhälle. I första versen av Internationalen finns frasen 
”Från mörkret stiga vi mot ljuset”, och även i religiösa texter står 
ljuset för något positivt med luddig innebörd, ”Guds ljus”. Å 
andra sidan tillhör fanan järnvägsmännens central-
organisation, Gävle och trots att järnvägen funnits i 
Sverige ett drygt halvsekel när föreningen bildades 1906 så 
representerade den fortfarande ny teknik och kommunikations-
medel, moderna tider och framtidstro. 

-”- 74 förenade vi stå, 
söndrade vi falla 

”Vi” är en omskrivning för organisationen eller arbetarklassen. 
”Stå” respektive ”falla” är också överförda betydelser. Det är 
ingen person som ramlar omkull, inte ens föreningen, utan snarare 
hela arbetarrörelsen/-klassen som förlorar kampen.  

Perifras 95 de fattigas förnedring = en omskrivning av ett uttryck för att inte bara ordet ska 
framträda utan även en egenskap eller ett nytt perspektiv 
Det är inte bara själva alkoholen eller superiet som är negativt 
utan att arbetarklassen på detta sätt trycks ner och behandlas med 
bristande aktning. 

Anafor 217 ingen den andres herre 
ingen den andres slaf 

= samma ord upprepas i början av flera ordled 

Variation 205 enighet ger styrka 
organisation är makt 

= innehållet upprepas men i ny eller förändrad form 
Makt och styrka är ungefär samma sak, och de som organiserar sig 
i samma förening är i stort eniga om målet. 

-”- 74 förenade vi stå, 
söndrade vi falla 

Kanske en tänkbar variation. Kontentan av respektive sats blir den 
samma, även om uttrycket är helt kontrasterande. 

Allusion 268 i detta tecken skola vi 
segra 

= anspelning, förutsätter kunskap om originalkällan 
Originalet säger, enligt legenden, ”I detta tecken skall du segra” 
(Hellsing m.fl. 2008:299). Perspektiv för tilltalet är omvänt i 
fantexten.  

Antites 119 för gud och 
menskligheten 

= ställa ord med motsatt betydelse mot varandra för kontrast-
verkan 

-”- 217 ingen den andres herre 
ingen den andres slaf 

 

-”- 347 enade vi stå 
söndrade vi falla 

 

Retorisk 
fråga 

95  skall samhället 
uppehållas med de 
fattigas förnedring?  

= förtäckt påstående i frågans form, kräver inget svar 
Avsändaren påstår att de fattiga förnedras och att samhället är 
ansvarigt, och till och med skor sig på arbetarnas supande.  
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4.1.10 Sändarperspektiv 
Berättarperspektiv, eller med Lagerholms ord (2008:168), sändarperspektiv ger led-
trådar om den bild man vill visa upp av sig själv som budbärare, vilka värderingar man 
står för och vilken känsla man vill förmedla. När det gäller fantexterna tycks avsändar-
adressen vara viktigare än budskapet. Som framgick av Tabell 5 och Tabell 6 går de 
flesta orden åt till att identifiera sig själv som förening och markera sin plats i samhället. 
Avsändaren betonas starkt genom att föreningens namn förekommer stort, tydligt, ofta 
och ibland dubbelt. Men man ger inte sin röst åt någon annan. Vi-känslan och grupp-
samhörigheten framhålls, ord som vi/vår/vårt/alla får stort utrymme. Texten 
förmedlar de ”klassificeringar och konventioner som språkbrukarna själva tillämpar” 
(Ledin 2001:33).  

Avsändare och mottagare av fantexter är ofta samma personer, medlemmarna i respek-
tive förening. De som redan har identifierat sig med föreningsnamnet, som kanske var 
med vid bildandet, föreslog fanans utformning, bidrog med ekonomiskt stöd till anskaf-
fandet osv. Devisen fungerade som ett slags mantra eller hörnsten i verksamheten. 

4.2 Tal och skrift  
Tal och skrift är två kommunikationskanaler med delvis olika förutsättningar. 
Lagerholms sammanställning (2008:190–191) rör typiska stildrag för respektive 
kommunikationskanal, orsaken till stildragen samt stilmarkörer som gett upphov till 
stildragen. Det visar sig att fantexterna inte alltid passar in på skriftens kriterier, främst 
gällande den sociala funktionen och de fragmentariska, och ibland oprecisa, stildragen. 
Fanorna är en form av skriftspråk, men med beröringspunkter med talspråket. 

Det finns inga exempel på ren talspråklighet bland fantexterna, och muntlig påverkan på 
texterna är liten. Dock skulle [100] bort! med rusdryckerna kunna vara tal-
påverkat. Man skriver ju inte korrekt svenska på det sättet, men i en talsituation kan 
ordet ”bort” betonas starkt. Normalt fyller talet främst en social funktion, medan 
skriften i stället är bäst för information, utredning och argumentation (Lagerholm 
2008:177–178). Det sistnämnda är vanligt på fanorna. Skriften klassas vanligen som 
mer självständig än talet, som uttalas i ett sammanhang (Lagerholm 2008:179). Men 
just fantexter är skapade för att kommunicera i en kontext som är mindre självständig än 
en bok eller en tidningsartikel. Fanorna användes i många föreningssammanhang – 
demonstrationståg, begravningar, högtidsdagar, ceremonier. Och deras texter var syn-
liga. Fanan hängdes upp i föreningslokalen eller togs fram vid särskilda tillfällen för att 
skapa samhörighet. Den innehöll fraser och symboler som mottagaren/läsaren kände 
igen eller kände sig hemma i. Den sociala kontexten är påtaglig. 

Idag möjliggör modern teknik bevarande av talade språkhandlingar, men så var knappt 
fallet kring förra sekelskiftet. Då representerade skriften något som hade förutsättningar 
att bevaras. En stor skillnad mellan tal och skrift är att skriften kräver mer planering, 
medan talet ofta är spontant. När det gäller fantexterna fanns till och med en ekonomisk 
aspekt med i planeringen. Varje bokstav och varje arbetstimme kostar. Val måste göras 
mellan målning och broderi, mellan siden och ylle, mellan en- och tvåsidig text. Har 
man råd att ha med hela föreningens namn eller skrivs namnet i förkortad form? Är 
texten eller bilden viktigast? Vilken bakgrundsfärg och vilka symboler, och vad kom-
municerar dessa? Vilket budskap vill föreningen förmedla? Budskapet syns bättre på ett 
standar än på en fana (Thor 1982:74) och en förening från ett lågstatusyrke kunde söka 
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skapa sig en starkare identitet och markera sitt värde genom en påkostad fana med rik 
utsmyckning av symboler från hantverkarföreningar, vilka hade högre status (Liljekvist 
2010:29). Det handlade om visuell retorik (Ståhl 1999:314) och det krävdes definitivt en 
strategi och en plan bakom varje fantext.  

Koncentration av text handlar bland annat om att upprepningar och mångordighet und-
viks (Lagerholm 2008:185). Men fantexter fungerar snarare tvärtom, eftersom det är 
samma slagord som förekommer på många fanor och att föreningens namn får ta så stor 
del av ytan. 

4.3 Begriplighet och läsbarhet 
Att en text med ett budskap når fram till sin mottagare är väsentligt. Fungerar inte kom-
munikationen så faller hela tanken med texten. När en text formuleras behöver avsän-
daren därför ta hänsyn till mottagarens förkunskaper och till den kontext som budskapet 
ska presenteras i. Ett ords grundbetydelse, denotation, skiljer sig från ordets konno-
tation. I konnotationen ingår värderingar och associationer som bidrar till vår tolkning. 
Lagerholm (2008:213) ger exemplet ”systembolaget” som för vissa bara är en butik för 
alkoholhaltiga drycker, men för andra dessutom representerar svensk alkoholpolitik.  

4.3.1 Förförståelse 
Ett ord kan ibland kräva viss förförståelse för att tolkningen ska bli den önskade. Fack-
termer är ett sådant exempel där en viss målgrupp klarar tolkningen bäst, modeord är ett 
annat. Det ord som dominerar stort bland nykterhetsfanorna är rusdryck, ett ord som 
nästan aldrig används i dag, även om det fortfarande finns kvar i moderna ordlistor. 
Vilka konnotationer ger ordet år 2015? Tänker vi oss att det bara är en ålderdomligare 
synonym till ”vin & sprit”? Får vi ens några associationer? Första gången ordet dyker 
upp i text enligt Svenska Akademiens ordbok är 1837, och i sammansatt form dyker 
många olika kombinationer upp i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Vilka konno-
tationer ordet hade vid den tiden kan man endast spekulera i, men bakgrunden går säkert 
att finna i äldre tiders husbehovsbränning, i att många arbetare fick lön in natura – och 
då ofta i form av öl och brännvin – och i svenskarna nästan höll på att supa ihjäl sig 
under 1800-talets första hälft. De första nykterhetsföreningarna bildades under 1830-
talet. Även om husbehovsbränningen förbjöds 1860 så fortsatte traditionen med 
avlöningsbrännvin i många år, men minskade snabbt efter bildandet av AB Vin & 
Spritcentralen 1917 (Lenneman 2015). 

Som nämnts tidigare har många deviser och paroller hämtas från andra håll. De anspelar 
på, eller citerar, bevingade ord eller redan etablerade slagord; ofta hämtades devisen 
från sånger som sjöngs inom respektive folkrörelse (Ståhl 1999:314). Därmed kan sägas 
att tolkning av fantexter kräver viss förförståelse. Ett försök till härledning av fantext-
erna finns i avsnitt 4.3.5 (Bevingade ord och inspirationskällor). Val av deviser med 
koppling till arbetstagarnas yrke kan ibland anas, även om det finns viss osäkerhet kring 
hur medvetna val som gjordes. Några exempel finns i Tabell 11. 
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Tabell 11. Fantexter med anknytning till föreningsmedlemmarnas yrke 
Fana nr Fantext Organisation 
61 kunskap är makt gefle typografklubb 
108 en framtid av lycka och ljus elektriska arbetareförbundet avd 30, gävle 
209 med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva telegraf & rikstelefonarbetares förbund, gävle 
245 till kamp för brödet lantarbetareförbundet avd 558, mackmyra 
 

4.3.2 Situation, mål och strategi 
Vad är det för mål med att skriva en fantext? Hur tänker man sig att den ska uppfattas av 
läsaren? Läses fantexten endast för att få vetskap om vilken grupp som står bakom 
fanan och för att veta vilket motto de har, eller ska den sälja in ett budskap? Inget av de 
mål för kommunikation som omnämns hos Lagerholm (2008:215) – memorering, 
förståelse, tillämpning, upplevelse – är särskilt passande för fantexter. 

Vid en första anblick kan tyckas att målet med nykterhetsfanorna är att läsaren ska 
förstå problemen som organisationen vill lyfta, ta till sig informationen så till vida att 
man kan ta ställning (helst för) och att välja att gå med i tåget eller i organisationen, 
kanske till och med minska eller upphöra med sitt eget alkoholbruk – ett slags tillämp-
ning. 

Motsvarande mål för arbetstagarfanornas texter skulle då vara att gå med i facket, i 
ledet, att organisera sig – eftersom budskapen ofta handlar om att gå samman. Enighet 
ger styrka [313] är ett så kallat bevingat ord, och går tillbaka till det antika Rom 
och Grekland. Det finns i valspråk och stadsvapen i flera länder, och arbetarrörelsen har 
ingen ensamrätt på begreppet. Användandet av valspråk och deviser kan i dagens sam-
hälle uppfattas förlegat och därmed riskerar formuleringarna att andas klyscha, tom fras 
eller till och med floskel. Men för arbetstagarorganisationer i Sverige som bildats kring 
förra sekelskiftet var det en faktisk verklighet att organisation är makt [118]. Vid 
storstrejken 1909 klarade inte strejkkassorna den långvariga konflikten, vilket ledde till 
att LO-facken miste mer än hälften av sina medlemmar. Inte förrän åtta år senare hade 
arbetstagarorganisationerna återhämtat sig medlemsmässigt (NE storstrejken 1909). 

De enkla raka budskapen som dominerar fantexterna visar på en mottagaranpassning. 
Även om allmän skolplikt gällde i Sverige sedan 1842, så varierade säkert kunskaps-
nivåerna. Genom att använda korta fraser eller bara enstaka ord, ofta skrivna med 
versaler, så kunde man vara relativt säker på att allmänheten skulle kunna läsa texten. 

Men fantexternas syfte var dessutom mer än det explicita budskapet. De hade även ett 
implicit syfte – att vara samlande. Och det senare är sannolikt det centrala syftet. På 
samma sätt som valaffischerna enligt Vigsø (2004:210), främst tycks vända sig till dem 
som redan tänkt rösta på affischens avsändarparti, så tycks huvudmålgruppen för fan-
texterna vara de egna leden. Visserligen kräver framtagande av valaffischer inför riks-
dagsvalet 2002 betydligt mer avancerad analys och val av tillgängliga retoriska verktyg. 
Men retorik är en flertusenårig konst och man ska inte underskatta de val av färg, form, 
text och bild som gjordes inför en fanbeställning. En målgruppsanalys och efterföljande 
målgruppsanpassning fanns säkerligen med på agendan, även om det inte kallades så för 
100–130 år sedan. 
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4.3.3 Innehåll, språk och struktur 
En fantexts innehåll är kortfattat och därför ofta lättförståeligt. Det som kan vara svårare 
att förstå är några av de citat som finns, om man inte känner till dem sedan tidigare. 
Riktigt svåra ord och specifika facktermer saknas i princip. Ett ord som endräkt [136] 
kan idag tyckas krångligt, men sannolikt inte år 1904. Ordet rusdryck har kommen-
terats i avsnitt 4.3.1 (Förförståelse).  

De ord som kan vara svårast att förstå, och kanske de enda som skulle kunna tolkas som 
facktermer, är solidaritet och proletär. En del av orden är abstrakta substantiv 
såsom människovärde, broderskap, självansvar. Människovärde är inget svårt 
ord, men däremot inget som hade använts så länge. Att alla människor har ett (lika) 
värde var en nyare tanke under 1800-talet. Flera ord var sannolikt lite av modeord i 
vissa kretsar. Bröd frihet självansvar! [50] var ett motto som såväl social-
demokraterna som de mer vänsterorienterade grupperna använde vid tiden för första 
världskriget. En latinsk devis är kanske det mest komplicerade som står på fanorna, [16] 
och [19]. Enkelhet tycks snarare vara ett mål när fantexter formulerades. 

Strukturellt finns det två fanor, från arbetstagarorganisationer, som skiljer sig från de 
övriga genom att ha en längre text. Det är [66] och [238] som båda på fanans baksida 
har ett citat av Esaias Tegnér, ur dikten Hjälten. Citatet lyder evigt kan ej bli 
det gamla, vad förmultnadt är skall ramla och det friska, nya 
växa upp utur förstörelsen. Eriksson (1984:94) kallar texten ”samhälls-
omdanande”. Det är en strof som ännu citeras, bland annat i Riksdagen (Flyborg 1998 
och Ekström 1991). 

4.3.4 Grafisk form 
Jag ämnar inte göra en fullständig bildanalys i denna uppsats, utan det är mer en fråga 
för konstvetenskapen eller medie- och kommunikationsvetenskapen. Men bildspråket på 
fanor och ännu mer på de ofta äldre standaren är flödigt och kan inte helt förbigås. 
Många samlingstecken är oerhört vackra [min åsikt] och det svämmar över av utvalda 
bilddetaljer och symbolik. Här finns änglar, sköldmör, jordglober, amerikanska flaggor, 
malteserkors, djur, båtar, landskap, grekiska tempel, fattade händer, slingrande bladverk, 
fordon, kors-ankare-hjärta, allseende öga, arbetande människor och mycket mer. Bilder 
och symbolik tycks nästan viktigare än texten, och i bilder på verktyg och andra yrkes-
symboler finns en koppling till medeltida heraldik. En slags standard utvecklas för fanor 
och standar, och inspiration hämtas bland annat från England och USA (Ståhl 
1999:113–115). Kanske var det viktigare att fanan var vacker än att texten gick att läsa 
på långt håll. Bilder ska fylla en innehållslig funktion för att understödja läsandet, säger 
Lagerholm (2008:227), men här dominerar de ibland. Fanorna bör dock betraktas som 
multimodala. Här kan man även anknyta till Lena Johannesson (1978:242–243) som 
beskriver 1800-talet som visualiseringens århundrade och hänvisar till bildens 
betydande roll i ett samhälle där läskunnigheten ännu var låg. Vid denna tid hade bilden 
ofta en kombinerad funktion som informationsmedium och prydnad; text och bild 
kompletterade varandra och var båda ett led i "berättelsen". 

Modernare fanor är ibland starkt stiliserade med bara en logotyp. Traditionella symboler 
tycks bli mindre viktiga, medan logotypen, varumärket med modernt ord, betonas star-
kare. Fyra exempel visas i Figur 4. De är från samma arbetstagarförening för typo-
grafer/grafiker (även om organisationen byter namn under åren) och med samma devis, 
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men från olika tidsepoker. Den sista, som inte ingår i det granskade materialet, är inte 
daterad, men eftersom den omfattar ett större geografiskt område så kan man anta att 
den bildats efter en sammanslagning av flera lokala föreningar. Att nytillverka ett stan-
dar så sent som på 1970-talet är sannolikt inte så vanligt. Många övergav standar-
formatet tidigt, eftersom det är tyngre och krångligare att bära (Eriksson 1984:16). Det 
är också lite ovanligt med bottenfärgerna vit respektive blå för en fackförening. I det 
granskade materialet har 79 % av arbetstagarfanorna röd bakgrund. Vit bakgrund kom-
mer dock på andra plats med 13 %. Bland nykterhetsfanorna överväger den vita bak-
grundsfärgen (53 %), medan den blå finns på 32 % av fanorna. Av bilderna i Figur 4 
framgår att brist på kontrast kan reducera läsbarheten. 

Texterna tycks domineras av versaler, vilket framgick av Tabell 9. Versaler ökar läsbar-
heten, de syns bättre på långt håll. Men vissa typsnitt och textstorlekar kan vara näst 
intill omöjliga att läsa i ett demonstrationståg.  

Fanornas och standarens storlek skiftar kraftigt (bredd 76–250 cm, höjd 90–280 cm). 
Standaren är ofta två- eller treflikiga nertill, och med tofsar och fransar, inspirerat av 
dåtida inredningsmode, den så kallade tapetserarstilen. Fanorna är liggande rektanglar, 
precis som en flagga. Att fanornas bildspråk ofta har en koppling till förenings-
medlemmarnas yrken är inget uppseendeväckande, men när det gäller [79] kan det 
eventuellt också finnas en anpassning av standarets form (se Figur 9). De vanliga tre-
kantiga flikarna längst ner är här rektangulära. Det kan tänkas att de ska påminna om 
tegelstenar, eftersom standaret tillhör Murareförbundet. 

Kostnaden för inköp av fana tycks för övrigt vara mindre viktigt, enligt Liljekvists 
undersökning (2010:37), trots att en påkostad fana kunde motsvara 1,5 års lön för en 
grovarbetare (Ståhl 1992:26).  

En typisk fana kan illustreras av [312] sv järnvägsmannaförb:s samorg 
(Figur 6) och ett typiskt standar av [63] gefle varfs och skeppstimmermäns 
fackförening (Figur 7). Bågformad text är särskilt vanligt på standaren, av såväl 
estetiska som utrymmesskäl. Guldfärg i texten är relativt vanligt, trots att det bidrog till 
att öka inköpskostnaden (silver används ogärna, eftersom det svartnar, oxiderar). En 
symbolisk bild eller ett motiv med anknytning till föreningens verksamhet, omramat av 
text. Det är ovanligt med en blå arbetstagarfana, de flesta är röda. Bilder och text tar 
oftast upp hela den centrala ytan av fanan. Figur 8 visar ett undantag på så vis att [37] 
skiljer sig och har texten placerad i överkant. Den ser en aning feldisponerad ut. 

 
Tabell 12. Fram- och baksidesutnyttjande 
   Antal standar Antal fanor Totalt 
Arbetstagarföreningar Framsidestext  47 52 99 
 Baksidestext  15 (32 %) 28 (54 %) 43 (43 %) 
      
Nykterhetsföreningar Framsidestext  43 (ett saknar text) 24 67 
 Baksidestext  15 (35 %) 12 (50 %) 27 (40 %) 
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4.3.5 Bevingade ord och inspirationskällor  
Detta avsnitt saknar motsvarighet hos Lagerholm. Deviserna, ofta målade på fanornas 
baksidor, riktades främst till medlemmarna och därför är det intressant att granska dem 
särskilt, utan hänsyn tagen till skriftspråklig korrekthet eller grammatiska detaljer.  

Intertextualitet handlar om att den givna texten refererar till en annan text och att läsaren 
förväntas känna igen referensen. En fantext, en devis, har en relation till en annan text 
eller till ett nätverk av andra texter. Det kan uttryckas som att det uppstår en dialog 
mellan texterna. Många deviser är rena citat eller anspelningar på liknande formu-
leringar, och även om inte läsaren känner till att enade vi stå, söndrade vi 
falla [347] har sitt ursprung i en amerikansk dikt från 1700-talet, så har frasen, innan 
den hamnar på en fana i Mackmyra, använts av arbetarrörelsen i olika länder, under 
många år och i olika sammanhang. Läsaren uppfattar därmed devisen som tillhörande 
de egna leden och som en del av den gemenskap som ordet "vi" står för. På samma sätt 
känns ett bibelcitat eller kristen referens på en nykterhetsfana rimlig. Många 
nykterhetsföreningar hade kristna förtecken. Att sammanlänka fantexten med Bibeln var 
självklart, de hängde ju i organisationens ögon naturligt samman. 

 
Tabell 13. Försök till härledning av fanornas deviser och texter 
Devis,  
hämtad från 
fandatabasen 

Exempel 
på fana, 
nr 

Möjlig bakgrund till devisen och andra kommentarer Källor 

arbetets frukter 
åt dem som 
arbeta 

50 Översatt till svenska av August Palm, hämtad från ett tyskt 
socialdemokratiskt partiprogram (Gothaprogrammet 1875), som 
i sin tur hämtat sina tankar från Ferdinand Lassalle (en av den 
tidiga tyska arbetarrörelsens förgrundsgestalter, 1825-1864). 

Ståhl 1998:80 
NE Gotha-
programmet 
NE Lassalle 

bort med 
rusdryckerna 

414 Den vanligaste devisen inom nykterhetsrörelse i denna under-
sökning, och mycket vanlig på fanor över hela landet. Ordet 
”rusdryck” är analyserat i avsnitt 4.3.1. 

 

bröd frihet 
självansvar 

50 En upphovsman skulle kunna vara Carl A Lindhagen (1860-
1946), jurist och mycket aktiv riksdagsledamot för olika partier. 
Hans politiska och humanistiska ideal sammanfattades just 

Bröd, frihet, självansvar 
vilket också var mottot för flera (vänster)tidskrifter som 
Lindhagen gav ut eller skrev i. 

NE Lindhagen 
SBL Lindhagen 

en framtid av 
lycka och ljus 

108 Jag har inte funnit upphovet till fantexten, men den finns på 
andra ställen, exempelvis på ett standar från sågverksindustri-
arbetarna i Hörningsholm (Sundsvall). En variant finns på [26]: 

för framtida lycka och ljus 
På just [108] blir texten en lek med ord, eftersom fanan tillhör 
elektriska arbetareförbundet. Dock osäkert om ordleken är 
medveten. Elektriskt ljus var ganska nytt och elektricitetens för-
delar, till exempel i industrin, ingav framtidstro. 

Digitalt 
museum/ 
Sundsvalls 
museum 
 

enade vi stå, 
söndrade vi 
falla 

347 Amerikansk patriotisk slogan från 1800-talet. Den återgår på 
dikten The liberty song, skriven 1768 av den amerikanske politi-
kern John Dickinson (1732-1808): 

Then join hand in hand, 
brave Americans all. 
By uniting we stand, 
by dividing we fall. 

Solidaritet blev ett nyckelbegrepp. Devisen ”Förenade vi stå! 
Söndrade vi falla!” stod exempelvis i motboken som 1897 
utdelades till medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet. 
 

Hellsing m.fl. 
2000:79 
Dickinson 
College (webb) 
Biographical 
Directory, US 
Congress (webb) 
Ewald 1984:16 
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enighet ger 
kraft 

88 Är mest sannolikt en variant av ”enighet ger styrka”. Dock tycks 
inte denna variant vara särskilt vanlig. Hittar inga träffar på 
ytterligare fantexter på internet. Hos Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek (ARAB) finns handlingar i samlingarna från en före-
ning benämnd ”Fabriksklubben Enighet ger kraft”. Och i ett 
nummer av Post- och Inrikes Tidningar inleds en del i en artikel-
serie av Michel Chevalier om arbetets organisation (eventuellt 
översatt från franskan) med  

Arbets-associationer utgöra ett naturligt behof för den 
industriösa menniskan, ty sällskapligheten är ett 
utmärkande drag hos vårt slägte. Redan för tusende år 
sedan hafva de vise bland folken lärt oss, att enighet 
ger kraft.  

Post- och inrikes 
tidningar 1848 
Nordisk 
familjebok 1906 
ARAB 

enighet ger 
styrka 

205 Från ett uttalande av den romerske historieskrivaren Sallustius 
(död 35 f Kr) i hans skrift om romarnas krig mot Jugurtha, kung i 
Numidien (norra Afrika). 

Genom endräkt växer små riken, genom tvedräkt 
sönderfaller de stora 

Sallustius kan i sin tur ha inspirerats av den grekiske fabel-
diktaren Aisopos (500-talet f Kr). Fabeln handlar om bröder som 
alltid bråkade. Fadern gav dem en knippe sammanbundna spön 
och bad dem bryta sönder dem. De lyckade inte. Då delade 
fadern på knippan och det gick lätt. Hans maning till pojkarna 
var: 

Om ni söndrar inbördes, dukar ni lätt under för första 
bästa fiende. 

Citatet fanns redan med vid brittiska demonstrationer under 
industrialismens ibland konfliktfyllda framväxt under tidigt 
1800-tal (Unity is Strength) och var även vanligt på tyska fack-
föreningsfanor (Einigkeit macht stark). 

Hellsing m.fl. 
2000:80 
Ståhl 1998:11 
och 1998:80 

evigt kan ej bli 
det gamla, vad 
förmultnadt är 
skall ramla och 
det friska, nya 
växa upp utur 
förstörelsen 

66 Citat från dikten Hjälten av Esaias Tegnér. Dikten är från tidigt 
1800-tal och hyllar Napoleon. Dikten fick stor spridning. Varför 
arbetstagarorganisationen har valt att plocka upp den är oklart. 
Den signalerar dock en framtidstro som kan överföras på tilltron 
till arbetarrörelsens förändringsförmåga i samhället. Enligt Ståhl 
så förmedlades den ”av August Palm i den Fansång som 
publicerades vid faninvigningsfesten i Stockholms 
Socialdemokratiska förening 23 maj 1886.” Strofen hittas även i 
tidningen Tiden 1927 i en artikel om Nils Herman Quiding, 
utopisk socialist.  

Tiden 1927 
NE Tegnér 
Ståhl 1998:81 
NE Quiding 

framtiden är 
vår 

94 Kan vara en variant av fantexten ”en framtid av ljus och lycka”. 
Kanske inspirerad av Studentsången från 1853 (1852 enl Holm), 
komponerad av sångarprinsen Gustav, son till Oskar I. Texten 
skrevs av prinsens favoritskald Herman Sätherberg. 

Än klappar hjärtan med friska slag, 
och den ljusnande framtid är vår. 

Hellsing m.fl. 
2008:337 
Holm 1949:301 

frihet jämlikhet 
broderskap 

44 Franska revolutionens valspråk. Den ursprungliga versionen från 
1789 innehöll bara det två första orden, vilka var hämtade från 
den franske filosofen Montesquieu, som 1729 skrev hem från 
London att där, till skillnad från i Paris, fanns frihet och jäm-
likhet. Ordet broderskap tillkom under revolutionen på initiativ 
av en radikal grupp där bland annat Danton ingick. Detta är den 
vanligaste devisen på de äldsta svenska fackföreningsfanorna. 
Varianter finns, till exempel ”frihet rättvisa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hellsing m.fl. 
2008:101 
Ståhl 1998:10 
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för gud för hem 
och fosterland 

345 Motto för den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita bandet. 
Kristen etik var en grundbult i organisationen, som betonade 
kvinnors roll och rättigheter i samhällsperspektiv (t.ex. utbild-
ning, rösträtt, företagande, sexualupplysning). Kvinnan hade 
uppgifter att fylla i samhället; som kristen moralisk uppfostrare i 
hemmet (och samhället), och dessa många hem bildade tillsam-
mans fosterlandet. I Thurells undersökning från Västerbotten 
fanns nykterhetsfanor med denna text, och devisen återfinns på 
fanor på andra håll, till exempel i Jönköping. Idag tycks mottot 
vara något modifierat och lyder 

För Gud, för hem och alla land  

Bengtsson 
2011:85 
Thurell 1991:49 
Oredsson 2015 
Vita bandet 
(webb) 

för gud och 
menskligheten 

119 Hittar ingen källa. Men finns på fler fanor, t.ex. i Sundsvall. 
Många nykterhetsorganisationer hade kristna förtecken. Att 
människan kan/ska tjäna både Gud och mänskligheten finns inte 
bara i kristendomen, utan även andra religioner. 

Föreningsarkivet 
Västernorrland 

för sanning och 
nykterhet 

302 Hittar ingen källa, men ordkombinationen ”sanning och 
nykterhet” kan ändå vara relativt etablerad. I en dagstidning från 
1902 hittar jag vad som tycks vara ett svar på en insändare 
författad av signaturen ”vän af sanning och nykterhet”. 

Dalpilen 1902  

gör din plikt, 
kräv din rätt 

109 En av de fraser som kallades ”socialismens lösen”. En tidig 
arbetarrörelseparoll. Ursprung till exakt denna formulering har 
jag inte hittat, men mottot ur Första Internationalens stadgar 
1866 (Marx och Engels) är snarlikt. 

Inga rättigheter utan plikter – Inga plikter utan 
rättigheter. 

Innebörden är densamma som i ”arbetets frukter åt dem som 
arbeta”. Frasen är också en senare version av ”Rätt för alla, orätt 
mot ingen”. 

Ståhl 1999:227, 
1998:11, 
1998:80 

håll ett gifvet 
löfte 

58 Hittar ingen källa, men devisen finns på fler nykterhetsfanor, 
t.ex. i Lidköping. Att avlägga nykterhetslöfte är fortfarande en 
del av nykterhetsorganisationernas verksamhet, och visar den 
historiska kopplingen mot de rituella ceremonier som de tidiga 
folkrörelserna bedrev. Idag kallar IOGT-NTO det för ”medlems-
löfte”, andra föreningar diskuterar möjligheten att ta bort kravet. 

Vänermuseet 
IOGT (webb) 
Accent 2013 

hållen samman 85 En variant på ”proletärer i alla länder förenen eder”. Ensam är 
inte stark. Ibland citerad är romanen Barbarskogen. Där skriver 
författaren Karl Gustav Ossiannilsson (1875-1970) 

Liksom alla sångers ord betydde orden här mera, än de 
uttalade. Betydde allt, vad massan drömde, längtade, 
trodde. Men först och främst betydde de marxismens 
stora paroll, dess lösen intill senaste tider: Proletärer i 
alla land, förenen eder! Hållen samman, hävden er 
solidaritet, låten ingen och intet söndra er! 

Dock tillkom boken när Ossiannilsson bröt med socialismen och 
gick åt höger, vilket inte alla läsare tycks ha insett (eftersom han 
citeras på flera ”röda” webbsidor). Han skrev så småningom den 
nationalromantiska Sveriges flagga. 

NE K G 
Ossiannilsson 
Ossiannilsson 
1908:349 

i detta tecken 
skola vi segra 

268 Inspirerat av ”i detta tecken skall du segra”, vilket förknippas 
med legenden om den romerske kejsaren Konstantin den stores 
(död 337) omvändelse. Han blev kejsare efter många hårda 
strider. Dagen före ett sådant stort slag ska hären ha sett ett kors 
på himlen med inskriften 

in hoc signo vinces 
och sedan ska Kristus ha uppenbarat sig och instruerat om att 
göra ett fälttecken i form av ett kors. Konstantin vann slaget och 
övergav sin gamla tro för kristendomen. Fanan som segersymbol 
förekommer också i Henrik Menanders sång Arbetets söner från 
1885. 

Sluten er under vår enighets fana, 
fällen ej modet och segern är vår! 
 
 

Hellsing m.fl. 
2008:299 
Ståhl 1998:14 
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i endräkt och 
kärlek 

136 Osäker källa, men kan åsyfta en passus i Bibeln. 
Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes 
förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och 
ödmjukhet. 

”Endräkt och kärlek” tycks vara en vedertagen ordkombination; 
på Internet dyker den till exempel upp som namnet på en 
baptistförening i Sundsvall och i 1397 års unionsbrev för 
Kalmarunionen stod bland annat att 

alla tre kungariken skall vara och förbli i endräkt och 
kärlek 

Och i ett nummer av Trons segrar. Uppbyggelse- och 
missionstidning står om årsmötesförhandlingar som fördes i 
endräkt och kärlek. 

Bibeln 
1 Petrus 3:8 
Sundsvalls 
tidning 1946 
Populär historia 
2001 
Trons segrar 
1936:70 

ingen den 
andres herre, 
ingen den 
andres slaf 

217 Erik Gustaf Geijer skriver dikten Manhem (1811) i national-
romantisk, göticistisk anda. 

Det var en tid det bodde uti Norden 
en storsint ätt, beredd för fred som krig. 
Då, ingens slav och ingens herre vorden, 
var odalbonde var en man för sig. 

Formuleringen råkar överensstämma med fantexter från arbets-
tagarorganisationer, men jag har inte funnit någon naturlig 
koppling, även om Geijer senare i livet blev mindre konservativ. 

NE Geijer 

kunskap är 
makt 

471 Skrivs ibland ”kunskap i sig själv är makt”. Citatet härrör från 
den engelske filosofen och statsmannen Francis Bacon (1561-
1626), som använde uttrycket på latin när han reflekterade över 
kätteriet i sina Religiösa meditationer. 

Nam et ipsa scientia potestas est 
Bacon ivrade för kunskap och erfarenhetsbaserad vetenskap.  

Hellsing m.fl. 
2008:193 
NE Bacon 

människovärde 
åt alla är vårt 
mål 

57 Människovärde är ett ganska nytt ord. Första noteringen enligt 
SAOB är från 1797 (Leopold). Därefter finns flera noteringar 
från 1800-talet, bland annat Tegnér 1841, och Menander, som 
skrev Arbetets söner 1885. 

Människovärdet vi fordra tillbaka, 
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd. 

Menander samarbetade med August Palm och var anställd på 
tidningen Arbetet. Han skrev även svenska texten till 
Internationalen. 

SAOB 
Holm 1949:219 
NE Menander 

möt upp  403 Ingen särskild källa. Helt enkelt en uppmaning att delta i det 
organiserade motståndet (mot rusdrycker, i detta fall). Första 
textförekomsten av verbet ”möta upp” är från 1901, 
tillkomstdatum för denna fana saknas dock. 

SAOB 

ora et labora 16 Latinsk devis, betyder ”bed och arbeta”. Kommer troligen från 
den franske munken och mystikern Bernhard av Clairvaux, som 
på 1100-talet grundade ett antal kloster där sträng tukt, enkelhet 
och arbetsamhet rådde. I ett efterlämnat verk skriver han 

Den som ber och arbetar lyfter hjärtat med sina händer 
till Gud 

Hellsing m.fl. 
2008:29 

organisation är 
makt 

118 Margareta Ståhl säger att det ligger nära till hands att tro att 
detta, på arbetarrörelsefanor i slutet av 1800-talet, vanliga mottot 
skulle stamma från Marx. Men så är inte fallet, det är unikt 
svenskt, enligt Ståhl. 

Ståhl 1999:227 

proletärer i alla 
länder förenen 
eder 

239 Slutorden i Kommunistiska manifestet (1848) av Karl Marx och 
Friedrich Engels. 

Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk 
revolution! Proletärerna har i den ingenting annat att 
förlora än sina bojor, men de har en värld att vinna. 
Proletärer i alla länder, förena er! 

Hellsing m.fl. 
2008:276 
Ståhl 1988:80 

rätt åt alla, orätt 
åt ingen 

82 Svensk variant på Första Internationalens motto 
No rights without duties, no duties without rights 

som skrevs i London 1864. Ansågs passande för politiska 
föreningar och kallades ibland för socialismens lösen. Användes 
bland annat av August Palm. 

Ståhl 1999:227, 
1998:80 
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skall samhället 
uppehållas med 
de fattigas 
förnedring? 

95 Se avsnitt 4.1.1 (Lexikal nivå).  

till kamp för 
brödet 

245 Kanske inspirerat av Internationalen, den internationella arbetar-
rörelsens kampsång. 

Upp till kamp emot kvalen! 
Sista striden det är, 
ty Internationalen åt alla lycka bär 

Den skrevs av Eugène Pottier, fransk revolutionär, i samband 
med Pariskommunens fall 1874. Svensk översättning av Henrik 
Menander, fackföreningsman och journalist, 1902. 
Frasen kan även anspela på Kampen för brödet (1898) av den 
ryske revolutionären Pjotr Kropotkin. 

Hellsing m.fl. 
2008:173 
NE Pjotr 
Kropotkin 
 

till strid för 
friden 

60 Frid är ett återkommande tema inom nykterhetsrörelsen. Kom-
binationen frid och strid finns bland annat i Godtemplarordens 
sång (svensk text Johan Bergman 1864-1951). 

Hör, i friska toner skalla 
fältmusikens ljud! 
Se standarens färger alla: 
Fredens högtidsskrud! 
Strid skall stå för fosterjorden, 
strid för frid det är. 
Hör, de ljuda, lystringsorden, 
mönstras skall vår här. 

Noterbart är att man sjunger om sitt standar, det var vanligt. 
Årtal för sångens tillkomst saknas, men godtemplarna gav ut en 
sångbok redan 1893. Just nämnda sång finns inte med ännu – jag 
har inte undersökt i vilken upplaga den dök upp – men det finns 
andra sånger på samma tema, här är exempelvis en vers ur Vi 
hälsa hvar sann godtemplar med fröjd: 

En hvar i vår strid På olika sätt 
Kan verka för frid, För sanning och rätt. 
Om enigt vi kämpa, Fram åt skall det gå. 
Det onda vi dämpa Och fienden slå. 

Thurell 1991:51 
Folkrörelse-
sångboken 
1979:16 
Sångbok för 
Godtemplar-
ordens loger 
1893:10 

tro hopp kärlek  De så kallade teologiska dygderna, från Bibeln, 1 Kor 13:4, 
Kärlekens höga visa. 

Så bliva de då beståndande, 
tron, hoppet, kärleken, dessa tre; 
men störst bland dem alla är kärleken. 

Hellsing m.fl. 
2008:365 och 
2008:202 

vårt fält 268 Förkortad version av ”Världen är vårt fält”, en vanlig nykterhets-
paroll. Ofta kombinerad med en bild på en jordglob, en symbol 
för internationalism eller ett malterserkors, som pekar i alla 
väderstreck för att markera att man vill nå hela världen. IOGT-
NTO har än idag jordgloben i sin logotyp. 

Thor 1982:76 
Thurell 1991:49 
IOGT (webb) 

älska din nästa 
såsom dig sjelf 

110 Det så kallade kärleksbudet från Bibeln, 3 Mos, 19:18. Anses 
vara en av de viktigaste reglerna som Moses fick av Gud på 
berget Sinai. 

Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i 
ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. 
Jag är Herren. 

Hellsing m.fl. 
2008:399 
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Figur 1. Fana 118. En blandning av ord med endast versaler, samt ord och och fras med initial versal. 
Avslutande stort skiljetecken saknas. 
 
 

  
 
Figur 2. Fana 119. Olika typsnitt på olika textdelar, 
vilket underlättar bedömningen av vilka fraser som 
hör ihop. 
 
 

 
Figur 3. Fana 277 baksidan. Typsnitt och textstorlek 
är desamma för all text. Är det då en eller två 
meningar? 
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Figur 4. Fyra fanor/standar från en och samma förening, men från olika år. 
Från vänster till höger:  
Fana 61 från 1899 
Fana 471 från 1936. Gul och vit text på ljus botten blir svårläst, dålig kontrast. 
Fana 487 från 1976 
Fana 513 (odaterad, men relativt modern, och ej med i materialet från Gävle kommun). Gutenberg har nu tagits 
bort. 
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Figur 5. Fana 84 baksidan. Texten i Excelfilen lyder framåt till seger är vårt mål! 
Som det ser ut på bilden är alla ord skrivna med inledande versal. 
 
 

 

 
 
Figur 6. Fana 312. Typisk fana. 
 

 
Figur 7. Fana 63. Typiskt standar. 
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Figur 8. Fana 37. Ovanlig disposition av text och bild. 
 

 
Figur 9. Fana 79 från Murareförbundet. Tänkbart att 
fanans utseende påverkats av föreningsmedlem-
marnas yrkestillhörighet. Flikar är rektangulära och 
påminner om tegelstenar. 
 
 

 
 
Figur 10. Fana 47. Föreningsnamnet består totalt av nio ord, ett av de längre i materialet. Eventuellt ska 
ARBETARNAS NYKTERHETSFÖRBUND inte räknas som en del av föreningsnamnet. 
 
 

  

40 



 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Här diskuteras resultaten och sammanfattande slutsatser presenteras, både avseende 
stilanalys av fantexterna och eventuella skillnader mellan de undersökta förenings-
kategorierna. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier.  

5.1 Diskussion och slutsatser 
Ett antal stilistiska drag har utkristalliserats ur materialet på olika språknivåer. Andra 
samband är svårare att belägga då materialet inte räcker till för att säkra resultaten. På 
språkets lägsta nivå, den fonetiska, finns enstaka belägg för allitteration och assonans, 
men inte tillräckligt många för att styrka en fonetisk medvetenhet vid val av deviser. På 
den morfologiska nivån tycks böjningsformerna inte avvika från de för tiden rådande 
grammatiska reglerna. Även om enstaka fanor använder <w> efter rättstavningsmötet 
1869 så finns det andra som redan före stavningsreformen 1906 ersatt <dt> med modern 
ändelse. Detta kan vara påverkan av talspråket, eller så är det en markering av framtids-
tro (Thor 1982:51). Ett exempel på stavning med <f> i stället för <v> är en nykterhets-
fana, möjligen tillverkad 1914 eller strax därefter. Texten älska din nästa såsom 
dig sjelf [110] är ett citat från Tredje Moseboken kap 19:18, och skulle kunna vara 
kopplat till då gällande bibelutgåva; 1917 års kyrkobibel, med stavningen själv, hade 
ännu inte utkommit. 

Tyvärr saknas uppgift om tillverkningsår för merparten av fanorna. I det granskade 
materialet har endast 22 % av nykterhetsfanorna och 43 % av arbetstagarfanorna 
tillverkningsår. Skillnaden kan förklaras med att nykterhetsrörelsen är äldre och därmed 
är det mindre sannolikt att dokumentation bevarats, och att bara utgå från texterna för 
tidsbestämningen ger vilseledande information. Detta kan exemplifieras med [209] 
med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva där plurala presensformer ger 
texten en ålderdomlig karaktär. Men fanan behöver inte vara så gammal. Visserligen 
hade bland språkforskare diskussioner förts sedan slutet av 1850-talet om att anpassa 
skriftspråket till rådande talspråk och därmed slopa numeruskongruens mellan subjekt 
och finit verb (Teleman 2003:51). En vattendelare i sammanhanget blev Selma 
Lagerlöfs bok om Nils Holgersson (1907), i sin roll som obligatorisk läsebok i skolan. 
Där användes singularformer, vilket motståndarna kallade för bolsjeviksvenska. Men 
plurala verbformer i skriften levde delvis kvar ända in på 1960-talet (Teleman 
2003:144–146). Sammanfattningsvis finns bara svaga samband mellan äldre stavning 
och tillkomstår i det granskade materialet. 

Fanspråket är relativt formellt, och förekomsten av bevingade ord och internationellt 
etablerade deviser ökar formalitetsgraden. I jämförelse med ovan förda resonemang om 
äldre stavning kan sägas att i materialet funna äldre böjningsformer inte var medvetna 
grepp för att markera en formell stil, utan de var en del av det för tiden normerande 
skriftspråket (Lagerholm 2008:84).  

Bruket av värdeladdade substantiv är särskilt vanligt på arbetstagarfanorna där ord som 
menniskovärde, rättvisa, solidaritet förekommer. Användandet är ett led i att 
övertyga läsaren om att det man står för som förening, eller den samhällsförändring man 
kämpar för, är den rätta. I valet mellan arbetare och proletärer innebär ordvalet 
ett tydligt ställningstagande då den sistnämnda synonymen har en starkare politisk 
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laddning. Merparten av fanornas substantiv har hög grad av precision och tydlighet. Det 
är lätt att förstå och tolka ord som jämlikhet, nykterhet, men det finns fraser som 
inte är självklara. På en nykterhetsfana från Strömsbro [60] står det till strid för 
friden. Ordet frid är inte definierat, men skulle kunna tolkas som att föreningen 
kämpar för husfriden, mot hustrumisshandel, slagsmål och störande av ordning i största 
allmänhet, som spriten då som nu kan medföra. En annan tänkbar tolkning är att det 
handlar om en inre frid som uppnås vid ett nyktert leverne. 

Som ovan nämns är det få omskrivningar. Ibland är dock substantiven allt för abstrakta 
och övergripande för att uppfylla högsta tänkbara grad av precision. Vissa kan svårligen 
kallas precisa. Ett begrepp som frihet kan ju betyda väldigt mycket. Frihet i vilket 
avseende? Ekonomiskt eller politiskt, fri vilja eller fri press? Och vad betyder egent-
ligen broderskap, inkluderar det även ”systrarna”? I praktiken var nog dock de flesta 
inom respektive organisation relativt överens om vad begreppen representerade, vilket 
styrks av Vigsøs (2004:23, med hänvisning till Anders Sigrell, 2001) konstaterande att 
”ju kortare texterna är, desto mer måste förutsättas känt av läsaren för att hon ska kunna 
tolka texten i överensstämmelse med den intenderande tolkningen”. Det underförstådda 
är avgörande. 

Fantexterna innehåller få exempel på kodväxling och associationer till andra språk, men 
vissa deviser, särskilt på arbetstagarfanorna, är hämtade från inspirationskällor utom-
lands och är översättningar från engelska eller tyska. Även ett latinskt citat finns med i 
materialet på två nykterhetsfanor. 

Det egna namnet tycks mycket betydelsefullt på en föreningsfana. Det förekommer på 
96 % av nykterhetsfanorna och 100 % av arbetarrörelsefanorna, i huvudsak på fanornas 
framsidor. Med det i åtanke kan man undra varför föreningarna valde så långa och 
krångliga namn. Men sannolikt togs namnet innan fanan beställdes och sedan fick 
namnen ofta förkortas av skäl som rörde utrymme, estetik eller ekonomi. Många före-
ningar var, och är, en del av en större organisation och har därför en numrering. Huvud-
organisationens namn tycks ibland vara en del av underavdelningens namn. Ett exempel 
är [139] to templet no 239 hille framtid, där TO är en förkortning av 
Templarorden. NO är en förkortning av det latinska numero (numro i försvenskad 
form), som betyder nummer. Att den geografiska tillhörigheten, orten eller stadsdelen, 
ingår i föreningsnamnet är också frekvent.  

Fördelningen mellan substantiv, verb och resterande ordklasser (efter att föreningsnamn 
och datum sorterats ut) är relativt jämn. Vid en sammanvägning av de två förenings-
kategorierna är substantiven i knapp majoritet med 39 %. 

De vanligaste substantiven i deviserna (föreningsnamn är följaktligen exkluderade) är 
enighet, frihet och styrka gällande de 99 arbetstagarfanorna. Motsvarande för de 
66 nykterhetsfanorna är rusdrycker(na), enighet och styrka. Två av tre 
frekventa ord är således gemensamma för de två föreningskategorierna. De vanligast 
förekommande verben är stiftad/bildad, vilket kopplas till att många fanor har ett 
datum eller årtal angivet. Dock behöver inte alltid dateringen föregås av verbet 
”stiftad/bildad”. Frekventa är även verben är och ger. Det är verbformer som i satserna 
får tung innebörd. Organisation är makt [65] och enighet ger styrka 
[64] är kraftfulla fraser där verbet har stor betydelse. Verbet vara är ett statiskt verb 
som uttrycker tillstånd ur ett tidsperspektiv (Lagerholm 2008:111), medan verbet giva 

42 



 

markerar en handling som sker. I båda fallen är det på fantexterna frågan om en dold 
uppmaning – att organisera sig, att hålla samman och att reflektera över samhället och 
därefter ta ställning. 

Av resterande ordklasser är det pronomen och prepositioner som dominerar. De pro-
nomen som är i majoritet hos arbetstagarfanorna är vi, alla, vårt, din. Det tyder på 
en adresserad uppmaning till läsaren och en fokusering på kollektivet snarare än 
individen. Nykterhetsfanorna innehåller relativt många adverb, främst från devisen 
bort med rusdryckerna.  

Bland nykterhetsfanorna finns ungefär lika många stiftad som bildad, men i arbets-
tagargruppen dominerar bildad. Orsaken kan sannolikt relateras till fanornas ålder. 
Nykterhetsrörelsen uppstod före arbetarrörelsen. År för fanans tillkomst tycks därmed 
ha viss betydelse för ordval, vilket i sig är ganska naturligt då fanspråket följer med 
språkets allmänna utveckling.  

En fana är en begränsad yta att uttrycka sig på skriftligt. Trots detta tycks, som redan 
nämnts, det vara mycket viktigt att hela, det ofta ganska långa, föreningsnamnet fick 
plats, även om ord ibland förkortats. De längsta föreningsnamnen består av 11 ord. 
Deviserna är oftast på 3–4 ord. En tredelad klassificering av texttyper – förenings-
namnen, datum inklusive ordet bildad/stiftad, resterande ord – sammanvägt med antalet 
ord per grupp, på fanornas framsidor, ger fördelningen namn 65 %, datum 15 %, resten 
20 %. Motsvarande granskning av fanornas baksidor ger en helt annorlunda fördelning: 
namn 35 %, datum 6 %, resten 59 %. Detta visar att det var viktigt att utåt signalera sin 
identitet, det skulle synas vilka man var när man tågade framåt eller var uppställda 
framför fanan på en gruppbild. Baksidorna var främst upplåtna för deviser och var den 
text deltagarna i fantåget såg och förhoppningsvis inspirerades av. Baksidorna är dock 
dåligt utnyttjade, endast en dryg fjärdedel av det granskade materialet har baksidestext. 
Detta kan ha varit en kostnadsfråga. Det var visuellt också enklare på de stadigare stan-
daren att läsa texter än på fanorna, som fladdrade eller slokade beroende på vind-
förhållandena. Trots detta är det en större andel fanor än standar som har baksidestext 
(se Tabell 12).  

Vid en granskning av grafiska meningar påverkas undersökningen av de skillnader som 
finns mellan originalkälla och den ur fandatabasen extraherade Excelfilen. Avsaknaden 
av exakt avskrivning av fantexter försvårar. Skillnaderna rör främst skiljetecken och 
åtskillnad mellan versaler och gemener. Trots detta kan konstateras att fullständiga 
satser och grafiska meningar är i minoritet. Att bara skriva med versaler, ibland i form 
av kapitäler, är vanligast. Bruk av skiljetecken är generellt lågt i fantexter. Texterna är 
oftast att betrakta som meningsfragment.  

Vid en indelning av fantexterna i språkhandlingar är gränserna mellan påstående, upp-
maning, önskan och utrop ofta glidande. Fler skiljetecken på fanorna kunde ha i vissa 
fall ha underlättat, men även avsaknaden av kontext gör tolkningen oklar. Det finns 
dock fantexter som tydligt är klassificerbara, exempelvis uppmaningarna. Bara en enda 
fråga finns i materialet. 

Åtta typer av stilfigurer har hittats i materialet. Merparten har bara en förekomst, men 
av metaforer och antiteser finns det flera. Annars är det snarare själva fanan eller 
standaret som smyckas, inte språket. Färger, bilder, guldbokstäver används flitigt. 
Standaren har en stående orientering och fanorna en liggande, men där utöver är det 
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ingen märkbar skillnad mellan texttyperna. Att standaren ofta är utsmyckade med fran-
sar och tofsar är sannolikt relaterat till det textila modet vid tiden för deras tillkomst. 
Den egna identiteten markeras även starkt visuellt då föreningsnamn och instiftande-
datum ofta har en framträdande position på fanan eller standaret. Markeringen kan ske 
såväl placeringsmässigt på fanans yta som typografiskt med kraftiga versaler i kontras-
terande färg.  

Tolkning av fantexter kräver viss förförståelse. Merparten av deviserna är redan 
etablerade i andra sammanhang. De hämtas exempelvis från sånger, religiösa texter, 
kommunistiska manifest. Så särskilt nyskapande är därmed inte heller fantexterna. 
Citaten hittas ofta på moderorganisationens eller systerorganisationers pamfletter. 
Deviserna har således ofta vandrat upp genom landet från inspirationskällor och syster-
föreningar som i sin tur hämtat fraserna från utländska föregångare, från sångtexter eller 
från tal, dokument eller artiklar som organisationens ledare författat. Flera av de beving-
ade orden har ett ursprung i det antika Rom och Grekland, eller i Bibeln. Det finns en 
blandning av äldre bevingade ord och ett antal för tiden relativt nyetablerade nyckel-
begrepp som rusdrycksförbud, solidaritet, människovärde. Det intertextuella 
värdet bör inte underskattas, då de intertextuella anspelningarna är starka. Men endast 
ett fåtal deviser på arbetstagarfanorna har en direkt koppling till medlemmarnas yrke.  

Att de flesta fantexter talar för, och inte emot, något kan jämföras med Vigsøs resultat 
(2004:211), där valaffischerna främst handlar om att hylla det egna partiet – så kallad 
epideitisk retorik10 – och där negativa kampanjer och smutskastning förekommer i liten 
utsträckning. Men å andra sidan finns forskning som visar att smutskastning var vanligt 
i början av förra seklet (Hildebrand 2014:36), så den parallellen håller inte helt. 

Det är också gemenskapen inom organisationen som betonas, hellre än den egna indivi-
den eller tilltalet till de utomstående. Ord som vi, vårt och alla får mer utrymme än 
dig och sjelf. Ordet och fyller en funktion som länk i ordparsdeviser, exempelvis 
sanning och nykterhet, hem och fosterland, ora et labora. 

Allra viktigast var att tala om vilka man var. Det kan tyckas självklart att man har sitt 
namn på fanan, på samma sätt som organisationer idag har sin logotyp på brevpapper 
och husfasader. Men det är också en fråga om att ta plats i samhällsstrukturen. Att visa 
att man var en organiserad grupp i tider när folkrörelserna var på stark frammarsch. 

Fantexten hittar sitt sammanhang i de traditionella folkrörelserna och har som främsta 
syfte att verka sammanhållande inom respektive förening och rörelse, med ett fokus på 
den egna organisationen som prioriterad målgrupp. 

Variationen mellan fantexter är liten och det finns mer som förenar än skiljer texterna åt, 
oavsett föreningskategori. Texterna följer ett mönster såväl språkligt som grafiskt. 
Fantexten är ofta intertextuell till sin karaktär genom kopplingar till tidigare texter. Ett 
exempel är hur texten arbetets frukter åt dem som arbeta vandrat ända till 
pappersbruksarbetarna i Karskär från Ferdinand Lassalle och den tidiga tyska arbetar-
rörelsen, via Gothaprogrammet 1875 och August Palm. 

Vidare finns kopplingar till sociala sammanhang. Texterna har ett mål som läsarna iden-
tifierar sig med och samverkar kring, och texten blir därmed central för den gemenskap 
som byggs kring en devis eller ett datum för föreningens grundande. Med den 

10 Även kallat genus demonstrativum (Johannesson 1998:37). 

44 

                                                 



 

förförståelse som textmottagarna, oftast de egna leden, besitter i form av intresse, 
motivation, gemensam attityd och likvärdiga erfarenheter (Lagerholm 2008:228) stärks 
de sociala värden som fantexten står för. 

5.2 En jämförelse mellan nykterhetsfanor och arbetstagarfanor 
I denna undersökning är det språkligt inte så stor skillnad mellan fantexter på nykter-
hetsfanor och fantexter på arbetstagarfanor. I vissa avseenden finns dock skillnader. 
Arbetstagarfanorna är något ordrikare, såväl på fram- som på baksidestexterna. 
Merparten av substantiven förekommer i sin grundform, lemma. Detta gäller 89 % av 
arbetstagarfanorna och 77 % av nykterhetsfanorna. Det finns fler förekomster av 
imperativ bland nykterhetsfanorna än bland arbetstagarfanorna.  

I en jämförelse mellan andel substantiv, andel verb och andel resterande ordklasser 
(egennamn och siffror undantagna) finns en viss skillnad mellan grupperna. Nykterhets-
fanorna har fördelningen 45-22-33 %, och arbetstagarfanorna har fördelningen 
35-36-29 %. Det är därmed främst verbgruppen som skiljer sig åt. Nykterhetsfanorna 
har dubbelt så många substantiv som verb, medan arbetstagarfanorna har en jämnare 
fördelning. 

Båda grupperna har 35 unika substantiv på sina fanor, trots att arbetstagarfanorna inne-
håller ca 30 fler substantiv. Detta visar på att variationerna i texterna inte är särskilt 
stora. Det är ofta samma paroller som återkommer på många olika fanor. Vissa deviser 
finns på fanor inom båda grupperna. Alla deviser är inte rörelsespecifika. 

Andelen geografiska namn på fanorna är dubbelt så hög för arbetstagarorganisationerna 
jämfört med nykterhetsrörelsens fanor. Men när det gäller själva egennamnen för 
föreningarna uppvisar nykterhetsrörelsen en större kreativitet och variation. Föreningens 
namn finns på samtliga arbetstagarfanor, men inte riktigt på alla nykterhetsfanor. Det 
finns dessutom en nykterhetsfana helt utan text. Medelvärdet för antalet ord i respektive 
egennamn är högre på arbetstagarfanorna – 5,5 ord, att jämföra med nykterhetsförening-
arnas namn som i snitt består av 4 ord. 

Ett datum eller årtal finns på 77 % av arbetstagarfanorna; motsvarande siffra för nykter-
hetsfanorna är 44 %. Sannolikt var instiftandet viktigare för arbetstagarföreningar. Även 
gällande förekomst av geografiska namn i egennamnet går det att urskilja en differens 
mellan föreningskategorierna. På 94 % av arbetstagarfanorna finns ett geografiskt namn, 
medan motsvarande värde på nykterhetsfanorna är 49 %. Förklaringen torde ligga i att 
arbetstagarorganisationer hade ofta en mycket lokal förankring, och varje stor arbets-
plats var en egen avdelning, som skulle ha sin egen fana. 

I gruppen ”resterande ordklasser” dominerar pronomen hos arbetstagarfanorna, främst 
ordet vi/vårt. De mest frekventa orden på nykterhetsfanorna är bort och med.  

En större andel nykterhetsfanor än arbetstagarfanor använder bara versaler i fantexterna, 
och det gäller såväl fram- som baksidestexter. Oavsett utseende kan man nog förutsätta 
att medvetna val av ord, färger, symboler gjordes – fanan var dyr och skulle räcka länge. 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Även om det nu granskade materialet har en geografisk och föreningsmässig begräns-
ning så kan ändå analys och resultat användas och jämföras i ett bredare perspektiv. En 
med denna uppsats jämförande språklig undersökning, men omfattande fler förenings-
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kategorier eller större geografisk spridning är tänkbar. Det skulle kunna bekräfta 
resultaten hos denna eller påvisa regionala eller föreningsspecifika skillnader. 

Då mycket litteratur om fanor och standar har fokus på en folkrörelse eller på ett geo-
grafiskt område vore det spännande med mer forskning som i stället rör en del av 
fankulturen men med ett bredare material, exempelvis föreningarnas logotyper eller 
invigningsceremonierna – utan begränsning till typ av förening eller region. Eller en 
större jämförelse mellan olika typer av föreningar eller geografiska områden. Av 
praktiska skäl är dock detta en komplex uppgift. 

Ytterligare en möjlighet är en fördjupning i de multimodala aspekterna, kanske utifrån 
ett semiotiskt perspektiv, vilket Vigsø förordar för valaffischerna (2004:71–72). Inom 
andra ämnesområden, såsom konstvetenskap, historia eller medie- och kommunika-
tionsvetenskap, finns naturligtvis ytterligare möjligheter till fördjupningar.  

En ingång skulle kunna vara logotyper. Dagens företag och organisationer har sällan 
med årtal i sina firmamärken, det verkar ha varit vanligare förr (exempelvis företaget 
Korsnäs11 som i sin logotyp hade årtalet för företagets grundande 1855). Transport-
arbetareförbundet, som finns med bland fanorna har dock fortfarande sitt årtal kvar. En 
annan intressant jämförelse är Sparbanken/Swedbank, som på senare år lagt till Since 
1820 i sin logotyp med eken (se Bilaga 2). Kanske kan här anas en omsvängning i 
logotyptrenden? 

Föreningarnas, kanske särskilt nykterhetsföreningarnas namn, skulle också kunna vara 
föremål för en särskild språklig studie.  

Men det som jag helst skulle vilja se är en studie av fantexter ur ett genreperspektiv. 
Genrebegreppet har inom det språkvetenskapliga området under åren vidgats från att 
bara handla om språklig form och textmönster till att omfatta en social kontext och de 
kommunikationsmönster som uppstår i vissa typer av situationer (Løkensgard Hoel 
2010:73). En sådan undersökning skulle exempelvis kunna utgå från Per Ledins fyr-
delade definition av genrebegreppet (2001:26–30). 

5.4 Slutord 
Att fandatabasen inte är helt komplett, att det finns skillnader mellan det i databasen 
inskrivna och originalkällan, och att enstaka oriktigheter förekommer är inget jag på 
något sätt vill kritisera, bara konstatera. Naturligtvis hade det varit önskvärt för denna 
undersökning om databasen varit mer exakt, det vill säga att fantexterna kopierats av 
exakt, exempelvis med versaler där sådana använts. Nu finns också enstaka skrivfel i 
databasen. I vissa fall går den korrekta texten att läsa på fotografiet, men andra gånger 
saknas kanske bild, eller så är texten svag eller för liten att läsas på skärmen. Samtidigt 
är detta en intressant lärdom ur arkivforskningssynpunkt, då databehandling av upp-
gifter och digitalt tillgängliga arkiv tycks bli allt vanligare. 

Det är mycket värdefullt att enkelt kunna tillgodogöra sig arkivmaterial bara genom att 
vara uppkopplad mot Internet. Med begränsade resurser gör många kulturarvsförvaltare, 
inklusive Arkiv Gävleborg, sitt bästa för att vara tillgängliga och sprida information. 
Allt fler arkiv och museisamlingar digitaliseras, och hemsidebesökare kommer alltid att 
upptäcka felaktigheter eller vilja bidrag med kompletterande information. Det viktiga är 

11 Numera benämnt BillerudKorsnäs. 
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att man på ett enkelt sätt kan erbjuda besökaren en möjlighet att kommunicera med 
arkivförvaltaren. Där är Arkiv Gävleborg ett föredöme med tydliga kontaktuppgifter på 
varje webbsida i databasen. Så har inte varit fallet hos de digitala museer/arkivdatabaser 
jag besökt för denna uppsats. 
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Bilaga 1

Fannr Förening Text framsida Text baksida Tillverkningsår

Arbetstagarorganisationer
11 de förenade förbunden avd 82, gävle

(fajansarbetarefackföreningen)
de förenade förbunden avd no 82
gefle fayencearb fackf
bildad 1907-10-13

Frihet Jämlikhet broderskap 1908

26 kommunalarbetareförbundet avd 35, Gävle sv kommunalarb förb avd 35, 
spårvägspersonalen, gävle.
Bildad 1913-01-01. 
för framtida lycka och ljus

1933

27 skrädderiarbetares fackförening, gävle gefle skrädderiarbetare fackförening
Stiftad 1893-09-06 
frihet rättvisa

44 grov- och fabriksarbetareförbundet avd 46, 
gävle
(gävle porslinsarbetarefackförening)

gävle porslinsarbetare- fackför
sv gr & fabriksarb förb avd no 46
bildad 1918-02-01

frihet jämlikhet broderskap

50 pappersindustriarbetareförbundet avd 3, 
karskär

sv papp ind arb förb avd no 3 karskär
arbetets frukter åt dem som arbeta!

bröd frihet självansvar!

51 gefle brädgårdsarbetarefackförening gefle brädgårdsarb fackförening 1886-04-05, 
1895-05-01
arbetare i alla land förenen eder

1895

52 gefle snickeriarbetarefackförening, gävle gefle snickeriarb fackförening
frihet jämlikhet broderskap

1892

53 bomhus lokala samorganisation, gävle bomhus lokala samorganisation av sac
bildad 1913-01-19
enighet ger styrka

1919

54 gefle sadelmakare- och 
tapetserarefackförening, gävle

gefle sadelm & tapetserare fackförening
broderskap
stiftad 1898-10-07

gefle sadelm & tapetserare 
fackförening
stiftad 1898-10-07

57 hamn- och kolarbetarnas fackförening, 
gävle

gävle hamn & kolarb fackförening
bildad 1898-04-24
människovärde åt alla är vårt mål

1924

59 textilarbetareförbundet avd 43, gävle sv textilarbetareförb avd no 43 gefle 1906-02-
28

frihet jemlikhet & broderskap
emot målet eniga vi gå

61 gefle typografklubb gefle typografklubb
bildad 1886-02-14
joh gutenberg
kunskap är makt

1899

63 gefle varfs- och skeppstimmermäns 
fackförening, gävle

gefle varfs och skeppstimmermäns 
fackförening
frihet jemlikhet broderskap
1898-05-19, 1899+05-01

1899

64 transportarbetareförbundet avd 37, gävle
(renhållning)

avdelning no 37
bildad 1920-04-04
enighet ger styrka

65 livsmedelsarbetareförbundet avd 75, gävle svenska livsmedelsarb förb avd 75 gefle
bildad 1916-07-02

organisation är makt

66 gefle kol- och stufveriarbetarefackförening gefle kol och stufveriarb fackförening 1898-07-
30

"evigt kan ej bli det gamla, vad 
förmultnadt är skall ramla och det 
friska, nya växa upp utur 
förstörelsen"

67 gefle snickerifabriksarbetarfackförening gefle snickerifabriksarb fackförening avd 24
1896, 1905

1905

68 sågverksindustriarbetareförbundet avd 27, 
kastet

svenska sågverks industri arb förb 
afd no 27 kastet
1905-04-13, 1906-04-01
fram för frihet och rättvisa

svenska sågverks industri arb förb
afd no 27 kastet
1905-04-13, 1906-04-01
Fram för frihet och rättvisa

1906

69 bryggeriindustriarbetareförbundet avd 6, 
gävle

sv bryggeriind arb förb no 6 gefle
bildad 1897-01-10
organisation är makt



70 livsmedelsarbetareförbundet avd 12, gävle sv livsmedelsarb förb avd 12 gefle

73 gefle fajansarbetarefackförening, gävle gefle fajansarb fackförening
bildad 1907-10-13

74 gävle järn- och metallarbetarefackförening gefle jern- och metallarb fackförening
1895-01-26, 1896-02-02
förenade vi stå, söndrade vi falla

1896

75 textilarbetareförbundet avd 44, strömsbro sv textilarb förb avd no 44
stiftad 1906-03-01
strömsbro

enighet ger styrka

79 murareförbundet avd 15, gävle sv murareförb avd no 15 gefle
bildad 1895-05-04
eniga vi stå, söndrade vi falla

1928

82 sågverksindustriarbetareförbundet avd 5, 
bomhus

sv sågindustriarb förb avd 5 bomhus 1896-06-
06, 1898-04-30
rätt åt alla, orätt åt ingen

1929

84 handelsarbetareförbundet avd 19, gävle gävle handelsarbetarefackförening 
sv h arb förb avd no 19
bildad 1912-06-16

framåt till seger är vårt mål! 1908

85 byggnadsträarbetareförbundet avd 38, 
gävle

sv byggnadsträarb förb avd no 38 gefle 1896-
04-26
bildad 1924-01-01
hållen samman

hållen samman 1925 - 1926

88 gävle bleck- och plåtslagarefackförening gefle bleck- o plåtslagarefackförening
1893-11-11, 1898-04-23
enighet ger kraft

1898

89 gefle bageriarbetareförbund, gävle gefle bageriarbetare förbund 1895-11-09
förenade vi stå, söndrade vi falla

1897

90 pappersindustriarbetareförbundet avd 3, 
karskär

sv pappersind arb förbundet avd 3 karskär

91 spannmåls- och kustarbetares fackförening, 
gävle

spannmåls- o kustarb ff gefle
stiftad 1905-06-25

1916

96 murareförbundet avd 15, gävle sv murareförbundets 15 afd gefle
1895-05-04, 1897-04-24
enighet ger styrka

1897

99 sågverks- och brädgårdsarbetareförbundets 
avd i bomhus

bomhus sågverks & brädgårdsarb förb afd
1896-06-06, 1898-04-30
rätt åt alla, orätt åt ingen

1898

102 måleriarbetareförbundet avd 9, gävle sv måleriarb förb avd no 9 gefle
stiftad 1895

1897 

107 bryggeriarbetarefackföreningen, gävle bryggeriarbetarefackföreningen gävle 1897-
01-10

108 elektriska arbetareförbundet avd 30, gävle sv elekt arb förb avd no 30 gefle
bildad 1913-09-10
en framtid av lycka och ljus

1925 våren

109 textilarbetareförbundet avd 43, gävle textilarbetareförbundets avd 43
bildad 1919-05-01 gävle

gör din plikt, kräv din rätt

117 GEFLE LÄDERARBETAREFACKFÖRENING, 
GÄVLE

gefle läder arbetarefackförening
bildad1906-04-08

118 gefle gjutarefackförening, gävle gefle Gjutare fackförening
1896-07-11, 1897-04-24
Organisation är makt

gefle Gjutare fackförening
1896-07-11, 1897-04-24
organisation är makt

1897

120 GROV- OCH FABRIKSARBETAREFÖRBUNDET 
AVD 193, GÄVLE

sv grov & fabr arb förb avd no 193 gävle
bildad 1924-03-13
under detta tecken skola vi segra

121 gävle automobilförarefackförening avd 169 1924-07-18 gävle 
automobilförarefackförening avd 169 itf

122 gävle automobilförarefackförening avd 169 gävle automobilförare fack för avd 169
itf
bildad 1924-07-18

1944



123 de förenade förbunden avd 82, gävle
(fajans)

dff de förenade förbunden avd 82 gävle

125 gävle läderarbetarefackförening gävle läderarbetarefackförening
bildad 1917-08-03

enighet ger styrka

126 tobaksindustriarbetareförbundet avd 3, 
gävle

sv tobaksindustriarb förb avd 3
bildad 1889
gävle

1933

128 gävle sadelmakare- & 
tapetserarefackförening

gävle sadelmakare & tapetserarefackförening
bildad 1917-05-10

enighet ger styrka

129 textilarbetareförbundet avd 44, strömsbro sv textilarbetareförb:s avd 44
bildad 1906-03-01
strömsbro

organisation är makt

133 skorstensfejeriarbetareförbundet avd 7, 
gävle

sv skorstensfejeri arb förb avd nr 7 Gefle
enighet ger styrka

142 gefle bokbindarefackförening gefle bokbindare fackförening
stiftad år 1898-06-12

150 norrsundets stuveriarbetarefackförening norrsundets stufveriarbetare fackförening
itf
ljus och frihet
1898-05-19

1901

171 bomhus grofarbetarefackförening bomhus grofarbetare - fackförening
1898-07-01, 1899-05-01
frihet jemlikhet broderskap

1899

197 hille syndikalistiska ungdomsklubb hille syndikalistiska ungdomsklubb
201 sjöfolksförbundet avd, Gävle sv sjöfolksförbundet 1948 - 1949
205 fabriksarbetareförbundet avd 180, gävle sv fabriksarbetareförbundet avd 180

1945-04-15 gävle
enighet ger styrka
organisation är makt

206 träindustriarbetareförbundet avd 24, gävle sv träindustriarbetareförbundet avd 24 gävle
1887 - 1947

Enighet ger styrka 1947

208 järnvägsmännens centralorganisation, 
Gävle

järnvägsmännens centralorganisation i gävle
frihet jämlikhet broderskap
stiftad 1906-01-21

rättvisa

209 telegraf & rikstelefonarbetares förbund, 
gävle

teleg & rikstelef arb förb i gefle
med ljudet vi fara, mot ljuset vi sträfva

217 lantarbetareförbundet avd 155, forsbacka forsbacka lantarbetares f f 
stiftad 1907-10-02
afd n: 155

ingen den andres herre
ingen den andres slaf

1908

224 telegraf- och telefonmannaförbundet avd 
6, gävle

telegraf och telefonmannaförb
avdelning no 6 gävle
G

228 textilarbetareförbundet avd 43, gävle sv textilarbetare förbundet avd 43 gävle
229 beklädnadsarbetareförbundet avd 12, gävle sv beklädnadsarbetareförbundets avd 12 

gävle
bildad 1893-09-06

234 transportarbetareförbundet avd 140, gävle sv transportarb förb  avd 140 gävle
bildad 1924-02-29

235 gävle stuveriarbetarefackförening avd 16 gävle stuveriarb fackförening avd 16
bildad 1898-01-17

1957

238 gävle stuveriarbetarefackförening avd 16 gefle stuveriarb fackförening avd 16
itfa
bildad 1898-01-17

"evigt kan ej bli det gamla. Vad 
förmultnat är skall ramla
och deet friska, nya växa UPP 
UTUR FÖRSTÖRELSEN"

239 pappersindustriarbetareförbundet avd 32, 
mackmyra

pappersindu arb förb avd no 32 mackmyra
stift 1906-03-15

proletärer i alla länder förenen 
eder !!

1906?

244 telegraf- och telefonmannaförbundet avd 
6, gävle

telegraf & telefonmannaförb avd no 6 gefle
bildad 1902-06-29

telgraf & telefonmannaförb avd no 
6 gefle
bildad 1902-06-29

245 lantarbetareförbundet avd 558, mackmyra svenska lantarb förb avd no 558 mackmyra
stiftad 1937-02-01

till kamp för brödet



246 pappersindustriarbetareförbundet avd 3, 
karskär

sv pappersind arb förbundet avd 3 karskär

252 gävle kommunalarbetares samorganisation gävle org kommunalarbetare

256 gefle byggnadssnickare- och timmermans 
fackförening, gävle

gefle byggnadssnickare och timmermans 
fackförening
1895-05-26, 1896-04-26

1896

267 såg- och brädgårdsarbetareförbundet avd 
3, harnäs

sv sågv och brädg arb förbundets afdelning
stiftad 1897-05-15
invigdt 1899-04-30

275 handelsarbetareförbundet avd 19, gävle sv handelsarb förb avd 19 gefle
bildad 1912-02-19

1928 - 1929

276 försvarets civila personalförbund avd 13, 
gävle

fcpf försvarsverkens civila personals förb gävle

285 livsmedelsarbetareförbundet avd 75, gävle sv livsmedelsarbetareförb avd 75 gävle 1916-
07-02

gör din plikt
kräv din rätt

303 postmannaförbundet gävlekretsen gk gk 1934
312 järnvägsmannaförbundets samorganisation 

i Gävle
sv järnvägsmannaförb:s samorg 
gävle 1906-06-21

sv järnvägsmannaförb:s samorg
Gävle 1906-06-21

313 järnvägsmännens centralorganisation, 
gävle

järnvägsmännens centralorganisation Gefle
Enighet Ger Styrka
bildad 1906-01-21

316 järnvägsmannaförbundet avd 78, gävle 
tierp

sv järnvägsmannaförb avd 78
bildad 1904
enighet ger styrka

347 pappersindustriarbetareförbundet avd 32, 
mackmyra

svenska pappersindustriarb förb avd 32 
mackmyra
spiaf
bildad 1920-10-15

enade vi stå, söndrade vi falla 1946

369 hamn- och kolarbetarnas fackförening, 
gävle

hamn- o kolarbetare ff i gefle
menniskovärde åt alla är vårt mål
itf 1899, 1898-04-24, 1899-04-29

1899

420 statsanställdas förbund avd 3003, gävle statsanställdas förbund avd 3003 gävle sf lo STATSANSTÄLLDAS FÖRBUND AVD 
3003 GÄVLE SF LO

422 kommunalarbetareförbundet avd 5 s, Gävle svenska kommunalarbetareförbundet avd 5 s 
gävle 1923

svenska 
kommunalarbetareförbundet avd 5 
s gävle 1923

463 arbetsledareförbundet avd 16, Gävle sveriges arbetsledareförbund salf avd 16 gävle

464 arbetsledareförbundet avd 16, Gävle sveriges arbetsledareförbund salf avd 16 gefle sveriges arbetsledareförbund avd 
16 gefle

471 gefle typografklubb Gefle typografklubb
bildad 1886-02-14
joh gutenberg
kunskap är makt

1936

472 bokbindareförbundet avd 8, gävle svenska bokbindareförbundet sbf 1893
svenska bokbindareförbundet 
gävle avd 1916

svenska bokbindareförbundet sbf 
1893
svenska bokbindareförbundet
gävle avd 1916

1955

487 Gävle Grafiska fackförening GF Gävle grafiska fackförening
kunskap är makt

1976

494 Metallindustriarbetareförbundet avd 150, 
Forsbacka

Sv Järn & Metallarbetareförb avd no 150 
Forsbacka
Stiftad 20/5 1906
frihet

Under solidaritetens tecken skola vi 
segra

1907

498 Kommunalarbetarnas samorganisation, 
gävle

Kommunalarbetarnas samorganisation Gävle kommunalarbetarnas 
samorganisation gävle

499 Kommunalarbetareförbundet avd 35, Gävle Sv kommunalarbetareförbundet avd 35, Gävle 
1913 - 1963

Sv kommunalarbetareförbundet 
avd 35, gävle 1913 - 1963

500 kommunalarbetareförbundet avd 5, gävle Sv kommunalarbetareförbundet avd 5 gävle Sv kommunalarbetareförbundet 
avd 5 gävle



503 Svenska tulltjänstemannaförbundets 
avdelning i gävle

Sv Tullmannaförbundets avdelning i gävle
bildad 18/11 1899

Sv Tullmannaförbundets avdelning 
i gävle
bildad 18/11 1899

511 svenska träindustriarbetareförbundet avd 
27 sektion norrsundet

sv. träindustriarbetareförbundet
3/6 1905
avd. 27 gästrikland sekt. norrsundet

sv. träindustriarbetareförbundet
3/6 1905
avd. 27 gästrikland sekt. 
norrsundet

84 gävle körkarls och 
magasinsarbetarefackförening
transportarbetareförbundet avd 157, gävle

gävle körkarls och 
magasinsarbetarefackförening
sv tr arb förb avd no 157
bildad 1907-05-28

framåt till seger är vårt mål! 1908

642 SKTF gävleavdelning SKTF SKTF
645 livsmedelsarbetareförbundet avd 12, gävle SV. livsmedelsarbetareförbundet avd 12 gävle

bildad 9/11 1895
SV. livsmedelsarbetareförbundet 
avd 12 gävle
bildad 9/11 1895

649 Pappersindustriarbetareförbundet avd 146, 
Norrsundet

Sv Pappersindustriarbetareförbundet avd 146 
Norrsundet

Sv 
pappersindustriarbetareförbundet 
avd 146 Norrsundet

656 Byggnadsarbetareförbundet avd 246, 
Bergby

Sv Byggnadsarb. förb. avd 246 Bergby
1923 1/4

Enighet ger styrka

657 Byggnadsarbetareförbundet AVD 253, 
gäVLE

Sv Byggnadsarbetareförbundet avd 253, 
GÄVLe
Bildad 1/4 1924

Sv byggnadsarbetareförbundet avd 
253, Gävle
bildad 1/4 1924

1949

Nykterhetsorganisationer
1 to ungDomstemplet no 24 framtidshoppet, 

Gävle
TO Ungdomstemplet No 24 Framtidshoppet

3 To templet nordstjernan 470, Gävle TO templet Nordstjernan No 470
Tro Hopp Kärlek

5 Goodtemplarungdom, gävle GTU
9 Motorförarnas helnykterhetsförbund, gävle mhf mhf

10 IOGT ungdomstemplet 58 verdandi, gävle iogt ungdomstemplet 58 verdandi

16 to templet 117 gästrikland, gävle to 
ora et labora
enighet ger styrka
templet no 117 Gestrikland

to 
ora et labora
enighet ger styrka
templet no 117 Gestrikland

1890 ?

17 nto templet 301 valbo trygghet, valbo nto templet 301 valbo trygghet
1889-04-29

nto templet 301 valbo trygghet
1889-04-29

19 to templet 301 valbo trygghet, valbo to 
ora et labora
enighet ger styrka
templet no 301 valbo trygghet

to 
ora et labora
enighet ger styrka
templet no 301 valbo trygghet

1890

20 nto templet 301 valbo trygghet, valbo TU TU
31 sgu avd 299 unga krafter, norrsundet sgu avd 299 unga krafter norrsundet
34 blåbandsförening avd 714, norrsundet norrsundets blåbandsförening enighet ger seger 1897
37 iogt logen 1766 sundets väl, norrsundet iogt logen 1766 sundets väl 1892-04-19 bort med rusdryckerna
38 iogt ungdomslogen 610 syskonringen, 

norrsundet
u logen no 610 syskonringen, norrsundet av 
iogt
Bildad 1904-02-28

sanning kärlek renhet! iogt

43 iogt logen 4505 karskärs fyr, bomhus logen no 4505 karskärs fyr, karskär
iogt
bildad 1914-11-22
ett nyktert sverige

47 nov logen 54 fritiof nansen, gävle nykterhetsorganisationen verdandi
arbetarnas nykterhetsförbund
1897-10-16 nov 1937-10-16
avd 54 fritiof nansen

nykterhet upplysning 
människovärde nov

55 iogt logen 481 öhns hopp, mackmyra logen öhns hopp no 481 iogt 1892-01-05



58 ngto logen 834 gevalia, gävle ngto logen 834 gevalia i gefle
stiftad 1898-01-29

håll ett gifvet löfte
ngto

1901

60 iogt logen 1948 strömsbro framtid logen n: 1948 1894-02-11 strömsbro framtid 
1895-03-03 iogt

bort med rusdryckerna !!
till strid för friden

71 to barntemplet 24 framtidshoppet, gävle no 24 barntemplet
to framtidshoppet

77 iogt logen 316 trofast, gävle iogt trofast
upplysning sanning och rätt

78 iogt logen 316 trofast, gävle iogt trofast
80 iogt ungdomslogen 10 ungdomens lycka, 

gävle
iogt ungdomslogen no 10 ungdomens lycka före 1890

94 Nov logen 481 ideal strömsbro logen no 481 ideal av nov strömsbro
nykterhet upplysning människovärde
nov bildad 1906-08-12

framtiden är vår! 1908

95 nov logen 481 Ideal, gävle skall samhället uppehållas med de fattigas 
förnedring?
Arbetare! använd ej rusdrycker! fram för 
rusdrycksförbud

100 to templet 470 nordstjärnan, gävle templet 470 norstjärnan af to
stiftadt 1891-04-13
enighet ger styrka

bort! med rusdryckerna

104 nov logen 13 fram, gävle logen no 13 fram
1896-05-02, 1898-04-24 nov
nykterhet upplysning människovärde

1904

105 iogt logen 195 gefle skans logen no 195 gefle skans gefle
iogt

110 to logen 2144 trofast, åbyggeby to 2144 trofast
1914 älska din nästa såsom dig sjelf 1914

119 to templet 224 davids stam, YTTERharnäs TEMPLET 224 DAVIDS STAM AF TO HARNÄS
FÖR GUD OCH MENSKLIGHETEN ENIGHET 
GER STYRKA
STIFTADT 1889-02-16
RUSDRYCKSFÖRBUD ÄR VÅRT MÅL

1896

124 iogt logen 89 norden, gävle iogt logen no 89 norden gefle
iogt 1882-1942

127 iogt logen 89 norden, gävle iogt logen no 89 norden
1882-01-15

1884 - 1885

136 iogt ungdomslogen 620 framtidens hopp, 
strömsbro

ungdomslogen 620 framtidens hopp
1904-03-20
upp till kamp mot rusdryckerna
i endräkt och kärlek

139 iogt logen 542 ax i dalen, axmarby iogt logen ax i dalen no 542
153 to templet 239 hille framtid to templet no 239 hille framtid 

stiftat 1889-03-09
wårt fält

172 iogt logen 195 gefle skans, gävle iogt gefle skans no 195
173 iogt logen 665 nordens framtid, gävle iogt nordens framtid 1892
178 ösarns blåbandsförening vänkretsen 579, 

valbo
ösarns blåbandsförening vänkretsen no 579

183 gävle blåbandsförening nr 1775 gefle blåbandsförening g 1890 - 1891
268 to templet 1097 vågbrytaren, kastet to templet no 1097 vågbrytaren

vårt fält!
i detta tecken skola vi segra

277 grååsens blåbandsförening syskonbandet, 
valbo

blåbandsföreningen syskonbandet grååsen
stiftad 1893-04-30

bort med rusdryckerna
Enighet ger styrka!

302 iogt logen 659 hållfast, oppala för sanning och nykterhet
iogt 
logen no 659 hållfast
bildad 1883-06-17

345 vita bandet, gävle för gud för hem och fosterland



346 to templet 301 valbo trygghet templet no 301 valbo trygghet
stiftadt 1899-04-28
to vårt fält

352 nto logen 429 framtidshoppet, hedesunda nto

353 iogt logen 1367 var trofast, lövåsen iogt framtidshoppet
358 to barntemplet 236 jubileumsgåvan, valbo 236 jubileumsgåvan 1909-02-07

nto
sanning kärlek renhet

359 to templet 342 valbo framtid templet no 342 valbo framtid
enighet ger styrka
to

391 iogt logen 21 gefle, gävle logen no 21 gävle iogt 1880
tro kärlek hopp

logen no 21 gävle iogt 1880
tro kärlek hopp

393 MÅRTSBO BLÅBANDSFÖRENING NR 362 mårtsbo blåbandsförening no 362 bort med rusdryckerna 1897
395 iogt logen 1162 forsbacka framtid iogt logen forsbacka framtid no 1162
396 iogt logen 1162 forsbacka framtid logen 1162 forsbacka framtid

iogt
1886-01-31

397 iogt ungdomslogen 1476 fyren, forsbacka iogt iogt

398 to templet 1681 förbundet, trödje templet no 1681 (Oklart) förbundet af to
stiftadt 1905-10-31 (?)

bort med rusdryckerna!

398 to templet 1022 pingstliljan, gävle 1900
402 blåbandsföreningen nr 1897 klippan, 

hamrånge
blåbandsföreningen klippan bort med rusdryckerna 1916

403 blåbandsföreningen nr 1897 klippan, 
hamrånge

Hamrånge Ungdom
möt upp
bort med rusdryckerna!

403 Hamrånge Ungdom hamrånge ungdom
möt upp
bort med rusdryckerna!

404 iogt logen 83 georg scott, kastet iogt iogt
414 iogt logen 2960 vega, valbo iogt logen 2960 vega walbo

stiftad 1901-11-27
bort med rusdryckerna

415 iogt logen 442 valbo iogt logen walbo no 442
kärlek enighet trohet

416 iogt ungdomslogen 764 linnéa, valbo ungdomslogen no 764 linnea
bildad 1905-04-30

bort med rusdryckerna

474 järnvägsmännens helnykterhetsförbund 
avd 35, gävle

jhf
Järnvägsmännens helnykterhetsförbund avd. 
35 gävle 14/1 1914

jhf
Järnvägsmännens 
helnykterhetsförbund avd. 35 gävle 
14/1 1914

1954

512 iogt logen nr 3978 strandklippan iogt logen nr 3978 strandklippan
bildad 31/1 1909

bort med rusdryckerna

517 iogt logen 1155 god hamn, bergby iogt logen no 1155 god hamn
bildad 17/1 1886

518 iogt logen 1155 god hamn, bergby logen god hamn no 1155
iogt
stiftad 17/1 1886
enighet ger styrka

687 NTO templet 457 Fridhem, GÄvle NTO NTO
705 NTO templet 457 Fridhem, GÄvle NTO templet 457 Fridhem
706 NTO templet 457 Fridhem, GÄvle NTo Fridhem Hemlingby NTO fridhem Hemlingby
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