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ABSTRACT

Karlström, Märit, Gunneriusson 2004: Konsten att bli och förbli folklig. Svenska kyrkans och
IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880–1945. (The art of
becoming and remaining popular. Strategy and change in the Church of Sweden and the
IOGT’s engagement in the public sphere 1880–1945). Acta Universitatis Upsaliensis. Studia
Historica Upsaliensia 214. 258 pp. Uppsala. ISBN 91-554-6046-1.

The aim of this study is to analyse the public sphere, its function and the changes it underwent
between 1880 and 1945. The geographical focus is Sweden, where two actors have been studied,
the Church of Sweden and the Swedish branch of IOGT (International Order of Good Tem-
plars).

The theoretical discussion of how to define the public sphere relies on Jürgen Habermas’ anal-
ysis of the bourgeois public sphere. I the thesis I use two generalized models of both the bourgeois
and the representative public sphere. I consider how well the two actors’ engagement in the pub-
lic sphere fits the two models. By doing this it is possible to show that both models may be used,
despite dealing with a time when, according to Habermas, the representative public sphere had
disappeared and the bourgeois public sphere was in decline. 

The two actors studied in this thesis emerged from state and society respectively, and therefore
were governed by different circumstances in participitating in public life. Despite these differences,
I demonstrate that their strategies were very similar, and that largely the key issue for both was
legitimacy, proven by their popularity, or in other words by their democratically public nature.

Thanks to a number of new activities, introduced within both organisations, the members
became visible in a new way. One can describe it as form replacing content in both organisations,
where the original core activities had to make way for new elements. In the thesis I argue for the
value of studying actions in the public sphere rather than just models of it.

The need for these organisations to become, and preferably to remain, popular, arose from the
changes that the public sphere itself underwent during the period, becoming what I choose to
term a popularised public sphere. Participating in the public sphere then became a matter not only
for striving for the right to criticise and influence public power, but equally well of demonstrating
oneself to be a credible representative of the participants in public discourse. 
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Förord

Att skriva en avhandling är ett projekt som tar en mängd personers tid och
engagemang i anspråk, och när jag nu kommit till slutet av mitt arbete vill jag
ta tillfället i akt att tacka de vänliga själar som lagt ned tid och kraft på mig.

Först och främst ett tack till mina handledare, som var och en betytt mycket
för mig, både i vetenskapligt och mänskligt hänseende. Torkel Jansson har med
svårslagen entusiasm låtit mig ta del av sina kunskaper, och inbjudit till det
goda vetenskapliga samtal han själv håller så högt. Ingrid Åberg har med mild
blick, generös värme och kniviga frågor lyckats hålla mig från alltför vilda asso-
ciationer. György Nováky har inte bara hjälpt mig att strukturera mina tankar
utan också bjudit på sig själv och sin vänskap. 

Aleksander Loit och Maria Ågren har läst manuset i sin helhet och kommit
med kloka synpunkter och förslag till förbättringar. Tack också till er som i
övrigt kommenterat och korrekturläst under bråda dagar: Lars M. Andersson,
Lena Milton, Karin Hassan Jansson, Sofia Ling, Rosemarie Fiebranz, Karin
Sennefelt, Henrik Edgren, Esbjörn Larsson, Hanna Hodacs, Samuel Edquist
och Jonas Lindström.

Jag har haft förmånen att tillbringa min forskarutbildning i en levande och
kreativ vetenskaplig miljö, och jag är tacksam för alla samtal, om både stort och
smått, jag fått vara en del av. Seminarierna vid institutionen har fungerat som
en kraftkälla, både för att få nya idéer, kunna tänka om och att våga fortsätta
den väg som påbörjats. Fikastunderna har emellanåt blivit långa; så blir det när
man trivs med sina kollegor. Tack för denna vardagsglädje som innehållit så
många skratt. Som en extra bonus har jag kunnat njuta av släktträffar varje
vecka. Håkan och Stina, nepotismen har onekligen sin tjusning.

I denna rika miljö har det också varit möjligt att få god hjälp med alla andra
delar som hör till forskningsvardagen. Tack därför till institutionsledning och
administrativ personal som hållit ordning på så många praktiska detaljer. Ett
särskilt tack till Christer Öhman, som varit en inspirerande mentor och betytt
mycket för min utveckling som lärare. En stor del av min arbetstid har till-
bringats på Kungliga Biblioteket och till personalen där vill jag rikta ett kollek-
tivt tack för aldrig sinande vänlighet och hjälpsamhet. Tack också till Charlotte
Merton för din översättning och dina muntrationer, till Håkan Belin för ditt
arbete med bokens omslag och till Anki Jansson som tog sig tid att fotografera.
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Under min tid som doktorand har generösa ekonomiska bidrag lämnats av
IOGT-NTO:s forskningsråd. Jag har också haft förmånen att uppbära ett fler-
tal stipendier från Uppsala universitet och Norrlands nation, samt från Fred-
rika-Bremer-Förbundet. Tryckbidrag till avhandlingen har lämnats av Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Mamma, nu är jag klar. Tack för din omtanke och ditt stöd! Utan ditt nyktra
sätt att se på tillvaron hade den här avhandlingen inte blivit av. Kära systrar, det
tog ett tag, men nu har jag slutat skolan! Särskilt tack till Elin och Patrik för all
hjälp med barnen, systersamtal och trevlig samvaro. Tack Lena, Sofia och Ka-
rin, som alltid lyssnat, uppmuntrat, visat förståelse och dessutom erbjudit säng-
plats efter sena arbets- men också kalaskvällar. Mest är det förstås skratten till-
sammans med er jag bär med mig, och jag hoppas vi skall kunna fortsätta att se
det roliga i tillvaron. Tack också till alla vänner utanför arbetet, som fyllt tillva-
ron med goda samtal, fantastisk mat och roliga fester.

Till sist, min familj, som jag egentligen inte vet hur jag skall tacka. Jag lever
med tre solar som ger energi och värme i en aldrig sinande ström. Anna och
Gunnar, nu är mamma färdig med sin bok och redo att leka igen. Olle, du har
delat livets alla dagar med mig, och den senaste tiden har du utan att knota
dragit ett tungt lass. Men nu är vi framme, nu står dörrarna öppna. All kärlek
till er!

Uppsala, september 2004

Märit Gunneriusson Karlström
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KAPITEL 1

Inledning

Folklig: avsedd l. lämpad för ”folket”, populär; stundom närmande sig
bet.: enkel. Folkliga, bibliska predikningar, ”utan ordprål och spetsfun-
diga hårklyfverier”. LbFolksk. 420 (1892).

Beskrivningen ovan är hämtad från Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och
visar att ordet folklig i betydelsen ”lämpad för folket” finns belagt 1892, i
Lärobok för Folkskolan. Att ordet återfinns då är ingen slump, och skall jag kort
beskriva syftet med den här avhandlingen kan det sägas vara att förklara varför
folkligheten i denna bemärkelse dök upp just då och sätta det i ett större sam-
manhang.

Undersökningen sträcker sig över en tidsperiod om 65 år, från 1880 till
1945. Geografiskt hänför den till sig till Sverige, ett Sverige som under dessa år
förändrades på många sätt. Med facit i hand kan man tala om att de definitiva
stegen till ett modernt, kapitalistiskt, industrialiserat och demokratiskt sam-
hälle togs under denna period; stora och väl kända förändringar som under-
sökts av många forskare ur skilda perspektiv. Därmed inte sagt att bilderna och
tolkningarna är lika, men vill man teckna en översiktlig bild kan man hävda att
Sverige gick från att vara ett agrart samhälle, där ståndsindelningen fortfarande
satte sina spår, till att bli ett industriellt klassamhälle. Människor flyttade från
landsbygden in till städerna, emellanåt av tvång, andra gånger mer frivilligt. I
början av 1900-talet fick kraven på demokrati tillräcklig genomslagskraft för att
allmän och lika rösträtt gradvis skulle införas.1

Stat och samhälle i förändring
Under perioden 1880–1945 skedde också en förändring av relationen mellan
stat och samhälle, en förändring som tydligast gav sig tillkänna i form av en
alltmer uttalad sammanflätning av de båda. Den stat man i samtiden talade om
1880 var således en annan än den som diskuterades 1945.

1 Jag är medveten om att begreppen modernt, kapitaliserat, industrialiserat och demokratiserat är
mångfacetterade och emellanåt besvärliga att handskas med. De används trots detta här för att
beskriva en iakttagbar förändring, där man t.ex. fått allmän och lika rösträtt och där industrin
sysselsatte allt fler. 
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Stat och samhälle är inga självklara eller enkla begrepp, men de är i högsta
grad centrala för denna avhandling, och det är därför väsentligt att här disku-
tera hur de skall tolkas och definieras.2

Statliga och samhälleliga funktioner
För att definiera stat och samhälle som begrepp utgår jag primärt från deras
funktioner, ett perspektiv som går i linje med det Rolf Torstendahl anlägger när
han definierar staten som 

den normativa ordning, som gör anspråk på att vara yttersta regulator av gruppers
och sociala organisationers förhållanden, och de maktmedel som samlats för att
värna denna ordning.3

Denna funktion kan betraktas som bestående. Det är betydligt svårare att finna
lika klara och tydliga definitioner av begreppet samhälle, och inte sällan an-
vänds termen utan närmare förklaring. Eftersom den ovanstående definitionen
av staten är koncentrerad till dess funktion, är det här väsentligt att lägga sam-
hällsbegreppet på samma nivå. En möjlig definition är då att förklara samhället
som det vilket skall svara på statens agerande (inom de gränser staten har för sin
möjlighet att agera). En vinst som görs med denna definition är att dialogen
mellan samhälle och stat blir synliggjord.4 Att tolka samhället som det som
svarar på statens agerande innebär nämligen inte att samhället skall ses som en
passiv mottagare. Samhällets svar ger ständigt upphov till nya ageranden från
statligt håll, och en förändring sker också av vilka uppgifter och ansvarsområ-
den som läggs på staten, beroende på hur starkt samhällets svar blir. Samhälle-
liga krafter skickar således signaler om hur staten skall agera. Att jag ändå be-
skriver samhället som respondent för statens agerande har att göra med att
maktresurserna är samlade inom staten.

Perioden 1880–1945 sammanfaller nästan helt med vad Rolf Torstendahl
definierat som den organiserade kapitalismens era, och under denna period steg
nya intressegrupper fram och gjorde sina röster hörda i debatten om hur staten
borde fungera. Lägre klasser organiserade sig, och genom att influera beslutsfat-
tare kunde de också påverka statens utformning.5 I Sveriges fall skedde detta
inte minst genom massorganisationerna, eller de ”klassiska” folkrörelserna som
de ofta kallas.6 Dessa fick stor genomslagskraft, och deras väg till inflytande har

2 För en kortfattad, översiktlig bild av teoribildning kring statsbegreppet, se Stråth, 1988, s. 385–
399. Jfr. Stråth & Torstendahl, 1992, s. 12–18. Se också Gustafsson, 1994, s. 203–227, där han
gör en genomgång av dagens svenska historikers syn på statsbegreppet och statens roll i Sverige.
För en kort historiografisk genomgång av svensk forskning runt begreppen stat och samhälle, se
Torstendahl, 1982, s. 2–9.
3 Torstendahl, 1986, s. 503.
4 Detta ligger i linje med Kilander, som i sin analys av staten betonar att statsuppfattningen bara
kan förstås i relation till samhällssynen, att det ena begreppet inte kan analyseras utan att ta
hänsyn till det andra. Kilander, 1989, s. 158.
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ägnats stor uppmärksamhet i svensk forskning.7 Synen på statens roll under
sent 1800-tal och 1900-talets början, kom till största delen att präglas av an-
svarstagande, en stat som skulle ta ansvar för sina medborgare såväl som för
landet som helhet.8 Även om man betraktar funktionerna hos stat och samhälle
som bestående (där staten är ”sändare” och samhället ”mottagare”), kan man
således konstatera att både stat och samhälle skiftade innehåll under den aktu-
ella perioden. Detta är inte att betrakta som något unikt för de 65 år jag under-
söker, men utgör en viktig grund i föreliggande avhandlingsarbete. 

Ett sätt att undersöka denna förändring är att betrakta vad jag vill kalla den
statliga och samhälleliga sfären.

Statlig och samhällelig sfär – det allmänna och det enskilda
Med statlig och samhällelig sfär menar jag de områden där stat respektive sam-
hälle verkar och har sin funktion. Under perioden 1880 till 1945 skedde en
stor förändring av vilka ansvarsområden som lades på stat respektive samhälle,
och i diskussionen om vad man ansåg tillhörde statens ansvar och vad som
skulle åligga samhället. 

Ett annat sätt att formulera analysen av statliga och samhälleliga sfärer är att
som Svenbjörn Kilander tala om det allmänna och det enskilda. Det allmänna
är den sfär där staten både kunde och skulle ingripa, eftersom det tillhörde
statens ansvarsområde, medan den enskilda sfären sköttes utom statens försorg.
Motsatsparet allmänt–enskilt används tillsammans med motsatsparet offent-
ligt–privat av Kilander, när han visar på den ideologiska förändring som skedde
i synen på staten mellan 1850 och 1910. Den svenska staten var under 1850-
talet präglad av klassisk industrikapitalism, med liberalernas ”frihet” som hon-
nörsord, och boskillnad mellan det allmänna, statens ansvar, och det enskilda,
det privatas ansvarsområde. Via en brytningstid under 1880-talet, med tullfrå-
gan i centrum, gick den ideologi som präglade staten över till en organiserad
kapitalism, där samhället sågs som en helhet och gränsen mellan allmänt och
enskilt lösts upp. Som förklaring ger Kilander ändrade internationella ekono-
miska förhållanden.9

5 För periodisering av industrikapitalismen, se t.ex. Torstendahl, 1989, s. 85–93. Om nya grup-
pers påverkan på statens utformning, se Stråth & Torstendahl, 1992, s. 25–28. Stråth/Torsten-
dahl talar om hur arbetarklassen formerade sig, men åtminstone i ett svenskt perspektiv är det
väsentligt att peka på hur formeringen underifrån skedde genom massorganisationerna, där arbe-
tarrörelsen var sist ut på plan, varför jag har valt att tala om lägre klasser. 
6 Se t.ex. Johansson, 1954; Lundkvist, 1977. Dessa nya rörelser, av vilka väckelsen, nykterhetsrö-
relsen och arbetarorganisationerna var de viktigaste, har kommit att kallas folkrörelser. Det finns
anledning att diskutera detta begrepp, som inte saknar komplikationer, och det görs också senare.
Tillsvidare används i huvudsak begreppet massorganisation, som är mer neutralt, och, när språk-
lig variation krävs, de ”klassiska” folkrörelserna.
7 Se t.ex. Johansson, 1954; Lundkvist, 1974; Åberg, 1975; Jansson, 1982.
8 Stråth & Torstendahl, 1992, s. 26. För en utförlig diskussion om ideologin kring statens nya
roll, se Kilander, 1991a. 
9 Kilander, 1991a, kap. 6. 
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I Torkel Janssons beskrivningar av 1800-talet med framväxten av associatio-
nerna och agrarsamhällets förändring, står samhället i förgrunden på ett annat
sätt än hos Kilander som undersöker synen på staten. Den förändring som
Kilander tolkar som ett resultat av inte minst ekonomiska faktorer utifrån,
förklarar Jansson utifrån inre motsättningarna mellan staten och ett föränder-
ligt agrarsamhälle.10

Kilander använder en samhällsdefinition som utgår från samhället som hel-
het, inom vilken både stat och ”inte–stat” ryms. Både allmänt och enskilt är i
hans tolkning delar av samhället, men han talar om två olika sfärer av samhäl-
let. Också Torstendahls definition av samhället utgår från en helhetssyn, där
samhället definieras som ”en social interaktionsenhet av omfattande art som
knyts samman av språk och kultur”.11 När Jansson diskuterar samhällskrafter
handlar det i högre grad om samhället som en motpol till staten.12

Trots att Torstendahl, Kilander och Jansson valt skilda perspektiv leder de
alla fram till samma resultat, en stat som allt tydligare griper in i människors
vardag och får en alltmer omfattande roll. I samma grad sker en omvandling av
det mer svårdefinierade samhället, där man från att ha kunnat urskilja individer
och enskilda intressen, i allt högre grad talar om samhället som en helhet, där
”samhälleliga” intressen kan ersätta dem som tidigare varit antingen allmänna,
det vill säga statliga eller enskilda.13 Tydliga exempel på hur staten utökade sina
ansvarsområden finner man inom de sociala frågorna, där fattigvårdsfrågan
blev ett hett debattämne och där man under 1880-talet åberopade statliga reg-
leringar och insatser för att lösa problemen. Ett resultat av detta var den lagstift-
ning om skydd för arbetare som utvecklades genom flera reformer, ett annat att
den statliga sjukvården byggdes ut.14

Med en ökad sammanblandning av statliga och samhälleliga sfärer förändras
också relationen mellan stat och samhälle. Denna omvandling av stat och sam-
hälle har också skildrats av Jürgen Habermas i hans verk om borgerlig offent-
lighet.

10 Jfr. Kilander, 1991a, s. 228 och Jansson, 1987, s. 158. Tidsperspektivet skiljer också de båda
forskarna åt, då Jansson börjar i ett tidigare skede än Kilander. Här är det dock av större intresse
att se på deras olika perspektiv vad gäller vilka krafter som påverkar stats- och samhällsutveck-
lingen.
11 Torstendahl, 1986, s. 503. Torstendahl påtalar här det vidsträckta och odefinierade bruket av
termen samhälle, men den definition han själv ger kan ses som tämligen vid.
12 Tydligast syns kanske Kilanders och Janssons skilda uppfattningar i synen på kommunerna.
Kilander talar om hur kommunerna först tillhörde en privatsfär, fria från statlig insyn, varvid de
kom att dras närmare staten, i synnerhet i sociala frågor. Jansson gör en betydligt mindre katego-
risk uppdelning av offentligt och privat när det gäller kommunerna. De utgör en sfär för sig inom
”det allmänna”. Resultatet är en mellanexistens som Jansson ser som typisk för 1800-talet. Jfr.
Kilander, 1991a, s. 222f och Jansson, 1985, s. 47f. 
13 Kilander, 1991a, s. 121 och 222–227; Jansson, 1987, särskilt s. 47f. Också Torstendahl talar
om det svåra att idag skilja stat och samhälle åt. Se t.ex. Torstendahl, 1992, ”Introduction”. I
denna avhandling används begreppet samhälle i första hand utifrån den definition som gjorts, där
dialogen mellan stat och samhälle satts i fokus. Emellanåt talar jag dock om samhället som en
helhet, men då i termer av ”hela samhället”, eller ”samhällsutvecklingen”, ”det svenska samhället”
etcetera.
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Relationen mellan stat och samhälle – begreppet offentlighet
Relationer mellan stat och samhälle kan förstås som ett spänningsfält, och i
detta spänningsfält, där stat och samhälle möts, finns offentligheten, den arena
där relationen mellan statliga och samhälleliga krafter synliggörs. Under perio-
den 1880–1945 förändrades denna relation, något som också borde påverka
offentligheten.

Vill man undersöka effekterna av en ökad sammanblandning mellan stat och
samhälle och i detta fokusera begreppet offentlighet, faller det sig naturligt att
vända sig till Jürgen Habermas verk Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat”
och ”offentligt” i det moderna samhället (originaltitel: Strukturwandel der Öffent-
lichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft), som
publicerades redan 1962. (Till svenska 1984.) Sedan verket kom har Habermas
idéer, och då inte minst begreppet borgerlig offentlighet, diskuterats ur många
olika perspektiv; från litteratur- samhälls- och historievetenskapliga vyer, men
också utifrån övergripande teoretiska och ideologiska synvinklar, liksom mer
konkret inriktade studier av vilka former offentlighet kan ta sig.15

I den borgerliga offentlighet, som Habermas koncentrerat sig på att analy-
sera, utgör åtskillnaden mellan den statliga och samhälleliga sfären grunden till
denna offentlighets framväxt och utformning, vari den offentliga makten kan
kritiseras och ifrågasättas. När relationen mellan stat och samhälle förändras, så
att gränsdragningen mellan de båda blir mindre tydlig, sker också en föränd-
ring av den borgerliga offentligheten. Habermas talar i sitt verk om ett förstat-
ligande av samhället och församhälleligande av staten, en sammanblandning
som fungerar både som ett tecken på och ett resultat av den borgerliga offent-
lighetens förfall.16 Detta ligger nära ett betygssättande av en historisk process,
och jag föredrar själv att tala om en upplösning av denna borgerliga offentlig-
het. Det ger också ett annat utrymme för en diskussion om vad som efterträdde
den borgerliga offentligheten. 

Med sitt verk har Habermas skapat en idémässig grund och en begreppsap-
parat som öppnar för diskussioner kring samhällsförändringar på många plan,
såväl kulturellt och sociologiskt, som politiskt och ekonomiskt.17

14 Diskussionen om och hanteringen av ”den sociala frågan”, eller snarare de sociala frågor 1800-
talets samhälle ställdes inför, har ägnats stort intresse inom forskningen. Se t.ex. Qvarsell, 1993,
s. 57–82; Jordansson, 1998 och Plymoth, 2002. För en kort sammanfattning om utvecklingen av
arbetarskyddslagstiftning, se Carlsson & Rosén 1980, s. 465–470. Att man kan tala om en inter-
venerande stat blir tydligt inte minst i fråga om den utbyggda sjukvården, där också tvångsvården
utvecklades. För en diskussion om detta, se Björkman 2001, särskilt s. 282–285. För en diskus-
sion om uppkomsten av ”det sociala” som begrepp under 1800-talet, se Lundgren, 2003, särskilt
s. 25–33, 131–134, 184–192 och 243–257.
15 För sociologiska studier se t.ex. Negt & Kluge, 1974; Calhoun, 1992. För litteraturhistoriskt
inriktad forskning, se t.ex. Furuland, 1981 och Rydbeck, 1995. På senare tid har genusteoretisk
forskning ägnat en del uppmärksamhet åt uppdelningen av en offentlig och en privat sfär. Se t.ex.
Meehan, 1995; McKee, 1997; Ulvros, 1996 och Florin & Kvarnström, 2001. För presshistorisk
forskning, se t.ex. Leth, 1996 och Abrahamsson, 1990. 
16 Habermas, 1988 kap V, särskilt §19.
17 Se nästa sida.
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Offentlighetsbegreppet är således formulerat av Jürgen Habermas, och be-
handlas utförligt, tillsammans med offentlighetens motpol, det privata, av ho-
nom i hans arbete om den borgerliga offentligheten. Lite märkligt kan det
därför synas att han egentligen aldrig klart definierar begreppen offentligt och
privat.18 Lars Båtefalk påtalar också denna svaghet hos Habermas och har lagt
ned möda på att skapa en tydligare definition av offentlighetsbegreppet som
”social, kulturell, ideologisk och politiskt forum eller arena för upprätthållande
eller erövrande av samhällsstrukturerande, samhällsintegrerande och samhälls-
kontrollerande funktioner”.19 Det betyder att man i den offentliga sfären kan
iaktta hur det privata området står mot det offentliga.20 På så sätt utgör offent-
ligheten både den sfär, eller arena där det offentliga och det privata möts, och
själva mötet mellan de båda. Till det offentliga hör naturligtvis staten, som ur
detta perspektiv kan ses som en konfliktarena, eftersom den är den huvudsakliga
resursfördelaren i samhället. Det är med andra ord viktigt för samhällsgrupper
och klasser att få inflytande över, eller till och med kontrollera statsapparaten.21

Under den period jag undersöker sker, som diskuterats ovan, en stor föränd-
ring av både samhälle och stat. Med en sådan förändring kom också det privata
området att se annorlunda ut, och jag vill betona att även detta går att iaktta i
offentligheten.22 Denna återspeglar med andra ord förändringar i relationen till
både stat och samhälle. Mötet mellan det offentliga och det privata i den offent-
liga sfären under denna period är således ett möte, där inte bara kampen om
resursfördelningen visar sig, utan också hur man agerar vid framväxten av ett
förändrat samhälle. Dessa strävanden har jag valt att kalla kampen på offentlig-
hetens arena, och det leder över till denna avhandlings huvudfrågeställning.

Avhandlingens fråga
Det resonemang som hittills förts pekar mot att effekterna av den ovan skisse-
rade förändringen av stat och samhälle kan iakttas via offentligheten. Utgångs-
punkten är att offentligheten i Sverige både omformerades och förändrades
under perioden 1880–1945, under trycket av en förändrad relation mellan stat

17 Mats Dahlkvist skriver i sitt förord till Borgerlig offentlighet att verket kan tjäna som idégivare
för nästan alla samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner. Den teori Habermas lägger
fram skall inte ses som färdig vetenskap, utan snarare ett knippe hypoteser. Dahlkvist, 1988, s.
xxvii. Det finns dock forskare som hävdar att Habermas text i första hand skall tolkas som ett
rationellt projekt, där man kan finna utgångspunkten för Habermas hela livsverk. För exempel på
detta se Trondman, 1987, särskilt s. 76–112. Trondman hävdar också det korrekta i att som
forskare försöka ta ansvar för en fungerande offentlighet, på det sätt Habermas uppmuntrar till.
Ibid. s. 114.
18 Furuland, 1987, s.100f.
19 Båtefalk, 2000, s. 23. En mer utförlig definition ges i samma verk s. 62.
20 Habermas, 1988, s. 12. Detta är också den definition Habermas nöjer sig med att ge av den
offentliga sfären.
21 Om staten som konfliktarena, se Melkersson, 1997, s. 11–17.
22 Offentligheten innehåller således ett dubbelt spänningsfält, där man kan beskriva stat och
samhälle som de yttre polerna, medan offentligt och privat utgör de inre. Så beskrivs också
Habermas tolkning av offentligheten av Nancy Fraser. Fraser, 1991, s. 260.
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och samhälle. Denna avhandling vill svara på hur denna omformering och
förändring såg ut.

Som ovan diskuterats är offentligheten inget enkelt begrepp att arbeta med,
och för att kunna analysera hur förändringen såg ut måste offentligheten eller,
om man så vill, den offentliga arenan, fyllas med konkret innehåll. Den process
som undersöks kan ses som ett skådespel, med offentlighetens arena som scen-
golv, och det har nu blivit dags att närmare presentera själva pjäsen och så
småningom dess aktörer.

Titeln på detta skådespel är given sedan tidigare: Kampen på offentlighetens
arena. På denna arena utspelar sig således en kamp om inflytande inte bara över
den offentliga sfären, utan också över samhällets utformning. Hur skall då of-
fentligheten fyllas med det konkreta innehåll jag nyss efterlyste, hur skall pjäsen
få liv?

Det mest konkreta som går att iaktta i offentligheten är förstås deltagandet i
densamma, vilket utgör avhandlingens kärna. För att få en tydlig bild av hur
offentligheten omformerades är det viktigt att inte bara se på de som utmanade
makten och som deltog i omvandlingen, utan också att se på denna process
från den andra sidan, den som redan hade ett utrymme i den offentliga sfären.
Mötet mellan det privata och det offentliga är just ett möte med deltagare från
båda håll. Förändring är ingen ensidig process, och jag vill därför beakta båda
sidor i denna utveckling, något som tidigare forskning gjort i mycket liten
utsträckning. Hur skall då detta genomföras? I det följande vill jag utveckla
resonemanget kring detta. Här diskuteras inledningsvis offentligheten som un-
dersökningsfält och arena för den kamp om inflytande över den offentliga sfä-
ren som jag vill studera. 

Offentlighetsskapande som process
Offentligheten är sålunda något som skapas och inte uppstår ur ett tomrum.
Liksom relationen mellan stat och samhälle kan beskrivas som ett spännings-
förhållande, finns ett parallellt spänningsfält mellan det offentliga och det pri-
vata. Vill man undersöka offentligheten och det jag kallar kampen på offentlig-
hetens arena, måste det analytiska instrumentet därför riktas både mot det
offentliga och det privata.

Den diskussion, både om offentligheten och det privata, som förs i denna
avhandling hämtar, som redan nämnts, inspiration ur Habermas verk om bor-
gerlig offentlighet. Inledningsvis görs därför en kortare genomgång av de idéer
Habermas fört fram.

Habermas offentlighetsbegrepp
När Habermas diskuterar sina teorier är det främst vad han kallar den liberala
modellen av borgerlig offentlighet han tar fasta på. Denna definieras som ”de
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till publik församlade privatpersonernas sfär”. Dessa personer kan via det ”of-
fentliga resonemanget” både göra anspråk på och överta den av överheten reg-
lerade offentligheten, för att inom denna sfär kunna kritisera den offentliga
makten.23 Habermas betonar starkt skiljelinjen mellan stat och samhälle, något
som grundas i att den också markerar gränsen mellan det privata och det of-
fentliga. Man kan här poängtera, att det Habermas kallar den egentliga offent-
ligheten räknas in i privatsfären, eftersom det är privatpersoner som agerar
inom denna offentlighet.24

Den borgerliga offentligheten uppstår i Europa runt 1700-talets mitt, som
ett resultat av det kapitalistiska samhällets framväxt, och går hand i hand med
framträdandet av den moderna staten.25 För att exemplifiera den borgerliga
offentlighetens framväxt ges exempel från England, Frankrike och Tyskland,
men resonemanget som helhet är tänkt att kunna appliceras på en allmän euro-
peisk utveckling (Östeuropa undantaget). Att Habermas själv koncentrerar sig
på den borgerliga offentligheten hindrar inte att han kan spåra framväxten av
en offentlighet betydligt tidigare. Den offentlighetsform som föregick den bor-
gerliga kallas representativ och är knuten till det feodala samhället. Eftersom
offentlighetens omvandling är ett ledmotiv i denna avhandling, finns det anled-
ning att dröja kvar också vid denna offentlighetsform, inte minst för att ge en
bild av hur den ersätts av den nya borgerliga offentligheten.

I den representativa offentligheten i det feodala, förkapitalistiska Europa,
gjordes ingen åtskillnad mellan det privata och det offentliga i maktens sfär.
Representationen är i denna offentlighetsform knuten till härskaren och kan ses
som en presentation av makten inför folket. Makthavaren inte bara represente-
rar utan utgör själva makten, och kan därför inte ses som ”privatperson” vid
något tillfälle. Ett typiskt exempel på detta är Ludvig XIV:s mottagande av
diplomater och sändebud i sin sängkammare på morgonen.26

Med framväxten av den moderna staten och kapitaliseringen av samhället,
förändrades den representativa offentligheten. Från att ha varit knuten till de
personer som representerade makten, och sålunda kunnat visas upp varhelst de
befann sig, gavs denna offentlighetsform till slut bara utrymme vid hovet.
Makten flyttades till en statsförvaltning med betydligt mer opersonlig karaktär.
I denna omvandling uppstod också särskiljandet mellan det offentliga och det
privata, där det offentliga i hög grad kopplades till makten (offentliga ämbe-
ten, offentliga byggnader etcetera). Som en motvikt till detta kunde en privat-

23 Habermas, 1988, s. 8, 42 och 72.
24 Habermas, 1988, s. 45f.
25 Habermas, 1988, s. 26–42.
26 Habermas, 1988, s. 18 och 21. Också Gustav III:s skådemiddagar är utslag av denna samman-
blandning, vilket visar att den representativa offentligheten kunde leva kvar på ett i högsta grad
konkret sätt. Gunnar Eriksson för en i detta sammanhang intressant diskussion om möjligheten
att använda biografin som vetenskap, där han pläderar för att man genom att undersöka en
person också får en klar bild av den tidsanda som råder eller rådde under personens levnad. Han
exemplifierar också med Olof Rudbeck som en typisk gestalt för den representativa offentlighe-
tens era, där ingen gräns drogs mellan den egna personen och det ämbete han innehade. Eriks-
son, 1997, s. 112–117.
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sfär utkristalliseras, inom vilken man så småningom kunde ifrågasätta den of-
fentliga makten. Häri engagerade sig främst den nya borgarklassen, inom vil-
ken både bildning och kapital fanns.27 Det viktigaste instrumentet för den
under 1700-talet framväxande borgerliga publikens ifrågasättande av den of-
fentliga makten blev det offentliga samtalet, och här kom pressen och skriftstäl-
larna att spela en mycket viktig roll som förmedlare av de kritiska synpunkter
som framfördes.28

En av de viktigaste principerna både för den borgerliga offentligheten i all-
mänhet och det offentliga resonemanget i synnerhet, är öppenheten, allas möj-
lighet att delta. I verkligheten fanns dock underförstådda krav om både bild-
ning och egendom för deltagandet, något som resulterade i att det stora flertalet
var utestängda, åtminstone från möjligheten att aktivt delta i det offentliga
samtalet.29

Under 1800-talets slut kommer den sammanblandning av den statliga och
samhälleliga sfären som redovisats ovan. Med den följer också en ökad svårighet
att skilja den offentliga och den privata sfären åt, något som i Habermas ögon
får förödande konsekvenser för den borgerliga offentligheten. Den förvandlas
och förvanskas så att den aktivt diskuterande och kritiserande publiken blir till
en passiv mottagare av redan färdiga åsikter. (Skapade inom politiska partier
och framförda via massmedia, väsenskilda från de grupperingar och tidningar
utgivna av privatpersoner, som utgör grunden i den borgerliga offentligheten.)
Den borgerliga offentligheten förfaller till en acklamativ offentlighet.30

Den privata sfären
Habermas lägger tyngdpunkten i sin framställning på den offentliga sfären,
men den privata sfären är en förutsättning för ett fungerande, kritiskt samtal.
Det är i det privata som borgerligheten formerar sig. Den viktigaste instansen
för det privata är kärnfamiljen, enligt Habermas en patriarkal enhet, där kvin-
nor och barn i hög grad är beroende av familjefadern. Där återfinns den intim-
sfär inom vilken borgerligheten kan reflektera över sig själva som personer och
individer. Under den tidiga formeringen av den borgerliga offentligheten ut-
gjorde salongerna ett viktigt forum för det kritiska samtalet. Med tiden blir
denna salong dock i Habermas tolkning en plats för familjens umgänge mer än
en diskussionsarena. Hemmet som helhet är en plats där individen ges stort
utrymme.31

Det är med andra ord intressant att se både på det privata och det offentliga
när man vill undersöka offentlighetens omvandling. Till det privata hör också
individualismen. Det ökade utrymmet för individen är ett viktigt tema i bor-

27 Habermas, 1988, s. 22f, 30f, 36–38. 
28 Habermas, 1988, s. 38–41. 
29 Habermas, 1988, s. 53–55, också s. 112–117.
30 Habermas, 1988, kap. V. 
31 Habermas, 1988, kap. II, §5 och §6. 
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gerlighetens formerande också i Habermas tolkning. Allra tidigast märks detta
i religionen, där reformationen för med sig att tron omvandlas till privatsak, på
så sätt att inget ställdes mellan individen och Gud. Med religionsfriheten upp-
står enligt Habermas för första gången en självständig privat sfär. Det hindrar
dock inte kyrkan som institution från att till viss del dröja kvar i den represen-
tativa offentligheten, med sina ritualer, mässan, liturgin och processionerna.32

Den offentliga sfären i Sverige 1880–1945 – inringning av ett 
undersökningsområde
Med utgångspunkt i Habermas arbete om den borgerliga offentlighetens fram-
växt vill jag analysera deltagandet i den svenska offentliga sfären 1880–1945.
Några problem reser sig inledningsvis, som bör redas ut. 

Habermas själv skriver i sitt förord att begreppet borgerlig offentlighet inte
går att applicera på vilken tidsepok som helst i historien. Tvärtom är det starkt
bundet till det borgerliga samhällets framväxt och den miljö denna utveckling
sker i. Den period jag undersöker i denna avhandling är förlagd till en era när
den borgerliga offentligheten är stadd i ”förfall”, eller snarare upplösning. Den
acklamativa offentlighet som enligt Habermas ersätter idealtypen av offentlig-
het innebär en passivisering av den tidigare aktiva och kritiska publiken. I den
tolkningen ges inget utrymme åt andra, alternativa offentlighetsformer. Haber-
mas nämner visserligen i sitt förord begreppet plebejisk offentlighet, som skulle
härstamma från den ”obildade massan”, folket, men som blivit nedtryckt under
historiens gång. Den skulle också vara färgad av den borgerliga offentlighetens
idéer och således inte kunna betraktas som något eget.33

Man kan i detta resonemang dra paralleller till Antonio Gramscis hegemoni-
begrepp. Gramscis tolkning av utvecklingen låter sig väl länkas samman med
Habermas syn. Hegemonin är i Gramscis tolkning det system av värderingar
som låter en klass dominera ett samhälle. Det är sålunda inte bara den politiska
makten som är viktig, utan också ett helt komplex av sociala och kulturella
institutioner, som alla tjänar en speciell klass och världsbild. Gramsci hävdar att
samhället med borgerlighetens inträdande på scenen blev förändrat i grunden,
för att detta samhällsskikt aktivt arbetade för att sprida sin kultur och sina
värderingar till andra klasser och grupper i samhället. I och med detta kunde
man inom sig innesluta alla delar, så att efterföljande grupper kunde underordnas
och integreras. Detta skilde borgerligheten från tidigare styrande klasser där man
istället avskärmade sig gentemot det övriga samhället. För att tala med Gramsci:

32 Habermas, 1988, s. 19 och 23. Hos Habermas framställs den katolska kyrkan som den med
starkast koppling till en representativ offentlighet. Vad gäller representation av statsmakten utgör
dock den protestantiska kyrkan ett bättre exempel. Habermas hävdar också att förhållandet mel-
lan präster och lekmän exemplifierar den representativa offentlighetens dubbelhet, där lekmän-
nen på samma gång tillhör offentligheten och är utesluten från den. Däremot omvandlas kyrkan
som institution i och med reformationen, till att bli en offentlig-rättslig institution bland andra,
medan religionen blir en privatsak. Habermas, 1988, s. 19.
33 Habermas, 1988, s. 8f. 
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The bourgeois class poses itself as an organism in continuous movement, capable
of absorbing the entire society, assimilating it to its own cultural and economic
level.34

Den assimilering Gramsci talar om handlar både om att den härskande klassen
måste kunna få stöd från andra sociala grupper i samhället och att den tvingas
till eftergifter gentemot andras intressen.35 På så sätt är hegemonin i ständig
rörelse.36

Oscar Negt och Alexander Kluge framförde redan tidigt kritiska synpunkter
på att enbart se på den borgerliga offentlighetens formering. I Offentlighet og
erfaring (originaltitel Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse
von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit) framhävde de vad de kallade
en proletär offentlighet som en egen modell, snarast i motsatsställning till den
borgerliga. För arbetarrörelsen var den borgerliga offentligheten aldrig ett möj-
ligt forum för deras erfarenheter, varför det gällde att försöka finna egna ut-
trycksformer. Däremot hävdade Negt/Kluge inte att denna alternativa offent-
lighet skulle ha lyckats etablera sig någon gång i historien, utan bara kunnat
betraktas som ett förstadium under olika skeenden av exempelvis revolutioner
och krigsutbrott.37

I senare texter har Habermas reviderat sin syn på offentlighetens strukturom-
vandling. Från ett förfall av den borgerliga offentligheten har han öppnat ögo-
nen för en plebejisk kultur som vidgade den offentliga sfären och där det fanns
utrymme för en revolt mot den hierarkiska ordningen.38 Med det synsättet kan
man tala om en övergång från en borgerlig till en medborgerlig offentlighet, två
skilda begrepp som i tyskan dock ryms i det enda ordet ”bürgerlich”.39 Sett ur
ett svenskt perspektiv är den förändrade tolkningen betydligt enklare att passa
in i utvecklingen. Under 1800-talets senare del växte de folkliga organisatio-
nerna fram i landet, och kom att bli tämligen framgångsrika i sina strävanden
efter inflytande i samhället. Flera forskare har uppmärksammat just massorga-
nisationerna och framhållit dem som tecken på en möjlig ersättande eller kom-
pletterande offentlighet.

Lars Furuland hävdade tidigt att de ”klassiska” folkrörelserna kan ses som en
alternativ offentlighet, åtminstone ur litterär synpunkt. Med dessa organisatio-
ner växte nya litterära rörelser och förlag fram där det offentliga samtalet, den

34 Gramsci, 1971, s. 260. Se även t.ex. Östberg, 1991, s. 67. För ex. på operationalisering av
Gramscis teorier, se t.ex. Linderborg, 2001; Edquist, 2001.
35 Gramsci, 1971, s. 161; Joll & Helms, 1979, s. 96; Mouffe, 1979, s. 181. Gramsci klargör dock
att det för den härskande klassen aldrig kan bli fråga om att ge efter på centrala punkter. Gramsci,
1971, s. 161.
36 Linderborg, 2001, s. 23f. Habermas för ett liknande resonemang med sitt legitimitetsbegrepp,
där legitimiteten aldrig är självklar utan liksom hegemonin ständigt måste erkännas av de under-
lydande. Habermas, 1984, s. 125–130.
37 Negt & Kluge, 1974, s. 1f, 64 och 67f. 
38 Habermas, 1997, s. 426f. Habermas nämner särskilt läsandet av Bakhtins Rabelais och hans
värld, som ett verk vilket fick honom att till fullo förstå den inre dynamiken i den plebejiska
kulturen. Mats Dahlkvist kritiserade redan i sitt förord till Borgerlig offentlighet Habermas blind-
het för en plebejisk offentlighets uttrycksformer. Dahlkvist, 1988, s. xxxiii–xxxiv.
39 För en diskussion om dessa skilda språkbruk, se t.ex. Jansson, 1985, s. 12f.
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kritiska diskussionen, kunde föras med nya deltagare som tidigare varit ute-
stängda från debatten.40 Delvis inspirerad av Furuland talar också Ronny Am-
björnsson om en motoffentlighet, skapad i gemenskapen kring debatt och lä-
sande bland massorganisationernas, och då inte minst nykterhetsrörelsens
människor.41 Mer långtgående slutsatser drar Torkel Jansson när han hävdar att
den plebejiska offentligheten (också kallad den folkliga) tog steget in på arenan
när den borgerliga föll. Också här är det massorganisationerna som agerar.
Dessa avlöste det äldre associationsväsendet vid 1800-talets slut och kom att
utgöra en ny maktsfär. Målet, att få inflytande och kunna påverka både stat och
samhälle, uppnåddes på ett övertygande sätt.42

Lars Båtefalk vill dock hävda att den borgerliga offentligheten förmådde in-
tegrera den ansats till motoffentlighet som växte fram med de ”klassiska” folk-
rörelserna. Samtidigt talar Båtefalk om en vidgad social, kulturell och politisk
kontext, med massorganisering och möjlighet till ett fritt, öppet och kritiskt
samtal i opinionsskapande syfte.43 Samuel Edquist framhåller massorganisatio-
nernas, och då inte minst IOGT:s betydelse som förvaltare av ett borgerligt
ideal där dessa ideal sågs som en väg att frigöra arbetarklassen.44 Med dessa
slutsatsen ansluter sig Båtefalk och Edquist närmare till synen på den borgerliga
offentligheten som hegemonisk.

Kjell Östberg ger ytterligare en tolkning, utifrån ett gramscianskt perspektiv,
då han formulerar det som att de ”klassiska” folkrörelserna, med nykterhetsrö-
relsen i spetsen, utgjorde en social och kulturell miljö där man kunde formulera
den bärande ideologin för det moderna, borgerligt demokratiska samhället. Ett
viktigt skäl till detta var att nykterhetsrörelsen utgjorde ett brett fält, både vad
gällde klass- och politisk tillhörighet. ”Alla från högerliberala frikyrkliga till
socialdemokratiska ungdomsförbundets vänster fanns med i den.”45

Furulands, Janssons och Ambjörnssons försök att visa alternativ till den bor-
gerliga offentligheten kan tolkas inte bara som kritik mot Habermas ursprung-
liga tolkning av den borgerliga offentligheten, utan också som ansatser att ifrå-
gasätta den borgerliga hegemonin. Vill man ställa frågan huruvida denna hege-
moni går att ifrågasätta, kan det vara av värde att reflektera också över själva
begreppet borgerlighet och dess förklaringsvidd, inte minst gällande Habermas

40 Furuland, 1981, s. 285–288. 
41 Ambjörnsson, 1988, s. 194. För referens till Furuland, se s. 249.
42 Jansson, 1985, s. 196–203 och Jansson, 1988, s. 343. Redan Janssons avhandling tar upp
temat med de utestängda som mobiliserar sig, och han talar också där om en deloffentlighet.
Jansson, 1982, s. 258. (Även s. 40f och 138f.) 
43 Båtefalk, 2000, s. 374–396. Båtefalks undersökning är koncentrerad till nykterhetsfrågan, där
han främst undersöker den gamla nykterhetsassociationens del i en borgerlig offentlighet, men
där avhandlingen avslutas med en övergripande jämförelse mellan denna äldre organisationsform
och den nyare massorganisationen. Allmänt om massorganisationerna, se Jansson, 1985. Det
finns dock anledning att återkomma till jämförelsen mellan associationsväsendet och massorgani-
sationerna senare i avhandlingen. 
44 Edquist, 2001, s. 286.
45 Östberg, 1991, s. 76. Även i Torkel Janssons bok om associationerna finns en diskussion om
folkrörelserna som ”de nya furstarna”. Jansson 1985, s. 20 och 261.
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och Gramscis definitioner av begreppet. Frågan om vilka grupper och individer
som ryms inom den borgerlighet Habermas och Gramsci talar om är därför
intressant att ställa. 

Man kan också resa invändningar mot att använda en så generaliserande
analys som den Habermas lagt fram, på ett geografiskt och tidsmässigt väl av-
gränsat område, vilket undersöks i denna avhandling. Häri ligger en skillnad
mellan sociologiska och historiska undersökningar, där den sociologiska analy-
sen av ett historiskt skede hålls på en generaliserande nivå, medan historieve-
tenskapens uppgift brukar vara mer bunden till konkret empiriskt källmate-
rial.46 Här skall därför klargöras att denna avhandling i första hand skall ses
som en diskussion och en tolkning av en historisk process, där möjlighet ges att
pröva en teori på nya förhållanden.

Undersökningsperioden i denna avhandling sträcker sig längre fram i tiden
än de ovan redovisade arbetena, och ytterligare förändringar av offentligheten
är därför tänkbara. Utifrån tanken om att offentligheten ständigt skapas är det
kanske mer fruktbart att se på själva processen i offentlighetens omvandling, än
att till varje pris artbestämma den. För att kunna konkretisera detta har jag valt
att vända blicken mot deltagandet i offentligheten, ett deltagande som inte bara
sker från samhälleligt, privat håll, utan också från den statliga, offentliga sidan.
I Kampen på offentlighetens arena har det blivit dags att presentera skådespe-
larna.

Aktörer i offentligheten – Svenska kyrkan och IOGT
För att kunna undersöka hur formerandet av och deltagandet i en offentlighet
sker har jag valt att studera två aktörer. Eftersom jag vill få en uppfattning om
hur offentlighetsskapandet ser ut från både offentligt och privat håll, ville jag
finna två aktörer som kommer från varsitt håll i spänningsfältet stat–samhälle.
Valet föll på Svenska kyrkan och IOGT, två organisationer som på olika sätt
satt tydliga spår i historien. Svenska kyrkan fungerade mellan 1527 och 2000
som statlig förvaltare av befolkningens kristna tro, och det är svårt att över-
blicka hur stark påverkan från denna instans varit genom historien. IOGT är
en del av de ”klassiska” folkrörelserna, en organisation som under sina mest
framgångsrika år engagerade ett imponerande antal människor och som utgör
en del av ett ”Folkrörelsesverige”, där man inte sällan talat om sin betydelse för
demokratisering och folkbildning.47

Detta är förstås schablonbilder av de båda organisationerna. Både Svenska
kyrkan och IOGT innehåller fler sidor än de ovan tecknade, och där utgör inte

46 För liknande resonemang, se t.ex. Habermas, 1988, s. 8.
47 1910, när organisationen var som störst hade man 160000 vuxna medlemmar, knappt 5000
ungdomsmedlemmar och ca 67000 medlemmar i de s.k. Ungdomslogerna, som utgjorde
IOGT:s barnverksamhet. Det bokförda medlemsantalet är dock litet jämfört med hur många
människor som totalt kom i kontakt med organisationen. Se t.ex. Hellspong, 1991, s. 48. 
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minst de båda organisationernas förändring ett tydligt inslag, något som också
utgör en orsak till att valet fallit på dessa två. Här har redan diskuterats hur stat
och samhälle förändras under perioden 1880–1945. Likaså är varken Svenska
kyrkan eller IOGT samma organisationer vid undersökningens början som vid
dess slut. 

I den period som undersöks kan man säga att den offentliga sfären inte bara
utgör en arena för det offentliga mot det privata, utan också ett möte mellan det
nya och det gamla. Grundläggande för valet av Svenska kyrkan och IOGT som
undersökningsobjekt är deras ursprungligt tydliga förankring i den offentliga
respektive privata sfären, men de representerar också det gamla och det nya.
Medan Svenska kyrkan hade sina rötter i det gamla, med traditionella band till
staten, var IOGT en del av det nya (organisationen kom till Sverige 1879), ett
ifrågasättande av den gamla enhetsstaten och ett alternativ till det gamla, forme-
rat underifrån. Att Svenska kyrkan kan definieras som en del av det gamla
innebär dock inte att den skall betraktas som statisk, lika lite som att IOGT,
som en del av det nya, ständigt måste agera dynamiskt.48 I sin relation till
spänningsfältet stat–samhälle påverkas båda organisationerna, och att placera de
båda som aktörer i detta arbete ger möjlighet att analysera denna påverkan. 

Svenska kyrkan som undersökningsobjekt
Svenska kyrkan var ända fram till år 2000 en statlig organisation, och när
ståndsriksdagen upphävdes inrättades kyrkomötet, som skulle fungera som en
ersättare för prästerskapets förlorade representation. Någon självständig be-
slutsrätt fick det dock inte, mötet fick inte ”annat och mer besluta än underdå-
niga framställningar och önskningar hos konungen anmäla”.49 Det betyder att
man efter 1866 ur detta perspektiv kan betrakta Svenska kyrkan som en insti-
tution med avsevärt minskat inflytande i staten. Denna brist på påverkansmöj-
lighet är intressant, och prästerskapet inom kyrkan var inte tillfreds med situa-
tionen utan ville förändra den. Utifrån avhandlingens perspektiv är det väsent-
ligt att undersöka hur deltagandet i offentligheten och det offentliga samtalet
såg ut från kyrkligt håll.

Den tömda kyrkan – begreppet sekularisering
Svenska kyrkan skall samtidigt ses som en deltagare i samhällssfären, med kyrka
och präst konkret närvarande i människors vardag och helg. Om man inte
uttryckligen valt att gå ur Svenska kyrkan var man medlem i församlingen.
Detta medlemskap såg dock annorlunda ut än i det system som rådde före
1862 års kommunalförordningar, då den borgerliga och kyrkliga kommunen

48 För en mer mångfacetterad diskussion om dynamik i kyrkan se t.ex. Aldén, 1989; Blückert,
2000 och Thidevall, 2000. För diskussion om konservatism inom IOGT se t.ex. Jansson, 1982;
Ambjörnsson, 1988 och Edquist, 2001.
49 Kongl. förordningen om allmänt kyrkomöte den 16 november 1863, §9.
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skildes åt. Från att ha varit det självklara samlings- och beslutsrummet för alla
frågor, både i religiöst och praktiskt hänseende, blev kyrkorummet en plats
”bara” för mötet med Gud. Genom en rad förordningar och lagar förändrades
kyrkans inflytande och sekulariseringen i samhället blev allt tydligare. Här skall
bara ges några exempel på denna process. Så infördes 1843 en förordning om
sockennämnd, i vilken prästen inte nödvändigtvis behövde vara ordförande.
Likaså kom 1847 års fattigvårdslag, med skapandet av en fattigvårdsstyrelse,
där prästen inte var självskriven ordförande.50 1858 upphävdes konventikelpla-
katet, så att det blev tillåtet at ha privata bönemöten, och dissenterlagen kom
1860. Denna innebar att det blev tillåtet att gå ur Svenska kyrkan, om man
istället blev medlem av ett annat av staten godkänt samfund.51

Det finns här anledning att dröja vid sekulariseringsbegreppet. Det har tidi-
gare varit vanligt att tolka sekulariseringen som ett ”avkristnande”, men genom
senare års forskning har också ett annat, och betydligt mer problematiserande
sätt att se på processen framträtt. Med sekulariseringen följde att religionen
gick från att utgöra samhällets grundläggande norm och värdering till att bli en
fråga om personlig tro.52 Det innebar dock inte att människor slutade att tro,
snarare kan man med sekularisering tala om att tron blev mer religiös, att den
krävde ett aktivare ställningstagande.53

Ser man däremot till kyrkans totala roll i samhället, kan man tala om en i
bokstavlig bemärkelse tömd kyrka under 1800-talets slut, där det som återstod
var predikandet av Guds ord till församlingen och där rollen som nyhetsför-
medlare, ansvarsfördelare och naturlig mötesplats för diskussioner försvunnit.54

Som visats ovan hade kyrkans fasta förankring i både stat och samhälle tun-
nats ut. I Habermas tolkning utgör kyrkan den representativa offentlighetens
sista utpost, vilket, med det perspektiv jag valt, gör den extra intressant att
undersöka. Det skapar en bild av kyrkan som en svävande institution mellan
det representativa och det borgerliga. I en fortsatt omvandling av offentligheten
är det intressant att undersöka dels hur denna omvandlingsprocess påverkade
Svenska kyrkan, dels kyrkans eget deltagande i offentligheten.

IOGT som undersökningsobjekt
1879 kom IOGT (International Order of Good Templars), den ojämförligt
största organisationen inom nykterhetsrörelsen, till Sverige.55 Den tillhörde

50 För en problematisering av förändringarna inom det lokala styret och prästernas roll, se t.ex.
Gustafsson, 1989 och Tiscornia, 1992, särskilt s. 75–83. 
51 Först 1951 infördes en religionsfrihetslag som gjorde det tillåtet att utträda ur Svenska kyrkan
utan att gå in i ett annat kristet samfund.
52 För en ingående diskussion om detta se Sanders, 1995, särskilt s. 16–18 och 254–258.
53 Med väckelserörelsens intåg i Sverige skulle man kunna hävda att det religiösa intresset snarast
ökade. Gelfgren, 2003 s. 200–204.
54 För en bild av kyrkans betydelse som förmedlare av nyheter och kungörelser, se Schmidt, 1990,
s. 51–59. 
55 Ursprungligen hette organisationen Independent Order of Good Templars, men namnet änd-
rades 1905. Bergman, 1913, s. 175 not.
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den nya typen av rörelse, där den folkliga förankringen var betydligt starkare än
inom det tidigare Svenska nykterhetssällskapet, vilket var en av staten ”auktori-
serad” nykterhetsförening.56

IOGT:s rötter återfinns således i det privata, men inom organisationen fanns
redan tidigt en stark strävan efter att tränga in i den statliga sfären. Det är också
väl känt att massorganisationerna, av vilka IOGT var en viktig del, blev fram-
gångsrika i att få in sitt folk både på lokal politisk nivå och i riksdagen.57

Det politiska spelet, som IOGT deltog i tillsammans med de andra rörel-
serna, har undersökts tämligen noggrant i tidigare forskning. Fokus har då
riktats mot det inflytande man fick, man har kunnat visa på nya politiska frågor
som väcktes och mycket har skrivits om hur dessa rörelser påverkade demokra-
tins utveckling i Sverige.58

Ett tidigt exempel på forskning inriktad på massorganisationernas del i ut-
vecklingen av demokratin i Sverige är Hilding Johanssons studier av de så kal-
lade klassiska folkrörelserna, vari han dock inledningsvis höll en ganska försik-
tig linje vad gällde organisationernas inflytande på demokratiseringen.59 Sven
Lundkvist visade att massorganisationerna spelat en betydande roll för sam-
hällsutvecklingen, inte minst på det lokala planet, där man kunde rösta in sina
representanter i kommunala och rikspolitiska organ, något som i sin tur påver-
kade politiken även på riksplanet.60 Ingrid Åberg och Per Frånberg har gjort
mer ingående studier av det målmedvetna arbete som utfördes för att vinna
inflytande på lokalplanet.61

Man kan således konstatera att massorganisationernas påverkan på samhälls-
utvecklingen varit stark. Ett grundläggande gemensamt perspektiv i forsk-
ningen runt detta har varit kopplat till rörelserna som aktiva formare av struk-

56 Svenska nykterhetssällskapet var en av 1800-talets många associationer eller sällskap, som skall
skiljas från den nyare formen av organisering, där man i allmänhet talar om rörelser eller massor-
ganisation (eller för den delen förening). En viktig skillnad ligger i själva medlemskapet, som i
sällskapet handlade om något passivt, där det räckte med att skriva sitt namn på en lista, medan
man inom t.ex. IOGT kan tala om ett verkligt, modernt medlemskap, med möjlighet (och krav
på) att delta i föreningens möten och aktiviteter. Det fanns också en aktiv medlemsbas i sällska-
pen, men den var smal och koncentrerad till sällskapets direktionsledamöter, vilka samtliga häm-
tades från samhällets övre skikt. Detta är en förenklad bild såtillvida att det fanns gott om passiva
medlemmar även inom t.ex. IOGT, men den ger ändå en uppfattning om en väsentlig skillnad i
sättet att organisera sig. För vidare resonemang om detta, se t.ex. Jansson, 1985, särskilt kap.
3.3.5 och Båtefalk, 2000. 
57 Se t.ex. Lundkvist, 1974; Åberg, 1975; Johansson, 1980.
58 Förutom den etablerade forskningen om folkrörelserna finns också en rikhaltig litteratur pro-
ducerad av rörelsernas egna medlemmar. Där är bilden av folkrörelserna som omdanare av
Sverige och byggare av ett demokratiskt land en viktig del av historieskrivningen.
59 Johansson, 1952. Senare kom Johansson att betona massorganisationernas betydelse för demo-
kratin på ett annat sätt. I Folkrörelse, folkstyrelse, folkhem skriver han ”Folkrörelserna var länge den
egentliga bäraren av demokratins ideal […] Också efter det demokratiska genombrottet utgör
folkrörelserna grunden för folkstyrelsen”. Johansson, 1993, s. 48.
60 Lundkvist, 1974.
61 Åberg, 1975; Frånberg, 1983b. Det skall betonas att den gemensamma beröringspunkt som
betonas här framför allt är det lokala perspektivet. I övrigt skiftar ingångsvinklar och resultat i
hög grad, något som uppmärksammas senare i arbetet.
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turer, eller aktörer.62 På så sätt kan man säga att denna forskning använt sig av
en nätverksanalys, även om det inte klart uttalats. I flera av arbetena visas hur
den offentliga makten omformerats till följd av dessa aktörers agerande.63

Dessa resultat utgör således en bakgrund till en fortsatt undersökning av
IOGT:s deltagande i offentligheten. Det finns dock fler sidor av IOGT och dess
verksamhet som bör analyseras för att få en mer heltäckande bild av deltagandet.

IOGT – en organisation med flera ansikten
Om IOGT började sin verksamhet i den privata sfären, som en samhällskraft,
kan man dock inte blunda för att man relativt snart lyckades tränga in i den
offentliga maktsfären. Inte sällan har forskningen runt nykterhetsrörelsen stan-
nat runt 1920, då organisationen stod på höjden av sin levnadsbana.64 Man
hade varit en starkt drivande kraft i arbetet för allmän och lika rösträtt, som
krönts med sådan framgång 1921(1919), och medlemsantalet var som högst
runt 1910. 

I en diskussion om skapandet av offentlighetsformer är det väsentligt att
undersöka vad som skedde inom organisationen när man trängt in i makt-
sfären. Hur gick diskussionerna om organisationens utveckling när man skör-
dat sina lagrar? En viktig faktor är här folkomröstningen 1922, då ju nykter-
hetsrörelsen förlorade slaget om ett alkoholfritt Sverige. Hur såg man inom
organisationen på sin roll efter detta? IOGT (och nykterhetsrörelsen som hel-
het) hade ju då förlorat kampen om målet, ett nyktert Sverige, medan medlen
fortfarande låg i deras händer, med en rad inflytelserika och nykterhetssträ-
vande människor på viktiga poster i landet. Hur deltog man i offentligheten
med dessa förutsättningar?

Man bör också väga in IOGT:s betydelse som aktivitetsskapare ute i landet.
Med det ringa kommersiella nöjesutbud som stod till buds i dåtidens samhälle,
i synnerhet ute på landsbygden, fyllde IOGT:s fester och utflykter en viktig
funktion. Ofta är det organisationens arbete för demokrati och bildning som
brukar framhållas, men föreningen erbjöd också andra möjligheter att träffas
och umgås. Mats Hellspong uppmärksammar detta i Korset, fanan och fotbollen
och påpekar att den höga medlemsomsättningen som är så tydlig för nykter-
hetslogerna, visar att många stod främmande för de ideologiska grunderna
inom rörelsen, men de pekar också på den sociala betydelse organisationen

62 Se t.ex. Johansson, 1954; Lundkvist, 1974; Lundkvist, 1977; Åberg, 1975; Jansson, 1982.
63 Nätverksanalysen är av senare datum än nyss nämnda folkrörelseforskning. Att betrakta staten
som ett nätverk har lanserats av Bo Stråth och Rolf Torstendahl och de sammanfattar sin huvud-
tes som följer: ”it is not possible to define ’the state’ as such in terms of permanent content. On
the other hand, the main thesis […] is at the same time that the ’state’ is a social reality. The state
is present in all modern societies. It is made up constantly, in new forms, by the groups and
structures that are active in the society.” Stråth & Torstendahl, 1992, s. 12. Nätverksperspektivet
är främst använt för att beskriva den ökade byråkratiseringen. För en analys av Västeuropas
byråkratisering och statsmaktens förändrade roll ur detta perspektiv, se Torstendahl, 1991, s. 75–
84 samt 106–123. 
64 Se t.ex. Lundkvist, 1974; Johansson, 1995 och Edquist, 2001.
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hade.65 Att så många kom i kontakt med rörelsen har viss betydelse när man
undersöker den utifrån frågan om deltagande i offentligheten, något jag åter-
kommer till.

Ytterligare en aspekt av IOGT, som studerats av Samuel Edquist, är dess
betydelse som medskapare av en nationell identitet i Sverige. Ur ett gramsci-
anskt perspektiv diskuterar Edquist hur IOGT hade en avgörande roll för ut-
vecklingen av en kulturnationalism i landet, en nationalism som passade väl in
i en borgerlig hegemoni. Den idealiserade bilden av hemmet fick symbolisera
nationen, en förlängning av den borgerliga familjeideologin. Edquist framstäl-
ler hur IOGT (och nykterhetsrörelsen som helhet) på ett mycket effektivt sätt
kunde sprida budskapet till både sina vanliga medlemmar och dem med större
inflytande i samhället. 66

Deltagande i ett föränderligt samhälle
Om man vill utveckla tanken om det föränderliga i organisationerna utifrån ett
samhälleligt perspektiv, blir det också intressant att analysera hur de båda orga-
nisationerna kan definieras över tid. Den traditionella uppdelningen talar om
IOGT som folkrörelse, medan kyrkan lätt kan betraktas som enbart kyrka, det
vill säga religiös institution.

Organisationer i förändring – begreppet folkrörelse
Det finns flera exempel på försök till definitioner av begreppet folkrörelse, och
grundläggande för dessa är att rörelsen skall vara i opposition mot den rådande
samhällsordningen, och inte styras av statliga eller kommunala myndigheter.
Svenska kyrkan kan ur det perspektivet inte räknas som folkrörelse. Det hindrar
dock inte att man inom statskyrkan kunde finna (och fortfarande finner) vad
som ofta kallas folkrörelseliknande verksamhet, där den frivilliga arbetsinsatsen
utgör basen i verksamheten. Denna kom att benämnas församlingsrörelsen.67

Till detta kan läggas det faktum att IOGT blev så framgångsrikt i att få in
sitt folk både på lokal politisk nivå och i riksdag.68 Med ett sådant inflytande
kan man kanske ställa en försiktig fråga om hur det går med definitionen av
folkrörelsen som oavhängig staten. Torkel Jansson påpekar också det vanskliga i
att ge en allmängiltig definition av folkrörelsebegreppet, då de som brukar räk-
nas som ”klassiska” folkrörelser, det vill säga frikyrko-, nykterhets-, arbetar-,
men också idrottsrörelsen, sinsemellan är så olika.69 Jag har inte heller för avsikt
att försöka ge en slutgiltig definition av begreppet folkrörelse i denna avhand-
ling, snarare vill jag problematisera det mer än vad som gjorts tidigare.

65 Hellspong, 1991, s. 48.
66 Edquist, 2001. 
67 Se t.ex. Carlsson & Rosén, 1980, s. 391 och Johansson, 1954, s. 20f och 111. För framväxten
av församlingsrörelsen, se t.ex. Tyrberg, 1972.
68 Se t.ex. Lundkvist, 1974; Åberg, 1975; Johansson, 1980.
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Det står nämligen helt klart att ordet folkrörelse redan tidigt fick en starkt
positiv klang, vilket betydde att många organisationer ville och fortfarande vill
räkna sig som en sådan. Jag vill här citera Sten Carlsson när han skriver: ”Ordet
folkrörelse användes ofta men definieras sällan och missbrukas ständigt. Snart
sagt varje organiserad anhopning av människor smyckas med detta epitet, som
blivit ett av det demokratiska samhällets honnörsord.”70 Ordet folkrörelse är ju
en sammansättning av folk och rörelse och det ligger uppenbart något tillta-
lande i tanken på folk i rörelse. 

1896 konstaterade man inom IOGT att nykterhetsrörelsen blivit en folkrö-
relse, och under tidigt 1900-tal växte inom Svenska kyrkan folkkyrkotanken
fram, utvecklad av Karlstadsbiskopen J. A. Eklund, men med Einar Billing som
dess främsta ledargestalt.71 Denna folkkyrkotanke analyseras senare i avhand-
lingen och utgör där en viktig del, men man kan redan nu konstatera det
faktum att termen folkkyrka alldeles uppenbart skulle utgöra en motvikt till
statskyrkobegreppet. 

Med begreppen folkrörelse, församlingsrörelse och folkkyrka får man ledtrå-
dar till viktiga strömningar i tiden runt sekelskiftet, det folkliga och det rör-
liga, och det är därför av intresse att undersöka vilket innehåll denna folk-
lighet och rörlighet hade och var tänkt att ha.72 Det skall här poängteras att
ordledet folk kan växla i betydelse mellan folk i motsats till stat, och folk
som nära besläktat med folklig, i betydelsen ”lämpad för folket”. När Sten
Carlsson diskuterar folkrörelser som begrepp, poängterar han att ”folk” skall
ses just som motsatsen till ”stat”, i stället för ”småfolk i motsats till herr-
skap”.73 Den tolkningen ger en bild av folkrörelsernas strukturella funktion,
och forskningen kring folkrörelserna har ägnat denna del stor uppmärksam-
het. Samuel Edquist representerar i detta sammanhang en annan inriktning,
när han visar hur intresset för ”folket” och dess kultur var större inom nyk-
terhetsrörelsen än inom de övriga massorganisationerna. ”Folkretoriken” var
en symbol för det gemensamma, nationella, som kunde sammanföra de

69 Janssons resonemang återfinns i den av honom skrivna artikeln om folkrörelser i NE. Sam-
hällskritiken inom idrottsrörelsen är ju i princip försumbar, medan den utgjorde själva livsluften
inom arbetarrörelsen. 
70 Carlsson & Rosén, 1980, s. 391.
71 Årsm. IOGT 1896, rapport verkställande rådet s. 95. Samuel Edquist har i sitt källmaterial
funnit ordet folkrörelse belagt redan från 1891, då i en artikel om ett logemöte i Stockholm där
en medlem uttalat sig. Edquist, 2001, s. 145 (not 63). Det belägg jag utgått från rör sig på
riksnivå. Ordet folkrörelse i betydelsen politisk rörelse bland folkets bredare lager finns doku-
menterad redan 1797, men då med tyngdpunkten lagd på det revolutionära. 1841 hade betydel-
sen gått från att vara revolutionär till att bli mer en allmän politisk rörelse. 1842 finns uttrycket
belagt som ett uttryck för en strävan som omfattar hela folket. (Källa SAOB.)
72 I en skrift från Svenska nykterhetssällskapet 1912 (då Svenska sällskapet för nykterhet och
folkuppfostran) vill man också påtala att man är en folkrörelse ”i vid mening”. Där förnekas att
sällskapet skulle ha varit en ”överklassrörelse”, men man kan inte heller hävda att det utgjorde en
”underklassrörelse”. ”Men skall något klassmärke nödvändigtvis sättas, så blir rörelsen snarare
folklig än herrskapsmässig.” Efter detta ägnas ett flertal sidor åt att visa den folkliga förankringen
i sällskapet. Mannström, 1912, s. 146 och 151–153. 
73 Carlsson & Rosén, 1980, s. 391.
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olika politiska ståndpunkter som fanns representerade inom nykterhetsrörel-
sen.74

När Edquist diskuterar användandet av begreppet ”folk” inom IOGT, är det
ur ett nationellt identitetsperspektiv, och man kan konstatera att det nationella
var ett viktigt projekt inom IOGT, liksom inom många organisationer under
denna period. I denna avhandling diskuteras begreppet folkligt dock utifrån sin
betydelse för offentlighetens omvandling. Uppmärksamheten riktas därför mot
det innehållsliga i den verksamhet som inte främst varit kopplad till politiskt
inflytande. Jag benämner denna den inre verksamheten, den som var riktad mot
medlemmarna. Genom att analysera denna verksamhet blir man inte heller
bunden till att söka det folkliga i vad som traditionellt brukar beskrivas som en
folkrörelse, eftersom begreppen folk och rörelse uppenbart lockat också andra
organisationer. För detta arbete är det förstås av intresse att se på både det
folkliga och det rörliga i såväl IOGT som Svenska kyrkan. 

Rörelse eller organisation?
Jag vill också anknyta till det resonemang Torkel Jansson för inledningsvis i sin
doktorsavhandling då han betonar vikten av att skilja mellan rörelse och orga-
nisation. Rörelsen är med denna uppdelning den fas där man fortfarande käm-
par om medlen, medan man efter det att medlen uppnåtts övergår till att bli en
intressebevakande organisation. Är man intresserad av rörelsernas samhällsan-
knytning är det därför viktigt att fortsätta en undersökning också efter det att
medlen har uppnåtts.75

Här krävs dock en utveckling av diskussionen. Medan IOGT tillhör den
organisationsform som under den aktuella undersökningsperioden gick från att
vara rörelse till att bli organisation, hade Svenska kyrkan en helt annan sits.
Medlen var uppnådda sedan flera hundra år tillbaka, men i ett föränderligt
samhälle hade andra problem uppstått. Som redan nämnts, skildes med kom-
munalförfattningarna 1862 den borgerliga och kyrkliga kommunen åt, vilket
medförde att kyrkans inflytande på lokal nivå minskade i en rad frågor. När så
ståndsriksdagen upplöstes 1865/66 förlorade prästerskapet och kyrkan infly-

74 Edquist, 2001, s. 273f. Här kan paralleller dras till det tidigare återgivna resonemnaget hos
Kjell Östberg.
75 Jansson, 1982, kap. 1.2.1. Inom organisationsteoretisk forskning skiljer man också på rörelse
och organisation, men utifrån delvis andra kriterier. Sven-Erik Sjöstrand diskuterar särdragen
inom frivilliga organisationer ur ett ekonomiskt orienterat perspektiv. Rörelsen är också där
grundstadiet och bygger på en idémässig, normativ relation, ideologisk eller religiös. Utveck-
lingen till organisation kännetecknas av att en hierarkisering tillförs. Sjöstrand, 1985, s. 171 och
210f. Christer Jonsson förtydligar denna utveckling ytterligare genom att använda begreppet
folkrörelseorganisation. Med detta begrepp skall förstås organisationer, framväxta ur vad han
kallar genuina rörelser i det svenska samhället ”som har sina rötter i rörelserna, men som ändå
inte omfattar hela den grupp av individer, som omfattas av rörelsens grundläggande värderingar”.
Jonsson, 1995, s. 25. Dessa definitioner fokuseras sålunda mer på form än funktion.
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tande också på riksnivå.76 Ur det perspektivet blir det intressant att ställa frågan
om hur man agerade när medlen, som vunnits för så länge sedan, kunde sägas
vara på väg att gå förlorade. 

I undersökningar som gjorts tidigare, i vilka man diskuterat massorganisatio-
nernas betydelse för samhällsförändringen, har Svenska kyrkan skymtat förbi
bara i kulisserna. Förklaringen till detta ligger till en del i det faktum att Svenska
kyrkan aldrig räknats till folkrörelserna, men främst i det faktum att man varit
intresserad av det initiativ som togs ute i samhället, och där kyrkan med sina
band till staten setts som en del av det gamla som skulle komma att förändras.

I föreliggande avhandling är perspektivet ett annat. Den samhällsförändring
som kortfattat skissats, var inte bara frukten av ”rörelsernas” ageranden, utan
också en strukturell förändring som påverkade deltagarna själva, oavsett om de
skall ses som aktiva eller passiva i omvandlingen. 

Val av undersökningsperiod
Tidsaspekten är väsentlig i alla historiska avhandlingar, och denna utgör inget
undantag. Som redovisats tidigare gäller undersökningen ett skede efter den
borgerliga offentlighetens formering, där den statliga och samhälleliga sam-
manblandningen tydligt skall kunna iakttas. Utifrån tidigare forskning kan
man dra slutsatsen att denna tydligt kan börja iakttas under 1800-talets senare
hälft.77 IOGT kom till Sverige 1879, en tidpunkt som passar väl in i det över-
gripande tidsperspektivet. Undersökningen tar sin början ett år senare. Det
skall inte tolkas som om inget av intresse för den process jag undersöker skedde
tidigare, och tillbakablickar ryms också i arbetet. Den avslutande tidpunkten
har varit svårare att bestämma. Som redan nämnts har i forskning kring mass-
organisationerna tiden runt 1920 varit en populär slutpunkt. Då hade dessa
organisationer definitivt trängt in i maktsfären och man har, menar jag, med
detta tidsperspektiv kunnat tala om en ”segrarnas” historia. Utifrån mina fråge-
ställningar är det dock av stort intresse att se vad som händer efter dessa fram-
gångar, så att man också kan följa rörelsernas nedgång. Jag har därför valt att
följa utvecklingen fram till 1945. Med denna period täcker man också in be-
tänkandet, ”Föreningslivets uppgifter”, som lades fram av en kommitté inom
IOGT 1941. Syftet med betänkandet var att diskutera det föreningsliv man
tyckte stod inför en kris och hur detta skulle rationaliseras. Betänkandet är
mycket intressant för de frågor som ställs i detta arbete.

För Svenska kyrkan saknas en självklar startpunkt liknande den för IOGT,
och det har som synes i hög grad fått bli händelser som i första hand berör
IOGT som bestämt tidsramen. Debatten om nykterhet berör båda organisatio-

76 Här finns också en rad andra förändringar, både senare och tidigare som alla visar på minskat
kyrkligt inflytande. För en samlad bild av dessa se bilaga 1, s. 243.
77 Se t.ex. Kilander, 1991a. 
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nerna, och i denna del av undersökningen är startpunkten given. Det finns
dock flera viktiga händelser som pekar mot 1800-talets senare hälft som en
logisk startpunkt även för kyrkans del. Flera av dessa har tagits upp i samband
med diskussionen om Svenska kyrkan som studieobjekt. Det gäller upphävan-
det av konventikelplakatet 1858, dissenterlagen 1860, naturligtvis ståndsriks-
dagens upphävande 1865/66 och det första kyrkomötet 1868. (Mötet infördes
1866.) Vad gäller undersökningens slut finns även där beslut och händelser
rörande kyrkan som gör 1945 till en naturlig slutpunkt. 1936 miste kyrkomö-
tet sin vetorätt, och efter detta år begärde ecklesiastikdepartementet endast kyr-
komötets yttrande, inte bifall, i ekonomiska frågor för kyrkan. 1938 blev första
maj den första och hittills enda icke-kyrkliga helgdagen.

Undersökningsperiodens tidsgränser skall med andra ord inte ses som abso-
luta, utan det är istället den process som undersöks som står i fokus.

Sammanfattning
Denna avhandling undersöker två aktörers deltagande på offentlighetens arena.
Offentligheten finner man i spänningsfältet mellan stat och samhälle, och den
utgör både en arena där det offentliga och det privata möts, och själva mötet.
Där sker en kamp för att vinna inflytande över staten och dess utformning,
men där synliggörs också förändrade relationer till samhället. Undersökningen
är geografiskt koncentrerad till Sverige och sträcker sig mellan 1880 och 1945,
en period som kännetecknas av en ökad sammanblandning mellan statliga och
samhälleliga sfärer. Stat och samhälle definieras i detta arbete primärt utifrån
sina funktioner, där staten förenklat kan sägas vara ”sändare” och samhället
”mottagare”. Här diskuteras också begreppen statlig och samhällelig sfär, vilka
är de områden där stat respektive samhälle verkar och har sin funktion. Under
perioden 1880–1945 blev gränserna mellan de två sfärerna allt otydligare, med
en stat som i allt högre grad ingrep i det som förut räknats till det privata, och
ett samhälle där privata intressen kom i skymundan för en helhetssyn. Med
förändrade relationer mellan stat och samhälle skedde också en omformering
och förändring av offentligheten, och avhandlingen är ett försök att svara på
frågan om hur denna omvandling såg ut.

Offentligheten är med andra ord något som skapas, och för att analysera hur
denna förändring såg ut under den aktuella tidsperioden riktas uppmärksam-
heten mot deltagandet i offentligheten. Två aktörer har valts ut, Svenska kyr-
kan och IOGT. Båda dessa hade stark förankring i stat respektive samhälle,
med kyrkan som religiöst statsorgan och IOGT som en del av ett samhälleligt
initiativ. Ser man lite närmare på de båda organisationerna, upptäcker man att
de skulle kunna utgöra illustrativa exempel på hur gränsen mellan stat och
samhälle blev otydligare. Kyrkan miste genom en rad förordningar, där stånds-
riksdagens upplösning och kommunalreformerna utgjorde de viktigaste, allt-
mer inflytande i den statliga sfären. Samtidigt blev IOGT en mycket fram-
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gångsrik organisation, som effektivt lyckades ta sig in i maktsfären genom att få
in nykterhetsvänner på både på lokal politisk nivå och i riksdag. 

Genom att placera Svenska kyrkan i spänningsfältet mellan stat och samhälle
under perioden 1880–1945, synliggör man något av detta spänningsfälts kom-
plexitet. Svenska kyrkan var under hela perioden tillhörig staten, men möjlig-
heten att påverka minskade ständigt med nya förordningar, där den statliga
sfären visserligen vidgades, men där kyrkans inflytande och roll förminskades.
Samtidigt hade kyrkan haft en tydlig samhällelig förankring, som med sekulari-
seringen dock tunnats ut.

För IOGT:s del såg utvecklingen väsentligt annorlunda ut. Organisationen
lyckades väl med att tränga in i maktsfären, samtidigt som den hade sina rötter
i det samhälleliga. Det fanns emellertid även för IOGT moln på himlen, inte
minst i form av den förlorade folkomröstningen 1922, och efter 1910 mins-
kande medlemsantal.

Svenska kyrkan och IOGT fungerar också väl när det gäller att kunna analy-
sera hur offentligheten återspeglar en förändrad relation till det samhälleliga.
Under den period som undersöks blev ”folket” och ”det folkliga” viktiga be-
grepp. Detta märks tydligt inom IOGT, som tidigt kom att benämna sig själv
som folkrörelse, men också inom Svenska kyrkan, där folkkyrkan kom att bli
ett viktigt begrepp, när man ville komma ifrån statskyrkostämpeln. ”Folk” har
ett starkt nationellt symbolvärde, och det nationella hade stor betydelse både
för Svenska kyrkan och IOGT. I denna avhandling undersöks dock folklighe-
tens betydelse för organisationerna främst utifrån frågan om offentlighetens
omvandling. 

I den verklighet de båda organisationerna ställdes inför, kan man tydligt se
det dubbla ansikte jag beskrivit som offentlighetens väsen. Den kamp på of-
fentlighetens arena jag talar om, handlar inte bara om hur den offentliga mak-
ten ifrågasattes, utan också om hur man i kampen skulle förhålla sig till ett
samhälle i omvandling.

Det teoretiska resonemanget hämtar inspiration främst ur Jürgen Habermas
verk om borgerlig offentlighet men jag anlägger ett problematiserande perspek-
tiv på dennes resonemang. Den period som undersöks var en upplösningstid
för den borgerliga offentlighet Habermas fokuserat. På ett konkret plan under-
söks i den här avhandlingen hur två organisationer, som kom från varsitt håll i
spänningsfältet stat–samhälle, deltog i förändringen av offentligheten, och hur
denna process påverkade de båda organisationerna. Avhandlingsämnet har här
liknats vid ett skådespel. Scenen är den offentliga arenan och pjäsens innehåll,
liksom dess aktörer har presenterats. Det har därför blivit dags att redogöra för
de olika scenanvisningarna.
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KAPITEL 2

Metodiska överväganden

Offentlighetsskapande som en konkret analysmodell 
Med utgångspunkten att offentlighetens formering är en ständigt pågående
process, behövs en analytisk modell för att undersöka omvandlingen. Jag har
konkretiserat den process Habermas beskrivit för att skapa en grundmodell,
utifrån vilken en analys av offentlighetens omvandling under den period som
undersöks i denna avhandling kan göras. 

Grunderna för en borgerlig och en representativ offentlighet
I sitt kapitel om offentlighetens sociala strukturer tecknar Habermas mönstren
för dessa. Målet för borgerligheten var att få kontroll över den sfär där den
offentliga makten kunde kritiseras. Denna kamp tog sig vissa former och
skedde i och genom olika institutioner.

Mediet för konfrontationen mellan överheten och den nya klassen är det
offentliga resonemanget, som enligt Habermas sker dels i litterär form, dels i en
politisk offentlighet. Dessa två begrepp är inte helt enkla att arbeta med utifrån
Habermas. Han placerar i sin schematiska framställning pressen i den litterära
offentligheten, men samtidigt är det i denna press som den politiska diskussio-
nen förs. Mats Dahlkvist har i sitt förord till verket valt att placera tidningarna
i den politiska offentligheten, något jag själv föredrar.1

Det rum som denna process sker i är ”staden”, som fungerar som motsats till
”hovet” där den tidigare representativa offentligheten tagit plats. I staden ut-
vecklas de mötesplatser som blir så viktiga för borgerligheten; kaffehusen och
salongerna i England och Frankrike, medan ett annat mönster skapas i det
betydligt mera auktoritära Tyskland, med dess hemliga sällskap, ordnar och
akademier.2 Via dessa institutioner kan borgerligheten också möta aristokratin
som jämlikar och diskutera med dem som privatpersoner.3 Lyfter man detta till

1 Se Habermas, 1988, §4, s. 236f samt §7 för diskussion om den litterära offentlighetens förhål-
lande till den politiska. Jfr. Dahlkvist, 1988, s. xvi. Här skall tilläggas att Habermas schema gäller
1700-talet, medan Dahlkvist som jag tolkar det, förskjutit tidsramen framåt.
2 Habermas, 1988, s. 46–51.
3 Habermas, 1988, s. 49f.
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en mer generell nivå, framträder här det geografiska rummet och mötesplatser
för samtal som de viktiga komponenterna. Med utökade och snabbare kommu-
nikationer, både när det gäller persontransport och media, bör dock det geogra-
fiska rummet minska i betydelse.4

Efter att ha konstaterat stora skillnader mellan diskussionsformerna i Tysk-
land, England och Frankrike, slår Habermas fast att där trots detta finns grund-
läggande gemensamma kriterier:

1. Ett socialt umgänge som grundar sig på en idé om jämlikhet människor
emellan.

2. En problematisering av områden som inte tidigare ifrågasatts – som hos den
borgerliga offentligheten får sin utformning i diskussioner om konst och
kultur, vilka blir allmänt tillgängliga varor.

3. Publikens principiella öppenhet, att alla måste kunna delta, även om san-
ningen blev den att få deltog eftersom de obildade stod utanför.5

Genom att utgå från de förutsättningar Habermas ger i sin beskrivning av den
borgerliga offentlighetens sociala struktur, har jag skapat en mall som skall
appliceras på de två organisationernas deltagande i offentligheten, Svenska kyr-
kan och IOGT. En schematisk framställning av mallen följer nedan.6

Bas: Separation mellan stat och samhälle
Mål: Kontroll över sfär för att kritisera den offentliga makten
Arena: Möten för diskussion

Det geografiska rummet alltmer flexibelt med förbättrade kom-
munikationer

Medel: Det offentliga samtalet via
a) litterär offentlighet
b) politisk offentlighet

Kriterier: a) idén om jämlikhet
b) ifrågasättande av nya områden
c) möjlighet för alla att delta

Funktion: Medvetandegörande av den egna förmågan och rätten att delta i
det offentliga samtalet

Basen i denna modell utgör i Habermas beskrivning det grundläggande krite-
riet för borgerlighetens formering. När den borgerliga offentligheten skapas
och övertar initiativet, sker det i ett sammanhang där gränsen mellan stat och
samhälle är mycket tydlig, och borgerligheten måste, enligt Habermas, formera
sig i det privata. I en undersökning som tar sin början i ett skede där gränsdrag-
ningen mellan stat och samhälle är betydligt svårare att göra, måste man därför

4 Följer man utvecklingen fram till idag ges goda exempel på hur de konkreta mötesplatserna
förlorat alltmer i betydelse. Med dagens internetmöjligheter kan ju samtalen utspela sig mellan
olika världsdelar.
5 Habermas, 1988, s. 53–55.
6 Det kan här åter betonas att det Habermas undersökt är vad han kallar en idealmodell.
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problematisera denna bas. Hur ser formeringen ut i ett sådant samhälle? I
denna avhandling görs ett försök att applicera en generaliserad modell av hur
formering i offentligheten ser ut.

I förra kapitlet visades hur tidigare forskning velat framhålla att den borger-
liga offentligheten inte varit en självklar eller allenarådande offentlighetsform i
ett svenskt sammanhang. De framväxande massorganisationerna har av några
forskare presenterats som en möjlig alternativ offentlighet. I detta arbete görs
en fortsatt granskning av den borgerliga offentlighetens hegemoni. Det främsta
syftet med detta är inte att ytterligare diskutera huruvida massorganisationerna
kan sägas utgöra en alternativ offentlighet eller inte, utan att undersöka huru-
vida man kan finna generella mönster för formering i offentligheten

Kyrkan har här tidigare tecknats som en institution som delvis svävar mellan
en gammal representativ offentlighet och den nya borgerliga. Det är därför av
intresse att också undersöka hur drag från en tidigare, representativ offentlighet
kan dröja sig kvar. I den representativa offentlighetsmodellen existerar egentli-
gen inte den privata sfären parallellt med den representativa offentligheten.
Den personifierade makten är alltid makten, oavsett plats och tid på dygnet.
Längre fram i tiden koncentreras den representativa offentligheten till hoven,
istället för att som tidigare ha funnits överallt där makten väljer att befinna sig.
Under den representativa offentlighetens senare era krymper således rummet
där denna offentlighet visas upp. Från de offentliga festerna på offentliga plat-
ser, både under medeltid och renässans, övergår barockens fester till att koncen-
treras till parker och slott. Hovlivet blir en egen värld på ett sätt det inte varit
tidigare.7 Fortfarande är dock syftet att visa upp sin egen storhet, att represen-
tera makten.8 Här gör Habermas en poäng av jämförelsen hur slottets bonings-
rum också är en festsal, medan den senare borgerligheten använder även festsa-
len som boningsrum.9

Även denna representativa offentlighet kan utifrån den beskrivning som ges
av Habermas presenteras som en konkretiserad modell:10

Bas: Privat och offentligt som en oskiljbar enhet
Mål: Konstant representation av makten
Arena: Alla platser där herremakten visar sig, till exempel:

slott, borgar, godsherrars hus, kyrkan
Medel: Personliga attribut i form av

insignier, vanor gester, retorik, uppförande
Kriterier: Hemlighållande, utestängande från makten
Funktion: Den representativa offentligheten som norm för maktens uppträ-

dande, personifiering av makten

7 Habermas, 1988, s. 20f. 
8 Om den svenska adelns behov och tvång att visa upp sin storhet kan man bl.a. läsa om i Peter
Englunds avhandling. Englund, 1989 
9 Habermas, 1988, s. 21. Runt sekelskiftet uppstod sedan i Sverige vardagsrummet som kan
tolkas som en utveckling av salongen, där det offentliga och privata sammanblandats ytterligare. 
10 För underlag till denna modell, se Habermas, 1988, s. 15–23.
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Det går sålunda att skapa en grundmodell för formering i offentligheten, där
strukturen är lika men innehållet av naturliga skäl skiljer sig åt. Med detta har
det första steget i att undersöka generella mönster för formering i offentligheten
tagits.

Här skall ett kort förtydligande av de båda modellernas termer och innehåll
göras. Basen utgör det grundläggande kriteriet för de respektive offentlighets-
formerna. I den första modellen, som för enkelhetens skull kan kallas den bor-
gerliga, utgörs denna bas av en tydlig åtskillnad mellan stat och samhälle, vilket
också för med sig en skarp gräns mellan det privata och det offentliga. I den
modell, som jag här väljer att kalla den representativa, är det offentliga och det
privata nära sammanlänkade. Målen utgör beskrivningar av vad man ville
uppnå inom det skikt eller den klass som var ledande inom den offentlighets-
form som beskrivs. (Detta innebär borgerligheten i den borgerliga modellen,
och adeln eller överklassen i den representativa modellen.) Termen arena be-
skriver både de konkreta platser där samtalen kunde utspela sig och vilket ut-
rymme samtalet gavs.11 Medlen klargör vilka metoder som användes för att
söka uppnå målen, medan kriterierna utgör de gemensamma kännetecken som
lyfts fram i diskussionen om respektive offentlighetsform. I den borgerliga mo-
dellen är det tydligt hur det kommunicerande väsendet gör sig gällande i tan-
ken om jämlikhet, den teoretiska möjligheten för alla att delta och själva dis-
kussionen, där nya områden sätts ifråga. Kontrasten är tydlig gentemot den
representativa modellen där det handlar om att kommunicera makten utåt och
nedåt.12 Den representativa offentligheten kännetecknas således av hemlighål-
landet, uteslutandet från makten. I denna offentlighet ryms bara den innersta
kretsen, de redan införlivade.13 Den borgerliga modellens funktion har jag valt
att beskriva som ett medvetandegörande inom borgerligheten, om att man
hade kapacitet och tillika rätt att delta i den diskussion man själv skapar, det
offentliga samtalet.14 I den representativa modellen handlar funktionen istället
om ett normerande beteende. Alla som är del av denna representativa offentlig-
het deltar i densamma oavbrutet, eftersom det handlar om ett sätt att vara. 

Genom att ställa dessa modeller mot varandra kan man ställa frågor om
huruvida delar av den representativa offentligheten kan leva kvar parallellt med

11 I en artikel om prostituerade, d.v.s. offentliga kvinnor, gör Yvonne Svanström en poäng av att
skilja mellan den offentliga sfären inom vilket det offentliga samtalet kan utspela sig och det
offentliga rummet, som är den konkreta plats där samtalen kan äga rum, t.ex. kaffehus, salonger
och gathörn. I dessa rum kunde kvinnor vara närvarande utan att fördenskull vara inbjudna i den
offentliga sfären med dess samtal. Svanström, 2001.
12 I Habermas tolkning utgör den representativa offentlighetens modell ingen sfär för (politisk)
kommunikation, men med de utgångspunkter som tas i denna avhandling innehåller offentlighe-
ten alltid ett kommunicerande element. För exempel på denna maktens kommunikation, se Alm,
2002.
13 Habermas, 1988, s. 19f. Habermas ger som exempel på detta hemlighållande den latinska
bibeln och mässan, där själva språket fungerar uteslutande gentemot lekmännen i församling-
arna. Just denna form av hemlighållande försvinner ju dock med Luthers och reformationens
biblar och mässor på folkspråken.
14 Jfr. Habermas, 1988, s. 72, där han beskriver hur borgerligheten utnyttjar de erfarenheter den
fått i den privata sfären för att utmana makten.
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den borgerliga. Detta undersöks på ett konkret plan, men diskuteras också
utifrån en mer generell analys. En viktig fråga är huruvida man kan se en
normativ funktion också inom den borgerliga offentligheten. I den konkreta
undersökningen handlar det om vad av den representativa offentligheten inom
kyrkan som kunde leva kvar, och huruvida man kan man se spår av denna
representativa offentlighet också inom IOGT.15

Formering i offentligheten
De båda modeller som beskrivits ovan utgör, som redan nämnts, försök till
generalisering av mönster för formering i offentligheten. Genom att placera in
Svenska kyrkan och IOGT i dessa mallar kan man undersöka hur väl deras
agerande passar in, och genom detta få en bild av hur de båda organisationerna
formerade sig i offentligheten, hur de deltog i skapandet av offentlighetens
arena. 

Den modell som främst kommer att användas i detta fall är den borgerliga.
Skälen till detta är två. För det första rör sig denna avhandling tidsmässigt i en
period där den borgerliga offentligheten varit den klart dominerande. För det
andra vill jag också undersöka och pröva den borgerliga offentlighetens hege-
moni, dess styrka. Det görs genom en prövning av huruvida man kan säga att
den tecknade modellen i sig fungerar generaliserande. Utgångspunkten är som
tidigare nämnts att formering i offentligheten ständigt pågår och att denna
formering påverkas av relationen mellan stat och samhälle.

För att undersöka hur Svenska kyrkan och IOGT passar in i den generella
modellen riktas blicken mot tre specifika delar i denna: hur arenorna utforma-
des, vilka medel de båda organisationerna använde och huruvida kriterierna
om jämlikhet, nya diskussionsområden och möjlighet för alla att delta kunde
sägas vara uppfyllda. 

Den första frågan gäller hur de båda organisationerna skapade arenor där
man kunde mötas. Platserna och mötena för diskussioner är för IOGT:s del
många, och mötesverksamhetens organisation uppmärksammas i denna del av
undersökningen.

För Svenska kyrkans del riktas uppmärksamheten främst mot Allmänna
kyrkliga mötet från dess början 1908 till 1945. Till dessa möten inbjöds allmän-
heten, och genom att undersöka detta möte kan man få en bild av hur kyrkan
aktivt agerade i offentligheten, där den frivilliga prägeln är ett intressant inslag.
Mötets innehåll undersöks därför utifrån frågeställningen om detta kan ses som
ett försök att skapa en sfär där den offentliga makten kunde ifrågasättas. 

När det gäller medlen är pressen intressant, eftersom den i Habermas tolk-
ning är den offentliga sfärens främsta institution. Både inom IOGT och
Svenska kyrkan startades tidningar under främst de tidigare åren i undersök-

15 För Habermas diskussion om den representativa offentlighetens slut, se Habermas, 1988, s.
24–26.
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ningen. Hur dessa startades, vilken funktion de fyllde och vilket innehåll de
kom att få är frågor som skall besvaras i arbetet. Dessa tidningar jämförs med
den modell för tidningsväsendet som Habermas tecknat.

Den tredje frågan gäller huruvida man kan säga att de kriterier som ställts
upp i den borgerliga modellen uppfylldes genom de båda organisationernas
verksamheter. Inte minst är det där viktigt att se på deltagarna i det offentliga
resonemanget. Både för IOGT:s och Svenska kyrkans del är det av intresse att
undersöka vilka möjligheter som fanns att delta och vilken genomslagskraft
idén om jämlikhet hade. Man kan dock inledningsvis konstatera att när IOGT
kom till Sverige 1879 betonade man gärna att det var fråga om en demokratisk
organisation, där varje medlem hade en röst, oavsett kön och social ställning. 

För Svenska kyrkans del var den kristna tanken om allas likhet inför Gud
starkt betonad, samtidigt som organisationen i sig vilade i ett starkt hierarkiskt
system.16Analysen av IOGT:s medlemmars möjligheter att delta i det offentliga
samtalet jämförs med vilka mönster som utvecklades inom Svenska kyrkan.
Också här står för Svenska kyrkans del Allmänna kyrkliga mötet i centrum, och
en noggrann genomgång av debatternas deltagare görs i denna del.

Privat och offentligt
I Habermas idealmodell av den borgerliga offentligheten är privat och offent-
ligt tydligt skilda åt. Den strikta uppdelningen mellan offentligt och privat har
dock mött en hel del kritik från andra forskare, inte minst de som utgår från ett
genusteoretiskt perspektiv. Genusbegreppet är idag vittförgrenat, men jag an-
vänder en tämligen enkel definition i detta arbete, där genus syftar på det soci-
alt konstruerade könet, det vill säga det normsystem som bestämmer innebör-
den i begreppen kvinnligt och manligt.

Utifrån Habermas uppdelning skapas en bild där kvinnor ”stängdes in” i den
privata sfären, medan männen deltog i det offentliga livet. Med en sådan gene-
ralisering cementerar Habermas snarast fördomar om kvinnligt och manligt.
Ser man på den privata och den offentliga sfären som en social konstruktion,
istället för något givet, får också den skarpa skiljelinjen mellan de två sfärerna
en annan betydelse. Att framhäva separationen mellan det offentliga och det
privata kan då tolkas som ett sätt att förstärka bilden av mannen som den
aktive, den ”offentliga” personen, och kvinnan som förpassad till en passiv
intim sfär.17 Upprätthållandet av gränsen mellan de två sfärerna är ur ett genus-
teoretiskt perspektiv en strategi för att upprätthålla en maktkonstruktion där
det manliga utgör normen.18 Flera undersökningar visar också att gränsen mel-
lan det privata och det offentliga inte var så absolut i verkligheten som görs
gällande i till exempel Habermas verk. Vad gäller svenska förhållanden visar till
exempel Eva Helen Ulvros i sin avhandling om svensk landsort och stad under

16 Att det fanns ett tydligt hierarkiskt system även inom IOGT: organisation visas i kapitel 3.
17 Fraser, 1991, s. 261–264. Se också Ulvros, 1996, s. 17f. 
18 Kerber, 1988, s. 14 och 28. Se också Fleming, 1995, s. 127–133.



40

perioden 1790–1870, att en strikt uppdelning av det offentliga och det privata,
där den offentliga världen var den manliga, och den privata i motsvarande grad
kvinnlig, inte går att applicera på dessa förhållanden. Hushållet fungerade i
högre grad som ett gemensamt företag än en sfär för det kvinnliga.19 Ett annat
exempel lämnas av Davidoff/Hall, som påtalar hur de män inom borgerlighe-
ten som ville bli framgångsrika i offentligheten, var helt beroende av välfunge-
rande nätverk och stöd från kvinnor i den privata sfären.20 Det är därför betyd-
ligt mer fruktbart att se hur de båda sfärerna interagerar med varandra.21

I den period jag undersöker hade sammanblandningen mellan privat och
offentligt ökat, något som rimligen fick konsekvenser för hur man agerade i
offentligheten. I denna avhandling är det två organisationer som undersöks,
och det finns här skäl att kort diskutera varför valet fallit på två organisationers
deltagande i offentligheten, istället för att undersöka de enskilda individernas
agerande, ett angreppssätt som skulle ha legat närmre den modell Habermas
tecknar. Hos honom är det ju privatpersoner som formerar och formulerar sig i
det offentliga samtalet. Detta är dock en bild som hör samman med en tidigare
period än den jag undersöker. När sammanblandningen mellan statlig och
samhällelig sfär ökar, förändras också mönstret för hur formeringen i offentlig-
heten sker, och under perioden 1880–1945 kom organisationerna att spela
huvudrollen.22 I detta arbete undersöks hur sammanblandningen mellan privat
och offentligt kan iakttas i de båda organisationernas deltagande, men också
vilket utrymme individen kunde ges inom organisationerna.

Offentligheten som återspeglare av relationen 
till samhället
Den tidigare diskussionen om modeller för formering i offentligheten tar till
största delen fasta på offentligheten som en sfär där den offentliga makten kan
ifrågasättas via det offentliga samtalet. Jag återvänder nu till offentlighetens
andra ”ansikte”, i vilket man kan se förändrade relationer till det samhälleliga.
Här beskrivs hur detta skall utvecklas.

Folklighet och rörlighet i organisationerna
Utifrån tolkningen att offentligheten återspeglar också en samhällelig föränd-
ring, blir begreppen folklighet och rörlighet intressanta att undersöka. Jag vill
dels analysera hur man inom de båda organisationerna diskuterar det folkliga

19 Ulvros, 1996, s. 333–335. Andra exempel på kritik av uppdelningen privat och offentligt, se
t.ex. Florin & Kvarnström, 2001, s.19; Svanström, 2001, s. 57–59 samt Hammar, 1999, s. 41f. 
20 Davidoff & Hall, 1987, s. 13.
21 Att undersöka hur offentlig och privat sfär integreras med varandra betyder inte att man ifråga-
sätter att kvinnor underordnats. Se t.ex.Ulvros, 1996, s. 335. 
22 Detta uppmärksammades av Hilding Johansson. Johansson, 1954, s. 220.
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och det rörliga, dels utifrån de resultat denna undersökning ger diskutera och
problematisera detta. Utgångspunkten är, som redan nämnts, att både det folk-
liga och det rörliga var viktiga begrepp under den period som undersöks. 

Frågan har ställts om hur begreppet folkrörelse skall hanteras, och här fort-
sätter den diskussionen. I många definitioner av folkrörelsebegreppet är ett
grundläggande krav att organisationerna står utanför statsmakten. I retoriken
runt massorganisationerna, och då inte minst inom IOGT, var det också det
folkliga, i betydelsen ”småfolket” som betonades. Redan på ett tidigt stadium
kom IOGT att glorifiera sin ställning som levande underklassrörelse, i kamp
mot en oförstående överhet. Detta trots att IOGT under organisationens tidiga
år också inneslöt män från överklassmiljöer.23 Detta innebär inte att IOGT
saknade förankring i lägre samhällsskikt. Det är dock väsentligt att förstå att
retoriken var väldigt viktig för organisationen. Med blicken riktad mot spän-
ningsförhållandet mellan stat och samhälle är det intressant att också på ett
konkret plan undersöka IOGT:s relation till staten, till exempel i form av stats-
bidrag och arbete i statliga kommittéer.24

För kyrkans del är det i motsvarande grad intressant att fortsätta diskussio-
nen om de verksamheter som pågick utanför den statliga sfären och för både
IOGT och Svenska kyrkan gäller i högsta grad att detta handlar om det rörliga
och folkliga i de båda organisationerna. Vad gäller inte minst kyrkan är det
väsentligt att resonera kring hur ett mönster skall tecknas för en organisation
som förlorade sin makt och sitt politiska inflytande. 

Går det att sätta en organisation i rörelse igen? Här återkopplas till den
modell av social rörelse som Torkel Jansson tecknat i sin avhandling och som
diskuterats tidigare. I Janssons modell hävdar han att sammanslutningen dör
när en organisation uppnått medlen, om konsensus råder med statsmakten.25 I
det resonemang Jansson för om frivilliga organisationers livslinje i förhållande
till staten kan man dra paralleller till Michels teori om oligarkins järnlag. Hans
studie gällde i huvudsak demokratiska partier (och då i synnerhet socialistiska
partier), men vissa generella drag gällande alla organisationsstrukturer kan
också utläsas, såsom att makt alltid fungerar konservativt, att en på byrå-
kratiska principer bildad organisations huvudmål är medlemstillväxt och att
organisationen så småningom övergår till att bli ett mål istället för ett medel.
Förklaringen ligger bland annat i beroendet av en statsmakt som ger partiet
möjlighet att existera och vars organisationsstruktur man eftersträvar att efter-
likna i allt högre grad. Till detta kommer ett ledarskap som genom ”naturla-
gar” utvecklas mot oligarki, oavsett hur demokratiskt partiet/organisationen
börjat sin bana.26 Det går dock att nyansera bilden av rörlighet och eventuell

23 Edquist, 2001, s. 144.
24 Redan Hilding Johansson berörde IOGT:s komplexa förhållande till statsmakten. Johansson,
1952, s. 226. Se också Johansson, 1954, s. 210–216, där Johansson för fram bilden av Sverige
som en folkrörelsebetonad demokrati.
25 Jansson, 1982, s. 15. Som ett exempel på denna utveckling kan nämnas de föreningar för
kvinnlig rösträtt som upphörde när denna införts.
26 Michels, 1983, särskilt kap. VI.
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brist på sådan i en organisation. Kurt Klausen hävdar att frivilliga organisatio-
ner i högre grad än andra präglas av tradition och tillfälligheter, att själva pro-
cessen är viktigare än resultatet, och att de på grund av detta är trögrörliga. Av
detta följer att det inom en frivillig organisation finns en tendens att fortsätta
som man alltid har gjort, även om världen förändras, och att kulturella föränd-
ringar är en väsentlig förklaringsfaktor till detta.27

Också på ett övergripande plan är det motiverat att diskutera folklighetens
och rörlighetens plats i offentligheten och det offentliga samtalet. Både det
folkliga och det rörliga är viktiga strömningar i den period som undersöks och
det är väsentligt att undersöka hur Svenska kyrkan och IOGT gjorde för att
försöka legitimera sig som folkliga rörelser. Detta skall ställas mot den borger-
liga hegemoni Gramsci talar om och den borgerliga offentlighet Habermas fört
fram som idealtypisk modell. Vad och vilka innefattas i den borgerlighet Gram-
sci och Habermas talar om och hur skall denna relateras till det folkliga som
också utgör en viktig strömning i tiden? 

Medlemmar och verksamhetsformer
För både Svenska kyrkan och IOGT har den samhälleliga förankringen varit en
viktig, för att inte säga nödvändig beståndsdel. I den period som undersöks har
det också konstaterats att stora förändringar skedde inom både stat och sam-
hälle. Med fokus riktat mot relationen till det samhälleliga är det därför intres-
sant att inom de båda organisationerna också se vilket utrymme de enskilda
människorna gavs. Ett sätt att visa detta på är att rikta blicken inåt, mot med-
lemsverksamheten. Både inom IOGT och Svenska kyrkan växte en riklig inre
verksamhet fram, med barn- och ungdomsverksamhet, körer, syföreningar och
mycket annat. Förutom en beskrivning av dessa nya verksamheter analyseras
dels hur synen på medlemmarna förändrades under perioden, dels vilka effek-
ter det fick på de verksamheter man bedrev. Här är det väsentligt att undersöka
huruvida man, trots de olika utgångslägena, kan dra paralleller mellan de båda
organisationernas synsätt och hantering av verksamheterna. Under den period
som undersöks kan man se tecken på en ökad individualisering i samhället.
Vilka effekter fick detta för de båda organisationerna?

Medlemmarna kan betraktas både som en helhet och ur ett mer individuali-
serat perspektiv. Genom att relatera till samhällsutvecklingen i stort och se på
vad som skedde i övrigt i landet kan man urskilja flera områden som kan vara
av värde att undersöka separat. Ungdomsbegreppet kom att bli mycket viktigt
under denna period och i avhandlingen följer jag diskussionen inom Svenska
kyrkan och IOGT om hur denna grupp skulle bemötas. Andra verksamheter
och företeelser som blev populära under perioden var sångföreningar och kyr-
kokörer, samt den växande idrottsverksamheten. Det är därför en väsentlig
fråga att undersöka hur de båda organisationerna ställde sig till dessa företeelser. 

27 Klausen, 1991, s. 23.
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Stat och samhälle som rörliga begrepp
Med en förändrad relation mellan stat och samhälle ändrades också förutsätt-
ningarna för både Svenska kyrkan och IOGT. För att kunna analysera föränd-
ringen i spänningsförhållandet mellan stat och samhälle har jag valt att under-
söka de båda organisationernas syn på statens och samhällets roller och funk-
tion. Analysen utgår från det faktum att Svenska kyrkan tillhörde den statliga
sfären under hela undersökningsperioden, men att den utgjorde en alltmer pe-
rifer del av makten. Till detta skall läggas det förhållande att IOGT hade sitt
ursprung i den samhälleliga sfären, men arbetade sig djupt in i maktens korri-
dorer under i synnerhet den första delen av undersökningsperioden. Hur för-
höll man sig till en alltmer ”församhälleligad” stat om man, som kyrkan, själv
tillhört en gammal, klart urskiljbar statlig sfär? Och omvänt, vad betydde det
att komma från det samhälleliga, det enskilda, när gränserna mellan allmänt
och enskilt blev allt otydligare och man, som IOGT, lyckats tränga in i den
statliga sfären? 

När bilden av hur de båda organisationerna uppfattade sig själva och sin roll
i spänningsfältet stat–samhälle klarnat, är det dags att sluta cirkeln. I den avslu-
tande empiriska delen återvänder jag därför till det offentliga samtalet.

Nykterhetsfrågan – en del av det offentliga samtalet
För att kunna följa processen i offentlighetens omvandling, och få en konkret
bild av kampen på offentlighetens arena har jag argumenterat för vikten av att
betrakta det offentliga samtalet. I Habermas beskrivning av den borgerliga of-
fentlighetens framväxt är det genom detta samtal borgerligheten kan formera
sig och där utrymme ges för att kritisera makten.28 Svenska kyrkan och IOGT
deltog båda i detta samtal, och jag har ovan beskrivit de vägar jag valt för att
undersöka deras deltagande.

För att också kunna få en bild av hur de båda organisationerna gemensamt
tog del i det offentliga samtalet under den period jag undersöker, har jag valt en
fråga där de båda aktörerna kan iakttas samtidigt, nämligen i diskussionen om
synen på nykterhet. Nykterhetsfrågan engagerade både Svenska kyrkan och
IOGT, och här möttes man på samma arena, här hade båda parter intressen att
försvara. Man kan konstatera att frågan om nykterhet och dryckenskap varit
viktig under en lång period i svensk historia. Här har både ekonomiska intres-
sen och oro för befolkningens både sociala och moraliska utveckling spelat in.

Vad gäller synen på nykterhet belyser Lars Båtefalks avhandling om statliga
och samhälleliga nykterhetssträvanden bakgrunden till de skeenden jag intres-
serar mig för. Hans arbete visar också hur viktig nykterhetsfrågan var under
lång tid i den samtida debatten.29 Lennart Johansson talar också om nykter-

28 Habermas, 1988, särskilt s. 79–117.
29 Båtefalk, 2000, s. 11.
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hetsfrågans stora betydelse i samhällsdebatten under 1800-talets slut och 1900-
talets början, och om vikten av att koppla samman den med den övriga utveck-
lingen i samhället.30 Hans avhandling koncentreras kring frågan om rusdrycks-
förbud, men senare har han också talat om det väsentliga i att koppla samman
synen på nykterhet med synen på religion.

Inom kyrkan fanns en tradition av att främja nykterheten i landet. När
Svenska nykterhetssällskapet började sin verksamhet i landet 1837 var det ofta
prästerskapet som besatt ledande poster, främst i de lokala styrelserna. I och
med IOGT:s inträdande på scenen blev frågan om nykterhet ställd på sin spets.
IOGT kunde ses som en konkurrerande organisation till Svenska nykterhets-
sällskapet, och med tanke på de många prästerna inom sällskapet, också en
konkurrent till kyrkan. Konkurrensen handlade inte bara om varifrån det
”rätta” budskapet kom när det gällde nykterhet. Med de klassiska folkrörelser-
nas inträdande i det svenska samhället skapades ett forum där också samhällets
lägre skikt kunde göra sina röster hörda. På så sätt speglar nykterhetsfrågan på
ett konkret sätt kampen mellan samhälleliga och statliga krafter. Här har redan
konstaterats att nykterhetsrörelsen fick stort inflytande över hur det nya sam-
hället skulle utformas, inte minst genom att många politiker under denna pe-
riod var nykterhetsvänner. Eftersom både kyrkan och IOGT var starkt engage-
rade i frågan om nykterheten, ger denna debatt också en bild av relationen
mellan de båda organisationerna.

Det skall klargöras att det i denna del av mitt avhandlingsarbete är synen på
nykterhet och alkohol som tillsammans med relationerna mellan kyrkan och
IOGT får stå i centrum. Detta får till följd att mindre uppmärksamhet riktas
mot de politiska skeenden som omringar nykterhetsfrågan. Det går naturligtvis
inte att bortse från att nykterhetsfrågan, och de grupper som var drivande i
detta sammanhang, bar på en stor politisk sprängkraft.31 I arbetet är det dock
det processuella som fokuseras, och genom att följa utvecklingen av synen på
varandra och förhållningssättet till nykterhet, via den diskussion som fördes i
olika fora, kan man blottlägga de förändringar jag intresserar mig för.

I debatten om nykterheten och dryckenskapen deltog både IOGT och
Svenska kyrkan mycket intensivt under den period jag undersöker. Det rika
källmaterialet ger en inblick i vilka argument som användes, och, inte minst,
hur debatten förändrades med åren. Genom denna debatt kan man ge en bild
av hur de båda organisationerna såg på varandra, en fråga som tidigare forsk-
ning nästan helt förbisett.

Att undersöka offentligheten, och i denna Svenska kyrkan och IOGT, är
trots detta att delta i ett brett forskningssammanhang, där många forskare bi-
dragit till den grund denna avhandling kan stå på. Några av forskarna och deras
resonemang har redan presenterats i ett teoretiskt sammanhang, men i övrigt
diskuteras tidigare forskning i samband med de empiriska undersökningarna.

30 Johansson 1995, s. 11, 14 och 17f. 
31 Edquist för ett delvis parallellt resonemang när han påtalar problemet i att betona nykterhets-
rörelsens roll som skapare av en alternativ offentlighet. Edquist, 2001, s. 29. 
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Källmaterialet
Det finns ett rikhaltigt källmaterial att ösa ur, och det har därför i första hand
handlat om att göra begränsningar i det material som undersökts.

De analyser som görs ligger på en övergripande, nationell nivå. Vad gäller
IOGT är det därför storlogens årsmöteshandlingar mellan åren 1880–1945
som kommit att utgöra stommen i det empiriska materialet. (Storlogen utgör
organisationens riksorgan.32) Det första årsmötet hölls 1880 och därefter varje
år fram till 1916, varefter möte hölls vartannat år. Tjänstemännen lämnade
dock rapporter varje år, varför material finns också för mötesfria år. Under åren
1882–1887 finns dessutom dubbla årsmöteshandlingar, då IOGT under denna
period var delad i två grenar, den hickmanska och den malinska.33 I dessa
rapporter ges en bild av utvecklingen inom organisationen, vad gäller såväl
medlemsantal som hur organisationen sågs av omvärlden, hur man själv relate-
rade sig till densamma, vilka bidrag man givits etcetera. Där avhandlas också
synen på medlemmarna, nya verksamheter och nykterhetsfrågans behandling,
både i samhället i stort och inom organisationen. Det är alltså ett rikt och
givande material. För att hitta ett motsvarande källmaterial för Svenska kyrkan
har jag vänt mig till de olika stiftens prästmöteshandlingar. Varje stift har hållit
prästmöte ungefär vart sjätte år, vilket totalt ger cirka 120 möteshandlingar.
Även detta material ger rikhaltiga upplysningar i de olika frågor som under-
söks. I prästmöteshandlingarna är det inte minst biskoparnas ämbetsberättelser
som ger en bild av utvecklingen inom de olika stiften. Likaså ger Ordenstemp-
lars (storlogens ordförande, förkortas OT) berättelser ett viktigt underlag för
bilden av hur IOGT fungerade och tolkade sin samtid. Materialen liknar på så
sätt varandra rätt väl, vilket är en fördel, men de bär också med sig samma
svaghet, de kan tyckas utgöra bara en människas perspektiv. Både OT:s berät-
telser och biskoparnas ämbetsberättelser bygger dock på de rapporter och redo-
görelser som lämnats till dem från de olika distrikten respektive församling-
arna, där således lokala ledare och präster kommit till tals. 

Förutom denna bas har också en mängd annat och mer specifikt källmaterial
använts. Detta gäller bland annat en mängd småskrifter som utkom i olika
ämnen under den aktuella perioden. Dessa skrifter rör de frågor som tas upp i
de olika delundersökningarna. De första berör de båda organisationernas rela-
tion till stat och samhälle, där framför allt kyrkans prästerskap var aktiva skri-
benter. Det andra området, och det som lockat det största antalet debattörer,
handlar om nykterhetsfrågan. Under åren 1880–1945 utkom cirka 200 små-
skrifter och pamfletter som behandlade nykterhetsfrågan ur det perspektiv som
är relevant för denna undersökning. Av dessa har ett 80-tal analyserats. Totalt
utgavs under perioden ett mycket större antal skrifter, men de som utgör sede-
lärande berättelser om nyttan av nykterhet, eller vådan av att dricka alkohol har
lämnats därhän. Likaså har inte den stora mängd jubileumsskrifter för lokala

32 Mer om IOGT:s organisation i kapitel 3.
33 Detta förklaras närmare i kapitel 3.
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nykterhetsloger som utkom under perioden undersökts. Ytterligare en begräns-
ning har gjorts i detta sammanhang, då inte heller skrifter som utgör inlägg i
debatten om ett nykterhetsförbud tagits med. Fokus har istället riktats mot den
betydligt mindre undersökta frågan om hur man inom de båda organisatio-
nerna såg på frågan om alkohol och nykterhet, och hur detta avspeglades i
relationen till varandra. 

I frågan om formering i offentligheten ägnas särskild uppmärksamhet åt All-
männa kyrkliga mötet, som anordnades första gången 1908. Detta källmaterial
är liksom IOGT:s årsmöteshandlingar och prästmöteshandlingarna rikligt och
innehåller inbjudningar till mötena, deltagarlistor, mötesprogram, de tal som
hölls, referat av debatter, tidningsurklipp, styrelseprotokoll etcetera. Till denna
del av undersökningen förs också en del av det tidningsmaterial som studerats.
Både IOGT och Svenska kyrkan gav ut ett flertal tidningar under de aktuella
åren och av dessa har för kyrkans del Vår lösen samt Församlingsbladet under-
sökts. En mer allmän diskussion förs om IOGT:s tidningar, men viss läsning
har också gjorts av dess främsta organ, tidningen Reformatorn.

Ytterligare en studie har gjorts av två av de barn- och ungdomstidningar som
gavs ut av Svenska kyrkan och IOGT under den aktuella undersökningsperio-
den. Det gäller för Svenska kyrkans del Sveriges Ungdom. Organ för den kyrkliga
ungdomsverksamheten och för IOGT:s del Unga tankar. Tidning för Sveriges god-
templarungdom.34 Dessa tidningar ger en bild av synen på barn och ungdomar
inom de båda organisationerna och delar av denna presenteras i samband med
kapitel 6.

Till detta kommer också ytterligare material, som presenteras närmare i sam-
band med de specifika delundersökningarna.

Med denna presentation är också de olika scenerna i avhandlingens skåde-
spel genomgångna. Spelet kan börja, och det inleds med en närbild av de båda
aktörerna.

34 Utgivningsperioden för Sveriges Ungdom var 1904–1951. Efter 1920 blev den nedåtgående
trenden för tidningen allt tydligare, även om nedgången började redan 1912.
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KAPITEL 3

Svenska kyrkan och IOGT – en kort 
historik över två skilda storheter

Hittills har både Svenska kyrkan och IOGT presenterats som två tämligen
enhetliga organisationer. Det är dock en bild som är för enkel. Både inom
Svenska kyrkan och IOGT fanns under den aktuella perioden slitningar av
olika slag, och detta kapitel utgör en fördjupad redogörelse av de båda organi-
sationerna.

Svenska kyrkan – en institution i förändring
Jag har redan tidigare konstaterat att jag i denna avhandling främst vänder
uppmärksamheten mot den så kallade folkkyrkliga rörelsen inom Svenska kyr-
kan. Denna var dock ett tämligen sent tillskott i den rika floran av strömningar
inom organisationen, och här skall dessa kort presenteras. Efter detta fördjupas
diskussionen om folkkyrkotanken.

Splittringens tidevarv
Inledningsvis skall här betonas att denna genomgång rör de rörelser som upp-
stod inom Svenska kyrkan.1 Den inomkyrkliga väckelsen var tidig, och kan
delas upp i några huvudgrupper. Lågkyrkligheten är en av dessa. Den bygger
dels på 1800-talets inomkyrkliga väckelseledare, dels på en uppsaliensisk teo-
logi, utarbetad av flera teologer. Hos dessa fanns ett starkt betonande av bibeln
och en klart uttalad uppfattning om hur dess budskap skulle tolkas.2

Till lågkyrkligheten räknas Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) som bil-
dades 1856. Denna organisation var en del av den nyevangelism som började
växa fram under 1840-talet. Nyevangelismen betonade lekmannaaktivitet och
hävdade att andlig verksamhet skulle bedrivas i enskilda sällskap och fören-
ingar, och i dess kölvatten bildades ett stort antal sällskap för bibelspridning,

1 Om väckelsen utanför Svenska kyrkan, se t.ex. Sanders, 1995.
2 En viktig väckelseledare var Carl Olof Rosenius, som stod i förgrunden vid bildandet av EFS.
För uppsalateologin kan särskilt nämnas A. F. Beckman, Lars Landgren och Martin Johansson,
samtliga biskopar i Härnösands stift. Palmqvist, 1964, s. 63 och 83, not 3–5.
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mission och diakoni.3 Sture Järpemo framhäver EFS som en naturlig utveck-
ling av väckelsen i Sverige. Valet stod mellan att bryta sig loss i en frikyrka eller
att samla sig inom kyrkan men även där ge större utrymme för lekmannakraf-
ter, och det var på det senare alternativet valet kom att falla.4 Samarbetet med
Svenska kyrkan blev inte helt friktionsfritt.5

Också ur EFS kom utbrytarorganisationer. Sällskapet Bibeltrogna vänner
bildades som en protest mot ett beslut inom EFS från 1909 om att inom sitt
bokförlag distribuera A. Kolmodins Kristendomen och den urkristna församling-
ens bibel, en skrift som ansågs ifrågasätta bibelns auktoritet i alltför hög grad.6

Bland de mer kända varianterna inom lågkyrkligheten kan man räkna læsta-
dianismen. Denna samlade sig från 1840-talet kring sin upphovsman, Lars Levi
Læstadius, och betonade starkare än andra det extatiska. Læstadius var verksam
i norra Sverige men hans lära kom att få stor genomslagskraft också i norra
Finland och Norge. Palmqvist talar i sin avhandling, som också utgör en statlig
utredning i frågan om relationen mellan kyrka och stat, om en lära med stark
samhörighet mellan stat och kyrka, trots att Kristus och tron på honom står i
centrum.7 Inom læstadianismen har också nykterheten ett starkt fäste.8

Gammalkyrkligheten utgjorde en annan huvudgrupp av den inomkyrkliga
väckelsen, och där blev schartauanismen den variant som fick störst uppmärk-
samhet. Läran byggde på de idéer teologen Henrik Schartau förde fram under
1800-talets början. Det personliga bandet till Gud betonades starkt, något som
i hög grad bidrog till en tydlig motvilja mot föreningar och föreningsliv. Inte
heller såg man positivt på de kyrkliga reformrörelserna, då man ansåg att dessa
ledde till en förytligad kristendom.9 Likaså skilde man det andliga och politiska
väldet åt, vilket fick till följd att kyrkan betraktades som politiskt neutral. Detta
utgjorde dock inget hinder för schartauanerna att som individer engagera sig
politiskt.10 Lars Gunnarsson hävdar att detta dubbla förhållningssätt till poli-
tisk neutralitet och politiskt engagemang var tämligen vanligt inom kyrkan.
Man kan om inte annat konstatera att det fanns gott om präster i den riksdags-
politiska debatten.11 Göteborgs Stifts-Tidning var schartauanismens eget organ,
som började ges ut 1861.

Gammalkyrkligheten i övrigt fick också fäste i Växjö, Skara och Lunds stift,

3 Martling, 1992, s. 39. För en diskussion om bibelsällskapens betydelse i Sverige, se Hodacs,
2003. EFS första styrelse bestod till hälften av den tämligen nybildade stadsmissionens styrelse.
Järpemo, 1977, s. 131.
4 Järpemo, 1977, s. 132.
5 Enligt Palmqvist var en viktig orsak till detta inte minst att Svenska kyrkan i allt högre grad
utvecklade sitt frivilliga kyrkliga arbete i konkurrens med EFS. Palmqvist, 1964, s. 66f. Se även
Lundqvist, 1977, s. 17 resp. 42. 
6 Palmqvist, 1964, s. 75f. Se också not 3, s. 76.
7 Palmqvist, 1964, s. 82.
8 Ekström, 1999, s. 19f. 
9 Gunnarsson, 1995, s. 51. Se också Palmqvist, 1964, s. 172 och 183.
10 Gunnarsson, 1995, s. 51f.
11 Gunnarsson, 1995, s. 52f. I Lars Gunnarssons avhandling tecknas en bild av ett flertal kyrkliga
tidningars och tidskrifters inriktning. 
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och 1919 bildades Förbundet för Evangelisk-Luthersk Tro, som en samlingsor-
ganisation för denna inriktning inom den inomkyrkliga väckelsen.12

Som en motvikt till schartauanismen kan man beteckna den västsvenska
folkkyrkligheten, inspirerad av J. H. Thomander, och senare av Peter Wiesel-
gren. Också denna betonade, liksom schartauanismen, det individuella, väckel-
sen och omvändelsen, men ställde sig betydligt positivare till både lekmanna-
verksamhet och föreningsliv, något som bland annat fick till följd att man även
i Västsverige kunde finna en separat ungdomsverksamhet.13

En tredje huvudgrupp inom den under 1800-talet alltmer splittrade
Svenska kyrkan är högkyrkligheten. Om de tidigare genomgångna inriktning-
arna framstår som mångfacetterade, gäller detta i ännu högre grad högkyrklig-
heten. Det man inom högkyrkligheten främst reagerade mot var vad man såg
som tendenser till minskad andlighet, något den liberala teologin fick klä
skott för. För att motverka detta ville man inom det högkyrkliga lägret för-
djupa intresset för bland annat liturgin och sakramenten. Detta kom också att
ge resultat så småningom, i form av större intresse för nattvardslivet och för-
nyad liturgi.14 Över huvud taget kan man säga att den högkyrkliga linjen var
mer intresserad av kyrkans inre liv än samhällsfrågor. Grunden till den hög-
kyrkliga linjen finner man främst i den lundensiska teologin.15 Den högkyrk-
liga inriktningen kom att framträda tydligt från 1910-talet, det vill säga unge-
fär samtidigt med ungkyrkligheten, vilken jag tar upp nedan. I fråga om ban-
det mellan stat och kyrka, kom man mot slutet av 1910-talet att argumentera
för en skilsmässa dem emellan, och det stod helt klart att kyrkan inte på något
sätt skulle ses som en statsfunktion.16 Fram mot 1930-talet kom en ny våg av
högkyrklighet.17

När man talar om Svenska kyrkan under denna period gäller det sålunda att
vara medveten om att det är en i högsta grad splittrad enhet. Trots detta kan
man tala om en huvudfåra inom kyrkan, och det är denna som utgör fokus i
avhandlingen.

Folkkyrkotanken
Folkkyrkligheten inom Svenska kyrkan fick stor genomslagskraft med åren,
men man skall även när det gäller denna tanke vara medveten om att det inte
varit fråga om en rak utvecklingslinje. Jan Arvid Hellström påtalar i en artikel

12 Gunnarsson, 1995, s. 51. Se också Palmqvist, 1964, s. 194. 
13 Palmqvist, 1964, s. 169–192. Se även Gunnarsson, 1995, s. 52. Riktningen återfanns främst i
Västergötland. Torkel Jansson skriver om Thomanders och Wieselgrens försök att lansera en
psalmboksversion som ett led i att försöka hålla kyrkan enad. Jansson, 1985, s. 38.
14 Martling, 1992, s. 45f. Se också Gustafsson, 1957, s. 251.
15 Ekström, 1999, s. 22. För diskussion om innehållet i den lundensiska teologin se t.ex. Gun-
narsson, 1995, s. 65–74.
16 Palmqvist, 1964, s. 198–201. 
17 Palmqvist, 1964, s. 202. Se också Ekström, 1999, s. 22. Inom denna högkyrklighet blev bland
annat Bo Giertz (1905–1998) ett ledande namn.
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från 1990 också att begreppet folkkyrka kan användas på många skilda sätt.18

Som redan nämnts var sammansättningar med ledet folk- flitigt använda under
den period som undersöks, något som dels visar att det folkliga var en viktig
strömning i tiden, dels indikerar en kamp om formuleringsprivilegiet.19

Idén om en folkkyrka, som redan från tidig början sågs som en motvikt till
begreppet statskyrka, hade uppstått redan vid 1800-talets mitt. Folkkyrkobe-
greppet uppstod i Danmark redan med grundlagen från 1849, och termen
importerades till Sverige.20 Innehållsmässigt präglades folkkyrkotanken teolo-
giskt, inte minst under de inledande åren, av Einar Billing, som utvecklade
tanken om den religiöst motiverade folkkyrkan. I denna fanns ett starkt inslag
av nationellt tänkande. Billing försvarade den då hårt kritiserade organisatio-
nen inom Svenska kyrkan med att den var mycket starkt religiöst förankrad.21

Tankarna på folkkyrkan och deras genomslag i Svenska kyrkan måste kopplas
samman med ungkyrkorörelsens idéer. 

Manfred Björkquist utgjorde den aktiva ledargestalten inom Ungkyrkorörel-
sen; en organisering som bland annat resulterade i Korstågsrörelsen, där kristna
Uppsalastudenter gav sig ut parvis under somrarna 1909–1911 för att sprida
evangeliets budskap. Det fanns med andra ord klara inslag av väckelserörelse
inom ungkyrkligheten.22

Det nationella draget hos många av de ledande ungkyrkomännen var också
uttalat. Detta representerades inte minst av J. A. Eklund, som skrev ”Fädernas
kyrka”, en psalm som kom att fungera som ett slags programförklaring för
ungkyrkorörelsen.23 Korstågsfararna hade använt parollen ”Sveriges folk – ett
Guds folk”, och denna appell fungerade som ett lösenord för hela ungkyrklig-
heten.24

Inom ungkyrkorörelsen utvecklades tanken på folkkyrkan, och det natio-
nella inslaget i denna idé var som synes starkt. Det handlade till en början
verkligen om Sveriges folk, om än i lite olika tappningar. Medan Manfred
Björkquist med sin folkkyrka avsåg nationalkyrkan, handlade det i Eklunds

18 Hellström, 1990, s. 113f. När Gunnarsson sammanfattar folkkyrkotankens huvudinnehåll är
det utifrån en syn att kyrkan skulle omfatta alla människor, oavsett tro, men det är en betydligt
senare tanke än från folkkyrkotankens tidiga år. Gunnarsson, 1995, s. 43.
19 Detta diskuteras mer ingående i kapitel 6.
20 Se t.ex. Kjöllerström, 1961, s. 186 och Palmqvist, 1964, s. 96. 
21 Palmqvist, 1964, s. 102f. 
22 Den allmänna effekten av dessa studentkorståg skall inte överdrivas, men de kom att bli bety-
delsefulla för deltagarna själva. Se Thunberg, 2000, s. 15. I en annan tradition befinner sig
Hilding Pleijel när han påtalar hur dessa korståg åstadkom ”en atmosfärförändring i hela det
andliga klimatet i Sverige”. Pleijel, 1937, s. 27. För närmare redogörelse för korstågen, se t.ex.
Tergel, 1969, s. 233–236. Det gjordes också korståg efter 1911, men i betydligt mindre skala. Se
t.ex. Nystedt, 1936, passim. 
23 Psalmen skrevs 1909 och den första versen lyder: ”Fädernas kyrka i Sveriges land. Kärast bland
samfund på jorden! Vida hon famnar från strand till strand. Fast är hon grundad av Herrens
hand. Byggd till hans tempel i Norden”. I den nya psalmboken finns denna psalm inte med, men
hade förr ordningsnummer 169. (Se 1937 års svenska psalmbok.)
24 När tidskriften Vår lösen började ges ut kom också devisen ”Sveriges folk – ett Guds folk” att
stå med på tidningens titelsida. Om detta beslut, se Thunberg, 2000, s. 21. Uttrycket hade
Björkquist myntat vid ett tal i Uppsala 1908. Tergel, 1969, s. 144f.
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tappning mer om sockenkyrkan och den lokala församlingen.25 Här kom Nat-
han Söderbloms ekumeniska arbete att delvis innebära en motvikt, samtidigt
som han stod ungkyrkligheten nära.26 Det fanns även andra inslag i folkkyrko-
tanken, som knöt närmare an till det folk man ville skulle engagera sig i kyrkan,
det vill säga församlingen.

Församlingsrörelsen växte fram från 1890-talet. Ett tidigt initiativ togs i
Gävle 1892 av dåvarande kyrkoherden Nils Lövgren, då ”Gävle församlings
frivilliga diakoniverksamhet” bildades.27 Verksamheten utvecklades inom en
rad olika områden, och liknande initiativ togs också i andra stift, som Härnö-
sands och Västerås. Grundidén byggde på ett aktivare deltagande från lek-
mannahåll, men enligt Aldén är det svårt att tala om en organiserad rörelse.28

Vilken genomslagskraft dessa idéer fick och vad de resulterade i skall dock
beskrivas närmare i detta arbete. Här räcker det att så länge konstatera att
församlingsrörelsen blev en väsentlig del av folkkyrkotanken. 

1903 bildades ASP (Allmänna Svenska Prästföreningen), som ett uttryck
för behovet att stärka sammanhållningen mellan prästerna och att tillvarata
deras intressen. Också ASP gav ut en egen tidning, Svensk kyrkotidning, som
fungerade som facktidning.29 Inom ASP intresserade man sig särskilt för ung-
domsverksamheten i kyrkan. När Diakonistyrelsen bildades 1910, som ett
centralorgan för det frivilliga församlingsarbetet, tog den över ansvaret för
ungdomsarbetet och 1943 bildades Riksförbundet Kyrklig Ungdom. 

Som en delvis egen enhet framstår Broderskapsrörelsen, som 1929 bildade
ett eget förbund. Det egentliga namnet är Sveriges Kristna Socialdemokraters
Förbund, och organisationen bildades, som namnet antyder, inom det social-
demokratiska partiet.30 Också Broderskapsrörelsen höll sig med en egen tid-

25 Tergel, 1969, s. 245. J. A. Eklund var starkt engagerad i församlingsrörelsen, något som färgade
av sig på hans syn på begreppet folkkyrka. Kyrkobyggnaden är i sig också en del av ett upplevt
kulturellt nationalistiskt arv, något som påtalas av Bäckström & Bromander, 1995, s. 101.
26 Söderblom installerades som professor i Uppsala 1901, en händelse som enligt Hilding Pleijel
utgjorde ett startskott för en nytändning för Uppsalas teologistudenter. Pleijel, 1937, s. 14. En
liknande bedömning gjorde Olle Nystedt, själv engagerad i ungkyrkorörelsen. Han betecknade
Söderbloms tal vid sin professorsinstallation som ”en frisk och frimodig fanfar”. Nystedt, 1936,
s. 24. 
27 Aldén, 1989, s. 18. För arbetet i Gävle, se också s. 61–67. Nils Lövgren blev sedermera biskop
i Västerås stift. 
28 Aldén, 1989, s. 19. Som en av församlingsrörelsens rötter kan man betrakta den diskussion
som fördes allt intensivare i Svenska kyrkan under 1880-talet, och som gällde behovet av en
församlingsdiakoni, vilken skulle kunna fungera som hjälptropp för församlingarnas kyrkoråd
med t.ex. förbön och sjukbesök. Se Martling, 1971, s. 94–97. 
29 Brilioth, 1946, s. 434.
30 Organisationen har sina rötter i Örebro, och komminister Bertil Mogård kom att fungera som
förbundsordförande 1929–1954. Medlemmarna hämtades från både frikyrka och statskyrka. In-
itiativet till föreningen togs av en verkstadsarbetare vid namn Emil Ståhlberg, som bildade en
förening för kristna socialdemokrater, vilken fick namnet Örebro Kristna Socialdemokratiska
grupp. Den allmänna uppfattningen har varit att Bertil Mogård skulle ha varit den drivande
kraften i bildandet av Broderskapsrörelsen, men dessa uppgifter tillbakavisas av Harald Lund-
berg, som visar att Mogård inte blev medlem i organisationen förrän 1929. Lundberg, 1997,
s.41. Jfr. med uppgifter från NE och Palmqvist, 1964, s. 149f.



52

ning, Broderskap, vilken började ges ut 1928.31 Lars Gunnarsson hänför Bro-
derskapsrörelsen till den idealistiska teologiströmningen, för att skilja den från
den traditionella och Lundateologin.32 Det går dock att diskutera vad som var
det primära för organisationen, om det var att sprida ett kristet budskap inom
arbetarrörelsen, eller om man i sin övertygelse om socialdemokratins värde ville
bryta ned motståndet mot arbetar- och fackföreningsrörelsen hos kristna grup-
per.33 I detta sammanhang utgör Broderskapsrörelsen en intressant parallell i
jämförelse med IOGT:s utveckling, där begreppet broderskap kom att få stor
betydelse, något som jag återkommer till i den empiriska genomgången.34

Svenska kyrkans organisation
För att ge en bild av funktionerna inom Svenska kyrkan under den period jag
undersöker vill jag här ge en kort sammanfattning av kyrkans organisatoriska
uppbyggnad under perioden 1880–1945.

1863 inrättades kyrkomötet, som en ersättning för prästeståndet i den fyr-
ståndsriksdag som då var i färd att upplösas, och det första kyrkomötet hölls
1868. Ursprungligen skulle mötet hållas vart femte år och ”å dag och ort, som
Konungen utsätter, Konungen dock obetaget att mötet oftare sammankallas”.35

Mötesdeltagarnas antal var bestämt till 60, hälften präster, hälften lekmän, och
med alla stiftsbiskopar som självskrivna ledamöter. Kyrkomötet behöll sin veto-
rätt i kyrkolagsfrågor under hela perioden, men till stor del handlade deltagan-
det i kyrkolagstiftningen om att ta ställning till redan fattade riksdagsbeslut.36

Ärkebiskopen fungerade som ordförande vid kyrkomötet och kan betraktas
som ordförande också för kyrkans organisation i övrigt.37 Vad gäller formell
myndighet var ärkebiskopen i relation till stiftsbiskoparna dock att betrakta som
den främste bland jämlikar. Stiften blev under den aktuella perioden 13 till
antalet, efter att Luleå blivit eget stift 1904 (skilt från Härnösands stift), Växjö
och Kalmar stift slagits samman och Stockholms stift bildats 1942, genom en
utbrytning ur Uppsala och Strängnäs stift.38 För varje stift ansvarade biskopen

31 Lundberg, 1997, s. 41.
32 I denna uppdelning har Gunnarsson inspirerats av Aulén. Se Gunnarsson, 1995, s. 41.
33 Lundberg hävdar att det var den socialdemokratiska övertygelsen som var viktigast inom Bro-
derskapsrörelsen. Lundberg, 1997, s. 47. Samtidigt hävdar Lundberg att motståndet mot organi-
sationen var starkast i de politiska lägren. Lundberg, 1997, s. 49.
34 Här kan också tilläggas att nykterheten varit en viktig fråga för Broderskapsrörelsen. För en
fördjupning i detta, se Lundberg, 1988, s. 160–183. Broderskapsrörelsen skall inte förväxlas med
Kyrkobröderna, Svenska Kyrkans Lekmannaförbund, som bildades 1918 som en organisation för
mansarbetet i kyrkan. Om denna organisation se Martling, 1992, s. 134. Se också Tegborg, 1990,
s. 42. Denna organisation återkommer jag till i resonemanget om synen på män och kvinnor i
kyrkan.
35 Kongl. förordningen om allmänt kyrkomöte den 16 november 1863, §1.
36 Brilioth, 1946, s. 395f.
37 Det mesta av den organisation som här tas upp fungerar likadant idag.
38 Till de 13 stiften kan läggas det kungliga hovkonsistoriet, vilket fungerar som domkapitlet i de
andra stiften. Hovkonsistoriet är dock ett icke-territoriellt stift. Martling, 1992, s. 173.
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och fungerade inom denna enhet som andlig ledare, där han bland annat hade
rollen som prästernas förman och själasörjare. Som stiftsstyrelse, och med stark
koppling till utbildningsväsendet, verkade domkapitlet, där biskopen var själv-
skriven ordförande och domprosten vice ordförande.39

Biskopen var också ordförande vid de prästmöten varje stift höll med cirka sex
års mellanrum. Till dessa möten samlades information in från varje socken-
präst, varefter biskopen avgav en ämbetsberättelse där tillståndet i stiftet be-
skrevs. Mötena skall främst ses som ett sammanhållande kitt för stiftet och dess
präster. Tidigare var prästmötena det enda kontinuerliga i den vägen, men i
samband med den framväxande församlingsrörelsen, men också som en följd
av ett ökat behov av självständighet inom kyrkan, växte stiftsmöten och stiftsråd
fram under 1900-talets två första decennier. Trots att mötena inte blev legalise-
rade inom kyrkan, utan fortsatte att vara fria möten, blev de snabbt något av en
institution, utom i Göteborg, där gammalkyrklighetens inverkan kom att
bromsa utvecklingen av stiftsmöten.40

Stiften indelades i kontrakt, där kontraktsprosten var biskopens särskilde för-
troendeman. Mot slutet av undersökningsperioden blev kontrakten mer själv-
ständiga enheter, och man bildade kontraktsråd, kontraktsungdomsråd och sär-
skilda kontraktsdagar.41

På lokalplanet utgjorde socknen den basala geografiska indelningen, inom
vilken församlingen levde.42 I församlingen blev kyrkostämman beslutande or-
gan efter att 1862 års kommunalförfattningar skilt borgerlig och kyrklig kom-
mun åt. Kyrkostämman valde kyrkoråd och skolråd. Med 1930 års lag om för-
samlingsstyre inrättades kyrkofullmäktige i församlingar över 5000 invånare, dit
valet skedde genom proportionella val.43

Genomgången ovan är en presentation av hur Svenska kyrkan organiserades
under den aktuella perioden. När det gäller kyrkans funktioner i övrigt finns
ytterligare några organ som har betydelse för denna avhandling.

Diakonistyrelsen inrättades 1910, och dess uppgift kunde i korthet sägas vara
att fungera som ett centralråd för församlingsarbetet. Diakonistyrelsen hölls
åtskild från den övriga diakoniverksamheten, det vill säga utbildningen av dia-
konissor och diakoner inom kyrkan. Diakoniarbetet har mycket gamla anor

39 1936 genomfördes en ny domkapitelförordning där sammansättningen förändrades till sex
ledamöter, biskop, domprost, vald präst och tre lekmän. Ansvaret för skolfrågor försvann först
1958, efter att skolväsendet blivit ett ansvarsområde bara för den borgerliga kommunen. Brilioth,
1946, s. 351–353. Domkapitlen fungerar fortfarande idag som stiftsstyrelser. Martling, 1992, s.
178.
40 För en fördjupning om stiftsmötenas framväxt, se Aldén, 1989.
41 Brilioth, 1946, s. 367–370.
42 När 1862 års kommunalförfattningar infördes upplöstes socknen som lokal borgerlig och
kyrklig enhet. Den tidigare sockenstämman delades då i en borgerlig kommunalstämma och en
kyrkostämma för den kyrkliga församlingen.
43 Brilioth, 1946, s. 140–143. Sedermera ändrades lagen så att systemet med kyrkofullmäktige
infördes i församlingar med mer än 1500 invånare. Brilioth är i sin framställning kritisk till den
indelning som skett och framhäver motsättningen mellan den politiska styrningen av kyrkofull-
mäktige, och det han ser som kärnan i kyrkoförsamlingen, en grupp människor samlade runt sin
kyrka och präst. 
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inom kyrkan, men i dess moderna form kom den till Sverige 1851, när den
första diakonissanstalten öppnade i Stockholm, på Kungsholmen. 1864 flyt-
tade man till Erstaberget och Ersta diakonissanstalt bildades. Den andra diako-
nissanstalten utgjordes av Samariterhemmet i Uppsala, vilket utvecklades till en
diakonissanstalt under 1890-talet.44 I diakonissutbildningen kom ett viktigt
inslag att vara sjukvårdsutbildningen. Det uppstod också ett behov av manliga
diakoner och 1898 bildades Svenska Diakonsällskapet, till en början placerat i
Gävle genom Nils Lövgrens försorg, men från 1905 flyttat till Stora Sköndal
utanför Stockholm. 

Missionsverksamheten bedrevs under lång tid av enskilda sällskap innan den
inordnades under Svenska kyrkan.45 1874 tillsattes en interimstyrelse och 1878
blev stadgarna klara för Svenska kyrkans missionsverksamhet. Missionen kom
på så vis att organisatoriskt höra samman med Svenska kyrkan på ett tydligare
sätt än diakonin, som behöll ett friare band till den kyrkliga organisationen.46

Biskopsmötet växte fram under 1900-talet och fungerade som ett gemen-
samt samrådsorgan.47 Mötet fortsatte att fungera som en del av den frivilliga
verksamheten under hela undersökningsperioden, men från 1932 kom Kungl.
Maj:t att remittera frågor till ärkebiskopen, i vilka han i samråd med de andra
biskoparna skulle yttra sig. Genom detta förfaringssätt gavs ett slags officiellt
erkännande både av biskopsmötets existens och behovet av ett sådant möte.48

Med denna genomgång har förhoppningsvis bilden av splittringen inom
Svenska kyrkan och dess organisatoriska mångsidighet klarnat. Eftersom av-
handlingen har två huvudaktörer skall också mönstren för den andra organisa-
tionen ritas upp.

IOGT – en del av nykterhetsrörelsen
IOGT kom till Sverige som en av de första helabsolutistiska nykterhetsorgani-
sationerna. Den blev också den största och mest framgångsrika, men det hin-
drar inte att det inom organisationen förekom en hel del meningsskiljaktighe-
ter, och ser man till den moderna, absolutistiska nykterhetsrörelsen som helhet,

44 Brilioth, 1946, s. 415–418; Martling, 1992, s. 107.
45 Så bildades Svenska missionssällskapet 1835. Om detta, se Sundkler, 1937.
46 Under en period samordnades missionsverksamheten med kyrkans sjömansvård, men när sjö-
mansvården expanderade kraftigt under början av 1900-talet kom behovet av en egen organisa-
tion att bli allt tydligare, och 1933 bildades Svenska kyrkans sjömansvårdstyrelse som egen orga-
nisation. 1975 ändrades namnet till Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), och från 1989 tillföll
hela ansvaret för kyrkans verksamhet för svenskar i utlandet denna organisation. Martling, 1992,
s. 103.
47 Det första biskopsmötet sammankallades dock av Konungen 1898, men från 1919 träffades
biskoparna årligen och på eget initiativ. Martling, 1992, s. 103.
48 Brilioth, 1946, s. 375. Den kyrkliga verksamheten delas upp i frivillig och s.k. legal verksam-
het, där den legala verksamheten betecknar den som är i lag och författning reglerad. Den frivil-
liga verksamheten är således inte illegal, utan bygger på frivillig grund. För en fördjupning i
frågan om legalt – frivilligt, se Kyhlberg, 1937, s. 145f.
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kan man liksom i fallet med Svenska kyrkan tala om en splittring. För att ge en
bild av denna får också andra organisationer än de med sitt ursprung i IOGT
komma med i denna genomgång. Här skall också utvecklingslinjerna dras efter
1920, det vill säga när man hade passerat den period då nykterhetsrörelsen stod
som starkast, åtminstone ifråga om antalet medlemmar.

Tidiga nykterhetssträvanden
Nykterhetsrörelsens rötter i Sverige går betydligt längre tillbaka i tiden än
1879, när den första IOGT-logen bildades. Under 1830-talet agiterades flitigt
ute i landet för nykterheten, och 1837 bildades Svenska nykterhetssällskapet
som en centralorganisation för de många föreningar som bildades ute i lan-
det.49 I styrelsen satt ledande män i landet. Prästen Peter Wieselgren blev känd
som den store rikstalaren i dessa tidiga sammanhang, och som redan nämnts
kom många präster att få framskjutna positioner i de lokala föreningarna.50

Inom Svenska nykterhetssällskapet arbetade man med måttligheten som grund,
det var brännsvinsdraken som sågs som ett hot mot landets fortbestånd, medan
öl- och i synnerhet vinkonsumtionen höll sig på en jämförelsevis blygsam
nivå.51 Med 1850-talets lagstiftning om förbud mot husbehovsbränning hade
man uppfyllt ett viktigt mål, och verksamheten inom sällskapet avstannade.52

En explosionsartad utveckling
Under 1870-talet kom en ny våg av nykterhetsorganisering, och nu var mottot
helnykterhet istället för den moderata linje man inom det äldre sällskapet hållit
fast vid. Denna skillnad gav upphov till en hel del diskussioner, något som visas
senare i avhandlingen, men det fanns också skillnader i sättet att organisera sig
och med vilka man lierade sig. Medan det i nykterhetssällskapet räckte att
skriva sitt namn på en lista för att visa sitt stöd för det budskap man i sällskapet
ville sprida, ställdes det i de nya organisationerna andra krav på aktivitet och
engagemang. Det var, som Berndt Gustafsson uttryckt det, skillnad mellan att
ingå en förening, det vill säga att sluta en överenskommelse, och att gå in i en
förening.53

49 Johansson, 1947, s. 29; Jansson, 1985, s. 143f; Båtefalk, 2000, s. 305f. En fördjupad genom-
gång av Svenska nykterhetssällskapets organisation gör Båtefalk i kap. 6.3.
50 Så satt August von Hartmansdorff som ordförande under en följd av år. Bland stiftarna kan
nämnas generalen greve Franc-Sparre och kemisten Jöns Jacob Berzelius. Inte minst intressant är
att se på hedersledamöterna, där man med all säkerhet var mest stolt över kronprinsen Oskars
namn. Dessutom stod kungen Karl XIV Johan som sällskapets beskyddare. För en diskussion om
sällskapets sociala sammansättning, se Båtefalk, 2000, kap. 6.4.
51 Jansson, 1982, 106f; Båtefalk, 2000, s. 222f
52 Båtefalk, 2000, s. 306. Båtefalk konstaterar dock att man vid 1880-talet tog nya tag med
nykterhetsarbetet, men att det då skedde i konkurrens med andra, och skulle det visa sig, mer
framgångsrika nykterhetsorganisationer.
53 Gustafsson, 1964, s. 157f. Om denna organisatoriska skillnad för Torkel Jansson ett fördjupat
resonemang i sin bok om associationsväsendet under 1800-talet. Jansson, 1985, se särskilt kap.
3.3.5. Se också Båtefalk, 2000, s. 313–316.
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Medan man inom Svenska nykterhetssällskapet hade sitt starkaste stöd bland
de ledande skikten i samhället, kom den nya nykterhetsorganisationen att vara
en del av ett lägre samhällsskikt, och inte minst frikyrkornas folk engagerade sig
i den nya nykterheten. Starkast band till väckelsen hade de så kallade Hoppets
härföreningarna, inom vilka väckelsepredikanterna också fungerade som nyk-
terhetstalare. De tillhörde de tidigaste inslagen i den moderna nykterhetsrörel-
sen och började bildas under 1870-talet.54 Även om de nya nykterhetsorganisa-
tionerna inte hämtade sina ledare från de översta skikten i samhället, var det
heller inte de fattigaste som kom att inneha de ledande positionerna.55

Till den nya nykterhetsrörelsen hörde också IOGT (International Order of
Good Templars), och den första godtemplarlogen bildades 5 november 1879 i
Göteborg. IOGT:s ursprung var amerikanskt, och 1851 ses som organisatio-
nens tillkomstår.56 Grundaren av den första logen, nr 1 Klippan, var Olof Berg-
ström, vilken hade stött på IOGT:s verksamhet och idéer i USA. Det var dock
en splittrad organisation som kom till Sverige. 1876 hade organisationen delats
i två grenar, den engelska, malinska och den amerikanska, hickmanska, efter
sina respektive ledare. I USA hade frågan om färgades rätt att vara med i lo-
gerna varit en stridsfråga redan från 1860-talet. Överste Hickmans lösning på
problemet var att de färgade skulle få bilda en egen orden. För Joseph Malin var
detta en omöjlig tanke, alla skulle vara välkomna i orden, oavsett hudfärg.
Frågan om hudfärg blev också diskuterad i Sverige, men kanske viktigare var
diskussionen om religiös neutralitet, där den neutrala hållningen förfäktades
inom den malinska grenen.57 Diskussionerna mellan hickmaniter och maliniter
i Sverige var tämligen hetsiga och man hade varsin tidning, Reformatorn och
Svenska Goodtemplar, där man bland annat med viss entusiasm kunde notera
varandras motgångar.58

1887 slogs de två grenarna samman vid det internationella storlogemötet i
USA, varefter sammanslagningen genomfördes också i Sverige, och Edvard
Wavrinsky blev chef. Frågan om religiös neutralitet var fortfarande ett bränn-
bart diskussionsämne, och inställningen i denna fråga bidrog sannolikt till att
NGTO (Nationalgodtemplarlogen) bildades 1887, som en utbrytargrupp från
IOGT. Dessutom fanns personliga motsättningar, där många ansåg att Wavrin-
sky utgjorde en politiskt alltför radikal ledare.59 Också NGTO höll sig med en
egen tidning, National-Kuriren, grundad 1893.

54 Johansson, 1980, s. 29.
55 Inte minst IOGT kom att domineras av män i lägre medelklass. Jansson, 1982; Rydbeck,
1995.
56 Uppgifterna om IOGT:s ursprung varierar. Så skriver Berndt Gustafsson att IOGT utgjorde en
utbrytargrupp ur en nykterhetsorganisation med namnet The Knights of Jericho, vilken i sin tur
skulle vara en efterbildning av frimurarorden. Gustafsson hävdar att 1852 skall ses som startår för
organisationen. Gustafsson, 1975, s. 6.
57 Lindgren, 2001, s. 16–18.
58 Johansson, 1947, s. 35. För utförligare diskussion om tidningarna se kap. 4. Båtefalk upp-
märksammar att de svenska stridigheterna mellan de två grenarna mer skall uppfattas som en
kamp om makten och styrningen av rörelsen i landet. Båtefalk, 2000, s 374, not 45.
59 Johansson, 1980, s. 30. Olika uppgifter om årtal för NGTO:s grundande lämnas av Johansson
(1888) och Lindgren (1887). Se Johansson, 1980, s. 30 och Lindgren, 2001, s. 18.
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Den religiösa frågan fortsatte att diskuteras inom IOGT, och 1908 blev man
en religiöst neutral organisation efter att det religiösa inslaget under många år
varit mycket nedtonat.60

Det fanns flera andra organisationer, med nykterheten gemensam, men med
behov av att markera egna ståndpunkter i vissa frågor. 1873 började, också i
USA, den verksamhet som 1883 skulle organiseras i World Women’s Christian
Temperance Organisation, WCTO. Som framgår av namnet var det en nykter-
hetsorganisation av och för kvinnor. Med denna kunde man kombinera en
kamp för både nykterhet och kvinnors jämställdhet.61 Organisationen kom till
Sverige i form av lokala föreningar, där de flesta dock hade en kort verksamhets-
tid, och först 1901 bildades riksorganisationen Vita Bandet, som blev den
svenska motsvarigheten till WCTO.62

Blåbandsrörelsen betonade det kristna arvet på ett annat sätt än vad som blev
fallet inom IOGT. Också denna rörelse uppstod i USA, närmare bestämt i
Pittsburgh 1874.63 Rörelsen anlände till Sverige via England, dit den hade
kommit 1878. Oskar Eklund, en av de ledande inom IOGT, kom i kontakt
med rörelsen 1882, och verkade vid hemkomsten till Sverige för organisatio-
nens spridning. Denna blev framgångsrik, och 1885 bildades en riksorganisa-
tion, SBF (Sveriges blåbandsförening).64 Inom SBF fanns det i en helt annan
utsträckning medlemmar från samhällets högre skikt. Dessutom var bandet till
de frikyrkliga starkare än inom IOGT.65 Blåbandsrörelsens tidning hette Blå
Bandet och började ges ut 1883. Till en början var organet en månadsskrift,
varefter den utvecklades till att ges ut varje vecka.66

TO (Templarorden) var ytterligare en av de många nykterhetsorganisationer
som uppstod i USA. I detta fall skedde det i New York 1883, och redan året
efter grundade Adolph Persson templet 1 Emanuel i Göteborg. Till skillnad
från IOGT var verksamheten i TO utan hemligheter och lösenord, men vikti-

60 För en noggrann genomgång av den s.k. religiösa frågan inom IOGT, se Johansson, 1947, s.
56–66. Johansson konstaterar också att den religiösa försvagningen inom IOGT hade nära sam-
band med den ökade sekulariseringen i Sverige. I Edvard Rodhes skrift, Kyrkan och nykterhetsrö-
relsen, från 1915 ägnas också mycken uppmärksamhet åt denna fråga, men då diskuterad ur ett
mer prästerligt perspektiv. Den diskussion om problematiken i relationen mellan Svenska kyrkan
och IOGT som Rodhe för i sin skrift, återkommer jag till i kapitlet om nykterhetsfrågan.
61 Elgham, 1965, s. 13f och Mattingly, 1998, passim. Mattingly framhåller i sin bok om WCTO
organisationens framgångsrika skapande av ett nätverk för kvinnor. Inom WCTO var det främst
medelålders och äldre kvinnor som engagerade sig, medan de yngre kom att stå utanför. Mat-
tingly, 1998, s. 163–177. Kerstin Thörn lägger i en artikel om Vita Bandet istället tonvikten vid
det filantropiska arbetet. Thörn, 2001.
62 Elgham, 1965, s. 13–18.
63 Organisationens grundare hette Francis Murphy. Lindgren, 2001, s. 18. Berndt Gustafsson
hävdar att rörelsen grundades 1877. Gustafsson, 1975, s. 7.
64 Lindgren, 2001, s. 19. Enligt Hilding Johansson bildades organisationen 1886. Johansson,
1980, s. 30. 
65 Så ger t.ex. Torkel Jansson exempel på hur den lokala Blåbandsföreningen styrdes av en av
ortens ledande familjer i den bygd han undersökt. Jansson, 1982, s. 38, 142f och 258. Edvard
Rodhe har också beskrivit hur 1700-talets väckelsebetonade nykterhetsorganisation levde vidare i
Blåbandsrörelsen. Rodhe, 1915, s. 34. 
66 Bergman, 1913, s. 225 och 229.
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gast var förmodligen den försäkringsverksamhet man bedrev, där medlem-
marna också deltog i en livförsäkringskassa. Vid sjukdom, olycksfall eller döds-
fall betalades pengar ut från denna gemensamma kassa. Detta försäkringssys-
tem kom att tas efter av både IOGT och NGTO. Också inom TO höll man sig
med en egen tidning, Templaren, som började ges ut 1886.67

Ytterligare utbrytningar från IOGT kom att göras på grund av religiösa frå-
gor. 1896 bildades NOV (Nykterhetsorden Verdandi), efter att en loge i Stock-
holm blivit suspenderad av storlogen. Orsaken till detta var att man i den
lokala logen godkänt en medlem som svarat nej på frågan om han trodde på en
allsmäktig Gud.68 Verdandi kom snabbt att bli arbetarrörelsens ”egen” nykter-
hetsorganisation, och var politiskt betydligt radikalare än de andra organisatio-
nerna. Även inom NOV gav man ut en egen tidning, Verdandisten, från 1897.

Intrycket under dessa tidiga år är sålunda splittrat. Det fanns i princip en
nykterhetsorganisation för alla smaker. Eftersom IOGT har huvudrollen i
denna avhandling, skall här också ges en mer utförlig bild av hur denna fören-
ing var organiserad.

En välstrukturerad organisation
I IOGT:s ideologi ingick en tydlig individualism, parad med stark kollektivism.
Flera forskare har uppmärksammat hur man inom IOGT såg på individen som
ansvarig för sitt eget beteende; ett synsätt som kombinerades med ett kollektivt
tänkande där tron på en möjlig samhällsförbättring var ett tydligt inslag.69 Det
går att se spår av detta också i organisationens uppbyggnad. Man kan utan
omsvep säga att IOGT:s organisation var ett mycket väloljat maskineri. Kon-
trollen över medlemmarna får ses som en viktig del av organisationens struktur.
Inför varje årsmöte i storlogen, det vill säga organisationen på riksnivå, rappor-
terade den lokala logen sin verksamhet och medlemsutveckling till sin distrikts-
loge, vilken i sin tur rapporterade vidare till storlogen. 1906 infördes kretslo-
gerna som en mellanstation mellan lokala loger och distriktsnivån. Vid läsning
av årsmöteshandlingarna framkommer att dessa kretsloger kom att fungera
som något av ett bihang till organisationen i övrigt.70 I årsmöteshandlingarna
från storlogen gavs därefter en sammanfattning av läget i landet genom OT:s,
det vill säga ordenstemplar, ordförande i storlogens verksamhetsberättelse.

På det lokala planet fanns också en strikt uppdelning av uppdrag och poster

67 Lindgren, 2001, s. 19.
68 Lindgren, 2001, s. 19; Johansson, 1954, s. 27.
69 Hilding Johansson sammanfattar idégodset inom IOGT i sin avhandling. Johansson, 1947J, s.
517. Det individuella ansvaret tillsammans med skötsamheten som både ett individuellt och
kollektivt ideal har analyserats av både Ronny Ambjörnsson och Kerstin Rydbeck. Ambjörnsson,
1988; Rydbeck, 1995, särskilt kap5.
70 Val av representanter till både kretsloger och distriktsloger skedde också på lokal nivå, istället
för i trappstegsform. Johansson, 1947, s. 41. Jämför man med Svenska kyrkans organisation kan
man se att de är tämligen lika. Socknen/församlingen motsvaras av logen inom IOGT, kontraktet
har likheter med kretslogen, stiftet skulle då motsvara distriktslogen och kyrkomötet vara det-
samma som storlogen. 
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som kunde beträdas. Den tidiga verksamheten i logerna kännetecknades av en
mängd ritualer. Dessa fasta ritualer kom att möta kritik och under 1920-talet
förenklades ceremonierna betydligt.71 Förutom de fasta tjänstemannaposterna
kunde man också väljas in i fasta kommittéer, som finans-, logerums-, besöks-
och sjukvårdskommittéer.72 Dessutom fanns en rad kommittéer av mer tillfäl-
liga slag, såsom festkommittéer och kaffekommittéer.73

1906 bildades ett eget ungdomsförbund inom IOGT, SGU (Sveriges God-
templares Ungdomsförbund). Redan från det att IOGT introducerades i
Sverige hade man bedrivit barn- och ungdomsverksamhet, men då initierad av
vuxna för barn. Barn- och ungdomsverksamheten har uppmärksammats av
Kerstin Rydbeck, som visat att den i hög grad liknade skolverksamheten och
hade ett starkt fostrande syfte.74 SGU var däremot en fristående organisation
inom IOGT och kom att fungera delvis som plantskola för nya ledare inom
IOGT. Inom SGU gavs också en tidning ut, Unga Tankar, vars första nummer
gavs ut 1905. 

Den rikliga verksamhet som bedrevs inom IOGT kommer att uppmärksam-
mas senare i avhandlingen, och det finns anledning att återvända till både orga-
nisationens barn- och ungdomsverksamhet och aktiviteterna inom SGU. Detta
kapitel skall dock avslutas med en genomgång av utvecklingen efter 1920, då
situationen förändrades högst avsevärt för IOGT.

Visionen möter verkligheten – tiden efter 1920
Medlemsmässigt var IOGT störst redan före 1920. 1910 hade man närmare
160 000 medlemmar, varefter siffrorna sjönk fram till 1920, då antalet med-
lemmar uppgick till knappt 128 000. Under åren 1921–1923 ökade dock med-
lemsantalet igen till drygt 136 000, för att sedan åter sjunka.75

Att medlemsantalet ökade under tre år får tillskrivas den debatt och kamp
för alkoholförbud som kom att föras intensivt under dessa år. 1919 fick Sverige
allmän och lika rösträtt. IOGT tog inte förrän 1918 officiellt ställning för den
allmänna rösträtten, men det hade redan tidigare funnits ett starkt engagemang
bland många inom organisationen för frågan.76 En inte oväsentlig del i detta
engagemang var tanken att man med kvinnornas rösträtt skulle vinna frågan
om ett alkoholförbud.77 Via nykterhetsgruppen i riksdagen lämnades 1922 en
motion om folkomröstning i förbudsfrågan, ett förslag som godtogs av riksda-
gen, vilken beslutade att en konsultativ omröstning skulle hållas samma år.78

71 Hellspong, 1991, s. 68. 
72 Andersson, 1994, s. 116. 
73 Hellspong, 1991, s. 59.
74 Rydbeck, 1991; Rydbeck, 1995, s. 19–22.
75 För mer exakta medlemssiffror, se Johansson, 1947, s. 37f.
76 Johansson, 1947, s. 528; Lundkvist, 1974, s. 356; Hübinette, 1999, s. 20.
77 Qvist, 1978, s. 128–130; Frånberg, 1983a, s. 139. 
78 Riksdagen hade tidigare genomfört en grundlagsändring som gjorde det möjligt att folkom-
rösta. Johansson, 1947, s. 231.
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Resultatet av omröstningen blev negativt för IOGT:s och nykterhetsrörelsens
del. Inget förbud infördes efter att nejsidan (vilket i detta sammanhang betydde
nej till alkoholförbudet) vunnit med 51% av rösterna mot 49% för jasidan.
Totalt röstade 55% av de röstberättigade.79

Med förlusten i folkomröstningen blev det viktigt att finna nya mål för
IOGT, vilket Hilding Johansson tidigare har poängterat. Den periodindelning
han gjorde 1947 av IOGT:s idémässiga utveckling står sig väl fortfarande. Den
tidiga verksamheten under 1880-talet handlade till största delen om räddnings-
arbete, medan man mellan 1900 och 1925 kan sägas ha bedrivit arbetet främst
inom nykterhetspolitiken. Efter denna kom en period av omprövning och del-
vis kris, där blev tydligt att man inte längre kunde locka lika många medlem-
mar. Från 1932, då nya programförslag för organisationen lades fram, räknar
Johansson med ytterligare en ny period, där verksamheten breddades och bro-
derskapstanken kom att stå mer i förgrunden.80 1941 framlades ytterligare en
programförklaring för IOGT i Sverige, vilken innebar ytterligare breddning av
inriktningen inom organisationen. Hilding Johansson uppmärksammade även
detta och tolkade programdeklarationen som ett försök att överbrygga klyftan
mellan det internationella programmet och den verklighet man såg i IOGT:s
verksamhet i Sverige.81

De utvecklingslinjer som här skissats för IOGT och Svenska kyrkan ger en
bild av två organisationer som båda genomgick tydliga förändringar under den
aktuella perioden. Min utgångspunkt är, som redan nämnts, att dessa föränd-
ringar kan analyseras och förklaras genom att undersöka organisationernas del-
tagande i offentligheten, och det har blivit dags att ta det första steget i det
arbetet.

79 Johansson, 1947, s. 231. Av kvinnorna som röstade var 59% för förbudet.
80 För en kort sammanfattning se Johansson 1947, s. 517f. 
81 Johansson, 1947, s. 89–110. 
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KAPITEL 4

I offentlighetens ljus 

I detta kapitel prövas hur väl Svenska kyrkans och IOGT:s agerande i offentlig-
heten kan passas in i de offentlighetsmodeller jag arbetat fram. Kapitlets grund-
struktur är tredelad, där jag först går igenom IOGT:s formering i offentlighe-
ten, varefter Svenska kyrkan analyseras på samma sätt. Avslutningsvis diskute-
ras resultaten utifrån frågan om modellernas användbarhet.

Vad gäller källmaterialet utgörs stommen i denna undersökning av Allmänna
kyrkliga mötets handlingar mellan åren 1908 och 1945, IOGT:s årsmötes-
handlingar samt tidningar utgivna av de båda organisationerna. Några lokala
loger kommer också till tals för att illustrera mötesverksamhetens innehåll.

Om avhandlingen som helhet har liknats vid ett skådespel kan man säga att
denna del utgör själva agerandet på scenen, medan nästa del, vilken berör of-
fentligheten och samhället, kan sägas analysera publikens och kritikernas gen-
svar och hur detta gensvar påverkar aktörerna.

IOGT:s möten som arena för det offentliga samtalet
Få organisationer har givit sina möten sådan dignitet som just IOGT. I föregå-
ende kapitel nämndes de ceremoniel som under tidiga år var en viktig del i
mötesverksamheten. Genom dessa ceremonier och de regalier man använde sig
av, det vill säga de ordenstecken olika ämbetsinnehavare bar, skapade man en
miljö som kan sägas påminna om en representativ offentlighet. Visserligen var
det ingen statsmakt som visade upp sig, men det var likafullt ett represente-
rande av makten inför andra. De många bilder av loger där dessa insignier bärs
visar också att det var viktigt att just visa upp sig som ämbetsmän (och ämbets-
kvinnor). Från prästerligt håll reagerade man på dessa utsmyckningar. Så skrev
biskop Lars Landgren 1885:

Men på det att man skall förstå, att småfolk kunna paradera bredvid de stora, så
måste man hafva palatser ju stoltare dess bättre. Man måste hafva grader af em-
betsmän och värdigheter, som öfverstråla den ena den andra, och en costumering
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öfver bröst och axlar om möjligt jämförlig med excellensens och serafimerridda-
rens. […] Är det rätt af eder att genom eder pragt och flärd gifva näring åt en
helvetseld som så tärer på nationens lifsrot?1

Genom den utsmyckning man bar visade man vilken roll man hade att spela
under mötet. Under de tidiga åren lades stor vikt vid ritualerna och bland annat
var hälsningsceremonin viktig. På grund av detta hade tjänstemännen särskilda
placeringar i möteslokalen. Ceremonierna skedde mellan människor som vis-
serligen var jämlikar, men i det ceremoniella låg samtidigt ett uppvisande av
något högre, en ritualiserad värdighet. 

Om delar av mötena kan tolkas som en länk till en representativ offentlig-
het, fanns det andra delar som stod betydligt närmre den borgerliga modellen.
De lokala mötena var i allmänhet förlagda till en bestämd tidpunkt i veckan
och förutom det rituella arbetet gavs här också tillfälle att diskutera olika frå-
gor. Speciella ordenshus kom att byggas i många byar och samhällen, och i
dessa fanns inte sällan tillgång till både böcker och tidningar. Tillgången på
böcker styrdes och säkrades bland annat av lånebibliotek och senare av de stu-
diecirklar man startade inom IOGT, där lokala loger kom att bygga upp egna
bibliotek. Studiecirklarna blev en viktig del av logernas verksamhet och genom
dessa fick man en möjlighet att diskutera nya kulturella områden, en debatt
man tidigare varit utestängd från.2 Denna utveckling har, som redan nämnts,
uppmärksammats och studerats av Lars Furuland och Ronny Ambjörnsson,
och det finns skäl att återvända till deras resonemang i samband med diskus-
sionen om vilka som i verkligheten kom att delta i det offentliga resone-
manget.

Studiecirklarna var således en separat del av mötesverksamheten. I de ordina-
rie mötena var kaffedrickandet en viktig del av kulturen, så central att det kan
sägas ha antagit en institutionaliserad form.3 De kaffehus Habermas ger exempel
på i England hade här sin direkta motsvarighet i logernas kaffekultur, där ganska
breda samhällsskikt kunde mötas, men medan kaffehusen i London bara var
öppna för männen möttes både kvinnor och män i IOGT:s ordenshus.4

Ordenshuset som arena
För IOGT:s del var egna lokaler ett stort behov när ”andliga och verldsliga
myndigheter” ville lägga sig i mötenas tidpunkter och emellanåt inte tillät för-
eningarna att hålla möten i befintliga lokaler, vilka ofta utgjordes av skolhus

1 Landgren, 1885, s. 36. 
2 Den moderna studiecirkeln brukar tillskrivas Oscar Olsson, vilken utvecklade idén om studie-
cirkeln i en motion till IOGT 1902. Årsm. IOGT 1902, förslag, s. 33–45. Om Oscar Olsson, se
Arvidson, 1991. För historik om studiecirklarna se t.ex. Nerman, 1952.
3 Det institutionaliserade kaffedrickandet inom massorganisationerna uppmärksammas bl.a. av
Mats Hellspong. Hellspong, 1991, s. 59. Se också Rydbeck, 1995, s. 171.
4 Habermas, 1988, s. 48–50. Habermas reflekterar här över att de offentliga miljöerna befolkades
av män, medan de intima salongerna i högre grad var kvinnornas sfär och gör med detta den
enkla uppdelning av offentligt och privat som han fått kritik för.
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som ju var en del av ett stat(skyrk)ligt område.5 I IOGT:s protokoll talas därför
ofta om lokalbehovet och hur många ordenshus som byggts och finns i de olika
distrikten. I början av 1950-talet bildades Våra Gårdar, riksföreningen för nyk-
terhetsrörelsens samlingslokaler. Till en början var det en kommitté inom
IOGT som ansvarade för kontroll av ordenshusen. Detta behov uppstod när
många loger förlorade sina hus på grund av att de byggnadsföreningar som en
gång byggt dem, upplöstes eller sålde husen, emellanåt för att man aldrig kun-
nat samla in tillräckligt stora medel att betala skulderna med.

Ordenshusen utgör en intressant miljö i sig, och här kan man se hur staden,
som varit den nya miljön för borgerligheten (till skillnad från ”hovet” där den
representativa offentligheten haft sin boning) ersattes av landsbygden och
landsorten. Med förbättrade kommunikationer kunde information och nya
idéer sprida sig allt snabbare, vartill kom individernas ökade möjligheter att
själva förflytta sig. I den borgerliga offentlighetsmodellen utgör formerandet en
protest mot det etablerade samhället och ett försök att ta sig in i maktens sfär.
Under den tid jag undersöker var det ganska naturligt att framväxten på lands-
orten kom att bli stark. Med ett alltmer kapitaliserat och industrialiserat sam-
hälle kom de gamla strukturerna, som tydligast levde kvar på landsbygden, att
råka i konflikt med det nya. Detta har också flera forskare uppmärksammat,
kanske tidigast den danske historikern Vagn Wåhlin, som redan 1979 betonade
hur agrarsektorn också var tvingad att förvandlas i kapitalistisk riktning.6 Som
tidigare påpekats i samband med diskussionen av den borgerliga offentlighets-
modellen fick det geografiska rummet allt mindre betydelse med tiden, något
som inte uppmärksammats särskilt av Habermas. Han påpekar däremot att den
publik som kunde delta i det offentliga resonemanget i de miljöer han beskri-
ver, kaffehusen, salongerna, de hemliga sällskapen etcetera, var försvinnande
liten jämförd med den massa som fortfarande stod utanför, inte minst lands-
bygdens befolkning.7

Inom IOGT utformades således arenor som kan sägas fylla samma funktion
för det offentliga samtalet som de miljöer Habermas diskuterar i sitt arbete. Via
ordenshusen och IOGT:s möten fick deltagarna tillfälle att träffas personligen,
men det fanns också andra möjligheter att föra ett offentligt resonemang. Här
utgjorde pressen den viktigaste hörnstenen i kommunikationen.

5 Citatet från årsm. IOGT 1885, malinska grenen, s. 24. För exempel på problemet att få hålla
möten i t.ex. skolhus, se årsm. IOGT 1912, s. 103.
6 Wåhlin, 1979. Wåhlins artikel var en kritik mot Sven Lundkvists resonemang två år tidigare i
Folkrörelserna i det svenska samhället, i vilken Lundkvist betonade folkrörelsernas framväxt som
ett positivt svar på det industrialiserade samhället, något som förde med sig att rörelsernas star-
kaste fästen kom att bli industrisocknarna. Lundkvist, 1977. Torkel Jansson följer i sin avhand-
ling Wåhlins linje och framhäver hur organiserandet i loger etc. var en protest mot det samhälle
där man inte fick delta. Likaså hävdar Per Frånberg i sin avhandling om Umeåsystemet hur
organiserandet snarare tyder på en protest, åtminstone för Västerbottens del. Landsbygden var
där det starkaste organiserade området, och föreningarna kunde ersätta den gamla tidens sociala
kontroll. För egen del har jag tidigare gjort en del djupare studier av nykterhetsrörelsens organi-
serande i Jämtland och då kunnat visa hur landsbygden också där utgjorde det starkaste fästet.
Jansson, 1982, s. 258; Frånberg, 1983b, s. 15f; Gunneriusson, 1993.
7 Habermas, 1988, s. 55. I Sverige bodde sju av tio på landsbygden år 1900. Edling, 1996, s. 30.
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IOGT:s tidningar som ett medel för det offentliga 
resonemanget
Pressen är, enligt Habermas, den offentliga sfärens främsta institution. Tid-
ningsväsendet följde en utveckling i flera faser, där den första utgjordes av små
hantverksmässiga företag, i första hand med målet att publicera nyheter. För-
läggarens intresse var i det skedet rent affärsmässigt och bestod främst av att
organisera nyhetsutbudet och kontrollera källorna. Ganska snart skedde dock
en utveckling mot en åsiktspress som framförde den allmänna opinionen. För-
läggaren sålde inte längre bara nyheter utan blev ”köpman i allmän opinion”.8

Utmärkande för denna typ av tidningar var att utgivaren/förläggaren stod som
ensam ansvarig, vilket inte minst gällde den ekonomiska risken. I denna fas var
tidningarna främst förmedlare av den kritiska publikens resonemang och den
kritiska funktionen var sålunda den viktigaste.9 I den tredje fasen utvecklades
pressen till att kommersialiseras så att man kunde gå med vinst. Alltmer ut-
rymme lämnades för annonser, upplagorna växte och priserna blev betydligt
lägre än tidigare. Med denna utveckling följde också att pressen via sina annon-
sörer blev manipulerbar på ett sätt som den inte varit tidigare. I detta låg också
en förändring av förhållandet mellan förlag och redaktion; man närmade sig en
modern form av journalistik, där en konsekvent åsiktslinje inte drevs lika hårt,
utan bearbetning och bedömning av nyheter, liksom urvalet av material blev
allt viktigare.10

Den fjärde och sista fasen vad gäller massmedierna kan kort sammanfattas
med att behovet av kapital och den publicistiska makten då var så stora att de
medier som skapades, det vill säga ljudfilm, radio och TV, redan från början
drevs i statlig regi.11 Dessa utvecklingsfaser gäller inte i lika hög grad den poli-
tiska, partibundna pressen, som betydligt längre än affärspressen kunde igno-
rera marknadens lagar. Likafullt fanns här en inskränkning i redaktörens själv-
ständighet, eftersom det parti man tillhörde kunde bestämma vilken eller vilka
åsiktslinjer som skulle följas.12 När man undersöker nykterhetsrörelsens tid-
ningar är det främst med denna sista grupp man skall göra jämförelser. Också
inom denna grupp finns ett slags partipolitiskt program som skall följas.

Går det då att dra paralleller mellan Habermas teorier om tidningarnas ut-
veckling och de publikationer som produceras av nykterhetsrörelsen? För att
svara på den frågan vill jag redogöra för IOGT:s tidningar och deras utveck-

8 Habermas, 1988, s. 233f. Citatet ovan är inte Habermas eget, utan hämtat från en artikel av K
Bücher: ”Die Anfänge des Zeitungswesens” i Die Entstehung der Volkswirtschaft Band 1.
9 Habermas, 1988, s. 234–236. Här ger Habermas exempel på hur det under revolutionstider,
som t.ex. i Paris 1789 dyker upp mängder av tidningar som representerar politiska sammanslut-
ningar, nästan oavsett hur små de är.
10 Habermas, 1988, s. 237f. Göran Leth invänder mot Habermas tolkning avpressen som ett
uttryck för det rationella samtalet och visar att också det irrationella hade ett utrymme i den
engelska pressens framväxt. Leth, 1996. För en diskussion i offentlighetsperspektiv om pressen i
Sverige, se t.ex. Abrahamsson, 1990.
11 Habermas, 1988, s. 240.
12 Habermas, 1988, s. 239.
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ling.13 Redan 1880 utkom Svenska Good Templar med sitt första nummer, tid-
ningen för den malinska grenen av IOGT. Året därpå, 28 september, gavs första
numret av Reform ut, representerande den hickmanska sidan. Reform blev dock
först 1883 erkänd som grenens officiella tidning och detsamma gällde Svenska
Good Templar som erkändes under verksamhetsåret 1882–83.14 Efter att de
båda grenarna förenats 1887, slogs också tidningarna ihop och den nya tid-
ningens namn blev Reformatorn (första numret utkom 5 augusti 1887). Redak-
tionen blev Reforms gamla. Till en början var båda tidningarna, Svenska Good
Templar och Reform, privata initiativ, men ganska snart togs de över av sina
respektive rörelser, eller ”partier”. Detta pekar mot den utveckling Habermas
talar om, med en inledande (om än kort) fri fas, varefter en inskränkning
skedde i redaktörens självständighet. Läser man IOGT:s årsmöteshandlingar
finner man också konkreta exempel på hur organisationen försökte styra över
tidningarnas innehåll. 1886 skrev man om Svenska Good Templar att den fort-
farande var i privat ägo, vilket sågs som positivt, eftersom det annars skulle bli
för dyrt för storlogen och dessutom kunna skapa missämja. Men sedan följde
rådet till redaktören att inte dryfta sina politiska åsikter för starkt, eftersom
läsarna kunde ha så olika uppfattningar.15 Också inom den hickmanska grenen
diskuterades tidningens innehåll och skötsel. Till en början klagade redaktören,
Carl Hurtig, själv över att han fick utstå så mycken orättvis kritik, men senare
kritiserade revisorerna samme Hurtig för att uppbära för hög lön, och de ställde
sig negativa till att redaktören skulle ha hand om tidningens ekonomi och
bokföring.16 En regelrätt åsiktsstyrning gavs det exempel på när den gemen-
samma tidningen Reformatorn kommenterades i årsmöteshandlingarna. 1888
skrev man att tidningen inte fick präglas av redaktörens enskilda åsikter i reli-
gion och politik, och två år senare föreslog revisorerna att Reformatorn endast
skulle vara en nykterhetstidning som inte tog upp andra frågor. Ytterligare tre
år senare konstaterades att tidningen nu förändrats till det bättre. ”Kaffenotiser
och fästreferat” hade ersatts med mer allmänt intresseväckande notiser och
meddelanden.17 Efter detta verkade man ha kommit överens om vilken linje
Reformatorn skulle hålla; redaktören hade anpassat sig till de direktiv som getts
av organisationens styrelse. Utvecklingen ligger här nära den Habermas tecknar
för den partibundna pressen.

När man läser dessa tidningar kan man se att de fyller en bred funktion; de
förmedlar nyheter, både rörande nykterhetssaken och omvärlden, nationellt
och internationellt. Här finns sedelärande berättelser och så småningom följe-
tonger, nästan alltid med syftet att visa vådan av att nyttja alkohol, annonser för

13 Tidningsutgivandet var viktigt, inte bara för IOGT. Som visats i kap. 3 hade alla nykterhetsor-
ganisationer ut egna organ, liksom i princip alla falanger inom Svenska kyrkan.
14 Uppgifterna hämtade från Andersson, 1982, s. 45–49.
15 Årsm. IOGT 1886, malinska grenen, s. 22.
16 Årsm. IOGT 1884, hickmanska grenen, s. 28–30, resp. årsm. IOGT 1886, hickmanska gre-
nen, s. 73.
17 Årsm. IOGT 1888, s. 175; årsm. IOGT 1890, s. 47 samt årsm. IOGT 1893, protokoll, s. 24.
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de mest skilda produkter fyller inte så få spalter, och så diskuteras det och
polemiseras inte så sällan.18

Man kan således konstatera att de strukturer som tecknats för den borgerliga
offentlighetsmodellen, vad gäller pressen som ett medel för det offentliga sam-
talet, är väl tillämpbara också på en organisation som växte fram under en
senare period.19 I denna del av kapitlet återstår då att undersöka vilka som fick
ta del i samtalet och hur diskussionen utformades.

Deltagandet i IOGT:s offentliga resonemang
Hur fungerade idén om jämlikhet, ifrågasättandet av nya områden och möjlig-
heten för alla att delta för de diskussioner som kom att äga rum i IOGT:s regi?

Den jämlike medlemmen
Idén om jämlikhet var officiellt tydligt uttalad inom organisationen. Redan när
den kom till Sverige tillämpades demokratiska regler: en man eller kvinna – en
röst. Man kallade varandra för bror och syster, och alla som avlade nykterhets-
löftet var välkomna i logen, oavsett samhällsklass och status. Här välkomnades
individen som människa först och främst, helt i linje med den betoning av
privatpersonen som kom att gälla som ideal i borgerlighetens resonemang. Den
praktiska verkligheten kom, liksom i den borgerliga offentligheten, att se an-
norlunda ut. 

I sin bok Den skötsamme arbetaren diskuterar Ronny Ambjörnsson hur nyk-
terhets- och arbetarrörelsen ville fostra sina medlemmar till en idealtyp där
begreppet skötsamhet kan sägas utgöra lösenordet. Det gällde inte bara att
vara nykter, utan här fanns ett högre mål som gällde bildning, ansvar och vär-
dighet. Detta skulle rendera arbetarna, som ju var de som främst engagerades
i folkrörelsearbetet, en fullvärdig plats i det framtida samhället.20 Detta sköt-
samhetsideal, som kom att prägla inte minst nykterhetsrörelsen, skapade en
gräns mellan dem som tillhörde den innersta kretsen och dem som inte kunde
identifiera sig med detta ideal.21

Torkel Jansson har med ett annat perspektiv visat hur klass- eller grupptill-

18 Just när det gäller annonserna kan man göra ett litet tillägg, eftersom de borde ha utgjort en
väsentlig del av tidningarnas ekonomi redan från början. Habermas hävdar att reklambyråerna,
som uppstod omkring mitten av 1800-talet, kom att kontrollera pressen i sitt nära samarbete
med den. Man kan dock tillägga att det också fanns möjlighet för tidningarna att delvis styra
annonsutbudet, något som märks tydligt i nykterhetstidningarna, som ju inte tillät någon reklam
med anknytning till alkohol. Habermas, 1988, s. 244
19 För en ideologisk analys av nykterhetstidningarnas innehåll, se Edquist, 2001.
20 Ambjörnsson, 1988. Björn Horgby kritiserar dock Ambjörnsson för att ha låst fast sig alltför
hårt vid ett framtidsinriktat moderniseringsperspektiv. De textilarbetare han undersökt i Marks
härad var både traditionalistiska och skötsamma, och han hävdar också att egensinne och sköt-
samhet kunde rymmas inom samma individ. Se Horgby, 1993, s 44f.
21 Ambjörnsson, 1988, se t.ex. s. 137–139 och 268.
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hörighet spelade stor roll för vilka uppgifter man fick inom de lokala loger
han undersökt. De mest ansvarstyngda posterna gick till dem som kom från
högre sociala grupper, medan de lägsta klasserna fick nöja sig med färre och
mindre statusbemängda uppgifter. Detta kom också, inte oväntat, att få bety-
delse för hur länge man stannade i logen.22 Det utestängande på lokal nivå
som Ambjörnsson och Jansson visat på, var möjligen mer raffinerat än i den
klassiskt borgerliga varianten; här fanns inslag av såväl klasstillhörighet som
krav på att dela de ideal som utgjorde norm i organisationen. Utrymmet för
individen i IOGT hörde också nära samman med den medlemssyn som ut-
vecklades och förändrades inom organisationen. Denna behandlas i kapitel 6,
men redan här skall diskussionen om individens möjlighet att delta i samtalet
fördjupas.

Diskussionsdeltagarna
Frågan om vilka som fick delta i det offentliga samtalet hör intimt samman
med idén om jämlikhet. När Habermas diskuterar allas möjlighet att delta, blir
diskrepansen mellan ideal och verklighet mycket tydlig. Tanken på en allmän
publik stannade i allmänhet just vid tanken. I själva verket var det bara en liten
del av allmänheten som kunde delta i diskussionerna. Orsakerna till detta var
synnerligen konkreta; många var enligt Habermas inte läskunniga, de flesta
bodde fortfarande på landsbygden och saknade dessutom medel att köpa litte-
ratur eller tidningar för. Stadens kaffehus och salonger var därför i praktiken
lika avlägsna som hovets representativa offentlighet tidigare hade varit.23 Bris-
ten på läskunnighet kan dock diskuteras. När det gäller svenska förhållanden
har Egil Johanssons forskning visat att läskunnigheten var väl spridd långt före
folkskolans införande.24

Ser man till min undersökningsperiod hade förhållandena förändrats radi-
kalt. IOGT:s loger växte upp som svampar ur jorden ute i landsorten, läskun-
nigheten var allmänt spridd; de allra flesta hade möjlighet att på ett eller annat
sätt ta del av vad som stod i tidningarna. Principerna om en öppen publik var
på så sätt enklare att leva upp till inom denna grupp, men liksom i många
andra föreningar kom inte alla att delta i diskussionerna. Ronny Ambjörnsson
beskriver utförligt den process som, i den loge han undersöker, fick till resultat
att ett elitskikt skapades, inom vilket engagemanget var starkt, med påföljd att
diskussionerna också kom att ligga på en nivå där många hade svårt att känna
sig hemma.25 Med andra ord kan man säga att mönstret för IOGT och den

22 Jansson, 1982, särskilt kap. 4.1.4 och 4.1.6. 
23 Habermas, 1988, s. 55. Habermas korta kommentar om analfabetismen i Europa hämtar stöd
i Altick, R. D.,The English Common Reader, a Social History of the Mass Reading, 1957. 
24 Se t.ex. Johansson, 1981. För problematisering av Johanssons resultat, se Odén, 1975 och
Petterson, 1992, s. 37–43. För översikt av nordisk och internationell läskunnighetsforskning, se
Lindmark, 1990.
25 Ambjörnsson, 1988, s. 137f. Torkel Jansson ger också exempel på hur man kunde känna sig
utestängd från verksamheten. Jansson, 1982, s. 147. 
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borgerliga offentlighetsmodellen stämmer överens också när man jämför dis-
krepansen mellan modell och verklighet. Vilket blir resultatet när man ser på
det samtal som trots vissa inskränkningar faktiskt utspelade sig?

Ett nytt samtal?
Vad gäller det offentliga samtalets innehåll är det kulturen Habermas koncen-
trerar sig på, ett område som inte tidigare hade diskuterats av de nya framväx-
ande grupperna. Grundorsaken var att den inte tidigare varit tillgänglig, och
först när böcker och konst etcetera blivit varor, nådde de ut till den publik som
utgjordes av borgerligheten. Kulturen sattes in i ett nytt sammanhang och dis-
kuterades utifrån helt nya perspektiv. På samma sätt kan man tolka biblioteks-
verksamheten och studiecirklarna inom godtemplarorden. Även om kultur i
allmänhet och böcker i synnerhet sedan länge varit en vara när dessa bibliotek
och cirklar uppstod, hade de ju inte i egentlig mening varit tillgängliga för dessa
människor. Först när man fick låna böcker kunde man också ifrågasätta och
diskutera utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv. Här har inte minst
Rydbecks avhandling mycket att ge i sin studie av vad som lästes inom god-
templarlogerna. Från att ha strävat efter att sätta alkoholfrågan i centrum kom
organisationen, efter sekelskiftet, när studiecirklarna börjat ta fart, att i stället
främja skönlitteraturen över huvud, inte minst klassiska och kända verk.26 För-
utom att läsa själva bildade man inom IOGT också ett eget förlag 1896. Utgiv-
ningen av litteratur hade dock redan före detta varit tämligen riklig, men då
skötts av författarna själva, eller små förläggare med anknytning till nykterhets-
rörelsen. Här finns alltså ytterligare en parallell till det mönster Habermas må-
lat upp för den borgerliga offentligheten.

Ambjörnsson beskriver hur läsandet i den loge han undersökt, Skärgårds-
blomman, förändrades med tiden: ”från spontan till alltmer systematiserad läs-
ning och från läsning till bildningsverksamhet av annat slag”.27 I logen fanns en
uttalad strävan att söka ny kunskap, en kunskap som skulle uppnås genom att
medlemmarna bildade sig själva. I och med att man fick nya kunskaper kunde
man också börja diskutera sina egna roller i en värld man fick allt tydligare
grepp om, något som i sin tur medförde att man kunde ifrågasätta den rådande
samhällsordningen.28 Marion Leffler vill nyansera detta synsätt i sin avhand-
ling, då hon undersökt framväxten av bibliotek i Lund och Helsingborg. Bok-
bestånden i de arbetarbibliotek hon gått igenom visar snarare att man delade en
borgerlig syn på läsning och litteratur, och att skötsamhetskulturen skall tolkas
som ett resultat av relationen mellan klasserna i samhället. En borgerlig hege-
moni rådde enligt Leffler fortfarande under den period hon undersöker, en
hegemoni som bara delvis kunde ifrågasättas av arbetarna.29

26 Rydbeck, 1995, s. 318f.
27 Ambjörnsson, 1988, s. 123.
28 Ambjörnsson, 1988, s. 127–130. 
29 Leffler, 1999, s. 296f och 347.
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Att man inom nykterhetsrörelsen inte var nöjd med situationen visas i det
källmaterial jag undersökt. Så kan man i logen Samuel Permans protokoll läsa
följande:

Diskuterades frågan: Har nykterhetsrörelsen det understöd av stat och kommun
som den förtjenar? Häröfver uppstod en livlig diskussion. Alla talare framhöllo att
det lilla bistånd som nykterhetsvännerna erhålla är så obetydligt, att det ej är värdt
att tala om. Äfven framhölls att någon ändring i detta förhållande ej var att på-
räkna förr än folket erhöll den allmänna rösträtten. Då först kunna nykterhets-
vännerna insätta personer både uti Riksdagen och Stadsfullmäktige som vilja
värka för det mål som nykterhetsvännerna kämpar för. Diskussionen fick utgöra
svar på frågan.30

Medvetenheten om den väg man ville vandra och vilka medel som skulle an-
vändas var stor, och några år senare noterar man i samma loge följande i proto-
kollet:

Alla eniga om att man för att nå det slutgiltiga målet, rusdrycksförbud, måste
befatta sig [med] politik, samt att man äfven borde politiskt och komunalt [sic!]
utbilda Ordens medlemmar, som ett medel härtill nämdes [sic!] de nu börjande
studiekurserna.31

Det fanns dock frågor som inte var lika självklara att förhålla sig kritiskt till.
När man 1886 ställde frågan ”Kunna de nu i handeln förekommande vinsor-
terna anses lämpliga att användes (sic!) till kyrkligt bruk?”, kom diskussionens
vågor att gå höga och inget entydigt svar lämnades. Många höjde sin röst för att
vinbruket skulle bort, emedan det var ”högst oriktigt att det till barn rektes
(sic!) giftbegaren”. Det hävdades också att man inte alls borde diskutera frågan,
den var för helig, och en talare liknade ämnet vid Strindbergs Giftas; ”att det
var en skymf att tala om sådandt.”32 För denna avhandling är tveksamheten att
öppet ifrågasätta den kyrkliga överheten naturligtvis värd att beakta.

30 Logen nr. 431 Samuel Perman 8/7 1888, §8. 
31 Logen nr. 431 Samuel Perman, 6/10 1895, §9.
32 Logen nr. 431 Samuel Perman 12/9 1886. Det kan här vara på sin plats att påpeka att logepro-
tokoll i allmänhet inte innehåller bara djupsinniga samtal utan också kan ge exempel på betydligt
mindre allmängiltiga resonemang. För man tillbaka detta till en borgerlig offentlighetsmodell,
kan man hävda att samtalen på kaffehusen och i salongerna säkerligen inte heller alltid var av så
hög filosofisk kvalitet. Martin Kochs bok Vattendroppen (1912), vilken handlade om en loge
inom Templarorden, var en drift med dessa företeelser. Boken består av fiktiva mötesprotokoll,
vilka visade upp en sida av verksamheten som låg långt under den nivå av allvar och bildning man
inom organisationen föredrog att tala om. Reaktionen från godtemplarna blev också blandad, där
somliga uppskattade skämtsamheten, medan andra tyckte det var mindre roligt. Svensson, 1979,
s. 191–195. Kochs beskrivning låg dock inte så långt från sanningen. I logen Nordfjäll hade man
följande program under sommaren 1899: 11 juni: Diskussionsämne: Vilket är sämre för en man
att ha en kokett hustru eller för en hustru att ha en supig man?, 9 juli: Föreläsning. Ämne:
Storsjöodjurets hustru, 23 juli: Fästmöte. Förra mötet lottas. Den lotten faller på gifter sig vid
detta möte (s.k. bondbröllop), 20 aug: Pristävlan. Ämne: Kärleken, dess betydelse och tillämp-
ning i nykterhetens tjänst. Hämtat från Litfeldt, 1980, s. 94.
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Kan man utläsa något om det offentliga samtalets villkor i IOGT:s årsmötes-
förhandlingar? Under de tidiga åren gick diskussionens vågor höga om huru-
vida man skulle få ta upp politiska spörsmål i logerna. Resultatet blev så små-
ningom att endast frågor som kunde falla under termen ”nykterhetspolitik”
tilläts, något som i praktiken betydde ett brett spektrum av diskussionsämnen,
och i förlängningen också en bred politisk aktivitet, där inte minst frågan om
rösträtt blev väsentlig. Att försöka styra samtalens innehåll rimmar dock illa
med tanken om den fria, öppna diskussionen. Här finns således ett glapp mel-
lan organisationens funktion och form, där individerna kunde fungera just som
individer, men organisationen försökte sätta en ram kring samtalets deltagare.
Denna utveckling är inte helt linjär, och det fanns en tydlig dubbelhet i inställ-
ningen till hur man skulle handskas med den fria diskussionen. Ett bra exempel
på detta gavs 1885 när man i årsmöteshandlingarna kan läsa om hur orden
anklagats för att bedriva politiskt arbete. Detta var dock inte sant hävdade
ordföranden (OT). Man utnyttjade bara sina medborgerliga rättigheter. Kan-
ske hade någon talare uttalat sin personliga mening, men det var inget orden
skulle lastas för.33

1890 skrev ordföranden att godtemplarna måste bli ett politiskt nykterhets-
parti för att kunna nå sitt mål, men samma år gavs en medlem i Stockholm
en allvarlig tillsägelse för att han blandat sig i politiska frågor genom delta-
gande i förstamajdemonstration på en vanlig arbetsdag.34 1891 avslogs efter
långa diskussioner en motion om att verkande för utvidgad kommunal och
politisk rösträtt skulle räknas till nykterhetspolitik. Året före hade dock OT
inte utan tillfredställelse konstaterat att ganska många av landets tidningar re-
digerades av nykterhetsvänner, något som borde medföra att politiska frågor
livligt diskuterades av åtminstone några av medlemmarna.35 1902 avslogs en
motion om att både religiösa frågor och politik fritt skulle få diskuteras vid
mötena, samtidigt som man konstaterade att orden nu var en politisk kraft att
räkna med.36

Tar man ett rejält kliv framåt i tiden, kan man 1928 läsa hur orden diskute-
rade att bilda ett eget scoutförbund eftersom Sveriges Scoutförbund inte var
religiöst neutralt, men däremot för neutralt i politiska frågor. 1939 redovisade
verkställande rådet (VR) samarbetet mellan nykterhetsföreningar och fackför-
eningsrörelse.37

33 Årsm. IOGT 1885 malinska grenen, s. 30. 
34 Årsm. IOGT 1890, s. 9f resp. 16. Här kan man tillägga att det tidigt fanns motsättningar
mellan IOGT och socialisterna, något som ju medverkade till att föreningen Verdandi bildades
1896 som en nykterhetsorganisation för socialdemokrater. 1888 finns t.ex. en motion, visserligen
avslagen, som handlar om möjligheten att utesluta socialister ur föreningen genom att kontrollera
politisk övertygelse hos medlemmarna. Se årsm. IOGT 1888, s. 34f. För en fördjupad diskussion
om schismen mellan IOGT och socialister, se t.ex. Johansson, 1947, s. 424–436
35 Årsm. IOGT 1890 s. 11 samt årsm. IOGT 1891, s. 34.
36 Årsm. IOGT 1902, s. 10ff samt 122. 
37 Årsm. IOGT 1928, s. 86f samt årsm. IOGT 1939, s. 20f. 
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Med dessa senare exempel kan man hävda att orden hade tagit steget fullt ut
till ett fritt offentligt samtal, men parallellt med detta hade organisationen själv
tagit klivet in i den offentliga sfären, bland annat genom de statliga bidrag man
fick för sin verksamhet.38 I ljuset av denna sammanblandning är det intressant
att se hur IOGT tillsammans med andra massorganisationer uppnådde målet
att kontrollera den sfär där den offentliga makten kunde kritiseras. I den dis-
kussion Habermas för om borgerligheten hävdar han att denna genomdriver
”grundlagar” som tydliggör offentlighetens funktioner. Här fokuserar han tre
områden och i dessa ingår bland annat åsikts- och yttrandefrihet, liksom mö-
tesfrihet, men också lika rösträtt.39 För svensk del blev ju inte rösträtten allmän
och lika förrän 1921, och även om IOGT och massorganisationerna inte en-
samma är orsaken till reformens genomförande, hade de en viktig del i föränd-
ringen.

I jämförelsen mellan IOGT:s formering i offentligheten och den borgerliga
modellen står det här klart att organisationen kan passas in, trots att grundför-
utsättningen, åtskillnaden mellan det privata och det offentliga satts ur spel.
Hur ser då mönstret ut när man analyserar Svenska kyrkans formering i offent-
ligheten?

Allmänna kyrkliga mötet som arena för ett 
offentligt samtal
Ett viktigt skäl att välja Allmänna kyrkliga mötet som undersökningsobjekt för
att pröva Habermas teorier om mötesplatsen för det offentliga samtalet är dess
rikstäckande karaktär. Lars Aldén har delvis fört samma typ av resonemang i
sin undersökning om skapandet av stiftsmöten i landet, och han gör många
värdefulla iakttagelser om kyrkans allmänna problem i det nya samhället. I sin
inledning tecknar Aldén en kyrka i kris, där avståndet mellan kyrka och folk
ökade. Som en motkraft till detta växte en församlingsrörelse fram under
1890-talet.40 Väckelsen, den ökade sekulariseringen och kyrkans minskade in-
flytande inom lagstiftningsområdet var alla tecken på den kris kyrkan befann
sig i. Det är intressant att han beskriver framväxten av stiftsmöten inom
Svenska kyrkan med orden: ”Folkrörelsekaraktären har i detta sammanhang
varit omisskännlig.”41

Harry Lenhammar har skrivit om Allmänna kyrkliga mötet. I hans arbete tas
fyra huvudproblem upp: Det legala kontra det frivilliga, organiserandet som
riks- eller stiftskyrka, demokratiseringsprocessen och kristendomen i ett plura-
listiskt samhälle. För en fråga om mötet som en arena för ett offentligt samtal är

38 Mer om dessa bidrag i kap. 7.
39 Habermas, 1988, s. 110.
40 Aldén, 1989, s. 15–21.
41 Aldén, 1989, s. 332. 
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det främst de två första problemställningarna som är intressanta, medan demo-
kratiseringsprocessen hör till frågan om deltagande i det offentliga resone-
manget, något som diskuteras nedan.42

Mötets bakgrund 
Med en situation som den ovan beskrivna lämnades utrymme för nya initiativ,
bland vilka Allmänna kyrkliga mötet var ett mycket viktigt sådant. Före dess
tillkomst fanns som redan nämnts andra bidrag till en förnyelse av kyrko- och
i synnerhet församlingslivet. Ursprunget till mötet kom från en förening bil-
dad redan 1893: Förening för väckande av kristligt församlingsliv på kyrklig
grund. Två år senare bytte man namn till Föreningen för befrämjande av ökad
själavård i Stockholm, vilket ett halvår senare blev Sällskapet för kyrklig själa-
vård i huvudstaden, och så småningom kom man att heta enbart Sällskapet för
kyrklig själavård.43 1901 och 1902 tog man initiativ till fria och allmänna mö-
ten för präster och lekmän. Ytterligare ett möte organiserades 1907. Här ställ-
des det frivilliga församlingsarbetet i centrum, något som kom att rendera kri-
tik från många håll. Det fanns vid denna tidpunkt en skarp skiljelinje mellan
legal och frivillig verksamhet i kyrkan, och de som höll på det förra menade att
den frivilliga verksamheten hörde väckelsekyrkan till.44 Byter man ut be-
greppsparet legalt – frivilligt mot offentligt – privat får man en bild av det
spänningsfält sällskapet verkade i, som står i samklang med perspektivet i
denna avhandling.

Sällskapet för kyrklig själavård och dess möten kom att få stor genomslags-
kraft. Inte minst mötet 1902 rönte stor uppmärksamhet, och inbjudan riktades
inte bara till hela den svenska kyrkan utan också till Norge, Danmark och
Finland. Vad som gör detta andra möte extra intressant är det faktum att man,
förutom att ha inbjudit både lekmän och präster till samtal om kyrkan och dess
arbete, också ordnade föredrag och offentlig diskussion i Folkets hus, avsedda
”endast för arbetare”.45 Vid diskussionen medverkade bland andra August Palm
och målareförbundets förtroendeman hr Nilsson, vilka naturligt nog hade en
annan uppfattning om den kristna läran än vad som var brukligt inom kyrkliga
kretsar.46 Att öppna sig för samtal av detta slag vittnar om ett nytt sätt att tänka
och agera inom den kyrkliga verksamheten. 1907 års möte för kyrklig inre
mission resulterade i bildandet av Församlingsbyrån, som senare kom att om-

42 Lenhammars arbete om Allmänna kyrkliga mötet är också en noggrann kronologisk genom-
gång av de olika mötenas innehåll, varför jag hänvisar till honom för en bild av detta. Lenham-
mar, 1977.
43 Alm, 1918, s. 31 samt 36f. Namnet antyder ju att detta skulle vara en association av det slag
Torkel Jansson beskrivit, med människor som ingick en överenskommelse, men där aktiviteten
underifrån var ringa. Här var det dock mer namnet än gagnet man hade gemensamt med andra
sällskap, något som torde kunna förklaras med att sällskapet bildades så sent, men fortfarande
inom en grupp där associationsidén hade levt starkt.
44 Lenhammar, 1977, s. 1f.
45 Nilsson, 1943, s. 43–46. Citatet s. 46. 
46 Nilsson, 1943, s. 46f.
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vandlas till Svenska kyrkans diakonistyrelse och sålunda övergå från en lokal
verksamhet till rikstäckande.47 Med dessa möten hade man tagit de första ste-
gen mot att skapa ett allmänt möte för hela landet.

Allmänna kyrkliga mötets form
Det första Allmänna kyrkliga mötet anordnades 1908. Inbjudan kom från de
frivilliga organen inom Svenska kyrkan. Vid det första sammanträdet för an-
ordnande av mötet, 12 mars 1907, deltog representanter för Svenska kyrkans
missionsstyrelse, Svenska Missionssällskapet, Diakonissanstalten, Diakonan-
stalten, Samariterhemmet och Allmänna Svenska Prästföreningens (ASP:s)
ungdomsvårdskommitté, och det var från dessa organ som inbjudan till mötet
kom, även om initiativet tagits av Missionsstyrelsen. Inbjudan blev allmän ge-
nom att den skickades med domkapitlets cirkulär, varvid prästerna skulle läsa
upp inbjudan vid högmässan.48 Själva inbjudan löd som följer:

Mötets syfte är att samla medlemmar af svenska kyrkan, lekmän och präster, till
uppbyggelse och öfverläggning om några af vår kyrkas lifsfrågor, såsom diakonien,
ungdomsarbetet och missionen. Alla, som vilja arbeta för en kyrklig lifsutveckling
inåt och utåt, inbjudas att i mötet deltaga.49

Den allmänna prägeln var med andra ord tydlig, men mötet gavs också en
officiell prägel, eftersom det förlades till samma tid som 1908 års kyrkomöte.50

Det första mötet gick därför av stapeln i Stockholm, men efter detta kom
man att under flera år cirkulera mellan landets stiftsstäder. (1919 års möte hölls
dock i Vadstena.) Från och med 1920 återvände man till Stockholm, med ett
undantag för mötet 1927 som förlades till Malmö. Att mötet hölls på olika
platser i landet understryker tanken om att alla skulle kunna delta.51

Mötena kom redan från början att få en tydlig form, med föredrag och
diskussioner kring givna ämnen. Diskussionsämnena hade en eller flera inle-
dare, varefter det stod var och en fritt att yttra sig. När organisationen växte
kom detta att förändras något. I 1920 års inbjudan framgår att församlingarna
nu var välkomna att utse ett församlingsombud i form av en lekman som skulle
ha yttranderätt vid mötet. Övriga församlingsbor var också välkomna, men då
bara som passiva deltagare. Förändringen pekar mot ett möte som blivit mer
formaliserat, där representationen ersatte det direkta tilltalet, men det finns
också tecken på det motsatta. I stället för att skicka inbjudan via domkapitlets
cirkulär vände man sig nu direkt till församlingarna och man kan också notera

47 Nilsson, 1943, s. 58 samt Aldén, 1989, s. 20.
48 AKM 1908, volym 2.
49 AKM 1909, volym 1.
50 AKM 1908, volym 2. Protokoll vid möte 3 febr. 1908.
51 Det visar också att kommunikationerna vid 1908 var så goda att man kunde räkna med att alla
kunde resa runt i landet. M.a.o. ligger det i linje med de geografiska avståndens minskade bety-
delse som jag diskuterar i anslutning till presentationen av den borgerliga offentlighetsmodellen i
kapitel 2.
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att det verkligen var lekmän, inte präster, som skulle utgöra församlingarnas
ombud. 1923 omformulerades inbjudan så att det helst skulle vara en lekman
som utsågs, något som ändrades ytterligare 1931, då varje församling från detta
år fick utse minst två ombud, varav ett kunde vara präst.52 Hur fördelningen
kom att se ut redogörs för senare. 

Mötenas innehåll och samtalsämnen
Går man till de olika programmens innehåll, finns ett flertal föredrag och dis-
kussionsämnen som ger antydningar om ett samtal som rör sig inom nya områ-
den. De första åren syns det tydligt vilka som står bakom inbjudan till mötet,
och bland ämnena som diskuterades märks exempelvis ”Församlingens plikter i
ungdomsvårdsarbetet” 1908 och ”Kyrkligt ungdomsarbete och kyrklig folk-
högskola” 1909.53 1911 diskuterades ”Kyrkan och klasskampen”. Inledande
talare var där skriftställaren E. Svensén, riksdagsman B. Eriksson och pastor J.
Melander.54 Åtminstone rubrikmässigt visar det på ett samtal där den offentliga
makten kan kritiseras. Från 1920 blev det tydligt att man öppnade sig för en fri
diskussion, och efter det är tendensen tydlig.

1920 års möte innehöll föredrag av två socialdemokratiska riksdagsmän, P.
H. Sjöblom talade över ämnet ”Arbetarrörelsens materialism” och Fabian
Månsson diskuterade ”Evangeliet och samhällets förnyelse”. De viktigaste sam-
talen handlade om huruvida Svenska kyrkan var en statskyrka och vilka frihets-
krav kyrkan hade, dels ur en kyrklig synpunkt, dels ur statligt perspektiv. Här
inledde professor Hjalmar Holmqvist det första samtalet, och Nathan Söder-
blom respektive hovrättsrådet G. Ribbing det andra.55 En viktig fråga var kyr-
komötets vetorätt, som hotades av den nya regering Hjalmar Branting bildat
samma år. I denna satt bland andra Arthur Engberg, vars uppfattning i frågan
om relationen mellan stat och kyrka, om den omsattes i praktiken, skulle få
konsekvensen att kyrkan bands helt och hållet till staten. Vid ombudsmötet
antogs därför en resolution om behållande av kyrkomötets vetorätt, och med
detta markerades ett klart avståndstagande till staten, även om resolutionens
slutord handlar om hur stat och kyrka förtroendefullt skall samverka för landets
andliga och sedliga odling.56

52 AKM 1920, 1923 och 1931, volym 2. Bestämmelserna för ombudsförsamlingens totala sam-
mansättning kom fr.o.m. 1931 att se ut som följer: 1. Samtliga biskopar och pastor primarius
självskrivna ledamöter. 2. Stiftsombud, utgörande 2 präster och 2 lekmän för varje stift, samt för
Stockholms stad. 3. Ombud för varje församling i riket: 2 st. vid församlingar upp till 5000 inv.,
3 ombud från församlingar upp till 15000 inv. och 4 ombud från församlingar över 15000 inv. 4.
Medlemmar i bestyrelsen och sekretariatet samt inbjudna talare ägde rätt att delta i diskussionen
men ej i beslutsfattandet. AKM 1931, redogörelse och protokoll, volym 2.
53 AKM program 1908 och 1909. Som inledande talare för dessa ämnen fungerade Erland Björck
1908 och Olof Holmström och Manfred Björkquist 1909, alla tre drivande krafter i frågan om
ungdomsverksamheten och ungdomsvården inom Svenska kyrkan. Här har jag valt ungdomsin-
riktade samtalsämnen men diakoni, mission och sjömansvård förekom naturligtvis också. 
54 Se AKM program 1911.
55 Se AKM program 1920.
56 AKM 1920, volym 2. Protokoll från ombudsmötet, §2. 
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1923 års möte präglades också av het debatt, när den nytillsatta professuren
i exegetik vid Uppsala universitet kom upp till diskussion. Föredraget ”Den
kristnes medborgarplikt” ersattes av biskop Einar Billings ”Universitetens bety-
delse för kyrkans lärarkall”. Anledningen till denna ändring var att professuren
gått till Gillis P:son Wetter, en religionshistoriker utan klar kyrklig anknytning,
i stället för till Johannes Lindblom, prästvigd för Linköpings stift.57 Trots att
alla instanser förordade Lindblom kom ecklesiastikministern, Olof Olsson, att
med stöd av regeringen utnämna Wetter till ämbetet, och detta kom att uppfat-
tas som en utmaning mot kyrkan. Som en lösning på problemet föreslogs bil-
dandet av Rudbeckiusfonden, som skulle finansiera en personlig professur för
Lindblom. Vid mötet ville EFS protestera genom att kräva en personlig kristen
bekännelse av universitetsteologerna, men detta blev för magstarkt för mötet.
Däremot ställde man sig positiv till bildandet av Rudbeckiusfonden.58

Just i detta förfaringssätt belyses kyrkans dilemma tydligt. Helt uppenbart
ville man här kritisera det beslut som fattats, men eftersom man utgjorde en del
av den offentliga makten fick man nöja sig med denna kompromiss. Däremot
enades man om en resolution i en annan fråga, nämligen en protest mot Ruhr-
ockupationen där man vädjade till statsmännen, och då särskilt Förenta Stater-
nas president, om att åstadkomma utjämning av spänningen.59

Nästa gång man tydligt kan se drag av ett offentligt samtal i den betydelse jag
undersöker var 1927, då bland annat följande ämnen stod på programmet:
”Sedlighetsfrågan i vår tid”, ”Kyrkan och idrotten”, ”Männen och församlings-
arbetet” och ”Psykoanalys och kristendom”.60 Otto Centerwall hade lämnat in
önskemål om att den sexuella frågan skulle komma upp till behandling vid mötet,
och helst diskuteras av en präst, en läkare och en lämplig kvinna. ”Här håller på
att växa fram en ny moral på detta område, och kyrkan måste säga sitt ord i tid.”61

Sydsvenska Dagbladet Snällposten refererade från mötet och när det gällde
diskussionen om sedlighetsfrågan fungerade läkaren Carl Idar, pastor Tord
Ström och fröken Ebba Pauli som inledande talare. Carl Idars tal höll en tämli-
gen strikt medicinsk inriktning där han varnade för preventivmedel som en väg
mot vår kulturs undergång. Det var egoistiska drag som fick människor, och då
inte minst de välbärgade, att använda preventivmedel, och detta fick till följd att
risken för en rasförsämring ökade. För att lösa detta problem skulle ungdomen
ledas in på sunda banor, läras självbehärskning, friluftsliv och härdande idrott.62

57 Lenhammar, 1977, s. 54–58. En starkt bidragande orsak till att detta sågs som ett problem var
att man oroade sig över ett förslag som fanns om att efter utnämningen flytta prästutbildningen
från universitetet. Billings föredrag lämnade inget övrigt att önska vad gällde diplomatisk elegans,
då han både lyckades vara kritisk mot utnämningen samtidigt som han framhävde vikten av
universitetens forskningsfrihet, något som talade för att behålla prästutbildningen vid teologiska
fakulteten. Billings föredrag trycktes, varför jag hänvisar till detta för en utförligare läsning.
Billing, 1923.
58 AKM volym 2, 1923, redogörelse och protokoll. För EFS uttalande se AKM volym 4, 1923.
59 AKM volym 2, 1923, redogörelse och protokoll. Uttalandet finns nedtecknat i sin helhet.
60 Se AKM program 1927.
61 AKM volym 6, 1927, brev 6 dec. 1926
62 AKM volym 7, 1927, urklipp Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10 maj.



76

Tord Ström tryckte istället på den kulturbesvikelse och arbetslöshet många
ungdomar kämpade med och att lekmännen inom kyrkan därför skulle ta hand
om ungdomen mer. Ebba Paulis lösning var att ungdomar inte skulle få sina
frihetskrav tillgodosedda i så hög utsträckning som nu var fallet, men hon
talade också om ljuspunkter som att det fanns en ny syn på kvinnans rätt att
bestämma över sig själv.63

1931 kom att bli något av ett märkesår för Allmänna kyrkliga mötet, när
man tog upp fredsfrågan till diskussion och undertecknade Eisenachresolutio-
nen under samtalspunkten ”Kristus i folkens samliv”. En drivande kraft bakom
detta var ärkebiskopen Nathan Söderblom, och det var också han som inledde
diskussionen, vilken kom att bli intensiv. Nathanael Beskow och docent J.
Cullberg höll också varsitt inlägg som inledning innan den fria diskussionen
tog vid. Vid denna yttrade sig 28 personer där flera var emot resolutionen, i
allmänhet för att det pacifistiska inslaget sågs som alltför starkt, eller för att
man oroade sig för försvarsnihilism. Resultatet blev ändå ett antagande av reso-
lutionen, med ett tillägg till punkt 4: ”Härmed har principen om nationernas
försvarsplikt i andra än nu berörda fall icke blivit rubbad”, framlagt av Cullberg
som ville förebygga en alltför pacifistisk tolkning av resolutionen.64

1931 års möte blev Söderbloms sista och det står klart, vilket också Lenham-
mar påpekar, att han påverkade mötet starkt i riktning mot att lämna utrymme
för en bredare samhällsdebatt än vad som ursprungligen kanske tänkts.65 Efter
Söderblom tog ärkebiskop Erling Eidem vid, och han kom inte att bli samma
klart lysande förgrundsgestalt som föregångaren varit. Trots detta kom mötet
inte att sakna mer kontroversiella inslag även i fortsättningen. Nästa gång det
brände till ordentligt i debatten igen var inför 1935 års möte, då befolknings-
frågan diskuterades. Här var det kanske mindre diskussionen som sådan och
mer talarna som stod för det kontroversiella. Gunnar Myrdal inbjöds som ta-
lare, något som fick en av styrelsemedlemmarna, prosten Per Pehrsson, ASP:s
representant, att ta bort sitt namn från inbjudan till mötet. Han såg inslaget
som ett hot mot hela mötesidén och fruktade att detta skulle väcka förstämning
och förargelse hos de valda ombuden ”som icke torda komma till ett möte av
denna art för att informeras i den åskådning den kallade talaren företräder”.66

Han var inte ensam om att protestera, i handlingarna finns ytterligare två brev
med missnöjesyttringar över inbjudan till Gunnar Myrdal.67 Programmet ge-

63 AKM volym 7, 1927, urklipp Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10 maj.
64 AKM volym 2, 1931, protokoll och redogörelse. Se också Lenhammars redogörelse för diskus-
sionen i Lenhammar, 1977, s. 99–103. Eisenachresolutionen bestod av fyra punkter där den
första var ett instämmande i den förklaring världens ledande statsmän gjort i nationernas namn,
att fördöma krig som en utväg att lösa mellanfolkliga tvister. I andra punkten skrevs om hur
kriget som konfliktlösare inte går att förena med Kristi ande och handlingar, varför hans kyrka
inte kan godta dessa handlingar. Konflikter som inte kunde lösas genom diplomati eller medling
anvisades till skiljedom eller världsdomstolen i punkt tre, och punkt fyra innehöll, förutom det
tillägg mötet gjorde, en beskrivning av att kyrkan skulle uttala en förkastelsedom över de krig
som uppkommit genom att staterna inte godtog det ovan beskrivna handlingsförfarandet.
65 Lenhammar, 1977, s. 103f.
66 AKM 1935, volym 13, reservation från Per Pehrsson.
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nomfördes trots protesterna, och talens innehåll blev inte så kontroversiella
som man fruktat.68 Myrdal hävdade starkt behovet av ökade resurser till barnen
och en utjämning av klassamhället. Diskussionen om de sociala reformerna
gällde nu inte bara hur folket skulle leva, utan om det skulle leva överhuvudta-
get.69 Övriga talare var byråchef dr Karl Arvid Edin, med. lic. Rut Grubb och
professor Arvid Runestam. Att en kvinna inbjudits som talare i frågan är en
aspekt som Lenhammar inte uppmärksammat i sin redogörelse för debatten,
trots att hennes inlägg kan ses som väl så intressant som Myrdals. Hon ställde
bland annat frågan om varför det bara talades om problemet med ogifta mödrar
och aldrig om ogifta fäder i debatten, trots att de har, eller åtminstone borde ha,
samma skyldigheter.70 Runestams tal innehöll kritik, inte minst mot Myrdal: 

Det är för mig obegripligt, att rashygieniker och nationalekonomer och andra
befolkningssakkunniga inte i större utsträckning se, att befolkningsfrågan först
och främst är en livsåskådningsfråga eller en fråga om tro. Eller, om de se det, att
de inte säga det. Säga det utan förbehåll och med den ödmjukhet och respekt,
som höves oss inför livets dunkla makter och vår egen mänskliga maktlöshet.
Rikta gärna, hrr nationalekonomer och rasbiologer, rikta gärna en anmärkning
mot kyrkan, för att den inte orkat förmedla levande tro till människorna i denna
tid. Men bekänn, att det är i tron det tryter, och hjälp till att vädja till kyrkan och
de kristna, så att de riktigt känna, att det är allvar på färde. En samfälld appell från
befolkningssakkunniga till kyrkan att om möjligt förse vårt folk med en starkare
tro skulle göra större effekt för nativiteten än mången social reform till levnads-
standardens förbättring.71

Runestam fann dock också gemensamma drag i synen på frågan och det gällde
då värnandet om familjen, även om Runestam här talade för äktenskapets och
trohetens helgd, snarare än ekonomiskt bistånd.72 Det mest väsentliga i denna
programpunkt är att man bjudit in utomstående experter att tala i en fråga som
visserligen var mycket aktuell, men som av många kunde anses inte alls höra ett
kristet präglat möte till.73

67 AKM 1935, volym 13. Breven skickades dels från kontraktsprost Jakob Sillén till Tord Ström
23 mars 1935, med bön om att Myrdals namn skall strykas, dels från Frans Johansson, präst i
Särestad, till Tord Ström 29 mars 1935, där han skrev att många måste känna sig förpliktade att
utebli från mötet p.g.a. denna programpunkt.
68 Talen finns inte i protokollet, men föreligger i tryckt form. Bland möteshandlingarna finns
dock en intressant redogörelse, 142 sidor lång och nedskriven av greve Robert Mörner, med
titeln: ”Adertonde allmänna kyrkliga mötet i Stockholm 5–8 maj. Skildrat och refererat av en
lekman”. I detta dokument finns också ett referat av ovan nämnda debatt. AKM 1935, volym 2.
69 Edin m.fl., 1935, s. 46f. 
70 Edin m.fl., 1935, s. 22. 
71 Edin m.fl., 1935, s. 56. 
72 Edin m.fl., 1935, s. 62f.
73 De olika talarnas inlägg i befolkningsfrågan följdes dock inte av någon debatt. I Mörners egen
reflektion skriver han att motståndet varit stort mot att Myrdal skulle tala vid mötet, men att han
inte sagt något som kunde verka stötande på mötet eller dess grundprinciper. Att dessa grund-
principer var präglade av sin tid kan man då notera när följande uttalande inte väckte anstöt:
”Det behövs hårdhäntare sterilisering bland mindrevärdiga element, även om möjligheterna att
arvsbiologiskt förbättra rasen äro mycket begränsade.” (Citatet hämtat från Mörners redogörelse
s. 99.) AKM 1935, volym 2.
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Nästa möte, 1938, präglades också av en aktuell debattfråga när en hel dag
ägnades åt kvinnan och hennes uppgifter inom kyrka och samhälle. De tre
föredragen hade titlarna: ”Evangeliet och kvinnan” (teol. dr Otto Centerwall
samt teol. och fil. kand. Elsa Lutteman), ”Det nutida samhället och kvinnan”
(fil. dr Margit Wohlin) och ”Kristen kvinnogärning” (Föredrag med samtal där
teol. dr Dick Helander, Elsa Cedergren och teol. kand. Caisy Elander inled-
ningsvis talade). Ämnena var inte lika kontroversiella som vid föregående möte,
men vid kyrkomötet senare detta år lades en motion fram om en ny kvinnlig
tjänst inom kyrkan, med utvidgat ansvar och arbete. Det var inte fråga om ett
kvinnligt prästämbete, men när motionen, som inlämnats av Manfred Björk-
quist, debatterades, kom mycket av diskussionen att handla om att detta var ett
steg på vägen mot att inrätta ett kvinnligt prästerskap, och det ansågs av många
som en omöjlighet.74 Redan vid Allmänna kyrkliga mötet hade kyrkoherden A.
O. T. Hellerström lämnat en motion som i stort sett behandlade samma sak,
men denna kom inte att föranleda någon åtgärd eftersom frågan skulle tas upp
vid höstens kyrkomöte.75 En annan kyrkoherde, Axel Derwinger, ville att om-
budsförsamlingen skulle få uttala sig om huruvida kvinnan borde få prästvigas,
och i ett handskrivet exemplar av motionen framgår att han själv var motstån-
dare till tanken. Beredningsutskottet, till vilka motionerna inlämnats, ansåg
frågan så komplicerad att inget uttalande borde göras.76

1941 års möte, det sista jag undersökt, ägnades inte åt någon stor debatt-
fråga, men mötet berörde frågor som ”Hemmet, ungdomen och krisen”, där
överdirektör Hardy Göransson, komminister Olof Hartman och teol. kand.
Margareta Söderberg inledde, ”Kyrkan och idrotten” inlett av civilingenjör
Tage Eriksson, vilken var ordförande i Västergötlands idrottsförbund, och pas-
tor Samuel Norrby, samt ”Kyrkan och radion”, ett samtalsämne inlett av docent
Ingvar Andersson och direktor Samuel Palm.77

Ett exempel på frågor man undvek skall också ges. Inför 1933 års möte
skickade J Källander en skrivelse till styrelsen för Stockholms prästsällskap – för
att ”få till stånd ett uttalande, så auktoritativt som möjligt, av svenskt kyrkofolk
i anledning av judeförföljelserna i Tyskland”. Han hade länge hoppats på att
landet skulle ta sig igenom sin revolutionära tid men förfärades nu när det
framstod att kärnan bestod i rashat och judeförföljelse. Om man inte gav ut-
tryck för sin avsky, skulle svenska folket komma att bära på en skuld.78 Källand-
ers förslag var att frågan skulle tas upp på Allmänna kyrkliga mötet. Prästsäll-
skapets svar skickades både till Källander och till Allmänna kyrkliga bered-

74 Allmänna kyrkomötets protokoll 1938, motion 10. För debatten, se avd 5 s. 11–65.
75 AKM 1938, volym 14, Beredningsutskottets protokoll. 
76 AKM 1938, volym 14, Beredningsutskottets protokoll. 
77 AKM 1941, volym 15, program. Naturligtvis berördes också frågan om världskriget som man
var mitt inne i. Detta syntes inte minst tydligt på deltagarlistan, något som diskuteras under nästa
rubrik. Om kyrkan och idrotten, se kap. 6. 1930 hade morgonandakten införts i Sveriges radio.
Om radions betydelse som förmedlare och utvecklare av folkbildningstradition, se Nordberg,
1998.
78 AKM 1933, volym 2, skrivelse till styrelsen för Stockholms prästsällskap av J. Källander. 
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ningsutskottet där det togs upp, men sedan lades till handlingarna. Från ASP:s
brev citerar jag: 

Styrelsen behjärtar i hög grad doktor Källanders vädjan och instämmer i dess
huvudsakliga syfte, men kan dock icke förorda ett uttalande, som uteslutande tar
sikte på den antisemitiska aktionen i Tyskland. Denna är endast en yttring bland
många andra av den anda, som i växande utsträckning behärskar hela den nutida
kulturutvecklingen, ej minst på de politiska och ekonomiska områdena, och som
står i uppenbar strid mot det kristna kärleks- och rättfärdighetskravet. [...] Det
finnes, såvitt vi kunna se, ingen principiell skillnad mellan de i doktor Källanders
skrivelse med rätta såsom okristliga betecknade judeförföljelserna och de sedan
länge även hos oss florerande bojkott- och blockadsystemen, framför allt då detta,
såsom ofta är fallet, går ut över tredje man.79

Trots att frågan ovan inte kom att behandlas, vill jag hävda att mötet kan ses
som ett forum för en ny diskussion som inte tidigare getts utrymme i den
kyrkliga sfären, även om en stor del av programmens innehåll berörde mer
kyrkliga frågor. Lenhammar skriver också att det vore fel att betrakta mötena
som rena uppbyggelsemöten, men medan han menar att man upplyst i all-
männa frågeställningar vill jag hävda att man öppnat sig för nya frågor, även
om det inte alltid inneburit att man debatterat ämnena.80 Vad som är centralt i
detta möte är just att man för ett samtal och att detta organiserats utanför en
statlig sfär, trots att kyrkan i sig själv var en del av denna sfär. Mötena omgavs
samtidigt av en vad jag skulle vilja kalla representativitetens sfär, då det inte
bara var ”folket” som kunde delta vid mötet. Särskilda inbjudningar skickades
också till kungafamiljen och mötet omgavs också med processioner, högmässor
och en rad festligheter som kan tolkas som ett led i uppvisande av makt och
legitimitet, även om kopplingen till statsmakten inte längre var så stark.81

Allmänna kyrkliga mötet utgör för detta arbete en intressant arena i den
modell jag använder för att analysera Svenska kyrkans formering i offentlighe-
ten, och det finns mer att diskutera vad gäller detta möte. Först skall dock en
annan och än mer konkret arena diskuteras, för liksom IOGT byggde egna
ordenshus kom församlingshemmen att bli viktiga för Svenska kyrkan.

79 AKM 1933, volym 7. Protokoll fört vid sammanträde med sjuttonde allmänna kyrkliga mötets
beredningsutskott den 9 maj 1933 i Blasieholmens sakristia. Brevet från Stockholms ASP under-
tecknat av ordf. Gustaf Ankar. För en utförlig redogörelse om kyrkans inställning till nazismen, se
Gunnarsson, 1995, särskilt kap. 4.1.
80 Lenhammar, 1977, s. 276.
81 I AKM:s handlingar noteras för många av mötena vilka som blivit särskilt inbjudna. Däremot
framgår det inte med säkerhet att dessa särskilt inbjudna verkligen deltagit i mötena, utom de
gånger någon av dessa själva uttalat sig. Se t.ex. AKM volym 2, 1929 då ecklesiastikministern
Lindskog yttrade ”att varje svensk regering med känsla för folket och dess historia måste upp-
märksamt lyssna till de önskemål, som komma från kyrkligt håll”.
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Församlingshuset – en ny arena
1903 kan man i prästmöteshandlingarna läsa den första kommentaren om ett
eget hus för församlingen, men då råder ingen tvekan om behovet av detta: 

Korteligen: församlingshuset är, vid nutidens delvis nya kraf på kyrkomenigheten,
en byggnad, som helt enkelt icke längre kan undvaras. Detta är omisskänneligen
en af de verksammaste yttre betingelserna för verkligt effektiv församlingsvård.82

Citatet kommer från Strängnäs, men det dröjde till omkring 1915 innan man i
större utsträckning ägnade församlingshemmen uppmärksamhet i dessa hand-
lingar. Det finns inga negativa kommentarer om dessa hus, de fyllde enligt
samstämmiga röster en viktig funktion i det moderna församlingslivet, och i
flera fall betonade man att församlingshuset skulle vara som ett gemensamt
hem, öppet för alla.83 1914 gav Svenska kyrkans diakonistyrelse ut Boken om
församlingshem, en skrift där man propagerade för byggandet av dessa. Man
konstaterade att folkrörelserna redan insett vikten av att ha ett hem att samlas i,
och nu var det sålunda dags också för statskyrkan att skapa något som kunde
samla människor på ett nytt sätt, med utrymme för nya verksamheter. Det
finns anledning att återvända till både kommentarerna om det nya hemmet
och aktiviteterna som skulle rymmas i byggnaden, men här är det mest intres-
sant att se hur dessa byggnader kommit till stånd, något som också finns beskri-
vet i boken. I regel var det församlingarna själva som byggde husen med insam-
lade medel, även om det ges exempel på hur kyrkostämman beslutat om ett
bygge och därför anslagit pengar.84 I min tolkning har man med dessa byggna-
tioner rört sig ganska långt från en ”statlig” kyrka med sin, i Habermas tolk-
ning, representativa offentlighet. I församlingshemmet ges plats för en aktiv
deltagare i stället för kyrkobyggnadens passiva mottagare. I talet kring ordens-
husen respektive församlingshemmen ligger nykterhetsrörelsen och kyrkan
nära varandra, och det är lätt att dra paralleller mellan de båda i strävan efter att
skapa ett forum för samtal, en arena där medlemmarna kunde mötas på lika
villkor. Här finns också klart uttryckt att inspirationen för kyrkans del kom
från folkrörelserna. Likheterna mellan IOGT och Svenska kyrkan vad gällde de
konkreta arenorna var alltså stora, och här skall nu diskuteras om det går att dra
liknande paralleller mellan de båda i fråga om organisationernas tidningar.

Litterär offentlighet inom Svenska kyrkan
Det offentliga resonemanget sker ju via en litterär och politisk offentlighet, och
det viktigaste forumet för detta är i Habermas tolkning pressen. För IOGT:s
och nykterhetsrörelsens räkning kunde ett flertal exempel ges på tidningar ska-
pade av privatpersoner som sedan följde samma utvecklingslinje som den bor-

82 Prästm. Strängnäs 1903, prästmötesprotokoll s. 39.
83 Se t.ex. Prästm. Uppsala 1927, ä.b., s. 176 samt Prästm. Västerås 1937, ä.b., s. 102.
84 Boken om församlingshem, 1914, s. 28.
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gerliga pressen. Går samma paralleller att dra mellan kyrkans och borgerlighe-
tens tidningar och tidskrifter? En av de mest intressanta tidningarna att under-
söka i denna fråga är Församlingsbladet, som utkom med sitt första nummer 13/
9 1902, då som gratisbilaga till tidningen Vårt Land. Från 1904 stod Försam-
lingsbladet på egna fötter, och utgivningstakten var ett nummer per vecka. Tid-
ningen var ett organ för samma förening som bildade ursprunget till Allmänna
kyrkliga mötet, det vill säga Sällskapet för kyrklig själavård.85

Tidningen är intressant att undersöka inte minst som den utvecklades till
kyrkans främsta rikstidning. 86 I det första provnumret skrev man i anmälan att
man ville följa och redogöra för församlingsarbetet inom främst den svenska
kyrkan, med dess diakoni- kärleks- och missionsverksamhet. Man hoppades att
skriften skulle vara välkommen: ”Det vill väcka och stärka intresset för de upp-
gifter, som åligga icke blott kyrkan och hennes män utan hvarje kristen såsom
medlem af denna kyrka och den kristna församlingen.”87 Redaktören var en
kvinna, Anna Alm. Hon var gift med initiativtagaren till Sällskapet för kyrklig
själavård, Carl Alm.88

En prästmans syn på tidningsväsendet
I ett föredrag om tidningspressens makt inför Allmänna svensklutherska präst-
konferensen 1903 samt i en uppsats publicerad i Kyrklig tidskrift från samma år,
talade J. A. Eklund dels om pressens betydelse, dels om den brist på tidningar
som rådde inom Svenska kyrkan.89

I Kyrklig tidskrift har uppsatsen rubriken ”Tidningsherraväldets skuggsidor”,
och det är en tämligen mörk bild av pressen som där målas upp. Bara att läsa
tidningar var andligen skadligt, och pressens moraliska auktoritet var alldeles
för stor i jämförelse med vad den egentligen förtjänade.90 Dessutom var yttran-
defriheten ingenstans så inskränkt som i pressen, eftersom varje tidning tvinga-
des följa sitt ”program”.91 Han var dock mycket medveten om pressens bety-

85 En annan form av litterär offentlighet kan de sockenbibliotek som kyrkan byggde upp sägas
vara. I ett tillägg till 1842 års folkskolestadga anmodades prästerskapet att uppmuntra till bildan-
det av sockenbibliotek, men biblioteken i sig var ingen ny företeelse. Ronny Ambjörnsson hävdar
att biblioteken utgjorde en del i ett patriarkalt mönster, där samhällets bildade klasser gav råd till
arbetarklassen både om hur dessa skulle höja sig sedligt och bibringas nyttiga kunskaper. Am-
björnsson, 1988, s. 241. Marion Leffler nyanserar dock i sin avhandling denna tolkning betyd-
ligt. Förespråkarna för sockenbibliotek tänkte sig närmast bönder och hantverkare som använ-
dare och att bokbeståndet främst skulle utgöras av praktisk jordbrukslitteratur, men där fanns
också röster som talade för att sockenbiblioteken skulle omvandlas till skolbibliotek, i vilka popu-
lär vetenskaplig litteratur skulle kunna rymmas. Leffler ifrågasätter också att arbetarna lånade
litteratur från sockenbiblioteken och att inte heller bönderna lånade den litteratur det var tänkt
att de skulle ta till sig. Leffler, 1999, s. 94–103.
86 Lenhammar, 1981, s. 32.
87 Församlingsbladet, nr 1 1902, s. 1.
88 Lenhammar, 1981, s. 32.
89 Artiklarna har också uppmärksammats av Lenhammar. Lenhammar, 1981, s. 29f.
90 Eklund, 1903b, s. 320 och 326.
91 Eklund, 1903b, s. 329f. Eklunds kritik är inte minst intressant med tanke på att Habermas
kom med samma kritik nästan 60 år senare.
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delse och talade om den som betydligt mer inflytelserik än predikningar och
föreläsningar, något han återkommer till i föredraget vid prästkonferensen. Där
är tonen en helt annan och betydligt positivare. Det skall här tilläggas att trots
att texterna publicerades samma år var uppsatsen i Kyrklig tidskrift skriven tidi-
gare. När Eklund diskuterar i den senare texten är det utifrån ståndpunkten att
man inte bara skulle tänka sig en grupp tidningsmän bakom det skrivna, utan i
pressen såg han nu en folkets röst som man måste ta hänsyn till.92 Svenska
kyrkan måste också intressera sig mer för tidningsväsendet: 

Jag tror ej det är öfverdrivet, om jag påstår, att vår kyrka än i dag står sämst af
religiösa samfund, då det är fråga om att tillgodogöra sig tidningspressens makt.93

Hans slutsats var att prästen behövde bli journalist, och det var ju en helt ny
roll för detta ämbete. Här ser man åter exempel på nytänkande inom kyrkan
som kan passas in i en formering i en borgerlig offentlighetsmodell.94

Församlingsbladet som forum för nya diskussioner
Jag har gått igenom samtliga nummer av årgångarna från 1902 till 1912, och
där undersökt innehållet i de artiklar som kan vara av intresse för en diskussion
av det offentliga samtalets kriterier.95 Tidningen utkom under hela undersök-
ningsperioden, och liksom i fallet med IOGT:s tidningar är det i högre grad
tidningens grundande och funktion jag diskuterar än direkt innehåll.

Harry Lenhammar har också ägnat Församlingsbladet uppmärksamhet i stu-
dien Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet. Han hänför där skriften till
gruppen sällskapstidningar, vilka utmärks av att de är uttryck för ett visst in-
tresse, där ett sällskap eller en institution står bakom.96 Här vill jag istället dra
en parallell till den partibundna press som jag förde in IOGT:s tidningar under.
Också här fanns en ”granskningskommission” som gav redaktören direktiv om
vad som skulle skrivas och inte. Arbetet skedde på frivillig basis och inga hono-
rar utbetalades till vare sig redaktion eller medarbetare. Från och med 1912 tog

92 Eklund, 1903a, s. 199 och 201.
93 Eklund, 1903a, s. 204.
94 Samtidigt ger det en bra bild av sammanblandningen mellan statligt och samhälleligt, där ett
statligt organ tar till metoder som hör den privata sfären till.
95 Läsningen av Församlingsbladet ger en bild av vad jag skulle kalla det nya samtalet inom
Svenska kyrkan. Innehållet är fördelat på tio olika huvudrubriker, där jag har intresserat mig för
tre: Kyrkligt liv och verksamhet i våra dagar (den svenska delen), Föredrag och inlägg i kyrkliga
frågor samt Händelserna för dagen/Politiska och sociala uppsatser. Övriga rubriker är Betraktelser,
Kyrkligt lif och verksamhet i våra dagar, (med underrubrikerna: Vårt eget land, Från Grannlanden,
Öfriga länder), Ur kyrkans häfder, Lefnadsteckningar och minnesord, Yttre mission, Uppsatser af
blandadt innehåll, I bunden form, Litteraturanmälan och Illustrationer. 1905 tillkom Händelserna
för dagen, som 1907 ändrades till Politiska och sociala uppsatser, och 1906 lade man också till
Anvisning till daglig bibelläsning.
96 Lenhammar, 1981, s. 13f samt 32. Lenhammar ser Församlingsbladet som intressant för att
tidningen kombinerar sällskapets intressen med nyhetsstoff och uppbyggelse. I Lenhammars un-
dersökning görs främst en kvantitativ mätning av olika innehållskategorier, där han i det hänse-
endet gått igenom årgångarna 1902, 1903, 1904 och 1920.
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dock Svenska kyrkans diakonistyrelse över tidningen, varvid den fick mer offi-
ciell status.97

Lenhammars genomgång för de tidigaste årgångarna visar att det svenska
materialet överväger stort, något han ser som ett tecken på att sällskapet verkli-
gen hade behov av ett eget organ för verksamheten.98 I min tolkning handlar
det snarare om ett allmänt behov av att diskutera Svenska kyrkans roll i ett nytt
samhälle. I sin undersökning har Lenhammar mätt hur stort utrymme olika
ämneskategorier fått i spaltcentimeter och mest intressant för det perspektiv jag
valt är debattartiklarna, som under de tre första åren utgör mellan 3,3 och
7,8%. Vid nästa mätning, gjord 1920 har de ökat till 21,66% och bytt karaktär
från mer polemiska uttalanden till frågor av mer principiell karaktär.99

Ett intressant tillskott i 1920 års tidning omnämns av Lenhammar, nämligen
”Under strålkastaren”. Dessa artiklar var samhälls- och kulturkritiskt inriktade
och skulle innehålla ”polemiska uppsatser om utomkyrkliga händelser (obs.
ingen högerpolitik)”.100 Kommentaren inom parentes skall ses som ett avstånds-
tagande till de artiklar som Carl Fredrik Lundén skrev i tidningen under åren
1905–1911, under rubriken ”Händelserna för dagen”. Denne Lundén var utta-
lat konservativ, och hans artiklar ger god inblick i hur högerns kristna diskute-
rade i olika samhällsfrågor. Så var till exempel unionsupplösningen med Norge
en förödmjukelse för Sverige som han ofta återkom till. Kvinnlig rösträtt var
naturligtvis inte att tänka på, eftersom arbetet att sätta sig in i det politiska livet
skulle dra henne från hennes viktigaste uppgift, att vårda hemmet: 

Så mycket borde man dock kunna bli ense om, att det hör till manligheten att ta
första steget, sätta in nya värden, till kvinnligheten att vara mottagande (receptiv)
och bevarande, och att mannen är riktad utåt, till handling, kvinnan inåt, till
fördjupande. Därför är det stora samfundet, staten, mannens verksamhetsfält,
och hemmet, det lilla samfundet, kvinnans.101

Hans åsikter blev sannolikt besvärande för Församlingsbladet som med dessa
behöll en konservativ prägel, åtminstone till viss del.102 En eventuell partipoli-

97 Lenhammar, 1981, s. 37.
98 Lenhammar, 1981, s. 33.
99 Lenhammar, 1981, s. 32–39. Här är det viktigt att tillägga att Församlingsbladet till en början ,
av naturliga skäl, var färgat av Vårt Land som var en mycket konservativ tidning.
100 Lenhammar, 1981 s. 38. Formuleringen hämtad från Svenska kyrkans diakonistyrelses proto-
koll 1911.
101 Församlingsbladet 1907, s. 52. Angående unionsupplösningen skrev han i oktober 1905 om
den svenska reaktionen på unionsupplösningen som ett folk som förvekligats och fruktar lidan-
den och uppoffringar och nu gått till eftergifternas yttersta gräns. Lundén ville därför kräva
nationell förnyelse. Församlingsbladet 1905, s. 317.
102 Redaktören, Anna Alm, skriver diplomatiskt om Lundéns artiklar i sin minnesbok över Säll-
skapet för kyrklig själavård: ”Det gick med dem såsom med allt, som det är någon karaktär på: de
voro högt uppskattade och skarpt klandrade. Författaren var alltför ensidig högerman, Försam-
lingsbladet bör icke driva politik, hette det. Naturligtvis var han ensidig och kunde ibland driva
vissa satser med något av Catos »præterea censeo». Men vad dessa av kristligt allvar och flam-
mande rättfärdighetskänsla burna redogörelser för och omdömen om händelserna i världen be-
tydde för Församlingsbladet, visade sig bäst genom det gapande tomrum, de efterlämnade, då de
upphörde.” Alm, 1918, s. 87.
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tisk färg är dock mindre väsentlig för mitt perspektiv än det faktum att denna
typ av artiklar alls förekom. Att en kyrklig tidskrift av detta slag ger så pass stort
utrymme åt politiska frågor visar att man varit beredd att gå in på nya diskus-
sionsområden, och med detta hävdar jag att man också valde en delvis ny
samhällsroll. Harry Lenhammar uppmärksammar också detta när han säger att
man från 1911 kan se tendenser till att utveckla Församlingsbladet till ett kamp-
och opinionsorgan.103 1912 tog Svenska kyrkans diakonistyrelse över tid-
ningen, och formuleringar i Diakonistyrelsens protokoll från 1911, som den
ovan nämnda om polemiska uppsatser utan högerpolitik, visar en vilja att med
tidningen skapa ett forum för debatt.

Lika viktiga som de politiska artiklarna var de nya idéerna om ett utökat och
aktiverat församlingsliv, vilka Församlingsbladet också gjorde sig till tolk för.
Häri låg tidningens huvudintresse och det finns gott om artiklar som speglar
denna strävan att närma församling och präster varandra, att bli mer folkligt
anknuten än vad man varit. Så refererades 1904 från ett samtal ”Om bröders
gemenskap inom vår kyrka”, där man betonade vikten av att skapa gemenskap
i församlingen även om det skulle medföra risk för ”en frikyrkobildning midt i
statskyrkan”. Kyrkan fick inte förbli en prästernas kyrka, prästen inte hindra
innerligare församlingsgemenskap.104 Likaså refererades 1906 ett föredrag J.
Källander hållit där han hävdade att kyrkan misslyckades i sin huvuduppgift,
själa- och församlingsvården, när de stora folkrörelserna kom och att man
skulle ha arbetat för en kristen livsåskådning hos alla. Nu hade kyrkan hamnat
på efterkälken, och ingen räknade med den som en drivande samhällskraft.
Trots detta fick man inte resignera.105 Under åren ges också otaliga exempel på
församlingsveckor runtom i landet, där den grundläggande tanken alltid är att
stärka församlingslivet. Naturligtvis refereras också från stiftsmöten och från de
Allmänna kyrkliga möten jag ägnat särskild uppmärksamhet och som jag åter-
kommer till nedan. Dessa exempel pekar alla mot en kyrka som inte längre står
i statens tjänst på samma sätt som tidigare, som vill bort från det auktoritära
och i stället närma sig en publik med plats för ett bredare spektrum av åsikter. 

Ytterligare forum för ett offentligt samtal
Det finns också fler exempel på nya skrifter av ett friare slag. Vår Lösen började
ges ut 1910 och hade Manfred Björkquist som redaktör 1910–1938, och han
kom med denna långa period att starkt prägla tidningen.106 I det första numret
talades om att målet för Svenska kyrkan skall vara att den blir ”lekmännens
kyrka och ej blott, såsom hittills i allt för hög grad blifvit fallet, en präster-
nas”.107 Ser man på tidningens innehållsförteckning genom åren är det också

103 Lenhammar, 1981, s. 38.
104 Församlingsbladet 1904, s. 86f.
105 Församlingsbladet 1906, s. 262f samt 270f.
106 Detta kommenteras också i Gunnarsson, 1995, s. 37.
107 Vår lösen 1910, nr 1, s. 3. 
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tydligt att den var öppen för debatt om tämligen skiftande ämnen. Under rub-
riken ”Ledande artiklar” finner man titlar som ”Folk och kyrka” (1910), ”Folk-
kyrka och statskyrka” (1912), ”Kyrkspira, fabriksskorsten och majstång”
(1913), ”Är folkkyrkan ett parti?” (1916), ”Kyrkan och arbetslösheten” (1921,
av Gunnar Dahlquist), ”Avrustningskravet” (1924), ”Kroppskultur och bild-
ningsarbete” (1931) samt ”Kristendom och demokrati” (1933). Lars Åstrand
hävdar också i en bok om Vår Lösen att tidningen tog avstånd från ”den statliga
överhetskyrkan”. 108

En viktig del av tidningen var också dess litteraturrecensioner, och det var
inte bara religiösa skrifter som togs upp. Tidningen fungerade som en kultur-
tidskrift redan från början, en utveckling som blev än tydligare när historikern
och poeten Karl Gustaf Hildebrand tog över redaktörskapet.109 Mellan åren
1917 och 1925 finns också en avdelning ”Ordet fritt”, medan man 1931 och
1932 har en rubrik kallad ”Diskussionsinlägg”.

De båda tidningarna kan således ha erbjudit en alternativ litterär sfär för ett
offentligt samtal och det skulle vara av intresse att fördjupa sig i de bidrag som
lämnades till tidningarna. Det fanns dock tillfällen till mer direkta samtal än de
som kunde föras i tidningen och jag återvänder därför till Allmänna kyrkliga
mötet för att se i vilken grad man hade möjlighet att delta i samtalen som
fördes där.

Deltagare i ett kyrkligt offentligt resonemang
För att få en bild av vilka som deltog och fick delta i diskussionerna inom
kyrkan har jag, förutom att se på Allmänna kyrkliga mötets deltagarförteck-
ningar, också gått igenom samtliga protokoll under perioden 1908–1941 för
att se vilka som yttrat sig vid diskussionerna.110

Det är intressant att konstatera hur stora skillnaderna är i representation från
de olika stiften, och den beror inte bara på olika befolkningsmängder. Siffrorna
i Tabell 1 kan jämföras med utvecklingen av stiftsmöten Aldén tecknar i sin
avhandling.111 Det förvånar inte att siffrorna för Göteborgs stift är så låga. Med

108 Åstrand, 2000, s. 33.
109 Thunberg, 2000, s. 38 och 42. Exempel på titlar som recenserades var Logen 5455 Morgon-
vind af I. O. G. T., skriven av Carl Larsson i By och recenserad av Sixten Belfrage (1916); Emilia
Fogelklous Från längtansvägarna, recenserad av V. Scharp (1918); Lydia Wahlströms Sin fars
dotter (1921, ingen recensent utsatt); Psykoanalys och yoga, en bok av O. A. H. Schmitz, recense-
rad av G. Wahlström (1925); Sven Stolpes I dödens väntrum (recenserad av E. Liedgren 1930);
Antisemitismen i historisk och kritisk belysning av Hugo Valentin (recenserad av Gösta Kellerman
1935); Den enda sommaren av Olof Lagercrantz (1938) och Karin Boyes Kallocain (1940).
110 Jag har stött på ett problem när jag jämfört mina deltagarförteckningar med de resultat Len-
hammar redovisar i sitt arbete om Allmänna kyrkliga mötet, eftersom siffrorna inte stämmer
överens. I detta kapitel diskuterar jag utifrån de siffror jag fått fram, om inte annat anges.
111 Aldén skriver också att stiftsmötena och Allmänna kyrkliga mötet haft klara innehållsmässiga
paralleller. Aldén, 1989, s. 335. För en sammanställning av stiftsmötenas utveckling, se Aldén,
1989, s. 333.
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den schartauanska traditionen och motståndet mot föreningsliv var det ganska
naturligt att också förhålla sig negativ till en ny form av kyrklighet, där lekmän-
nen kunde få större plats än tidigare.112 Däremot är siffrorna för Härnösands,
Luleå och Visby stift lägre än vad man kunde förvänta sig. Både Härnösands

Tabell 1. Antalet församlingsombud vid AKM 1920–1941, stiftsvis fördelade 

Stift/år 1920 1924 1927# 1929 1931 1933 1935 1938 1941*

Uppsala 160 158 157 161 164   207   204   236
Linköping   33   63   81   99 112   151   178   176
Skara   59   44   49   64   66     78     92   101
Strängnäs 105 139 127 135 178   178   214   211
Västerås   39   73   84 102   87   107   114   112
Växjö   71   41   47   44   67     69     93     95
Lund   42   70   80   76   78     80   133   108
Göteborg   11     9     7     9     9       9     21     33
Karlstad   31   19   35   36   36     56     58     69
Härnösand   27   21   11   22   14     26     36     34
Luleå   12     9   22   25   12     30     34     36
Visby     9     6        8     8     8       9       8     14
Stockholm   17   46   57   56   71     69     63     50

Totalt 616 698 374 765 837 902 1069 1248 1275

Källa: AKM, deltagarförteckningar 1920–1941 (RA).
* Siffrorna hämtade från Lenhammar, 1977, bilagor.
# Deltagarlista finns, men stiftsfördelningen inte klar.

Tabell 2. Antalet prästerliga församlingsombud vid AKM 1920–1941, stiftsvis
fördelade

Stift/år 1920 1924 1927# 1929 1931 1933 1935 1938 1941*

Uppsala   3   26   30   47   64   72   82   96
Linköping   2     1   27   43   51   34   63   58
Skara   3     9   17   31   27   37   41   45
Strängnäs   1   12   24   41   57   46   64   62
Västerås   2   15   19   35   36   38   43   50
Växjö   3   14   19   22   28   29   37   39
Lund   3   24   29   29   32   34   63   58
Göteborg   –     3     2     4     2     4     9   13
Karlstad   1     8   15   17   18   27   29   31
Härnösand   1     7     6     8     8   13   12   13
Luleå   1     4   11   17     7   15   14   17
Visby   –     2     3     5     4     5      4     2
Stockholm   –     2     3     8   12   13   12     7

Totalt 20 127 91 205 307 346 367 473 491

Källa: AKM, deltagarförteckningar 1920–1941 (RA).
* Siffrorna hämtade från Lenhammar, 1977, bilagor.
# Deltagarlista finns, men stiftsfördelningen inte klar.
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och Luleå stift hör till dem där den kyrkliga seden bröts tämligen tidigt och där
EFS var starka, medan man i Visby stift var bland de första som organiserade
stiftsmöten.113 I övrigt stämmer deltagarantalet  (Tabell 1) tämligen väl med
det ovan nämnda mönstret.

Vad gäller ombudsförsamlingen kan man via Tabell 2–4 konstatera att den
genom undersökningsperioden varit dominerad av lekmän, i synnerhet under
tidiga år. Sett till det totala antalet församlingsombud var andelen kvinnor
litet; allra lägst 1927 (Tabell 4). Jämför man däremot fördelningen mellan
kvinnliga och manliga lekmän blev ökningen efter 1927 märkbar. I relation till
hur stor del av kyrkans aktiva i församlingarna som var kvinnor var dock re-
presentationen liten, något som diskuteras vidare i senare kapitel. Det procen-
tuella antalet präster ökade med tiden och var som högst det sista undersök-
ningsåret (Tabell 4).114 Här kan man således se en tendens till en ökad elitise-
ring av mötet, men eftersom deltagarlistor saknas för åren före 1920 samt
1921 och 1923, skall siffrorna inte ses som mer än just en tendens. När mötet

112 Lars Aldén visar också i sin avhandling om stiftmötenas framväxt hur denna form av mer
öppet demokratiskt möte aldrig fått fotfäste i stiftet. Se Aldén, 1989, s. 307. Polisdomare C G
Björck kommenterade 1935 det låga deltagarantalet från Göteborgs stift: ”Man vet ju visserligen,
att här finns både präster och lekmän, som helst vilja isolera sig och sin kristendom och som i
självgodhet se ned på kyrkligheten i andra delar av landet.” Stiftskrönikan, nr 11, juni 1935, s.
179f.
113 Aldén, 1989, s. 333f. Aldén säger dock att frikyrkligheten var stark även i de norrländska
stiften, men istället var det där EFS som dominerade. 
114 Efter detta år sjunker dock andelen präster för att hamna kring 30%. Se Lenhammar, 1977,
bilaga 4, s. 324.

Tabell 3. Antalet kvinnliga församlingsombud vid AKM 1920–1941, stiftsvis för-
delade

Stift/år 1920 1924 1927# 1929 1931 1933 1935 1938 1941*

Uppsala   9 14 13 15    19   21   18   22
Linköping   6 10   8   9   17   21   23   24
Skara   1   4   7   4   11   10   12   14
Strängnäs 17 20 20 22   28   43   43   38
Västerås   4   8 11 11     7     9     9   12
Växjö   1   3   2   4     5     5     4   10
Lund   1   –   2   5     6     5     9   10
Göteborg   1   –   –   1     2     1     2     2
Karlstad   1   –   4   2     3     6     2     5
Härnösand   –   1   –   2     1     5     4     5
Luleå   1   –   –   1     –     –     –     1
Visby   1   –   –   –     –     –     –     2
Stockholm   –   3   4   3     6     8     7   12

Totalt 43 63 19 71 79 105 134 133 157

Källa: AKM, deltagarförteckningar 1920–1941 (RA).
* Siffrorna hämtade från Lenhammar, 1977, bilagor.
# Deltagarlista finns, men stiftsfördelningen inte klar.
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skapades var det tänkt som en samlande organisation för hela det frivilliga
arbetet inom kyrkan. Så småningom framfördes idéer om att göra mötet till en
legaliserad, officiell riksorganisation, men till detta stadium kom man aldrig.
Allmänna kyrkliga mötet fortsatte att vara en fri samling, utanför den offent-
liga sfären, dock med vissa förändringar. När ombudsförsamlingen infördes
1920 upphörde möjligheten att fritt delta i det offentliga resonemanget. Sam-
tidigt värnades fortsatt länge om att det verkligen var lekmän som skulle utses
till ombud. För att få en bild av hur detta samtal fungerade måste man lämna
deltagarförteckningarna och gå till själva protokollen med deras noteringar av
vilka som yttrat sig vid föreläsningar och diskussioner.

Ser man till programmen märker man att lekmannarepresentationen är
tämligen riklig under alla år (Tabell 5), men det är också intressant att veta
vilka dessa lekmän var. Man kan snabbt konstatera att gruppen arbetare lyser
med sin frånvaro, något som i sig inte förvånar. De flesta lekmannabidragen
kom från akademiker av olika slag, inte sällan lärare och rektorer. Så talade till
exempel 1911 läroverksadjunkten A. Nilson om ”Samlingspunkter för kyrk-
ligt arbete” och 1912 deltog två rektorer, Fr. Törnvall och Carl Sehlin vid ett
föredrag om Sveriges kyrka och midsommarminnen, respektive en diskussion
om kyrkan och nykterhetssaken. 1927 kunde man höra lektor Alf Ahlberg
tala om ”Kristendomsundervisningen och religionsfrihetskravet” och 1941 in-
ledde rektor Sven Kjersén ett samtal om ”Huru skola vi i denna tid rätt bruka
söndagens gåva?”115 Ett tydligt bevis på att människor som inte tillhörde kyr-
kans inre krets fick komma till tals gavs dock under punkten ”Vad betyder
Bibeln i mitt liv?” 1941. Inbjudna talare till detta ämne var: fil. dr Gunnar
Beskow, professor Åke Hassler, Olof Lagercrantz, fil. kand. Rune Lindström,
riksdagsmannen Carl Magnusson, redaktören Ivar Norberg, doktorinnan Bir-

115 För en förteckning över dessa personers deltagande, se AKM, respektive års program.

Tabell 4. Andelen präster, kvinnor, totala andelen lekmän samt andelen kvinnliga
lekmän bland AKM:s församlingsombud 1920–1941, i procent

Mötesår Präster Kvinnor Lekmän Kvinnl. lekm.

1920   3,2   7,0 96,8   7,2
1924 18,2   9,0 81,8 11,0
1927 24,3   5,1 75,7   6,7
1929 26,8   9,3 73,2 12,7
1931 36,7   9,4 63,3 14,9
1933 38,4 11,6 61,6 18,9
1935 34,3 12,5 65,7 19,1
1938 37,9 10,7 62,1 17,2
1941* 38,5 12,3 61,5 20,0

Källa: AKM, deltagarförteckningar 1920–1941 (RA).
*Siffrorna hämtade från Lenhammar, 1977, bilagor.
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git Sandahl, major Arvid Wallenqvist och generaldirektören Anders Örne, så-
ledes bara lekmän.116

Tabell 5 ger en bild av fördelningen mellan präster och lekmän som in-
bjudna talare vid mötena. Det står klart att prästerna dominerade stort i syn-
nerhet under de tidiga åren. De gånger lekmännen utgör flertalet beror det på
att man lagt in programpunkter där dessa fått redogöra kort för sin syn på en
fråga. (Ett exempel på detta har givits ovan.) Den enda gången kvinnorna fick
en framträdande plats var som synes 1938, när mötets huvudtema ställde kvin-
nan i centrum. Idealet, en diskussion där alla kunde delta, uppfylldes med
andra ord inte särskilt väl vad gällde den reglerade delen av samtalet inom
mötet. Hur såg då fördelningen ut vid den fria diskussionen?

Här finns uppgifter att tillgå bara för åren 1920–1933, då protokollen är
utförligast dessa år. Den procentuella fördelningen mellan präster och lekmän
ser här tämligen annorlunda ut än den mellan inbjudna talare (Tabell 6), vilket
ger en antydan om att detta verkligen skulle kunna ses som en fri diskussion där
alla fick yttra sig. Få kvinnor deltog ju i mötena, så att de är så dåligt represen-
terade vid samtalen kan snarare ses som ett utslag av den ojämna fördelningen

116 AKM 1941, volym 15, program. Bibelfrågan var aktuell eftersom den svenska bibeln firade
400-årsjubileum detta år.

Tabell 5. Andelen präster resp. lekmän, medverkande som inbjudna talare vid
AKM:s program 1908–1941

År Talare Präster (%) Lekmän (%) Kvinnor

1908   16   12 75     4 25   –
1909   12     9 75     3 25   –
1910   17   14 82     3 18   –
1911   11     7 64     4 36   –
1912   14     6 43     8 57   1
1914     9     8 89     1 11   –
1916     8     7 87     1 13   –
1919   12     8 67     4 34   1
1920   28   12 43   16 57   1
1923   33   26 79     7 21   1
1924   17   13 76     4 24   1
1927   25   15 60   10 40   1
1929   33   25 76     8 24   –
1931   23   10 43   13 57   2
1933   21   14 67     7 33   1
1935   27   18 67     9 33   1
1938   30   10 33   20 67 10
1941   36   17 47   19 53   5

Totalt 372 231 141 25

Källa: AKM program, 1908–1941 (RA). Uppgifter saknas för 1913 och 1921.
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av deltagare, än att de utestängdes från samtalen.117 Ser man till titlarna på
diskussionsdeltagarna blir bilden något förändrad. Även här är det de bildade
som deltar i långt högre grad än ”gemene man”, något som dock inte går stick i
stäv med den borgerliga offentlighetsmodellen, där egendom och bildning var
nödvändiga ingredienser för att kunna delta i en diskussion av detta slag.118

Under de aktuella åren har jag funnit totalt 60 personer utan akademisk eller
annan titel noterade i protokollen som deltagare i diskussionen. Med tanke på
att det totala antalet talare utgör 276 blir bilden av bildningens eller egendo-
mens betydelse mycket klar.119

I skapandet av Allmänna kyrkliga mötet och Församlingsbladet, liksom Vår
Lösen, fanns en tanke på en ny kyrklig inriktning, en anpassning till den nya
tiden. I denna tid hade också sammanblandningen mellan privat och offentligt
ökat, något som fick konsekvenser för hur man agerade. I min tolkning gjorde
detta det möjligt för kyrkan att försöka skapa en sfär utanför den stat man
fortfarande tillhörde.

Hur skall då IOGT:s och Svenska kyrkans ageranden tolkas i en jämförelse
med de offentlighetsmodeller som tidigare tecknats?

117 Att fördelningen mellan kvinnor och män såg ut som den gjorde är fördenskull inte ointres-
sant, något som belyses i följande kapitel.
118 Habermas, 1988, s. 54. Det fanns dock kritik mot hur mötena och diskussionerna organisera-
des. I tidningen Arbetet kunde man 1931 läsa en artikel med underrubriken: ”Allmänna kyrkliga
mötet illa planerat och föga givande.” Artikeln handlade främst om snickaren Lindvall, som deltog
i mötet för första (och sista) gången. Mötets dåliga planering illustrerades av att lokalerna saknade
garderober. En socialdemokratisk partikongress är mycket bättre organiserad hävdades det i arti-
keln. Det fanns inte heller någon tid för samtal, eftersom de inbjudna talarna upptog all tid. Vid
en fråga till en prästman om detta blev svaret: ”Ärkebiskopen vet vad han gör och släpper inte fram
vem som helst.” Den intervjuade, herr Lindvall, skulle efter sina erfarenheter bestämt motsätta sig
varje förslag om framtida församlingsrepresentation vid de allmänna kyrkliga mötena. Artikeln är
mycket polemiskt skriven, men faktum är att de tänkta diskussionerna ganska ofta fick ställas in
p.g.a. att talarna upptagit för mycket tid. Arbetet, nr. 86 1931, 16 april.
119 Siffran får ses som ungefärlig, eftersom det är ytterligt svårt att göra en gränsdragning av detta
slag.

Tabell 6. Fördelningen mellan präster resp. lekmäns yttranden vid AKM:s fria
diskussioner 1920–1933

År Talare Präster (%) Lekmän (%) (Kvinnor)

1920   58   9 16   49 84   1
1921   23 14 61     9 39   2
1923   44 15 34   29 66   3
1924   34   8 24   26 76   2
1927   28 10 36   18 64   1
1929   20   9 45   11 55   –
1931   49 19 39   30 61   3
1933   20 11 55     9 45   –

Totalt 276 95 181 12

Källa: AKM, redogörelser och protokoll (RA). 
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En prövning av offentlighetsmodeller
Med detta kapitel har jag försökt konkretisera IOGT:s och Svenska kyrkans
formerande i offentligheten. Genom att fokusera utvalda delar i den borgerliga
offentlighetsmodellen och jämföra dessa med hur de båda organisationerna
agerat tycker jag mig ha kunnat visa att både IOGT och Svenska kyrkan hand-
lat i enlighet med mönstren för den borgerliga modellen. 

De arenor som skapades utgjorde i båda fallen mötesplatser för samtal där
man kunde delta som jämlikar, diskutera nya områden och där den offentliga
makten kunde ifrågasättas. De bärande idéerna för det offentliga samtalet upp-
fylldes således både av IOGT och Svenska kyrkan. För båda organisationerna
kom de egna ordens- och församlingshusen att fungera som ett slags manifesta-
tioner av dessa nya mötesplatser. Organisationernas tidningar växte också de
fram ur behovet att få debattera och uttrycka sina åsikter om samhället och dess
möjliga förändring. De tidningar som undersökts skapades som privata initia-
tiv, för att sedan tas över av respektive organisationer, i likhet med den partipo-
litiska press som växte fram med borgerlighetens formering.

Med dessa resultat skulle man således kunna hävda att de båda organisatio-
nerna deltog i en (med)borgerlig offentlighetsformering. Det finns dock några
faktorer som talar mot detta och som jag här vill ta upp till diskussion. 

Drag av representativ offentlighet
Hos både IOGT och Svenska kyrkan kan man finna tydliga släktskap med den
representativa offentlighetsmodell som också presenterats, men som hittills dis-
kuterats i ringa drag. För IOGT:s del har jag kort tagit upp de ceremonier man
i synnerhet under tidiga år lade stor vikt vid. Till dessa ceremonier hörde också
ritualer som skulle hållas hemliga för utomstående, det så kallade ”oskrivna
arbetet”. Även dessa ritualer spelade störst roll under de tidiga åren.

Habermas diskuterar hemliga sällskap och deras funktion i Borgerlig offent-
lighet. Hemlighållandet kunde enligt honom fungera som en möjlighet att
skapa den sfär av privatpersoner samlade till publik, som utgör hans definition
av den borgerliga offentligheten. Habermas exemplifierar med de tidiga tyska
ordnarna, där mötet mellan medlemmarna blev ett jämlikt möte mellan ojäm-
lika personer. Med offentligheten och publiciteten bevakad av en absolut stat
krävdes att man möttes i hemlighet för att kunna skapa en ny, utmanande
offentlighet.120 Med det perspektivet skulle IOGT:s system av ceremoniella
hemligheter vara ett arv från en ursprunglig borgerlig offentlighet. Jag vill
dock hävda att det är en för snäv tolkning av företeelsen. Det är väsentligt att
se också på hur aktörerna i den borgerliga offentligheten ärvde mönster från
den representativa offentligheten, och att gränserna mellan de båda inte alltid

120 Habermas, 1988, s. 51f.
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är så tydliga. Möjligheten att utesluta andra från den egna kretsen kan fylla en
viktig funktion som ett bevis på makt, vilken inte nödvändigtvis är kopplad till
makt över staten. Genom olika ceremonier, hemliga tecken och lösenord del-
tog man i ett skådespel som syftade till att stärka banden mellan medlem-
marna. Om man tolkar hemlighållandet som ett sätt att utesluta andra från
den egna kretsen, kan man dra paralleller till en representativ offentlighetsmo-
dell.

De representativa dragen i kyrkan är tydliga, inte minst genom prästämbetet.
Habermas hävdar att den representativa offentligheten dröjer sig kvar längst i
den katolska kyrkan, men åtminstone i ett svenskt sammanhang är den protes-
tantiska kyrkan statens förlängda arm på ett helt annat sätt än den katolska
kyrkan, som ju skapar en egen maktsfär.121

Själva prästrollen är intressant att diskutera, inte minst ur perspektivet of-
fentligt – privat. I verksamheten som präst kan gränsen mellan privat och of-
fentligt sägas vara upphävd, så att man verkligen kan tala om den konstanta
representation av makten, som är målet i den representativa modellen. Genom
de ceremonier som genomförs i kyrkorummet manifesteras makten, och här är
inte minst vigseln det tydligaste tecknet på detta, där prästen inte bara förmed-
lar en gudomlig välsignelse av föreningen, utan där också individens relation
till den statliga makten förändrades genom ett nytt civilstånd. Likaså blir präs-
tens placering i predikstolen en fysisk manifestation av upphöjdhet och makt,
given inte enbart av Gud utan också av den offentliga makten, genom de till-
kännagivanden som också läses upp därifrån. Någon särskild arena för uppvi-
sande av makten krävs egentligen inte, i synnerhet om man bär de personliga
attribut som hör samman med yrket och där det räcker med prästkragen som
markör.

Till prästämbetet hör också, vill jag hävda, en tydlig norm för uppträdandet,
något som dröjer sig kvar också i vår tid.122 Det prästerliga uppträdandet skall
länkas samman med uppfattningen om prästyrket som ett kall, där det inte går
att skilja på privat och offentligt.123 Något liknande kan man också säga växte
fram inom nykterhetsrörelsen, där skötsamhetens ideal blev en del av den
nyktra livsföringen. Genom att vara skötsam blev man också en värdig repre-
sentant för den grupp man tillhörde. Detta var inte minst viktigt för dem som
kom att få en framträdande position inom organisationen. Alla anammade inte

121 Habermas, 1988, s. 19.
122 Eftersom den prästerliga normen var en del av den offentliga makten, blev det också tacksamt
att skämta om präster som inte betedde sig enligt denna norm. Så utgör exempelvis nykterhets-
tidningarna ett forum för sådana skämt och elakheter, där det påtalas hur prästerna misskött sig.
Inom socialdemokratin fanns starkare motsättningar, och 1912 antog man inom socialdemokra-
tiska ungdomsförbundet en resolution om ”den anti-klerikala kampen”, något som utökades
1914 med resolutionen ”Kampen mot statskyrkan”, där man ville dra igång en stor agitation för
att skilja stat och kyrka åt. Falk, 1998, s. 244f, Hessler, 1964, s. 175. För exempel på betydligt
tidigare och grövre sätt att skämta om prästerskapet som en del av överheten, se t.ex. Darnton,
1996, s. 96–100, 108–113. Darnton analyserar boken Thérèse philosophe, där budskapet var att
religionen i sig var falsk men nödvändig för att behålla samhällsordningen.
123 Om prästyrket som kall, se Wingren, 1942.
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detta ideal och en gräns uppstod mellan dem som tillhörde den innersta kretsen
och de andra.124

Dessa drag av en representativ offentlighet leder fram till en diskussion på ett
mer generellt plan om de båda offentlighetsformernas likheter och olikheter.
Inte minst handlar det om närvaron av en eventuell normerande funktion
också i den borgerliga modellen. Frågan berörs mycket kortfattat i Habermas
verk, när han beskriver den representativa offentlighetens slut. Också hos bor-
gerligheten kan man se en längtan efter att kunna föra sig som de personer vilka
hör hemma i den representativa offentligheten. Skillnaden mot tidigare är att
det nu är fråga om en bildad personlighet, utvecklandet av inre egenskaper, inte
bara formen för personernas uppträdande.125 Med andra ord kan man också hos
borgerligheten se ett behov av att så att säga nå upp till samma nivå som den
tidigare representativa offentligheten stått för. Likaså kan man inom massorga-
nisationerna se ett behov av att skaffa sig bildning och nå upp till samma nivå
som den borgerligheten vid den tidpunkten stod för.126 Jag skulle vilja hävda
att de normerande signalerna var starka också i den borgerliga offentligheten.
Personifieringen av makten måste inte bara vara kopplad till staten och dess
offentlighet, utan kan ses som ett generellt mönster för maktens uppträdande i
relation till andra. 

Med denna tolkning kan man dra paralleller mellan den borgerliga och re-
presentativa offentligheten och inom både Svenska kyrkan och IOGT fanns
drag av de båda offentlighetsmodellerna. 

En borgerlig offentlighet ur funktion?
IOGT och Svenska kyrkan är intressanta studieobjekt också av den anledning
att den formering jag undersöker sker i en tid där grunden för den borgerliga
offentligheten satts ur spel.

När IOGT gör sin entré har redan gränsen mellan det privata och det offent-
liga börjat lösas upp, något som i än högre grad skett när kyrkan första gången
samlas till Allmänna kyrkliga mötet. Med en organisation som stiger in på
offentlighetens arena från statligt håll kan man definitivt säga att förutsätt-
ningen för den borgerliga offentlighetsmodellen är borta. Trots detta går det

124 Med den borgerliga offentlighetens framväxt försvann det hemliga och outsägliga i kristendo-
men, något Habermas tar upp i sitt verk om det kommunikativa handlandet. Heligheten för-
språkligades i linje med det offentliga samtalets utveckling, där kommunikationen blev alltmer
genomskinlig. Habermas 1997a, s. 122. Urban Claesson skriver i sitt pågående avhandlingsarbete
om hur högkyrkligheten kan ses som ett försök att återupprätta det sakrala och hemliga och
förklarar det utifrån Habermas tankar om behovet av något som är större än den vardagliga,
öppna och genomskinliga kommunikationen. Claesson, 2004, s. 301.
125 Habermas, 1988, s. 24–26. Habermas hämtar sitt resonemang från Goethes Wilhelm Meister,
där författaren slår fast att adelsmannen är vad han representerar, borgaren vad han producerar. 
126 Edquist, 2001, s. 286. Flera forskare har uppmärksammat detta och det finns också mer
skönlitterära texter som behandlar temat. Det går att dra paralleller till klassresenärerna och deras
upplevelse av att byta hemort vad gäller inte minst bildning. Se t.ex. Ambjörnsson, 1988 eller
Ambjörnsson, 1996. 
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alltså att hos både IOGT och Svenska kyrkan se direkta paralleller till beskriv-
ningen av hur borgerligheten formerar sig. I detta arbete handlar det därför
mer om att fokusera ett generellt mönster för formering i offentligheten.

Flera forskare har, som tidigare nämnts, velat räkna in IOGT som en del av
en ny, alternativ offentlighet, som skapades av de framväxande massorganisa-
tionerna. Diskussionen om huruvida denna formering skall tolkas som ett
anammande av en borgerlig hegemoni eller som en egen motoffentlighet har
under perioder varit tämligen livlig.127 Vad man kan konstatera är att den of-
fentliga sfär jag undersöker i avhandlingen inte självklart låter sig definieras
som borgerlig, acklamativ eller ”alternativ”.128 Det är tydligt att man i den
debatten har ägnat tämligen ringa uppmärksamhet åt det faktum att gränsen
mellan privat och offentligt lösts upp. Detta blir mycket väsentligt när man
analyserar de organisationer jag valt och det är därför dags att fortsätta under-
sökningen utifrån en diskussion om sammanblandningen mellan privat och
offentlig sfär. Med detta övergår jag också till att undersöka delar av forme-
ringen i offentligheten som inte täcks av de två offentlighetsmodellerna.

127 Starkast har engagemanget varit i diskussionen om arbetarrörelsen, där det uppstod något av
en ”svekdebatt” bland dem som tolkade organisationens utveckling som en integrering i den
borgerliga kulturen. Se t.ex. Gustavsson, Lundgren, och Rydquist, 1979. Bland medlemmar i den
egna organisationen har man dock ofta velat framhäva protesten och det nya, egna som de mest
framträdande dragen. Ett exempel av många ges av Anton Litfeldt i en historik över IOGT: ”I
och med att Godtemplarorden infördes i landet började en omdaning av det svenska samhället,
som man förut knappast kunnat drömma om. Men vad stort sker, sker tyst. […] Denna orden
har, som många andra föreningar, sprungit fram ur de breda folklagren. Det var enkla och fattiga
människor, som med eldig håg och hänförelse förde idéerna till vårt land.” Litfeldt, 1980, s. 83.
128 När det gäller framväxten av en alternativ offentlighet kan man konstatera att en mängd olika
termer används, som plebejisk, proletär, folklig och motoffentlighet. Jag föredrar termen alterna-
tiv offentlighet, eftersom diskussionen tillsvidare förs på en mer generaliserande nivå.
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KAPITEL 5

Privat och offentligt

Det förra kapitlet utgick från ett perspektiv där offentlighetsmodellernas struk-
turer stod i centrum och där undersökningen av det offentliga samtalet gällde
inflytande över maktsfären. Den maktsfär som diskuterats omfattar inflytande
också i mindre sammanhang än i frågan om statens utformning. Det finns dock
fler intressanta perspektiv på offentlighetens funktion och omvandling. Dessa
skall undersökas och analyseras i denna avhandling och i detta kapitel riktas
fokus mot spänningsfältet mellan privat och offentligt.

I borgerlighetens formering blev gränsen tydlig mellan privat och offentligt
på ett sätt den inte varit tidigare. Den privata sfären kopplades samman med
uttrycket för det kvinnliga, medan manligheten hade sitt utrymme i offentlig-
heten. I den period jag undersöker var gränsen mellan privat och offentligt på
väg att upplösas och jag finner det därför väsentligt att fråga hur uppdelningen
av manligt och kvinnligt såg ut under den aktuella perioden och hur den han-
terades av IOGT och Svenska kyrkan. 

Att jag undersöker två organisationer istället för enskilda individer är som
tidigare nämnts en effekt av just den ökade sammanblandningen mellan privat
och offentligt som kan iakttas under den aktuella perioden, och det är intres-
sant att analysera den offentliga och privata sfären inom de båda organisatio-
nerna.

Privat och kvinnligt – offentligt och manligt?
Uppdelningen i en offentlig och en privat sfär var starkt genuskodad och pas-
sade väl samman med äldre uppfattningar om mäns och kvinnors olika världar,
där kvinnors uppgift kopplades till hem och familj.1 På så sätt kunde man
också göra kvinnan till den ”naturliga” varelsen, medan manligheten kunde

1 Hannah Arendt skrev tidigt om uppdelningen mellan kvinnors och mäns olika världar i det
antika Grekland, där kvinnan knöts till det privata, hemmet och familjen, genom sitt barnafö-
dande. Arendt, 1958, s. 22–78, särskilt 24, 72. När Habermas skriver om offentligt och privat i
antikens Grekland är det med inspiration av just Arendt. Monika Edgren har undersökt den
statliga arbets- och befolkningspolitik som fördes i 1700-talets Sverige, och visar hur ett statligt
moderskap uppmuntrades via lagstiftning, där även ogifta mödrar kunde få statliga bidrag. Ed-
gren 2001, s. 98–111.
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konstrueras utifrån sociala och politiska dimensioner.2 I Habermas tolkning av
den borgerliga offentligheten ligger ju uppdelningen mellan det privata och det
offentliga som en förutsättning för formeringen, och ges därmed drag av ”na-
turlighet” som smittar av sig på bilden av det offentliga som det universella och
det privata som enskilt.3 De områden som kvinnor engagerade sig i, till exem-
pel välgörenhet, blir med det synsättet del av en privat sfär, trots att det försig-
går i en offentlig sfär.4 Forskningen runt det tidiga 1800-talets filantropi har
visat hur kvinnor kunde föra ut klassiskt ”kvinnliga” och privata frågor ut i
offentligheten, genom exempelvis bildandet av fruntimmersföreningar.5 Kvin-
nor som organiserade sig i offentligheten löpte en risk att bli betraktade som
”onaturliga”, men rörde man sig inom områden som var kvinnligt genuskodade
var det lättare att se verksamheten som legitim. Joan B. Landes hävdar att den
starka genuskodningen av privat och offentligt uppstod i Frankrike efter revo-
lutionen. Den offentlige mannen definierades som en man som arbetade i
offentligheten, för det allmännas bästa, medan den offentliga kvinnan var
allmänhetens kvinna, det vill säga prostituerad.6

Kvinnoemancipationen var dock en viktig fråga under den period jag under-
söker och man kan tolka det myckna diskuterandet om kvinnors och mäns
olika ansvarsområden under 1800-talet som ett tecken på att systemet var på
väg att bryta samman.7

Hur hanterade man då dessa frågor inom Svenska kyrkan och IOGT? Man
kan inledningsvis slå fast att kommentarerna om kvinnor och deras verksamhet
inte är så rikliga varken i IOGT:s eller Svenska kyrkans handlingar, något som i
sig kan säga en del om situationen och synen på kvinnliga områden. Å andra
sidan talas också sällan uttryckligen och medvetet om manligheten och män-
nens verksamheter.8 Däremot är det män som har skrivit nästan allt det käll-
material jag gått igenom, medan kvinnor sällan själva kommer till tals i dessa
handlingar. I detta kapitel har jag därför, förutom prästmötes- och årsmötes-
handlingar, undersökt några småskrifter författade av kvinnor, som utkom un-

2 Eley, 1992, s. 309.
3 Habermas gör en kort reflexion över att de offentliga miljöerna, t ex kaffehusen i England,
enbart befolkades av män, medan de mer intima salongerna i högre utsträckning var kvinnornas
sfär. Dock kom också intressanta samtal att utspelas i damernas salonger, och Habermas hävdar
att dessa institutioner i Frankrike under 1700-talet hade monopol på det första offentliggörandet.
Det var här de nya författarna först läste upp sina alster och offentliggjorde sina idéer och tankar.
Se Habermas, 1988 s. 49f.
4 Joan B. Landes skriver i Feminists read Habermas om hur den snäva definitionen av det offent-
liga samtalet får kvinnors intressen att framstå som ”särskilda” medan männens samtal blir just
”universella”. Landes, 1995, s. 97f. 
5 Se t.ex. Furuland, 1987;  Åberg, 1994a; Åberg, 1994b och Hammar, 1996. För en genusinrik-
tad analys av filantropi i allmänhet, se Jordansson, 1998 och Plymoth, 2002.
6 Landes, 1988, s. 3 och 7.
7 Kerber, 1988, s. 22. 
8 David Tjeder skriver i sin avhandling om de borgerliga manlighetsidealen under 1800-talet. En
viktig förändring var att man gick från att se på uppförande till att tala om karaktär. Om drickan-
det var ett problem under tidigt 1800-tal blev senare drinkaren den man bekymrade sig över och
som inte kunde räknas till männen på grund av sin avsaknad av just karaktär. Tjeder, 2003, s. 74f.
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der den aktuella perioden. Fokus i detta kapitel kommer att ligga på synen på
kvinnan och hennes uppgifter, men det finns anledning att diskutera också
synen på manlighet. 

I källmaterialet finns bara ett explicit uttalande om vad manligheten innebar.
Det återfinns i Skara stifts prästmöteshandlingar 1915, då biskopen höll ett
inledningsföredrag med titeln ”Mera manlighet i vår kristendom!” Biskopen
fann tre delar där manligheten behövde utvecklas: den individuella karaktärsut-
vecklingen, hemmet och fosterlandskärleken. Han hävdade att det manliga li-
dandet och den manliga klagan gick på djupet, något man kan tolka som en
motsats till det kvinnliga lidandet och kvinnors klagan. Kvinnligheten utgjorde
visserligen en kraft, men en stilla sådan, och det krävdes enligt biskopen man-
lighet i kristendomen för att den äkta kvinnligheten skulle utvecklas.9 Bristen
på kommentarer om manligheten kan utifrån ett genusperspektiv tolkas som
att mannen utgjorde den självklara normen, som strängt taget inte behövde
kommenteras.

Skall man säga något om de ”officiella” ståndpunkterna i frågan om kvin-
nors och mäns rättigheter inom de båda organisationerna, kan man se att det
för IOGT:s del var mycket viktigt att framhålla den absolut demokratiska
princip som gällde för både kvinnor och män. Också inom kyrkan kunde
kvinnor göra sina röster hörda i kyrkostämman, men detta uppmärksammades
inte på samma sätt.10 Att det rådde en åtminstone partiell demokrati i fråga
om rätten att rösta behövde dock inte innebära att det inte fanns tydliga nor-
mer för vilka kvinnans uppgifter skulle vara och i vilken sfär hon hörde
hemma. Vad jag vill undersöka i detta sammanhang är den eventuella föränd-
ring i uppfattning som kan iakttas i de båda organisationerna. I den frågan
ryms också en närmare analys av uppdelningen mellan kvinnor och män och
deras respektive möjlighet att göra sig hörda i debatten. Här kan inspiration
hämtas också från Kerstin Rydbecks undersökning av den litteratur som lästes
inom IOGT och bilden av de ideal som spreds via denna läsning.11 Hon visar
hur man i nykterhetsrörelsens litteratur framhöll den borgerliga kvinnorollen
som ett ideal, och hur den bildade överklasskvinnan gjordes till norm.12 Kvin-
norna fick i regel en undanskymd roll i de loger Rydbeck valt att undersöka,
och ett liknande resultat visar Ronny Ambjörnsson i sitt arbete om förenings-
verksamheten i Holmsund. Den hushållsarbetande kvinnan heroiserades av

9 Prästm. Skara 1915, s. 27f. Föredragsämnet hade troligen inspirerats av krigstiden.
10 I kyrkostämman hade var och en rösträtt som uppfyllde kraven om egendom. Vid kyrkomötet
1883 genomfördes en demokratisering av rösträtten då man gjorde en omräkning av röstetalen.
Oavsett storlek på egendom fick man inte delta med mer än en femtedel av församlingens totala
röstetal om egendomen gällde en jordbruksfastighet, och en femtiondedel om egendomen utgjor-
des av något annat. Detta förhindrade att orter som dominerades av ett företag eller ett gods helt
kunde underställas en ägares vilja, vilket hade varit fallet tidigare. Allmänna Kyrkomötet
1883:59. Lag ang. tillsättning av presterliga tjenster, 26/10 1883. (Lagen trädde i kraft 1/5
1884.)
11 Rydbeck, 1995. 
12 Rydbeck, 1995, s. 295. 
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många, medan hon blev allt tystare i föreningssammanhang.13 På ett i högsta
grad konkret plan handlar detta således om vilken plats kvinnan skulle ges och
kunna ta i det offentliga samtalet.

IOGT:s kvinnosyn
Vid IOGT:s årsmöte lades 1883 fram en motion om att det, under rådande
förhållanden, inte var lämpligt att ta in unga ogifta kvinnor i logerna. De
kunde lätt utsättas för frestelser på väg till och från logen eftersom mötena hölls
på sena kvällar.14 Motionen lämnades dock utan beaktande. I en redogörelse
för ett offentligt nykterhetsmöte några år senare, framgår att man där diskute-
rat vilka de svåraste hindren för nykterhetsarbetet var, och där framhölls bland
annat det faktum att man inte lyckats vinna kvinnorna för arbetet och att de
inte heller krävde absolut nykterhet av sina män.15 1893 bekymrade man sig
över att kvinnorna gick ur logerna och försökte förklara det med att avgifterna
var för höga, inte att kvinnor skulle vara mer obeständiga.16 Det skulle dröja
innan man reflekterade över att det kunde finnas andra orsaker till att kvinnor
inte ville vara med. 1905 beklagade Johan Bergman att ingen kvinna fått plats i
de tillsatta kommittéerna, men förklarade detta med att bara ett kvinnligt om-
bud anmälts och att detta skett för sent, så att samtliga platser var tillsatta.17

Under årens lopp finns en hel del kvinnor angivna som ”missionärer”, något
som var en viktig sak för IOGT, då man skulle bryta ny mark i jungfruliga
områden. Talare skickades ut för att hålla föredrag och försöka starta nya loger.
Det var dock i huvudsak män som skickades ut på dessa uppdrag, liksom det
var mest män som fungerade som talare i övriga sammanhang. Som exempel
kan ges år 1900 och 1901 då totalt 29 talare omnämndes det första året, varav
3 kvinnor, och 25 talare det andra, varav 2 kvinnor. (Då har jag räknat alla
talare, inte bara missionärerna.) 

Vad gäller missionerandet är det naturligt att här dra en parallell till kyrkans
kvinnliga missionärer som ju hade en intressant roll. Kvinnor kunde inom
ramen för dessa uppdrag skickas till främmande länder för att där utföra ett
ansvarsfullt arbete. Inom Svenska kyrkan var missionärsyrket tydligt genusko-
dat och det var endast män som betecknades som missionärer, medan kvinnor
arbetade som ”kvinnliga missionsarbetare” eller ”lärarinnor”. I det ”riktiga”
missionerandet ingick bland annat predikande och bildande av nya försam-
lingar.18 Karin Sarja visar i sin avhandling att kvinnor trots detta ägnade sig åt
en tämligen riklig uppsökande verksamhet och att de reste runt till olika byar.
Detta tolkades dock inte som predikoarbete, vare sig av kvinnorna själva eller

13 Ambjörnsson, 1988, s. 145–147. 
14 Årsm. IOGT 1883, hickmanska grenen, årsrapport OT s. 71. 
15 Årsm. IOGT 1889, s. 119. 
16 Årsm. IOGT 1893, s. 84f.
17 Årsm. IOGT 1905, s. 193f.
18 Sarja, 2002, s. 54.
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organisationen, eftersom det inte passade in i det manligt kodade missioneran-
det.19 Också de kvinnliga nykterhetsmissionärerna var kringresande, om än
inom landets gränser, men till skillnad från inom kyrkan var denna verksamhet
officiellt godkänd av IOGT:s styrelse. Som nykterhetsmissionär skulle man
kväll efter kväll tala om nykterhetssaken, försöka entusiasmera besökarna och
vara behjälplig med att starta nya loger, och i det sammanhanget fungerade
man som en i högsta grad officiell person. De kvinnor som nämns var också i
många fall förgrundsgestalter inom rörelsen, som exempelvis Emilie Rathou.20

Både missions- och talarverksamheten är aktiviteter som försiggår i den offent-
liga sfären, och även om det för IOGT:s del mer hörde till undantagen att
kvinnor arbetade med detta, finns det inga kommentarer i årsmöteshandling-
arna om att det inte skulle vara passande uppgifter för en kvinna. Var det rätt
person som utförde uppdraget, spelade kanske könstillhörighet mindre roll.21

Jag har också sett på de parentationer som skrivits i de flesta årsmöteshand-
lingarna för att se om några kvinnor nämndes där och hur de i så fall beskrevs.
Vid de 11 parentationer som finns med nämndes sju kvinnor särskilt vid fyra
tillfällen. Av dessa är det egentligen endast en kvinna som framstår som en
självständig individ, nämligen Hedvig Lindqvist, om vilken det hette att hon
inte bara varit aktiv i nykterhetsarbetet utan också när det gällt kvinnosaken
och upplysning. Med sin rika begåvning och djupa insikt i sociala frågor hade
hon varit en viktig diskussionspartner för sin man (som var ordensmarskalk),
och han hade utan tvivel hämtat många av sina impulser från henne.22 I övrigt
sägs inte mycket om dessa kvinnors arbete, med undantag av den gång då den
som författat parentationen mist sin egen hustru. Han framställer denna
kvinna som en god hustru och han bevarar de krukväxter hon skött och vars
blad smekts av hennes händer.23

1913 biföll verkställande rådet (VR) en anhållan från Landsföreningen för

19 Sarja, 2002, s. 111. Inledningsvis skickade Svenska kyrkan inga ogifta kvinnor, utan de kvin-
nor som åkte gjorde det i form av ”missionärshustrur” utan lön. Det var således de ogifta kvin-
norna som, från när de tilläts åka, betecknades som kvinnliga missionsarbetare eller lärarinnor.
Sarja, 2002, s. 53f. 
20 Emilie Rathou var en av de mest framstående kvinnorna inom nykterhetsrörelsen och bl.a.
startade hon den första svenska Vita Band-avdelningen 1900. Hon kom också att sitta som
generalsekreterare i detta förbunds styrelse 1903–1947. (Källa: Svenska män och kvinnor). För att
ge en bild av hur ett reseschema kunde se ut kan man hänvisa till 1899 då hon reste runt i
Hälsinglands södra, Ångermanlands södra och Östergötlands distrikt. Ett intressant exempel på
det kontroversiella i verksamheten ges från Trönö församling (Hälsingland) där hennes talartill-
stånd av församlingens kyrko- och skolråd kringgärdades av krav på att bara hålla sig till nykter-
hetssaken utan att beröra rösträttsfrågan. Årsm. IOGT 1899, årsrapport OT s. 51. 
21 Jag har valt att inte gå djupare in på frågan om missions- och talarverksamheten inom IOGT,
men det är ett intressant ämne som skulle vara värt en fördjupning. Det kan också tilläggas att
även IOGT bedrev missionsverksamhet i andra länder. 1928 talade man om möjligheten av att
införa en loge bland Estlands svensktalande befolkning och 1932 hade planerna blivit verklighet.
Då hade man en loge på Vormsö, ledd av en kyrkoherde. Tre år senare fanns två estländska loger
upptagna i Sveriges Storloge. Årsm. IOGT 1928, rapport VR s. 20; årsm. IOGT 1932, årsrap-
port OT s. 257 samt årsm. IOGT 1935, årsrapport OT s. 84. 
22 Årsm. IOGT 1907, mötesprotokoll s. 270f. 
23 Årsm. IOGT 1918, parentation s. 204f. 
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kvinnans politiska rösträtt om att tala för deras sak i bland annat tidningar,
men sedan dröjde det till 1922 innan kvinnorna ägnades särskild uppmärksam-
het och då gällde det förbudsomröstningen, där man ansåg det nödvändigt att
ägna sig särskilt åt kvinnorna. I en sammanfattning av arbetet inför och resulta-
tet av förbudsomröstningen 1924 skrev sedan valintendenten (Ö.V.I.) att kvin-
nornas deltagande vid omröstningen varit mindre än väntat och inte heller så
enhetligt som det borde ha varit: 

Vad kvinnorna beträffar, får man ej glömma, att dessa icke fått en sådan politisk
uppfostran, att de fullt kunna överblicka hur samhällets olika organ fungera och
hur en röstning kan verka.24

Man ”erkände” att upplysningen till kvinnorna inte utförts tillräckligt grund-
ligt och att man tagit för självklart att kvinnorna skulle gå man ur huse för att
rösta för förbudet. Som en ursäkt kommer sedan att de ju fått sin rösträtt så
nyligen och att de hade ”tusen verkliga hinder i sitt hemarbete och sitt familje-
liv för att kunna komma fram till rösturnorna”.25 Det är intressant att iaktta
hur man bortförklarar kvinnornas ”svek”. Bilden av henne som husmoder, allt-
för upptagen med hemarbetet för att hinna rösta kan tolkas som ett sätt att
bortförklara det faktum vars konsekvenser man alltför sent fick klara för sig, att
kvinnorna inte fått del av maktpositionerna i nykterhetsarbetet. Per Frånbergs
artikel i Scandia 1983 tar upp en annan sida av denna problematik. När man
inom nykterhetsrörelsen propagerat för kvinnlig rösträtt, var det för att man
räknade med detta som ett trumfkort i kampen om den politiska makten.
Förbudsomröstningen gällde större saker än blott och bart ett alkoholförbud,
och kvinnornas rösträtt var ett medel snarare än ett mål i denna strävan.26

Frånberg hävdar också att många kvinnor själva såg rösträtten som ett erkän-
nande av deras roll som hemmets och moralens vårdarinna.27 Detta går i linje
med det resonemang Sidsel Eriksen för om kvinnliga alkoholstrategier. Hon
hävdar att bilden av den avhållsamma, kontrollerande kvinnan är en idealbild
som skapades under 1800-talet, inte minst inom nykterhetspressen, en bild
som upprepats så ofta att den blivit verklighet.28 Hon tar upp exempel på
kvinnor som använde nykterhetstanken som en del i kvinnlig frigörelse, istället
för att nöja sig med att skapa ett vackert och trevligt hem, där mannen skulle
vilja vistas i stället för att gå ut och dricka. Dessa sågs inte med blida ögon av

24 Årsm. IOGT 1924, häfte 1, rapport från ÖVI 1923, s. 30. 
25 Årsm. IOGT 1924, häfte 1, rapport från ÖVI 1923, s. 30.
26 Frånberg, 1983a, s. 143–146. 
27 Frånberg, 1983a, s. 146. Man kan här tillägga att IOGT:s handlande vid folkomröstningen
inte tydde på någon större solidaritet med kvinnorna. När förslaget om särskiljande av rösterna
lades, godtogs detta av IOGT:s verkställande råd, med motiveringen att detta inte äventyrade de
demokratiska principerna. I verkligheten var tanken bakom förslaget, som ju också kom att
genomföras, att man skulle kunna kontrollera huruvida männen, som var de stora konsumen-
terna av alkohol, ville ha ett förbud eller ej. Det var således deras röster som i första hand skulle
avgöra. Se Frånberg, 1983a, s. 140.
28 Eriksen, 1991, s. 181–185.
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den danska nykterhetsrörelsens män, eftersom kvinnorna då bröt mot den
gängse bilden av den självuppoffrande ”sanna” kvinnan.29 Att detta särartstän-
kande går att applicera även på svenska förhållanden har Kerstin Rydbeck visat
i sin avhandling, men i mitt källmaterial kan man också se en annan tendens
under 20-talets senare del. Efter det nedslående resultatet av folkomröstningen
påpekades vikten av att engagera kvinnorna i arbetet. Valintendenturen före-
slogs delas på två, och då helst en man och en kvinna, och logerna skulle också,
inte minst för kvinnliga medlemmar, klargöra betydelsen av att vara organise-
rade i ett politiskt parti och aktivt delta i det partipolitiska arbetet, utan att det
skulle gå stick i stäv med nykterhetsrörelsens politiska neutralitet.30 Hur man
skulle lösa frågan om att vara politiskt aktiv och neutral på samma gång ger
man inget svar på, men det är inte heller det väsentliga i sammanhanget. Under
de följande åren återkommer man flera gånger till behovet av att engagera kvin-
nor, och dessa uppmärksammas på ett sätt som inte tidigare varit fallet.31

För nykterhetsrörelsen kan man således iaktta en vacklande relation mellan
den officiella kvinnorollen och den hon i praktiken tilldelades. Även om kvin-
nor och män hade lika rösträtt inom organisationen och man arbetade för
kvinnors rösträtt i samhället, fanns det inte särskilt stora utrymmen för en
förändring av kvinnorollen. De kvinnor som syntes inom organisationen ut-
gjorde snarare individuella undantag. Med den allmänna rösträttens införande
och till följd av nykterhetsrörelsens misslyckande i den stora kampen, kom man
med tiden dock att minska klyftan mellan teori och verklighet. Hur såg då
Svenska kyrkans kvinnobild ut i en jämförelse?

Svenska kyrkans kvinnosyn
Jag har redan berört missionen som ett mycket intressant undersökningsfält,
något som ger en bild av att det också inom denna organisation rymdes en viss
komplexitet. I mitt källmaterial är, som jag redan påpekat, kvinnorna tämligen
frånvarande. Det finns några kommentarer som visar att uppfattningen om
kvinnan som moralens och hemmets vårdare var vanlig också här. Så skrev
Karlstads biskop, C. H. Rundgren, 1887 att kvinnans uppgift i församlingen
inte var att predika ordet och inte att verka i den stora världen. Istället skulle
prästen vinna henne för det tysta arbetet i själavårdens tjänst.32 I detta tysta
arbete ingick också att vara moraliskt högtstående. I ett föredrag med titeln
”Om antikrist och vår tids antikristendom” av C. G. Th. Linell, hållet vid
prästmötet i Växjö 1887, hävdade han följande:

29 Eriksen, 1991, s. 190–194.
30 Årsm. IOGT 1924, häfte 3, s. 2. 
31 Så uttalade OT 1930 en önskan om att fler kvinnor skulle axla rollen som ledare i kretsarna,
och 1937 uppmärksammades en kvinna som lämnat sin tjänst som distriktstemplare. Hon hade
visat att även kvinnor kunde leda distriktsloger, och t.o.m. en stor sådan. Årsm. IOGT 1930, s.
277 samt årsm. IOGT 1937, s. 119. 
32 Prästm. Karlstad 1887, s. 21f.
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Vi måste gifva qvinnan den höga plats, som henne tillkommer såsom renhetens
och sedlighetens vårdarinna inom den kristliga familjen 33

Ett lite annorlunda påstående kom nyss nämnde Rundgren med 1911, då han
hävdade att kvinnorna var i minoritet bland kyrkobesökarna: 

Jag har också själf stundom tyckt mig märka, att det kyrkliga förfallet, där det gått
längst, särskildt verkat förslöande och förvirrande på kvinnorna; kvinnosidan i en
för det mesta klent besökt värmlandskyrka gör ej sällan ett obehagligt intryck af
brist på stillhet, hållning och takt.34

Uttalandet visar egentligen på en helt motsatt tendens än den klassiska vad
gäller kvinnans moral, men påståendet skall kanske mer ses som undantaget
som bekräftar regeln, än som en intressant avvikande mentalitet hos värmländ-
ska kvinnor. 

Första gången man möjligen kan skönja tecken på en ny tankegång är 1911,
då Ernst Lönegren efterlyste kvinnor i kyrkoråden. Önskan om deras medver-
kan hade dock särskilda bevekelsegrunder: 

Lika litet som jag kan förmås tro på nyttan av kvinnors indragande i den politiska
kampen eller statslifvet överhufvud, lika öfvertygad är jag att på sådana områden
af det samhälleliga lifvet, där kvinnans särskilda gåfva gifver hälsosam utfyllnad åt
mannens, man icke utan förlust afvisar den. Och med det påfallande större in-
tresse för religiösa och kyrkliga frågor, som kvinnorna, åtminstone på de flesta
ställen, visa, anser jag, att deras röst bör få göra sig hörd i kyrkorådet, så mycket
mer som detta tvifvelsutan skulle främja den utveckling af denna institution som
jag nyss förordat.35

Åter är det den vårdande kvinnan som framhålls, och att släppa in henne i
kyrkorådet innebar att hon också skulle kunna räknas in bland beslutsfattarna i
den kyrkliga sfären. Jag talar här om den kyrkliga sfären, eftersom borgerlig och
kyrklig kommun var skilda åt sedan kommunalförordningarna 1862. Med
denna reform infördes också kommunal rösträtt för skattebetalande kvinnor.36

Biskopen återkom också till detta önskemål de två följande prästmötena, och
1926 skrev han: 

33 Prästm. Växjö 1887, föredrag, s. 75. Här hävdades också att mannen skulle ställas under
samma stränga sedlighetskrav som kvinnan.
34 Prästm. Karlstad 1911, ä.b., s. 36. 
35 Prästm. Härnösand 1911, ä.b., s. 22f. 
36 Kommunalförordningarna byggde vidare på en betydligt äldre tradition av sockensjälvstyre,
och redan före 1862 hade det funnits exempel på delning av ärenden mellan borgerliga och
kyrkliga ärenden vid olika stämmor. Tiscornia, 1993, s. 164–167. En intressant fråga utgjorde
fattigvården, eftersom den efter delningen av kyrklig och borgerlig kommun ingick i den borger-
liga kommunen, och var ett av de områden där kvinnor ansågs ha en ”naturlig” plats. Först 1889
kunde dock ogift kvinna väljas som ledamot i fattigvårdsstyrelsen. Ingrid Åberg pekar på att de
många fruntimmersföreningarna som bildades från slutet av 1840-talet och 20 år framåt funge-
rade som en möjlighet att ge kvinnor inflytande över fattigvården och att föreningarna också ofta
stödde den kyrkliga diakonala verksamheten, som började byggas upp när kyrkan mist greppet
om det offentliga fattigvårdsarbetet. Åberg, 1995, s. 156f. 
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Kan det vara rimligt och försvarligt att, då kvinnor nu sitta i riksdagen och kanske
snart i kyrkomöte eller t. o. m. vid konungens rådsbord, man så gott som över
hela linjen håller dem utanför de primära områdena inom det offentliga livet, som
borde vara de naturliga övningsområden för kvinnlig arbetsförmåga i allmänna
angelägenheter?37

Det fanns visserligen vissa ”naturliga arbetsområden” för kvinnor, men här talar
Lönegren också om det orimliga i att utestänga kvinnor från lokala beslutande
organisationer, något som ändå kan peka på en förändrad syn på kvinnors
utrymme och möjligheter i det som nu var medborgarsamhället. I det här fallet
var Lönegren ute efter att kvinnor skulle beredas plats i kyrko- och skolråd, och
han noterade med tillfredställelse att kvinnans medlemskap i barnavårds-
nämnderna nu hade lagfästs.38 I Lönegrens resonemang finner man en gräns-
dragning inom själva offentligheten, något som går att tolka som en effekt av de
alltmer otydliga gränserna mellan privat och offentligt. När den gränsen inte
längre var lika tydlig som tidigare skapade man istället en ”privat” sfär inom
den offentliga, där kvinnan hade sin hemvist. 

Nathan Söderblom uttryckte 1921 sin tacksamhet mot församlingsdiakonis-
sorna som gav så stor hjälp, och han påpekade också hur god deras utbildning
var, så att de inte skulle förväxlas med andra ”systrar” med flyktig utbildning.39

Här ges utrymme att tolka in en statushöjning av ett klassiskt kvinnligt arbets-
område. Diakonissorna följde inte bara sin kvinnliga natur, att vårda och visa
omsorg, utan hade via en utbildning nått ett steg längre. Här kan en jämförelse
göras med andra kvinnliga yrken där synen på en kvinnlig omvårdande natur
gavs stort utrymme. Typiska exempel är barnmorskor och sjuksköterskor, där
utbildningen, liksom hos de diakonissor Söderblom talar om, var en viktig del
i yrkets statushöjande.40 Pirjo Markkola ger i artikeln ”Diakonissan mellan det
privata och det offentliga”, konkreta exempel på hur diakonissorna blandade
offentligt och privat i sitt arbete. Så kunde hennes arbete bekostas av före-
ningar, eller, som i ett exempel, utbetalas gemensamt från kommun och för-
samling.41

De kyrkliga ungdomsföreningarna, vilka skall undersökas närmare senare,

37 Prästm. Härnösand 1926, ä.b., s. 70.
38 Prästm. Härnösand 1926, ä.b., s. 70. Också barnavårdsnämnden utgör exempel på en offentlig
arbetsuppgift som kunde tolkas som privat, och som därför sågs som passande för den ”naturligt”
vårdande kvinnan. Från 1918 kvoterades också kvinnor till fattigvårdsstyrelsen, så att den alltid
skulle innehålla minst en kvinna. Sjögren, 1997, s. 175.
39 Prästm. Uppsala 1921, ä.b., s. 114.
40 Man kunde knyta diakonissorna hårt till utbildningsanstalten, medan de manliga diakonerna
var mer fria. Ett klassiskt argument för detta ger Yngve Brilioth när han hävdar att det måste vara
ekonomiskt möjligt för diakonen att bilda familj, något som således inte gällde diakonissorna.
Brilioth, 1946, s. 418f. Detta var ett argument som gärna användes också vad gällde sjuksköter-
skekallet. Om sjuksköterskor och diskussion om detta yrke som ett kall, se Emanuelsson, 1990,
s. 27–31. Om barnmorskors syn på yrket som ett kall, se Milton, 2001, s. 98–101.
41 Markkola, 1999, s. 196f. Markkola betonar också hur kallet var en viktig del i diakonissearbe-
tet, inte minst som det gav en möjlighet att forma och beskriva en kvinnlighet. Som diakonissa
var man således kallad att vårda fattiga och sjuka, medan, som redan nämnts, evangelisationen
var en manlig kallelse. Ibid. s. 200.
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samlade till största delen kvinnor och 1930 visade man i Strängnäs hur man
anpassat sig till detta när man anställt kvinnliga resesekreterare, just av detta
skäl. Lite symptomatiskt är det kanske att man hävdade att de män som trots
allt fanns med lättare kunde vända sig till prästen.42

Som en avslutning kan nämnas att man i de förslag på omorganisation av
kyrkan som lämnades vid Uppsala prästmöte 1902, i Västerås 1912 och för
Luleås del 1915, uttryckligen talade om att de lekmannarepresentanter som
skulle sitta i olika församlings- eller stiftsråd kunde vara både män och kvin-
nor.43

Med så pass få kommentarer är det svårt att säga något om en utveckling av
synen på kvinnan, men jag vill ändå hävda att det också inom kyrkan fanns en
vacklande relation mellan den officiella kvinnorollen, som var vårdande och
bunden till hemmet, och den i praktiken gällande, där kvinnor kunde resa ut
som missionärer, eller på hemmaplan arbeta som diakonissor. På så sätt kan
man säga att nykterhetsrörelsen och kyrkan liknade varandra. 

Ansvarsområden
Nykterhetsrörelsens kvinna hade rättigheter på papperet, men ser man till stor-
logens styrelsesammansättning finner man mycket få kvinnor. Poster som rörde
barn- och ungdomsarbetet besattes dock under vissa år av kvinnor. Kerstin
Rydbeck har visat hur barn- och ungdomsarbetet i lokala loger sågs som kvinn-
liga områden, något som också renderade dem låg status, men i rikssamman-
hang dominerade män även där.44 Detta pekar mot att organisationsnivån be-
tydde mer än att de olika arbetsområdena var genuskodade. 

För att finna möjliga poster för kvinnor inom kyrkans verksamhet har jag
valt att se på Diakonistyrelsens olika tjänsteinnehavare. Redan när styrelsen
bildades anställdes ett kvinnligt byråbiträde, men i övrigt var den tidigaste
kvinnliga posten den som redaktör för Församlingsbladet. Den första kvinnliga
styrelsemedlemmen, som suppleant, valdes in 1929.45 I övrigt finner man kvin-
nor på poster som ”kvinnlig ungdomssekreterare”, scoutsekreterare och som
redaktör för tidningen Sveriges Barn, vilket kan ses som klassiskt kvinnliga om-
råden. Däremot var det inte lika självklart inom kyrkan som inom IOGT att
barn- och ungdomsverksamheten skulle skötas av kvinnor. Ungdomsverksam-
heten kom till stor del att på det lokala planet skötas av prästen. 

42 Prästm. Strängnäs 1930, s. 438. Det sågs inte som enbart positivt att så många kvinnor sökte
sig till kyrkans ungdomsverksamhet. Mer om detta i nästa kapitel.
43 Se Prästm. Uppsala 1902, s. 29f; Prästm. Västerås 1912, s. 12 samt Prästm. Luleå 1915,
prästmötets protokoll, s. 21.
44 Rydbeck, 1993, s. 163f. Rydbeck beskriver hur ett fåtal kvinnor fick plats i ledningen under de
första åren, men när organisationens arbete i allt högre utsträckning riktades mot politiskt arbete
trängdes även denna kvinnliga minoritet bort. Politiken var en del av det offentliga livet, och det
var en manlig sfär. Rydbeck, 1993, s. 164f. Se även Östberg, 1993, s. 104–106. 
45 För uppgifter om Diakonistyrelsens sammansättning, se Allmänna kyrkomötets protokoll.
Den första ordinarie kvinnliga styrelseposten besattes 1936.
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Syföreningarna var typiskt kvinnliga områden, mest förknippade med kyr-
kan, men det bedrevs syföreningsverksamhet även inom IOGT. Intressant är
att denna verksamhet tas upp i fem olika stift under åren 1932–40 som en
kvinnogärning som fått för lite uppmärksamhet, eller till och med förlöjligats.
Det faktum att de uppmärksammas just under 30-talet kanske inte är en
slump. Att försöka ge kvinnorna upprättelse, även om det är inom ett klassiskt
kvinnoområde, ger en antydan om en förändrad syn.46 Syföreningarna, liksom
många andra verksamheter som kvinnor engagerade sig i, var också viktiga
ekonomiska bidragsgivare till den övriga verksamheten.47

En mycket typisk kvinnlig uppgift var också att ingå i de många kaffekok-
ningskommittéer man bildade inom IOGT och kanske sammanfattas uppgif-
ten, och framför allt synen på den, allra bäst av Anton Litfeldt i hans historik
om godtemplarrörelsen:

Visserligen har större delen av systrarna fått agera ”kaffetanter” under logens mö-
ten och på så sätt inte ens alla gånger fått vara med vid programmets genomför-
ande, men den gärning de utfört i och med denna kaffekokning har i sig själv haft
en stor betydelse för trivseln inom logen. Säkerligen skulle bröderna efter många
och kanske ibland onödiga debatter, som kanske i verkligheten handlade om
struntsaker, saknat systrarnas kaffe om det inte funnits. Säkerligen skulle de också
ha saknat systrarna om de inte förljuvat mötena med sin närvaro.48

Här återkommer bilden av hur kvinnorna kunde förbli i den privata sfären
också när verksamheten tagit steget ut i offentligheten. Även barnverksamheten
ingår i denna bild, där vården av barnen fortfarande, åtminstone på det lokala
planet, tillföll kvinnan, och där det privata fortsatte att existera, men nu som en
sfär innesluten i det offentliga snarare än avskild från detsamma. 

Några andra röster
Vad sade kvinnorna själva om sina uppgifter? Det är viktigt att förstå att kvin-
norna inte utgjorde en enhetlig massa. Jag har valt ut några småskrifter som
kom ut under perioden för att kunna ge en bild av det spektrum av röster man
snarare kan tala om. Det rör sig om sex stycken som alla berör nykterhetsfrågan
och kvinnans engagemang i denna. Mathilda Fryxell skrev i En fast punkt. Ord

46 Prästm. Härnösand 1932, s. 102, där Ernst Lönegren skriver: ”Vad denna anspråkslösa kvin-
nogärning betytt kan näppeligen skattas nog högt”; Prästm. Uppsala 1934, s. 226f, omnämnt
som en modern form av friare församlingsverksamhet; Prästm. Växjö 1934, s. 108, där två syför-
eningar tackas vid sina 50-årsjubileum; Prästm. Västerås 1937, s. 112, där man också tar upp hur
underskattat arbetet varit; Prästm. Linköping 1940, s. 43, där syföreningen omnämns som en
samlingspunkt. Ett tidigare omnämnande ges 1913 i handlingar från Visby där man talar om att
syföreningen utgör ett värdefullt stöd för ungdomsföreningen. Prästm. Visby 1913, ä.b., s. 171.
Se även Prästm. Lund 1944, ä.b., s. 166. Syföreningarna växte fram i Sverige under 1800-talets
förra hälft och är fortfarande en av de största kvinnoorganisationerna i landet. (Källa Nationalen-
cyklopedien) I kommentaren från Växjö stift hävdas att de två jubilerande syföreningarna skulle
vara bland de två äldsta i landet, vilket betyder att verksamheten skulle ha börjat kring 1880.
47 Detta har uppmärksammats av flera forskare. Se t.ex. Åberg, 1994b och Nordberg, 1990.
48 Litfeldt, 1980, s. 101.
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till den svenska kvinnan (1901) om just de kvinnliga dygderna, kyskhet och
nykterhet och att husmodern kunde ordna hemmet så att ingen alkohol behövs
för njutning.49 På så sätt bekräftade hon den bild av kvinnan, som både Ryd-
beck och Eriksen skriver om i sina arbeten. Denna återfinns också i flera av de
övriga skrifterna, bland annat i Amanda Lefflers Är kvinnans deltagande i nyk-
terhetsarbetet berättigadt? Ett inlägg i kvinnofrågan. (1890) och i Hilda Bjuhrs
Den mäktige fursten. Nykterhetsskrift av en kvinna ur folket (1915) där hon var-
nade kvinnan för att visa sin vrede mot den drickande mannen. Kvinnans vrede
är nämligen bitter, syndfull och hatfull och att ge utrymme för denna ilska
skulle bara vara att försöka driva ut en djävul med en annan. Mer lönsamt var
det att förlita sig på Herren, något Bjuhrs skrift ger flera exempel på.50 Hos
Fryxell finns också en diskussion om klass och engagemang för nykterhetssa-
ken, något som också förekommer i två av de andra skrifterna. I samtliga fall
beskylldes den högre klassens bildade kvinnor för att inte vara solidariska med
arbetarkvinnorna i frågan. Fryxell hävdade att det nu var dags för den mer
förmögna kvinnan att börja arbeta för nykterheten, medan Lydia Hermelin i
sin skrift Bör kvinnan deltaga i Nykterhetsarbetet? (1896) skrev att den bildade
kvinnan inte såg parallellerna mellan den försupne krogkunden och herrarna
som blev glada och livade vid middagsbordet.51 Resonemanget återkommer i
Kvinnans uppgift i nykterhetsarbetet (1915) av Sigrid Gillner, men då i något
bittrare form, när hon undrade om överklasskvinnorna skulle kunna känna så
mycket solidaritet med sina fattigare medsystrar att de såg sambandet. Detta i
en tid som talade så mycket om kvinnosolidaritet och kvinnogärning.52 Lydia
Hermelin talade om att kvinnorna måste bilda egna nykterhetsföreningar efter-
som de, i föreningar med både män och kvinnor, bara fick bli åhörare.53

Amanda Leffler hävdade att ju friare kvinnan blev i äktenskapet, desto bättre
blev hemmen.54 Mest radikal var Ella Billing som i sin skrift Nykterhet och
kvinnoansvar (1918) sade: ”Kvinnor måste lära sig att tänka självständigt och ej
blott vara meningslösa eftersägare av andras åsikter.”55 Hennes skrift är den
senaste och då stod rösträttsfrågan för dörren, något författaren också tog upp
som en nödvändig åtgärd för att kvinnan skulle kunna engageras för nykter-
hetssaken.56

49 Fryxell, 1901, s. 17f och 29.
50 Bjuhr, 1915, s. 23f. Som ett exempel på hur kvinnan skall hoppas på Guds hjälp kan nämnas
en av de småberättelser som finns med i skriften. Två systrar är gifta med varsin grosshandlare,
men medan den ene är nykter dricker den andre allt mer, inte minst sedan Ella, hans hustru
börjat gräla på honom för detta. Av sin syster får hon tipset att sluta tjata och i stället bara visa sin
man ömhet och omsorg, på samma sätt som Gud visar människorna kärlek, och, till läsarens
ohöljda förvåning, lyckas detta utomordentligt väl. Grosshandlaren drabbas genast av dåligt sam-
vete och slutar upp med sitt missbruk. Gud gav Ella segern. Bjuhr, 1915, s. 24–26.
51 Bjuhr, 1915, s. 30 resp. Hermelin, 1896, s. 7.
52 Gillner, 1915, s. 10f. 
53 Hermelin, 1896, s. 10f. 
54 Leffler, 1890, s. 17f. 
55 Billing, 1918, s. 4. 
56 Billing 1918, s. 4.
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Dessa röster visar med andra ord upp en ganska splittrad bild av synen på
den egna rollen, något jag tycker talar för att det lilla materialet ändå speglar
verkligheten bra. Att man talade om solidaritet mellan kvinnorna som något
som skulle överbrygga klassgränserna är knappast märkligt, men det är ändå
intressant att man riktade så pass hårda anklagelser mot den bildade kvinnan.
Hennes bildning till trots saknade hon förmåga att förstå det väsentliga i livet,
solidariteten. I fyra av de sex texterna använder man en delvis religiöst färgad
argumentation. Hilda Bjuhrs gudsförtröstan har jag redan nämnt, och Ma-
thilda Fryxells ”fasta punkt” är just en tro på Gud. Dessa båda är inte särskilt
radikala i sin framtoning, vilket stämmer överens med den gängse bilden av
religionen som bromskloss för emancipation. De två mest radikala texterna
(Ella Billings och Sigrid Illners, vilka också är de senaste) tar följaktligen inte
heller upp gudsbegreppet över huvud taget. Mellan dessa ligger dock två texter,
i vilka man hävdar behovet av kvinnlig självständighet och frihet samtidigt som
man lämnar plats för tron. Amanda Leffler, som talade om vikten av att kvin-
nan blev friare inom äktenskapet, hävdade att alkoholen tvingade bort guds-
belätet inom människan och liknade också begäret efter detta gift vid Evas
längtan efter äpplet, som räcktes henne av ormen, med påföljden att paradiset
försvann för mänskligheten.57 Hos Lydia Hermelin var budskapet ännu klarare
när hon argumenterade för att gå med i Vita Bandet. Kvinnor betraktades i
blandade föreningar:

[…] som en skock får, hvilkas förnämsta plikt är att tanklöst följa sina manliga
herdar. Att dessa ofta föra dem på mycket magrare bete än hvad de själfva skulle
vara i stånd att uppsöka, faller ingen in. Nej, vi vilja hafva lefvande intressen med
i vår kvinnoförening; vi vilja känna Gud inom oss, tänka Hans tankar, verka
Hans verk...vi vilja hafva en vidare blick på tingen, större synkrets, djupare tan-
kelif.58

Här kan man dra en parallell till Inger Hammars resonemang om hur tidiga
kvinnliga emancipationssträvare var förankrade i en kristen livsåskådning, och
att man i mångt och mycket debatterade teologiska frågor. Med en ny bibel-
och historiesyn kunde man läsa bibeltexterna utifrån sitt historiska samman-
hang, vilket i sin tur medförde en möjlighet att skapa en mer positiv syn på
kvinnan än vad som tidigare varit fallet.59 Man hänvisade ofta till Luther och
valde då, naturligt nog att lägga tyngdpunkten vid hans tanke på varje männis-
kas likhet inför Gud och det gemensamma ansvar för samhället som lagts på
både kvinnor och män.60 Inger Hammars invändningar om avsaknaden av ett
religiöst perspektiv i den moderna forskningen om kvinnoemancipationen är
värda att ta i beaktande. Hon drar paralleller mellan den tidigare könsblinda
historiska forskningen och det hon valt att kalla den ”religionsblinda” forsk-

57 Leffler, 1890 s. 7 och 16. 
58 Hermelin, 1896, s. 12.
59 För en sammanfattning, se Hammar, 1999, s. 246–248.
60 Hammar, 1999, s. 78f.
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ning, som inte intresserat sig för religionens roll vid kvinnoemancipationens
inledningsskede.61

I dessa textexempel diskuteras kvinnoemancipationen, men det är en fråga
som förbigås i det närmaste med total tystnad i både prästmöteshandlingarna
och IOGT:s årsmöteshandlingar, trots att IOGT ju arbetade för kvinnlig röst-
rätt.62

Sammantaget kan man, inte minst när det gällde kvinnorna själva tala om en
splittrad syn på kvinnans plats i offentligheten. Det fanns också en kluvenhet
inom Svenska kyrkan och IOGT vad gällde kvinnors officiella möjligheter och
de förväntningar och uppfattningar man odlade inom organisationerna. Man
kan dock tala om en generell marginalisering av kvinnor, även om individuella
kvinnor kunde ges utrymme i offentligheten. Genuskodningen av det offent-
liga och det privata var mycket stark, inte minst när det gällde den privata
sfären. Också när offentligt och privat blandats samman fanns det tydliga sig-
naler om att kvinnan skulle förbli i en privat del av den offentliga sfären.63

Hemmet var en del av den privata sfären, och således en plats för kvinnan,
men det fanns också andra perspektiv på den goda hemmiljön.

Familjelivet i offentligheten
Ett av de tydligaste på hur sammanblandningen av privat och offentligt ökade
under den aktuella perioden är ordens- och församlingshusen som byggdes av
respektive organisation. I arbetet har redan diskuterats deras funktion för det
offentliga samtalet, men när de omtalas i källmaterialet är det i allmänhet i
termer av hem för logen och församlingarna. Det privata hemmet flyttades på
så sätt ut i offentligheten.

När det gällde hemkänslan inför ordenshusen kan man finna rikliga kom-
mentarer av det slaget i minnesskrifter utgivna för speciella loger. Vid tre till-
fällen är även protokollen mer känslosamma. Första gången är redan 1883, då

61 Hammar, 1999, s. 32. Med detta skall inte förstås att det inte finns könsblind forskning även
idag. Orsakerna till denna religionsblindhet ser Hammar bland annat i att svensk forskning
tenderat att sammanföra emancipationsprocessen med sekulariseringsprocessen, så att man ska-
pat en bild där kvinnor strävade både efter att frigöra sig från en social underordning och en
religiös föreställningsvärld. Med dessa invändningar pekar Inger Hammar på ett problem som i
högsta grad är aktuellt för denna avhandling. I socialhistorisk forskning om samhällsförändringar
har religionens och kyrkans roll i stort sett förbigåtts med tystnad. Kanske kan man se som ett
resultat därav att den komplexitet som finns inbyggd i Svenska kyrkan inte heller givits något
utrymme i diskussionen om framväxten av det moderna Sverige.
62 Förutom de kommentarer som redan nämnts i samband med folkomröstningen finns dock en
tidigare uppmaning att stå enade om kvinnans rösträtt, framlagd av övervalintendenten, en post
som inrättades 1897 och som hade till syfte att bevaka organisationens intressen vid kommunala
och politiska val. Årsm. IOGT 1907, s. 357. Om valintendenturen, se Lundkvist, 1974, s. 55–
63.
63 Ingrid Åberg kommenterar den ”oväntade” konservatismen inom massorganisationerna med
en reflektion över hur långt från samtidens djupgående värderingar en någorlunda samhällsan-
passad rörelse kan avvika utan att förlora sin trovärdighet. Åberg, 1994a, s. 28.
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ordenshusen beskrivs som helgedomar för ordenssyskonen, och vid det andra
och tredje tillfället talar man om huset som ett (andra) hem.64 I boken Våra
Gårdar berättar också flera personer om ordenshuset just som ett andra hem.65

Om familjen var borgerlighetens privata sfär, hade nu ordenshuset blivit hem-
met där formeringen kunde ske och där familjen utgjordes av ordenssyskonen.
Vad gäller syskonskapet var det i allmänhet broderskapet man refererade till.
Broderskapstanken kom att bli viktig för orden och detta återkommer jag till
senare.66 Här skall bara konstateras att det var just bröderna och inte systrarna
som stod i centrum.

För kyrkans del kom församlingshusen att bli viktiga på samma sätt som
ordenshusen var för IOGT. Genom församlingshemmen kunde man skapa
starkare församlingsgemenskap, och husen kom att ses som en omistlig del av
ett nytt församlingsliv.67 I inledningen till den tidigare nämnda boken Våra
församlingshem klargjorde man att församlingshemmen skulle ge möjlighet att
samlas under mindre högtidliga former än i kyrkan, och att församlingen skulle
vara som en familj och därför behövde ett annat rum än högtidsrummet.68 Så
beskrevs också församlingshemmet i Uppsalas prästmöteshandlingar som ett
rum för förtroliga sammankomster och ett kärt gemensamt hem, öppet för hela
församlingen.69 Det offentligas och det privatas sammanblandning fick här sitt
konkreta uttryck både i språk och handling. 

Genom att beskriva ordens- och församlingshusen som hem kunde man
också falla tillbaka på den ”hemideologi” som började laddas med innehåll vid
sekelskiftet 1800, och som fick mycket stor betydelse vid sekelskiftet 1900. Nils
Edling skriver i sin avhandling om egnahemspolitiken och ideologin, om hur
begreppet ”hem” fungerar som en symbol, med rum för drömmar och minnen
och klassar ordet ”hem” som ett av det tidiga 1900-talets mest laddade.70 Det
finns också många exempel på användandet av hemterminologin, där man kan
hävda att folkhemmet blev mest betydelsefullt.71

Samtidigt är det väsentligt att påpeka att uppdelningen mellan det privata
och det offentliga fortsatte att vara viktig. Genom att skapa en privat sfär i det
offentliga kunde man upprätthålla bilden av det offentliga som liktydigt med

64 Årsm. IOGT 1883, malinska grenen, s. 28f; årsm. IOGT 1907, s. 2f samt årsm. IOGT 1916,
s. 310.
65 Olsson & Björnson, 1981, se t.ex. s. 66, 75 och 166. 
66 Jag vill här kort erinra om den broderskapstanke som också växte fram inom kyrkan, där
kristna socialdemokrater engagerade sig. Se kap. 3.
67 Prästm. Härnösand 1939, s. 125; Prästm. Strängnäs 1903, s. 37–39.
68 Boken om församlingshem, 1914, s. 11 och 13. Se också s. 16f för kommentaren om folkrörel-
serna.
69 För övriga kommentarer om församlingshemmen, se Prästm. Karlstad 1935, s. 74f; Prästm.
Linköping 1940, s. 40; Prästm. Lund 1926, ä.b., s. 84f; Prästm. Strängnäs 1936, s. 65f; Prästm.
Uppsala 1915, s. 69f; Prästm. Uppsala 1921, s. 24–26; Prästm. Uppsala 1934, s. 150; Prästm.
Visby 1913, s. 175; Prästm. Visby 1922, ä.b., s. 73f; Prästm. Västerås 1912, s. 159; Prästm.
Västerås 1919, ä.b., s. 55 och Prästm. Västerås 1937, s. 100. 
70 Edling, 1996, s. 25. Egnahems-kommittén tillsattes av riksdagen 1899 och 1904 fattades be-
slutet om egnahemslånen.
71 Se nästa sida.
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det manliga och vice versa. Under den period som undersöks blir det allt tydli-
gare att också de klassiskt kvinnliga arbetsområdena placerats i det offentliga,
men genom att betona det kvinnliga istället för det offentliga när uppgifterna
diskuterades kunde man fortsätta att dela upp verksamheterna i privata och
offentliga delar. Som diskuterades redan i inledningen kan detta ses som en
strategi för att upprätthålla en maktkonstruktion, där det manliga utgör nor-
men, men som visats i detta kapitel var det en strategi som också kvinnor själva
aktivt kunde delta i. Genom att arbeta som diakonissa eller ledare för barnverk-
samheten deltog man i offentligheten, samtidigt som man byggde vidare på ett
synsätt där kvinnors ”naturliga” hemvist var det privata.72

När man i Diakonistyrelsen diskuterade församlingshemmen beskrev man

71 Ett annat exempel på användning av hemterminologin är Hemgårdsrörelsen som växte fram i
början av 1900-talet, inspirerad av settlementrörelsen i Storbritannien, och med grundidén om
att genom kristet socialt arbete överbrygga motsättningarna mellan olika samhällsklasser. Birka-
gården var den första hemgården i Sverige, öppnad 1912 och till en början kallades verksamheten
för settlements. Först under 1940-talets början började man officiellt använda begreppet ”hem-
gårdar”. Olson, 1982, s. 227, 229f och 235.
72 Med Yvonne Hirdmans termer skulle man därför kunna tala om hur ett genuskontrakt uppe-
hölls, ett avtal där båda parter upprätthåller kontraktet, även om villkoren tecknats bara av en
sida. Hirdman, 2004, s. 120f. Det går också att dra en parallell till det resonemang Ingrid Åberg
för om den strategi kvinnor använde i filantropiska fruntimmerföreningar, där man genom att
engagera sig i en privat välgörenhet kunde få ett visst inflytande över verksamheten. Åberg, 1995,
s. 156.

Denna skiss var en av de typritningar till församlingshem som lämnades av Diakonisty-
relsen. Det går inte att ta miste på de associationer till hemmet som skulle ges. Ur
Diakonistyrelsens Boken om församlingshem, 1914.
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också de aktiviteter som skulle kunna beredas plats i denna byggnad: söndags-
skolan, ungdomsföreningar, föräldramöten, mödramöten, syföreningar, sång-
föreningar och samlingar för församlingskärnan.73 Det är denna rikedom av
verksamheter och deras innebörd som skall diskuteras i nästa kapitel. 

73 Boken om församlingshem, 1914, s. 14–18.



112

KAPITEL 6

Konsten att vara folklig 

Jag har i avhandlingens inledning argumenterat för vikten av att man i studiet
av offentligheten och dess omvandling tar hänsyn till att offentligheten även
speglar relationen till samhället, och att kampen på offentlighetens arena också
handlar om inflytande över samhällets utformning. Både Svenska kyrkan och
IOGT agerade i ett slags mellanposition, där man både var en del av staten och
samtidigt förankrad i samhället. I de två följande kapitlen undersöks hur denna
samhällsförankring påverkade organisationerna, när relationen mellan stat och
samhälle förändrades och offentligheten omvandlades. 

Begreppen folkrörelse och folkkyrka kom att användas flitigt under den
aktuella perioden, och jag har funnit det väsentligt att undersöka vilka uttryck
denna folklighet tog sig och hur man inom organisationerna diskuterade sin
egen roll. För att få svar på detta har jag valt att analysera hur de båda organisa-
tionerna såg på sina medlemmar, hur nya verksamhetsformer utvecklades och
inte minst hur man diskuterade denna utveckling. Genom det empiriska mate-
rialet analyseras utvecklingen av medlemssynen inom IOGT och Svenska kyr-
kan, varefter jag undersöker några specifika nya verksamhetsområden: barn-
och ungdomsverksamheten, idrotten och sången. Avslutningsvis analyseras hur
man såg på sin egen roll i samtiden.

Folk och folklighet
Begreppet folklighet ligger nära ordet folk och har starka band till det natio-
nella, men det finns också andra sätt att tolka både folk och folklighet. I Lars
Trägårdhs arbete om folkbegreppets framväxt i Sverige och Tyskland diskuterar
han hur folkbegreppet kan användas på olika sätt för att inkludera och exklu-
dera olika grupper. Använt som ett nationellt begrepp öppnar det för ett exklu-
derande av andra folk, medan, om begreppet används utifrån vad han kallar en
vertikal linje, folket kan utgöras av vissa samhällsskikt, något som gör att folk-
begreppet gärna kopplas samman med diskussioner om demokrati.1 Trägårdh

1 De samhällsskikt som exkluderas kan antingen utgöras av grupper ovanför ”folket”, t.ex. aristo-
kratin, eller under detsamma, så att exempelvis arbetarklassen utesluts som en del av ”pöbeln”.
Trägårdh 1996, s. 57–59.



113

hävdar att begreppet folklig utgör nyckeln till att förstå det specifika i svensk
politisk kultur, och att ”folklig” i Sverige kom att ges främst en demokratisk
dimension.2

Samuel Edquist undersöker, som tidigare nämnts, folklighetens nationella
dimension inom IOGT. För organisationen var landsbygdsromantiken ett vik-
tigt inslag och sinnebilden av ”folket” utgjordes i hög grad av en bondebefolk-
ning som med en alltmer uttalad industrialisering var på väg att försvinna.
Genom sitt arbete visar Edquist hur IOGT var delaktigt i både ett romantise-
rande av det gamla och i att bygga det nya Folkhemssverige.3

Av nyare forskning gällande Svenska kyrkans förhållningssätt till ändrade
samhällsförhållanden, ger inte minst Sven Thidevall och Kjell Blückert bidrag
till ett intressant perspektiv på frågorna om folklighet. Thidevall analyserar
kyrkans möte med det moderna samhället utifrån den biskopsmotion som la-
des fram vid kyrkomötet 1929, och som var ett försök att göra kyrkan mer
folkligt förankrad. Thidevall för en intressant diskussion om kyrkomännens
syn på kyrkans roll i det moderna samhället och analyserar hur den teologiskt
grundade visionen om den ”nya” kyrkan möttes av en politiskt motiverad verk-
lighet som tog över.4 Kyrkan saknade förmåga att bli en del av det nya sam-
hället, och när Blückert i sin avhandling framhåller att det inte var politiskt
gångbart att skapa ett nytt, kontrasterande samhälle, ligger det i linje med
Thidevalls slutsatser. Både Thidevall och Blückert hävdar därför att kyrkan
misslyckades med sin folkliga förankring.5

Något annorlunda förhåller sig Urban Claesson, som i sitt pågående avhand-
lingsarbete om den socialdemokratiska ”folkhemskyrkan” undersöker hur fram-
växten av det medborgerligt nationella påverkade kyrkans utveckling mot en
folkkyrka. Genom att följa Harald Halléns arbete för genomförandet av en
kyrka i linje med socialdemokratin vill Claesson visa hur man inom kyrkan
strävade efter att skapa en folkkyrka som var ett med nationen.6

Genom att fokusera offentligheten och dess omvandling vill jag föra fram en
annan dimension av begreppet folklighet som anknyter mer till det kommuni-
kativa i ordet, och där gränsdragningen mellan den folklighet som är av folket

2 Trägårdh, 1996, s. 62. Denna utveckling skiljer sig enligt Trägårdh från den i Tyskland där den
etniska betoningen blev den dominerande med nationalsocialisternas framväxt. Han ger också
exempel på hur ordet folklig ändrat betydelse i svenska ordböcker, från en betoning på det
nationella när ordet först dök upp i en svensk ordlista 1850, till att förklaras med ord som
”enkel”och ”demokratisk” i Svenska Akamediens ordlista från 1926. Trägårdh, 1996, 94f.
3 Edquist, 2001. För en vidare diskussion om nationalismens förmåga att både blicka framåt och
bakåt, se särskilt s. 275–278. Även Edquist, 1999. I detta resonemang är Edquist inspirerad av
inte minst Nairn, 1977. 
4 Thidevall, 2000, s. 247f.
5 Blückert, 2000, s. 131f. Blückert skriver där att Svenska kyrkan genom sin samhörighet med
staten inte kunde förmå att bli en del av det nya samhälle som växte fram, och att man slogs för
att bevara ett förlorat paradis. 
6 Claesson, 2004. Man kan således dra paralleller mellan Edquist och Claesson, men medan
Edquist undersöker hur IOGT deltog i skapandet av en nationell diskurs i Sverige, har Claesson
valt att i högre utsträckning undersöka hur kyrkan påverkades av det nationellas framväxt.
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och den som är för folket blir viktig. I talet om sig själva som folkrörelse och
folkkyrka är det intressant att undersöka vilken typ av folklighet man var ute
efter och hur man lyckades i sin strävan. 

Ett medlemskap med förbehåll?
När man diskuterar medlemssyn inom Svenska kyrkan och IOGT måste man
vara medveten om att medlemskapet, åtminstone när undersökningsperioden
börjar, handlar om olika saker. Även om man kunde gå ur Svenska kyrkan var
fortfarande en absolut majoritet av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska
kyrkan under hela den period jag undersöker. Det betyder att medlemmar i
IOGT i allmänhet också var medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemskapet i
IOGT var däremot fråga om ett aktivt ställningstagande. Att medlemsbegrep-
pet är komplicerat utgör dock inget hinder för att göra en undersökning om
synen på medlemmen, tvärtom gör det frågan än mer intressant. Hur såg man
i de ledande skikten inom kyrka och IOGT på de människor som var medlem-
mar eller kunde bli det?

”Det mest demokratiska samfundet i Sverige”
I undersökningen av Allmänna kyrkliga mötet och deltagandet i detta kunde
jag konstatera att det emellanåt fanns stora regionala skillnader. I stort sett
stämde dessa mönster överens med den framväxt av stiftsmöten i landet som
Lars Aldén undersökt. Genom att läsa prästmöteshandlingarna utifrån frågan
om synen på medlemmarna är det därför av värde att även i denna genomgång
ta regionala skillnader i beaktande. Uppdelningen mellan lekmän och präster i
kyrkan är en väsentlig gränsdragning i sammanhanget, och diskussionen om
lekmannaverksamhetens innehåll fokuseras särskilt i denna genomgång.

Diskussionen om lekmannaverksamheten började redan under mitten av
1800-talet. Karl-Johan Tyrbergs arbete Lekmannaverksamheten och församling-
ens förnyelse. Debatter och strävanden inom Lunds stift 1848 – omkr. 1860
(1972) analyserar denna tidiga debatt om frivillig lekmannaverksamhet i Lunds
stift. Då rörde den främst predikoverksamheten, men Tyrberg visar på intres-
santa diskussioner kring hur lekmannaverksamheten skulle organiseras för att
kunna vidga lekmannaansvaret.7

Aldén konstaterar också att lekmännen nu fick möjlighet att på ett annat sätt
än tidigare vara medansvariga i nya verksamhetsformer, av vilka jag, som an-
getts ovan, kommer att behandla en del.8 Hur hanterade man då frågan om
sina medlemmar i de olika stiften?

Härnösand tillhör ett av de stift där man kan se en tidig förändring. Redan

7 För en sammanfattning, se Tyrberg, 1972, s. 190–193. 
8 Aldén, 1989, s. 18.
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1883 diskuterades en motion om stiftsmöte där lekmännen också skulle ha
talan, något som prästmötet fann behjärtansvärt även om det då lämnades utan
åtgärd.9 1911 beslutade man dock om bildandet av en stiftskonferens efter en
motion av biskopen Ernst Lönegren. Även denna gång handlade det om att öka
lekmannaverksamheten. Intressant är det också att han i sitt inledningsföredrag
Vår pastorala uppgift särskildt såsom tjänare i en folkkyrka, talade om att ledande
församlingsvård inte kunde bedrivas av en auktoritär präst, utan att man måste
skapa personligt förtroende för att bli en auktoritet.10 Redan här kan man se ett
klart uttryck för en ändrad medlemssyn, den predikande, allvetande prästen
gav vika för ett betydligt mjukare ideal. 1939 sade slutligen biskop Torsten
Bohlin: ”Vår kyrka skall icke vara ett prästinstitut utan en folkets egen kyrka”.11

Han betonade därför vikten av frivilliga krafter i församlingsarbetet, men talade
också om att kyrkan nu var villig att arbeta under de nya former tiden krävde,
och gav exempel på nya verksamheter, som gudstjänster för friluftsfolk.12

Också i Kalmar skedde en tidig förändring av synen på församlingsmedlem-
marna och deras roller. Visserligen varnade biskopen P. Sjöbring 1879 för att
uppmuntra lekmannaverksamheten för mycket, inte minst för att lärdomen
brast bland dessa lekmän, men redan 1902 var det helt annat ljud i skällan när
biskop H W Tottie talade om ett större behov av församlingsverksamhet: 

Det är ett af de mest glädjande och löftesrika tidstecken på församlingslifvets
område, att »den kyrkliga samfundsidén börjat vakna till lif, att man börjat få syn
på församlingen såsom en verklighet».13

Han riktade också kritik mot sitt eget samfund och sade att eftersom kyrkan
inte förmått engagera församlingsmedlemmarna, utan tvärtom utestängt dem,
hade de i stället engagerat sig i privata associationer, föreningar eller sällskap för
ett eller annat syfte. Han förde fram en idé om att sällskapsformen i stället
skulle utvecklas till församlings- eller kyrkoform.14 1909 talade så samme bi-
skop om en hotfull samhällsutveckling men där de ljusa tecknen bestod av
bland annat församlings- och kyrklig ungdomsrörelse.15

Också Västerås tillhörde den grupp där en förändring kunde iakttas tidigt
och det är också ett av de mest intressanta stiften, inte minst under den period
då Nils Lövgren var biskop (1900–1920). Det var också här Einar Billing ver-
kade, portalfiguren för folkkyrkotanken inom Svenska kyrkan. Ett problem är

9 Prästm. Härnösand 1883, s. 22f, § 10.
10 Prästm. Härnösand 1911, Prästmötesprotokoll, s. 18, resp. Biskopens inledningsföredrag, s.
12.
11 Prästm. Härnösand 1939, ä.b., s. 127.
12 Prästm. Härnösand 1939, ä.b., s. 113 och 127.
13 Citatet, se Prästm. Kalmar 1902, s. 129. Biskop Sjöbrings kommentar, se Prästm. Kalmar
1879, ä.b., s. 29 samt 42.
14 Prästm. Kalmar 1902, s. 149 samt 151f. Denna utveckling av sällskapsformen gällde dock bara
dem som sysslade med själavård, inte alla föreningar.
15 Prästm. Kalmar 1909, Biskopens hälsningstal, s. 49f. Jag påminner här om att Kalmar stift
1915 övergick i Växjö stift. Detta var i sin tur en konsekvens av att det gamla Härnösand stift
delades i två, Luleå och Härnösand.
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att prästmöteshandlingarna från 1925 och 1931 saknas, men jag tror mig
kunna teckna en utvecklingslinje trots detta.16 1886 kommenterade Gottfrid
Billing att församlingsmedlemmarna inte gjordes tillräckligt delaktiga i det
kyrkliga livet. Samtidigt hävdade han att separatismen hade sitt ursprung i den
fria lekmannapredikan.17 Här gavs sålunda ett konkret uttryck för en ambiva-
lent inställning till kyrkomenigheten. När Nils Lövgren blivit biskop var dock
linjen klar. 1906 påtalade han behovet av lekmannaverksamhet med orden:
”[...] idén om aktiva menigheter hör till den svensk-lutherska kyrkans väsen”.18

Vid nästa möte var han en av initiativtagarna till en motion om att nyorgani-
sera stiftet. I denna ingick bland annat ett församlingsmöte, öppet för alla som
ville delta, församlingsstämma där alla myndiga medlemmar fick vara med,
samt ett församlingsråd där både män och kvinnor kunde sitta. På så sätt kunde
besluten demokratiseras.19 Med dessa idéer i bakhuvudet är det inte förvånande
att Lövgren sedan hävdade att fullständig demokrati rådde i de enskilda för-
samlingarna.

Det är icke lönt för några enskilda sammanslutningar att i detta hänseende söka
övertrumfa kyrkan, ty hon är det mest demokratiska samfundet i Sverige.20

Ett än mer konkret sätt att iaktta förändring är att se på en enskild individ, och
i Karlstad stift kan man följa en intressant utveckling av biskopen C. H. Rund-
grens sätt att uttrycka sig. 1881 oroade han sig för samhällsutvecklingen och
skrev: 

Vår kyrka och vi går fram på den gamla bepröfvade vägen, auktoritetens, ordning-
ens och organisationens trygga väg; men vid hennes sida öppna sig nya vägar, der
frihetens och söndringens makter arbeta och göra sig gällande gent emot henne.21

Redan vid nästa prästmöte, 1887, hade dock tonen ändrats något. Även om
Rundgren varnade för den ”frihetsrörelse utan motstycke” som genomsyrade
tiden och ondgjorde sig över att den enskilda friheten sattes för högt, talade han
också om att prästen tydligare måste närma sig sin församling, och inte längre
kunde tala från ”sin upphöjda punkt”. Han propagerade också för en utökad
lekmannaverksamhet i sitt inledningsföredrag.22 Uppmaningen till prästerna
att närma sig församlingen återkom vid mötet 1893.23 Likaså fortsatte han att
uppmuntra till utökad lekmannaverksamhet under de följande sammankoms-

16 Det finns ingen uppgift om att handlingarna skulle ha tryckts och originalen står inte att finna
i Västerås stifts arkiv.
17 Prästm. Västerås 1886, Hälsningstal av biskopen, s. 5. Gottfrid Billing var far till Einar Billing.
18 Prästm. Västerås 1906, s. 123.
19 Prästm. Västerås 1912, Motion till prästmötet, s. 3–16. Redan 1910 hade Lövgren lämnat en
motion till Diakonistyrelsen där han ville skapa ett organ för pågående församlingsrörelse. Se
Holmquist, 1952, del III, s. 181.
20 Prästm. Västerås 1919, ä.b., s. 40.
21 Prästm. Karlstad 1881, s. 5.
22 Prästm. Karlstad 1887, s. 5f, 8, 13 samt 11.
23 Prästm. Karlstad 1893, s. 29 och 37.
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terna, bland annat med motiveringen att prästen inte ensam kunde upprätt-
hålla det andliga arbetet eller den kristliga verksamheten.24

Det var inte bara biskop Rundgren som förde fram de nya idéerna. 1911
lades en motion om att bilda stiftsmöte eftersom en vidare, mer demokratisk
bas behövdes inom kyrkan, och 1923 talade dåvarande biskopen, J. A. Eklund
om att samfundet skulle vara besjälat. Centrum skulle inte vara en fabriksskor-
sten eller, än värre, ett Folkets hus med röd fana, utan en tornspira med kors.25

1941 skrev slutligen biskop Arvid Runestam i sin ämbetsberättelse att det var
ett problem att ge de frivilliga medarbetarna vettiga uppgifter. Man måste klar-
göra vad man ville med det frivilliga arbetet inom kyrkan.26 Här finns en i mitt
tycke intressant utvecklingslinje fångad genom främst de olikas biskoparnas
resonemang. Från en starkt auktoritär syn på kyrkan och dess församlingsmed-
lemmar gav man allt större plats för individer och demokratiska tankar där
kyrkan skulle konkurrera ut Folkets hus, för att sedan sluta i reflektioner över
inriktningen hos vad som 1941 blivit en självklarhet, frivilliga krafter som ar-
betade inom kyrkan med en rad olika verksamheter. Som bilagor till präst-
möteshandlingarna detta år medföljde redogörelser för bland annat Kyrkliga
ungdomsförbundet och stiftsadjunkterna, Kyrkosångarförbundet och Kyrko-
brödra-rörelsen. Det ger en i mitt tycke utmärkt bild av hur verksamhetsom-
rådena vidgats så att man delvis kan tala om en helt ny kyrka. Under denna
period kom man också att allt flitigare använda begreppet folkkyrka, och som
jag nämnde i min inledning var det just Karlstadbiskopen J. A. Eklund som
började utveckla begreppet, det vill säga högst densamme som talade om att
kyrkan var och skulle vara det sanna Folkets hus.27 Tydligare än så kan man
knappast uttrycka intentionerna med att förändra en institution.

Det stift som skiljer sig mest från de övriga är inte överraskande Göteborg,
med sin fortfarande starka schartauanska tradition. När en skrivelse med för-
slag om att ordna stiftsmöte i Göteborg inkom till prästmötet 1909, med mo-
tiveringen att det fanns ett ökat behov av engagemang från lekmännen, var det
inte förvånande att den lämnades utan åtgärd.28 Vid nästa prästmöte, 1915,
höll biskop Edvard Rodhe ett föredrag med titeln Några särskilda kraf, som
tidsläget ställer på församlingsarbetet, där han visserligen betonade vikten av
denna verksamhet, men också varnade för att en alltför stark församling skulle
likrikta och mekanisera och att tron var individuell.29 Däremot lämnades
samma år ett förslag till stadgar för ett diakoniråd där präster och lekmän till-

24 Prästm. Karlstad 1899, s. 28 samt Prästm. Karlstad 1905, Promemoria, s. IV.
25 Prästm. Karlstad 1911, Motioner, s. I–III, samt Prästm. Karlstad 1923, ä.b., s. 60. Vid mötet
1911 föreslog prästmötesberedningen att stiftsmöte skulle hållas vartannat år.
26 Prästm. Karlstad 1941, s. 123.
27 Se t.ex. Prästm. Linköping 1912, ”Kyrka och folk. Fyra kapitel om den utvidgade försam-
lingen, s. 9 och Prästm. Strängnäs 1903, Prästmötesprotokoll, s. 28.
28 Prästm. Göteborg 1909, första avd., s. 12–14. Det kan tyckas onödigt att ta med kommentarer
och motioner om stiftsmöten, när Aldéns avhandling finns att tillgå. Här är det dock inte mötena
i sig som är intressanta utan den syn på lekmännen och församlingsmedlemmarnas plats som
framkommer genom dessa inslag. 
29 Prästm. Göteborg 1915, Biskopens inledningsföredrag, s. 5f.
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sammans skulle arbeta för den kyrkliga diakonien. Huruvida rådet verkligen
kom till stånd detta år framgår dock inte av handlingarna.30 Så mycket mer
hände inte på denna front under min undersökningsperiod. En ny motion om
bildande av stiftsmöte lämnades så sent som 1939 utan åtgärd.31

Här skall också ges exempel på utvecklingen i de andra stiften. Biskop Char-
leville i Linköping uttryckte sig tämligen bistert i sin ämbetsberättelse 1895: 

”Vår tid är föreningarnas tid”, säger man, och detta jäfvas ej af det nu anförda. Ty,
visst har förenings-väsendet nått en hardt när oerhörd utveckling; om den ock är
i allo helsosam, må lemnas derhän. Kanske har den pastor ej så orätt, som i sin
embetsberättelse yttrar, att, om än föreningar kunna verka något godt, de dock
innebära faror för familjelifvets enhet och af minskade kyrkobesök.32

Även i detta stift kan man sedan följa en utvecklingslinje mot nya tankar. 1912
skrev biskop J. W. Personne: 

Kyrkan är icke i aftagande – jag upprepar det – utan snarare i tilltagande [...] Det
beror på kyrkan själf, hur detta kommer att utveckla sig. Det beror så ofantligt
mycket på oss präster, om vi på det rätta sättet taga vara på detta kyrkliga uppvak-
nande och uppsving, som är utmärkande just för vår tid.33

I samma möteshandlingar finns också en utläggning av J. Sjöholm: ”Kyrka och
folk. Fyra kapitel om den utvidgade församlingen.” Där skrev han dels att
församlingen var en organism, ingen mekanisk sammansättning, dels att för-
samlingsrörelsen, som vuxit fram ganska stilla och omärkligt, var en viktig hjälp
för prästen, som inte ensam kunde bära upp hela församlingslivet.34 I ytter-
ligare en text efterlystes utökat samarbete mellan präster och församlingsmed-
lemmar.35 1920 hade tonen ytterligare förändrats. Antalet kyrkobesökare hade
sjunkit, men detta sågs inte som så negativt, eftersom forna tiders välbesökta
kyrkor och nattvardsbord inte var samma sak som ett verkligt församlingsliv.
Uttalandet kan ses som en kritik mot den gamla auktoritetstron, men det visar
också hur synen på Svenska kyrkan som folkkyrka med samhälllelig förankring
stärkts. Biskopen var inte nådig när han kommenterade den svunna ordningen:

Konventikelplakatet inom vår svenska lutherska kyrka var en kusin eller åtmins-
tone en syssling eller pyssling till inkvisitionen inom den romersk-katolska kyr-
kan. De voro samma andas barn.36

30 Prästm. Göteborg 1915, Prästmötesberedningens protokoll, s. 9. 
31 Prästm. Göteborg, första avd., 1939, s. 18f. Aldén kommenterar också i sin avhandling att
något stiftsmöte aldrig kom till stånd i Göteborgs stift. Aldén, 1989, s. 302–307.
32 Prästm. Linköping 1895, s. 58.
33 Prästm. Linköping 1912, Biskopens hälsningstal, s. 9.
34 Prästm. Linköping 1912, ”Kyrka och folk. Fyra kapitel om den utvidgade församlingen”, s. 91
och 180f.
35 Prästm. Linköping 1912, ”Teser rörande det kyrkliga arbetet VI”, s. 202.
36 Prästm. Linköping 1920, ä.b., s. 8 
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Slutligen betonade biskop Tor Andræ 1940 vikten av att organisera aktivt för-
samlingsfolk. Det var dock betydelsefullt att det inte utvecklades till kotteri,
alla måste vara välkomna.37

Längst söderut, i Lunds stift, dröjde det till 1912 innan något av intresse för
frågan om medlemssynen dök upp, men då diskuterade man kring en fortsätt-
ning av det stiftsmöte som hållits 1908. 

Det är ett församlingslifvets naturliga och oafvisliga kraf, att församlingens lärare
och de för kristendom och kyrkosamfund intresserade lekmännen mötas till ge-
mensamma tankeutbyten, rådplägningar och uppbyggelse.38

Går man vidare till 1932, varnade dåvarande biskopen, Edvard Rodhe, för att
kyrklig föreningsverksamhet kunde bli ett självändamål.39 Kanske kan man här
känna igen något av den skepsis inför föreningsverksamhet som är så uttalad på
västkusten. Edvard Rodhe var en av de absolut flitigaste skribenterna i kyrkliga
frågor av olika slag och det finns anledning att återvända till dennes texter i
andra sammanhang.40 I alla händelser visar Rodhes kommentar på en utveck-
ling åtminstone delvis i linje med de redan genomgångna stiften. Innan man
som präst såg en anledning att varna för föreningsverksamhet som självändamål,
borde ju verksamheten i alla fall existera och kanske också vara ganska stark. 

Kommen till Strängnäs stift var kommentarerna rikliga. 1879 skrev biskop
Th. Annerstedt om tiden som uppfylld av ensidig subjektivism som bara
erkände individens rätt och de fria föreningarna. Han påminde också om
lekmännens minst sagt tillbakadragna roll med en paragraf om hur kyrkan
upplåtits för deras verksamhet: ”[...] att lekman åter icke utan Biskops och
Konsistorii tillåtelse får i kyrkan uppträda, derest ej nödfall inträffar.”41 Tolv år
senare föreslogs bildande av stiftskonferenser, och när man diskuterade den
sociala frågan sågs ett verkligt församlingsliv som en lösning, eftersom var och
en gavs plats i ett sådant sammanhang. Många hade försökt lösa behovet av
gemenskap men bara kyrkan kunde göra det på rätt sätt.42 Det fanns också
röster som varnade för en alltför rik lekmannaverksamhet. Skulle stiftsmötet
genomföras föreslog prästmötesberedningen som ett av ärendena att behandla:
”Våra kyrkors upplåtande för hållande af försvars- eller andra föredrag af lek-
män bör ställas inför mötets ogillande.”43 1910 påpekade dock biskop U. L.
Ullman nödvändigheten av att menigheten deltog i församlingslivet, något som
upprepades 1936 (med ny biskop, Gustaf Aulén) med tillägget att kyrkan an-
nars inte kunde fullgöra sina uppgifter.44

37 Prästm. Linköping 1940, ä.b., s. 45.
38 Prästm. Lund 1912, Betänkande avgivet av prästmötesberedningen, s. 14.
39 Prästm. Lund 1932, ä.b., s. 140.
40 Han har bl.a. skrivit Kyrkan och nykterhetsrörelsen (1915), en skrift som utgör ett exempel i kap.
8 som behandlar relationerna mellan nykterhetsrörelse och kyrka. 
41 Prästm. Strängnäs 1879, Biskopens hälsningstal s. 12 resp. 21f (citat).
42 Prästm. Strängnäs 1891, Prästmötesberedningens protokoll, s. 38.
43 Prästm. Strängnäs 1891, Prästmötesberedningens protokoll, § 20, s. 10. 
44 Prästm. Strängnäs 1910, Biskopens inledningsföredrag, s. 32, resp. Prästm. Strängnäs 1936,
ä.b., s. 86.
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Ärkestiftet var ganska tidigt ute med en diskussion om förändrad syn på
församlingen. 1891 lämnades en motion om förbättrad församlingsvård i vil-
ken man skulle använda sig av kyrkligt intresserade lekmän. Man uttryckte här
explicit att detta krävde en mindre hierarkisk uppfattning. Mötet ställde sig
positivt till förslaget, men hur det hela skulle lösas kom man inte fram till.45

Vid nästa möte lämnades ett nytt förslag gällande församlingsvården där man
ville skapa ett distriktsråd med lekmannarepresentanter av både män och kvin-
nor. Dessutom borde församlingsdiakonin sammanträda fyra gånger per år, vid
vilkas möten samtliga myndiga män och kvinnor skulle få delta.46 I handling-
arna från 1934 kan man av biskop Eidems ämbetsberättelse utläsa att ett stifts-
råd bildades 1920, att församlingsaftnar ordnades på många ställen samt att det
även i detta stift sågs som väsentligt att engagera lekmännen i verksamheten.47

Tanken på ett gemensamt ansvar för församlingslivet var med andra ord klar i
detta stift redan från tidiga år. 

När det gäller Visby stift var utvecklingen lite speciell, och en orsak till
denna utveckling kan vara att stiftet är geografiskt så väl samlat.48 1883 tolka-
des lekmannaverksamheten som utbärande av Guds ord och själavårdande
verksamhet. Detta var områden förbehållna prästerskapet, varför verksamheten
inte borde kunna anses berättigad för lekmännen.49 1907 hävdade biskop K.
H. von Schéele att ”Kyrkan måste demokratiseras för att motsvara tidens be-
hof”.50 1928 föreslogs bildande av stiftsmöte och stiftsråd via prästmötesbered-
ningen, ett förslag som avslogs, och inte förrän 1934 var man beredd att på-
börja denna verksamhet formellt.51 Informellt kom man dock att träffas redan
från 1909.52

I Växjö stift oroade sig biskop Lindström över den separatistiska lekmanna-
verksamheten 1896, ”preglad som den mestadels är af okunnighet och fana-
tism”.53 1921 hade det svängt rejält. Då inrättade man stiftsråd och stiftsmöte
med uppgiften att ”främja kyrkligt församlingsliv och kyrklig kärleksverksam-
het inom stiftet”. Verksamheten skulle styras ”genom allmänna möten med
öppet tillträde för alla” och besluten fattas av ”närvarande församlingsombud,
män eller kvinnor, som […] valts antingen av församlingens kyrkoråd eller ock
av församlingens nattvardsberättigade myndiga personer”.54 1927 betonade så

45 Prästm. Uppsala 1891, prästmötesprotokoll, s. 14–16. Att det dock fick en konkret lösning
visade den verksamhet som växte fram i Gävle, under Nils Lövgrens ledning. Se kap.3.
46 Prästm. Uppsala 1902, prästmötesberedningens protokoll, s. 29f och 31. Vad som hände med
detta förslag, lämnat av Gävle prästsällskap, går inte att utröna av möteshandlingarna. Ärendet
skulle behandlas men jag har inte lyckats hitta det.
47 Prästm. Uppsala 1934, ä.b., s. 221 samt 228.
48 Se också Aldén, 1989, s. 299.
49 Prästm. Visby 1883, föredrag av Oscar Öfverberg, s. 38.
50 Prästm. Visby 1907, ä.b., s. 123f. 
51 Prästm. Visby 1928, prästmötesberedningens protokoll s. 20f och prästmötets protokoll s. 47,
samt Prästm. Visby 1934, prästmötets protokoll s. 44. 
52 Aldén, 1989, s. 299.
53 Prästm. Växjö 1896, ä.b., s. 48. Så kallades också Jönköping för ”Smålands Jerusalem”.
54 Prästm. Växjö 1921, prästmötets protokoll, s. 9–13.
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biskopen K. L. Lindberg som så många andra behovet av lekmannakrafter.
”Vill vi ha ett rikare församlingsliv, får pastor icke draga sig för att söka bistånd
uti sitt arbete.”55

För Luleå stifts del var linjen klar redan från början, men det är också det
yngsta stiftet i landet, bildat 1904. Vid 1915 års prästmöte beslutade man
inrätta ett stiftsmöte där det beslutande organet, stiftsrådet, skulle bestå av
hälften lekmän, män eller kvinnor.56 1932 nämnde också biskop Olof Berg-
qvist den omfattande frivilliga verksamhet som pågick via dessa organisatio-
ner.57

För Skara stifts del slutligen finns egentligen ingen kommentar som direkt
berör synen på församlingsmedlemmarna, något som i sig är intressant men
som också visar betydelsen av att gå igenom samtliga stift. E. J. Keijser kom-
menterade i sin ämbetsberättelse 1896 att tiden älskade de fria associationerna
och föreningsväsendet, men lämnade öppet huruvida det skulle ses som positivt
eller inte.58 Från 1915 och framåt kommenterade också Hjalmar Danell hur
man börjat hålla församlingsaftnar och församlingsmöten på allt fler ställen,
och denna verksamhet växte och utvecklades.59 Detta visar i alla fall på en
utveckling av medlemmarnas aktivitet, även om inget sades om hur man såg på
detta.

Med denna kommentar har sålunda samtliga stift gåtts igenom utifrån frå-
gan om en allmän medlemssyn och turen har i stället kommit till IOGT. Efter
denna genomgång följer en jämförande analys av de resultat som framkommit.

IOGT:s medlemssyn 
Det demokratiska inslaget var ju redan från början markerat i IOGT:s stadgar,
men som redan påpekats innebar det inte automatiskt att man i en diskussion
om medlemmarna lyfte fram detta tydligast. 

Både Ronny Ambjörnsson och Torkel Jansson har, som redan nämnts, gjort
ingående studier av hur deltagandet i offentligheten såg ut på lokal nivå inom
massorganisationerna, där nykterhetsrörelsen utgjorde en viktig del. I mitt ar-
bete ställs därför frågan om den uppdelning och elitisering både Jansson och
Ambjörnsson visar i de lokala nykterhetsloger som undersökts också går att
finna på riksnivå, en fråga som också berör Svenska kyrkan.

Min undersökning börjar 1880, då den malinska grenen hade sitt första
årsmöte, och man rekommenderade då sina föreningar att vara mer försiktiga
med vilka man tog in i logerna, i synnerhet om de skulle få grader, det vill säga
stiga uppåt i hierarkin.60 Tre år senare biföll man den motion som föreslagit

55 Prästm. Växjö 1927, ä.b., s. 61.
56 Prästm. Luleå 1915, prästmötesprotokoll, s. 19–24.
57 Prästm. Luleå 1934, ä.b., s. 10.
58 Prästm. Skara 1896, ä.b., s. 16.
59 Prästm. Skara 1915, s. 39f samt Prästm. Skara 1934, s. 54.
60 Årsm. IOGT 1880–1881, malinska grenen, s. 35.
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förbud mot godtemplarfester under högmässotid, ett beslut som både låg i linje
med det skötsamhetsideal Ambjörnsson talar om, och som visade att man var
medveten om att det kunde föreligga en risk i att konkurrera med kyrkan.61

För den hickmanska grenen hölls det första årsmötet 1882, och året därpå
finns en intressant kommentar i Ordenstemplars (OT:s) årsrapport om att god-
templarlitteraturen borde censureras innan folk som inte visste vad som var rätt
och fel fick läsa den.62 Tilliten till medlemmarna var med andra ord inte total.

En fråga som var ständigt återkommande under hela undersökningsperioden
var dansandet inom logerna. Här kan man åter tala om ett skötsamhetsideal,
eftersom man genom alla år framhöll hur detta nöjesliv sänkte ordens anse-
ende. Till en början var det också förbjudet att anordna dans, och det hände att
en loge blev upplöst på grund av denna syndfulla handling.63 Med tiden visade
det sig dock omöjligt att hålla detta förbud och redan 1887 kom en motion om
att ta bort det med motiveringen att dagens människa var upplyst och kunde
skilja mellan nöjen och allvar. Det kunde också vara viktigt, hävdade motionä-
ren, att muntra upp sig med nöjen för att inte i förtid bli dyster, och det kunde
till och med få obehagliga följder att undertrycka ungdomliga känslor.64 Straf-
fet mildrades ganska snart till varningar utfärdade av verkställande rådet och
1916 hade resignationen tagit ytterligare ett steg när OT skrev: 

Men man griper ju inte gärna till storsläggan mot en loge, så länge något hopp om
bättring finns [...] Men att få sådana som ej ett jota bekymra sig om nykterhetsfrå-
gan eller folkets hyfsning och fostran utan i stället dra skam och vanheder över
Orden, äro vi ej trakterade av.65

1930 skrev sedan OT i sin rapport att dansen visserligen inte var förbjuden
men heller inte tillåten och att allmän dans inte kunde tillåtas, medan den
däremot kunde fylla en funktion inom mötesramen, till exempel vid brödernas
eller systrarnas afton.66 Detta var ett problem man hade svårt att hantera inom
orden. Nästan varje år hävdades att man nu gick mot bättre tider på det mora-
liska planet, men sedan kommer en uppräkning av de olika distrikten, i vilken
det visade sig att nästan alla fortfarande kämpade med ”nöjesfrågan”. Det ideal
man ville skapa var en för trång kostym för många av medlemmarna, men det
hindrade inte att man fortsatte att vara med i logens aktiviteter.67

Därmed återvänder jag till den allmänna medlemssynen. 1887 hölls det för-

61 Årsm. IOGT 1884, malinska grenen, s. 81.
62 Årsm. IOGT 1883, hickmanska grenen, s. 21.
63 Så rapporterades t.ex. 1893 att en loge upplösts p.g.a. rökning, svordomar och grova förolämp-
ningar under pågående logemöte och att man till råga på allt anordnat dans till musik av ordens-
medlemmar. Årsm. IOGT 1893, verkställande rådets rapport s. 6.
64 Årsm. IOGT 1887, hickmanska grenen, motioner s. 34f.
65 Årsm. IOGT 1916, Årsrapport OT s. 129.
66 Årsm. IOGT 1930, årsrapport OT s. 326f.
67 Kennet Strömberg beskriver detta problem i en undersökning av folkrörelser i Hovmantorps
kommun. Han diskuterar där bl.a. hur man inom rörelserna misslyckades med att skapa intresse
för kultur och bildning bland det stora flertalet medlemmar, och att man tvingades acceptera mer
”folkliga” nöjen, som t.ex. dansbanorna. Strömberg, 2000. Se även Strömberg, 1998.
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sta gemensamma mötet för de båda grenarna som efter detta kom att slås sam-
man till en organisation.68 Detta år skrev OT att det inte längre var antalet
godtemplare som gav orden dess anseende, utan arten av dessa.69 Redan här kan
man således skönja att inte bara nykterhetskravet var viktigt. 1896 konstaterade
dock verkställande rådet att nykterhetsrörelsen nu blivit en folkrörelse.70 Att
denna folkrörelse skulle vara delaktig i skapandet av en bättre värld stod också
klart för OT 1899 (W. Styrlander). 

Det utgör vår stolthet att vi bedrifva ett arbete, som äfven innebära ljusa och glada
framtidsutsikter för ett älskat fosterland, i det att det fostrar nyktra, vakna och
kunskapsrika svenska män och kvinnor, enkom skickade att föra vårt land framåt
på den materiella och kulturella odlingens marker till seger öfver laster, mörker
och okunnighet.71

Några år senare var tongångarna inte lika positiva. En förslappning hade enligt
OT skett i medlemmarnas uppfattning om organisationen och dess aktiviteter,
och man ägnade sig åt andra verksamheter än nykterhetsfrågan. Här sades
också att man inte skulle debattera problem offentligt och att de medlemmar
som ville reformera allt inte insåg att framgången vunnits genom det gamla.72

Det stora framtidsprojektet hade nu tonats ned. 1907 framhölls vikten av sam-
arbete, något som gällde alla, unga och gamla, män och kvinnor, över- och
underklass. Alla måste ta sitt ansvar.73 Denna fråga återkom man till två år
senare där det viktigaste sades vara gemensamhetskänsla. Här hade också en
konkurrenssituation blivit tydlig när OT bekymrade sig över att medlemmarna
engagerade sig i annan föreningsverksamhet.74 Detta bekymmer återkom under
flera år och 1918 skickades ett brev ut till samtliga medlemmar med en vädjan
om att komma tillbaka, att arbeta hårt för logerna.75 Det kan verka märkligt att
skicka ut brev till medlemmar för att be dem komma tillbaka, men det var inte
ovanligt att man bara var medlem på papperet. Det fanns ett visst motstånd
mot att stryka en medlem ur rullorna, kanske inte minst när nykterhetsrörelsen
upphört att växa. 1919 gjordes ett nytt utskick, denna gång med temat med-
lemsansvar. Där framhölls att alla var viktiga, att man skulle fylla sin plats i
ledet och inte svika.76 Vid det här laget hade nykterhetsrörelsen slutat växa i
medlemsantal, och det fanns således orsak att måna mer om sina medlemmar.
Ordens självrannsakan blir också tydligare efter detta. 1924 gjordes reklam för
”Nya motboken” där man erkände att man tidigare missat humorn som vapen.
Detta skulle nu åtgärdas med denna skrift: 

68 Det fanns dock enskilda loger som förblev trogna sina ”ursprungliga” grenar under många år.
69 Årsm. IOGT 1887, hickmanska grenen, årsrapport OT s. 52.
70 Årsm. IOGT 1896, rapport, verkställande rådet s. 95.
71 Årsm. IOGT 1899, årsrapport OT, s. 66.
72 Årsm. IOGT 1906, årsrapport OT, s. 160f.
73 Årsm. IOGT 1907, årsrapport OT, s. 249.
74 Årsm. IOGT 1909, årsrapport OT, s. 227 resp. 214.
75 Årsm. IOGT 1918, häfte VI. Ex. på konkurrerande föreningsväsende som hot ges t.ex. i årsm.
IOGT 1913, rapporter från OT, s. 91 samt årsm. IOGT 1914, s. 124f. 
76 Årsm. IOGT 1919, häfte III ”Medlemsansvar”.
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Det kan till och med ligga en fara i att lägga argumenteringen enbart i den strängt
allvarliga formen, enär den därmed kan bli för torr och ointressant för den stora
massan, vilken vi vilja påverka.77

De tidigare högt ställda förväntningarna på medlemmarna hade nu tonats ned
betydligt. 

1927 hölls inget reguljärt årsmöte, men däremot träffades distriktstemplarna
och sekreterarna inom storlogen. Här fördes flera olika åsikter fram, och mötet
utgör ett av få tillfällen för mig att ta del av dessa utan mellanhand.78 Man
talade om behovet av att vårda de nya medlemmarna, så att de skulle känna sig
ha kommit till ett ”broderligt hem”, och man såg det också som viktigt att sätta
alla medlemmar i arbete, eftersom arbetet band människor samman. Man
skulle dock inte ta in fler medlemmar i logen än vad man kunde skola och
fostra, och kritik framfördes mot den ringa offerviljan bland medlemmarna,
något som märktes på de låga medlemsavgifterna. En varningens röst höjdes
också för att dra in allt för många verksamhetsområden i godtemplarorden, den
skulle istället få behålla sitt ursprung.79

Året därefter lämnades en intressant motion av vice OT, Henning Lind, om
hur IOGT skulle förhålla sig till den nya tiden. Man hade kommit till 

den tid då mänskligheten skall tillgodogöra sig den materiella revolutionens
många och stora frukter och att detta sakförhållande icke får förbises eller ignore-
ras av den folkrörelse, som är angelägen om livet och inflytandet.80

Han fortsatte med att konstatera att människor nu intresserade sig för andra
saker och att nykterhetsrörelsen inte följt med. Människor i allmänhet ägnade
sig inte längre åt trofast arbete, utan ville ha omedelbar och egen tillfredsstäl-
lelse. Däremot lämnade inte motionären något egentligt förslag på hur man
skulle förändra organisationen, men han hävdade att man inte kunde ignorera
andra rörelser i tiden, även om det bästa vore att skapa något eget.81 Detta
resonemang känner vi igen från prästmöteshandlingarna, oron för den nya ti-
den och diskussionen om hur man skall kunna anpassa sig utan att förlora det
unika med den egna organisationen. I detta, vill jag hävda, ligger en strävan
efter att bli och förbli en ”folklig” organisation, något som kunde komma i
konflikt med bevarandet av grundidéerna i organisationerna. 

Samtidigt har jag redan tidigare flera gånger berört draget av elitism, och
detta är också tydligt i den motion Jalmar Furuskog lämnade 1930. Furuskog
var en av de ledande ideologerna inom IOGT. Dels ville han reformera hela
ordensarbetet, dels hade han tankar om själva medlemmarna. Orden behövde
inte bara ett stort antal medlemmar utan också de bästa, intelligentaste och

77 Årsm. IOGT 1924, häfte 2.
78 Det skall dock sägas att OT:s rapporter i allmänhet innehåller en hel del citat från de utlåtan-
den som lämnats från distriktstemplarna.
79 Årsm. IOGT 1927, Häfte 1, protokoll vid möte med DT och DS inom Storlogen, §6 och §8.
80 Årsm. IOGT 1928, motioner s. 128.
81 Årsm. IOGT 1928, motioner, s. 130–135.
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kritiskt begåvade, annars riskerade man att få ett ”negativt urval” av medlem-
mar.82

1932 skrev OT (Ernst Strandman) om att isoleringen mellan logerna blivit
för stor. Det saknades vilja och drivkraft att skapa nya sådana, och man förde
en bekymmerslös tillvaro i tanken om att inga fler behövdes, något som natur-
ligtvis var fel, ur Strandmans synvinkel.83 En annan variant på denna liknöjd-
het kan man ta del av 1939. Ernst Strandman satt fortfarande som OT och i
samband med redovisningen för södra Hälsingland hävdades att den ideella
livssynen inte längre tillhörde god ton. I stället var det nu politisk verksamhet
som gav bättre framtidsmöjligheter. De flesta drog sig också undan ansvar och
lät ett litet fåtal arbeta för mycket, varefter dessa tröttnade.84 Just den kommen-
taren ger ett annorlunda perspektiv på elitiseringen. Det är inte fåtalet engage-
rade som utesluter massan, utan de som vill arbeta tvingas av de passiva att göra
detta tills de stupar. Medan det förra är bilden sedd utifrån är det andra samma
problem, bara iakttaget från andra hållet. Jag citerar här Ronny Ambjörnsson: 

Och det är väl så en representativ demokrati kan fungera... Ett sådant klickvälde
har sin grund i en högst naturlig lättja, som det vore dumt att förbise. Vi talar ofta
om det förra men sällan om det senare.85

Jämförelse av medlemssynen inom Svenska kyrkan och IOGT
När man skall jämföra de båda organisationernas medlemssyn tvingas man
genast konstatera att det inte är helt enkelt. Medlemskap i Svenska kyrkan var
något annat än att vara medlem i IOGT. Ändå vill jag hävda att det här finns
möjligheter att föra en fruktbar diskussion, och att man också kan finna paral-
leller att dra mellan de båda organisationerna.

Inledningsvis sammanfattas resultaten från de båda genomgångarna. Den
stora förändring som skedde inom Svenska kyrkan i de handlingar jag under-
sökt är vad jag vill kalla den demokratiserade medlemssyn som blev allt tydli-
gare med åren, men med ganska kraftiga variationer inom olika stift. Generellt
kan man säga att 1880-talet uppvisade skepsis mot all lekmannaverksamhet
och att man då talade om den individualism och föreningsverksamhet som
hotade samhällets bestående ordning. Kring 1890 började man i allt fler fall

82 Årsm. IOGT 1930, motion nr 23 s. 224f. Motionen fortsätter med följande formulering:
”Rashygienen har visat sig vara ett ofrånkomligt medel i kampen mot de dåliga arvsanlag som i
många fall betinga alkoholism. Det är därför logiskt nödvändigt, att även de rashygieniska åtgär-
derna få en plats på vårt program.” Årsm. IOGT 1930, motion nr. 23, s. 226. Citatet är ett
exempel på hur spridd rashygienen som idé var under 30-talet, men den säger kanske också något
om att det tidigare räddningsarbetet hade fått ge plats för en annan ideologi. Staffan Hübinette
skriver om IOGT:s relation till den nazistiska rörelsen och framhåller att organisationen tog
avstånd från nazismen, men att beslutet inte var självklart. Hübinette, 1999, s. 94f. Kerstin
Rydbeck berör också något av problematiken i sin avhandling. Se t.ex. Rydbeck, 1995, s. 278.
För en genomgång av den allmänna idéutvecklingen inom orden, se Johansson, 1947. 
83 Årsm. IOGT 1932, årsrapport OT s. 234.
84 Årsm. IOGT 1939, årsrapport OT s. 76.
85 Ambjörnsson, 1988, s. 230. 



126

efterlysa ett prästerskap som var berett att möta sin församling på betydligt mer
jämlika villkor, och mellan 1900 och 1910 blev det allt tydligare att man ville
ha en församling som engagerade sig i kyrkoverksamheten, när det gällde både
beslut och aktiviteter, en utveckling som kring 1920 hade nått alla stift (Göte-
borgs undantaget). Ett lika viktigt resultat är att man kan iaktta en svängning i
begreppet lekmannaverksamhet. Med tiden ändrade ordet lekmannaverksam-
het betydelse och betecknade allt oftare församlingsverksamhet i allmänhet i
stället för predikande lekmän. Genom de stiftsmöten som ordnades i allt fler
stift under årens lopp gavs församlingarnas representanter möjlighet att på ett
helt annat sätt än tidigare vara med och diskutera kring olika frågor som rörde
den kyrkliga verksamheten. Därmed inte sagt att demokratin var fullt utveck-
lad inom kyrkan, även om Nils Lövgren försökte hävda detta, men det visar att
kyrkan rymde en förändrad inställning där man öppnat sig för former som var
mer demokratiska. Att detta var en insikt som växte fram underifrån visar tids-
förskjutningen mellan olika stift.86

För IOGT:s del är resultaten något spretigare. Här fanns en strävan efter att
anpassa organisationen efter mer allmänna, moderna uppfattningar, att göra sig
mer lättillgänglig, samtidigt som man emellanåt talade om värdet av att ha ett
kvalitativt medlemskap i stället för ett kvantitativt. Rörelsen drogs med med-
lemmar som uppskattade dansen och övriga nöjen mer än det tunga arbetet att
förändra samhället och skapa bättre människor, och det var inte alldeles enkelt
att förhålla sig till dessa. Deras medlemskap gjorde organisationen större och
därför kraftfullare, men man riskerade, vilket påpekades om och om igen av de
ledande, att orden framstod som alltför lättsinnig.

Här kan man dra en tydlig parallell mellan de båda organisationerna. Också
inom kyrkan fanns denna ambivalenta inställning till kvalitet och kvantitet,
även om kyrkan – som ju än mer tydligt än nykterhetsrörelsen omfattade alla –
åtminstone till en början borde vara mer främmande för elitiseringstendenser. I
texten ovan har getts exempel på såväl oro för kotteribildning som förtröstan
om att de besökare som kom till kyrkan vid den aktuella perioden utgjorde en
bättre församling än när alla tvingades dit. 1921 fanns dessutom en intressant
artikel att läsa i Bibelforskaren, skriven av Helmer Gidlund, ”Om utbildningen
av frivilliga lekmannakrafter för församlingsarbetet”. I denna gav han bland

86 Stiftsmötena är således också en väsentlig del av det ökade lekmannainflytandet. För en kort-
fattad genomgång av detta se Aldén, 1989, kapitel IV:2. I Karl-Johan Tyrbergs avhandling ges
exempel på hur en förändrad syn på lekmannaverksamheten hade funnits redan tidigare. Förslag
framfördes i Lunds stift redan vid 1800-talets mitt om så kallade diakonat, en kyrklig auktorisa-
tion av lekmannamedhjälpare som skulle bli ett ämbete mellan lekman och präst. Från den
föreningsvänlige biskop Thomander lades vid riksdagen 1856/58 förslag om ett Svenska kyrkans
missionsverk som skulle ordna verksamheten i en officiellt antagen sällskapsform. Tyrberg, 1972,
s. 132f. En utredning gjord av Svenska kyrkan 1994 som visar att man då förväntade sig att
initiativen till kyrkans verksamhet i ännu högre grad skulle ligga hos församlingen i framtiden,
ger en fingervisning om den utveckling som föregått dessa tankar, liksom uttalandet att frivillig-
arbete och engagemang från lekmännens sida är en förutsättning för framtida församlingsarbete.
Behov och prioriteringar av befattningar och verksamhet i Svenska kyrkans församlingar i dag och i
framtiden, 1994, s. 6f.
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annat uttryck för en ganska selektiv syn på församlingslivet, när han hävdade
att det var nödvändigt med en församlingskärna av aktiva. 

Ty den andligen döda, ansvarslösa och overksamma ”stora hopen” eller ”massan”
inom församlingen kan ju ej tänkas som subjekt – i församlingsarbetet.87

I övrigt behandlar artikeln det försök till närmande mellan präst och försam-
ling man så tydligt kan följa också genom prästmöteshandlingarna. Från den
auktoritära, hierarkiska uppbyggnaden gick man mot en planare organisation,
där det talades om att prästen inte längre kunde stå uppe i sin predikstol och
tala över huvudet på sina församlingsbor, där man skulle umgås som jämlikar
och där lekmännen hade en viktig, ja till och med nödvändig uppgift att fylla,
när man skulle skapa en levande församling. Vid flera tillfällen varnades för det
föreningsliv som var på väg att dra allmänheten från kyrkan, men när hotet
blivit uppenbart ändrade man taktik och erkände att man måste konkurrera
med lika attraktiva verksamheter och under de nya former tiden krävde. 

I Gidlunds artikel kritiserades kyrkan i tämligen hårda ordalag för att ha
passiviserat lekmännen: 

Sålunda har kyrkan i sin maktsträvan sökt hålla lekmännen nere i ett andligt
omyndighetstillstånd och för den skull förhållit dem, snart sagt, allt deltagande i
församlingsarbetet, som monopoliserats för klerus’ räkning.88

För att ändra dessa sakernas tillstånd föreslog Gidlund en rad åtgärder, som alla
hade det gemensamt att de skulle verka genom de nya verksamhetsformer som
vuxit fram inom kyrkan. Han nämner vikten av söndagsskola som en fostrare i
andlighet och ungdomsvården som ett nödvändigt område där kyrkan gjort
alldeles för lite.89 Församlings- och stiftsråd var i författarens ögon också ut-
märkta medel för att berika och utvidga församlingsarbetet.90 Alla åtgärder syf-
tade till att demokratisera kyrkan så att den inte stannade vid att vara en präst-
kyrka utan utvecklades till en sann folkkyrka, och artikeln avslutas med konsta-
terandet att detta skulle hjälpa kyrkan att stå bättre rustad inför en eventuell
skilsmässa från staten.91

Artikeln kan läsas på flera sätt. Ett sätt att tolka den är att se på kyrkan som
en aktör, vilken skulle förändra den nedtryckta lekmannaverksamheten. De nya
verksamhetsformer som vuxit fram kan dock också tolkas som en redan höjd
aktivitetsnivå hos församlingarnas lekmän, och då handlar det i stället om att
kyrkan skulle anpassa sig och bereda plats för dessa ”nya tidens” församlings-
medlemmar som redan tagit saken i egna händer. Gjorde man inte detta riske-
rade man att hamna i en situation där konkurrensen från andra organisationer,
föreningar etcetera riskerade att helt ta medlemmarna från kyrkan. Jag har gett

87 Gidlund, 1921, s. 292. 
88 Gidlund, 1921, s. 194. 
89 Gidlund, 1921, s. 202–205. 
90 Gidlund, 1921, s. 304f. 
91 Gidlund, 1921, s. 308f. 
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flera exempel på hur man oroade sig för denna konkurrenssituation, och även i
detta fall kan man dra paralleller mellan kyrkan och nykterhetsrörelsen. Båda
kom att få svårigheter att locka till sig människor, men för kyrkans del uppstod
problemet tidigare.92

Diskussionen om medlemmarna, både i IOGT och i kyrkan, kan ses som ett
resultat av en offentlighet i omvandling. Det är i detta sammanhang jag vill föra
in det tidigare diskuterade begreppet folklighet, och med det frågan om den
utveckling organisationerna gick igenom skall tolkas som av folket eller för
folket. För att få svar på denna fråga undersöker jag närmast de nya verksam-
hetsformer som växte fram inom de båda organisationerna. 

Nya verksamheter – nya medlemmar?
Barn, ungdomar och deras verksamhet
Både IOGT och Svenska kyrkan kom att ägna sig åt både barn- och ungdoms-
verksamhet, och inom båda organisationerna var, eller kom åtminstone grup-
perna att bli åtskilda. IOGT drev inom sin organisation så kallade ungdoms-
tempel, vilka i första hand var menade för barn upp till 15 år. Dessa började sin
verksamhet redan 1880 men kom att förändras en hel del och bytte 1902 namn
till ungdomsloger.93 Den separata ungdomsverksamheten stod SGU för (Sveri-
ges Godtemplares Ungdomsförbund) och de hade en ganska självständig ställ-
ning inom organisationen redan från starten 1906.94

Den kyrkliga ungdomsrörelsen sattes officiellt igång 1904, med ASP:s Pro-
gram, i vilket man i 14 punkter drog upp linjerna för ungdomsvården.95 Ung-
domsverksamhet fanns dock i flera församlingar och stift före dessa direktiv.

Vilken funktion skulle då en speciell barn- och ungdomsverksamhet fylla?

92 Detta är helt naturligt eftersom bl.a. nykterhetsrörelsen var en av de föreningar som drog
människor från kyrkan och till de egna aktiviteterna, inte minst på söndagar. För en diskussion
om relationen mellan IOGT och Svenska kyrkan, se kapitel 8.
93 Till en början var ungdomstempelverksamheten upplagd på precis samma sätt som den vanliga
logen, men med ännu hårdare regler än för de vuxna. Eftersom rekryteringen till templen blev så
ringa, kom man att förändra och förenkla reglerna och s k ungdomsloger skapades. 1902 genom-
drevs ytterligare förändringar och förenklingar och de båda barnverksamheterna som existerat
parallellt enades under ungdomslogernas namn. Rydbeck, 1995, s. 21f. 
94 Rydbeck, 1995, s. 20. Rydbeck påpekar också i sin avhandling att SGU inte hade något med
ungdomstemplen eller ungdomslogerna att göra. Det fanns dock redan innan SGU påbörjade sin
verksamhet separata ungdomsföreningar som hade bildats i samband med att samarbetet med de
äldre inte fungerade. Se Rydbeck, 1995, s. 19. 
95 Fjellander, 1972, s. 7. Två år senare utgav ungdomsvårdsstyrelsen ut ”Ledtråd” som var förslag
till stadgar för den kyrkliga ungdomsvården. I första paragrafen angavs syftet för verksamheten:
”att samla och fostra församlingens ungdom till själfverksamt deltagande i arbetet för ett friskt
och rent ungdomslif i kristlig tro och ädel sträfvan för församlingens och fosterlandets väl”.
”Ledtråd”, 1906, s. 43. I SGU:s program angavs som två av målen man skulle arbeta för att man
”genom allmänmänskligt bildande propaganda söka motverka det, som andligen och kroppsligen
verkar nedbrytande, såsom osunt nöjesliv, tobaksbruk m.m”. samt ”att i frågor av gemensamt
intresse samarbeta med övriga ungdomsföreningar”. Citerat från Sandén, 1922, s. 7.
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För IOGT:s del var det naturligtvis viktigt att redan på ett tidigt stadium skapa
en bra grogrund för nykterheten, men det gällde också att arbeta med dem som
utgjorde landets framtid, kan man läsa i årsmöteshandlingarna från 1882.96

Inte alla uppskattade verksamheten, och det höjdes röster om att aktiviteterna
var mer till skada än nytta. 1892 hävdade dock den som ansvarade för ung-
domslogeverksamheten att det direkta motståndet mot ungdomstemplen var i
avtagande.97 Däremot kom man att få kämpa med ointresse från de äldre under
hela undersökningsperioden.98 Detta problem tar också Kerstin Rydbeck upp,
och en förklaring till det ringa engagemanget var att arbetet kom att få så låg
status. Som redan nämnts var det främst lärare och lärarinnor, som ju redan var
inne i branschen, som kom att ägna sig åt detta.99

1904 kom signaler om ett nytt medvetande kring arbetet med barn och unga
när dåvarande ungdomsintendenten, Ernst Strandman, i sin rapport skrev: 

Det ligger i tiden att arbeta för de unga. Men det gäller att taga vara på denna
strömning och på ett förståndigt sätt leda den: det gäller att se till, att ledningen
heller icke går oss ur händerna.100

Det räckte med andra ord inte att vara först ut med verksamheten, nu måste
man börja tänka på själva innehållet också.

Söndagsskola
För kyrkans del fanns dels söndagsskolan, som ju riktade sig till små barn, dels
det kyrkliga ungdomsarbetet som blev en möjlighet att fånga upp ungdomar
som passerat konfirmationsåldern. Något exakt årtal för söndagsskolans början
är svårt att finna. Det var frikyrkan som började verksamheten 1851, men först
någon gång under 1800-talets slut kom man inom Svenska kyrkan att god-
känna verksamheten för egen del.101 Anton Niklas Sundberg, ärkebiskop i
Uppsala, såg ingen nytta med verksamheten när barnen redan fick i sig kunska-
per sex dagar i veckan. Dessutom var detta en farlig konkurrenskamp mellan

96 Årsm. IOGT 1882, hickmanska grenen, årsrapport OT s. 18.
97 Årsm. IOGT 1889, s 17 samt årsm. IOGT 1892, s. 27.
98 Se t.ex. årsm. IOGT 1905, s. 111; årsm. IOGT 1909, s. 166 samt årsm. IOGT 1939, s. 100.
99 Rydbeck, 1989, s. 276. Vad gäller IOGT:s syn på ungdom, har Kerstin Rydbeck också skrivit
om den litteratur som lästes i ungdomslogerna (de speciella organisationerna för barn och ungdo-
mar), och analyserat de ideal som spreds genom denna läsning. Rydbeck, 1995. Se också Ryd-
beck, 1991samt Rydbeck, 1989. Också i mitt avhandlingsarbete diskuteras de ideal man ville
sprida till ungdomar och barn, men här är det som synes främst fråga om hur man motiverade
den separata ungdomsverksamheten och vilken funktion den skulle fylla.
100 Årsm. IOGT 1904, s. 173.
101 Sidebäck, 1985, s. 3. Sidebäck anger inte när söndagsskolan började drivas i Svenska kyrkans
regi. Det första ev. belägg jag har funnit är i prästmöteshandlingarna från Visby 1889, där man
vid prästmötesberedningens sammanträde påtalade vikten av att ordna söndagsskolor även från
kyrkligt håll i konkurrens med frikyrkan. Prästm. Visby 1889, s IV, §1. Om detta betyder att
kyrkan verkligen organiserade söndagsskolor går inte att belägga. Något säkrare är den kommen-
tar biskop Martin Johansson fällde i sin ämbetsberättelse för Härnösands stift 1890, där han inte
fann något att anmärka på mot kyrkliga söndagsskolor, utan tyckte att fler borde kunna ordnas.
Prästm. Härnösand 1890, ä.b., s. 85f. 
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olika skolor och kunde bli ett medel för proselytmakeri.102 Också i Växjö gavs
exempel på samma tveksamhet: 

Söndagsskolor hållas inom 8 församlingar. Med några få undantag hafva väl dessa
så kallade skolor mindre till uppgift att meddela någon egentlig undervisning än
att åt separatismen bereda gynnsamt tillfälle att redan tidigt bearbeta barnen.103

Det fanns också andra skäl att vara tveksam till en särskild verksamhet för barn:

I söndagsskolorna vänjas barnen, att betrakta sysselsättningen med andeliga ting
och bruket af helig sång såsom lek.104

Efter ca 1890 kom inställningen att förändras och i allt fler stift såg man sön-
dagsskolan som något positivt, men så sent som 1909 skrev H. W. Tottie,
biskop i Kalmar, att söndagsskolan inte borde vara nödvändig, med tanke på att
landet hade folkundervisning. Han tyckte dock att det kunde finnas ett behov i
industrialiserade trakter eller i orter med lång väg till kyrkan, med tanke på
föräldrarnas bristande fostran av barnen.105

När det gäller just söndagsskolan hävdar Göran Sidebäck i För Gud och fos-
terland. Om söndagsskolan och scoutrörelsen (1985) att kyrkan började sin sön-
dagsskoleverksamhet för att man förlorat kontrollen över folkskolan. Det går
också att finna flera belägg för detta i prästmöteshandlingarna.106 Det är dock
viktigt att också förstå den konkurrenssituation som uppstått om barnen, och
att denna var en viktig drivkraft att skapa egen verksamhet. Så förklarade ex-
empelvis Martin Johansson 1890 att man tidigare varit negativt inställd till
söndagsskoleverksamheten, men att den nu var i det närmaste nödvändig när
sekteristisk verksamhet konkurrerade om barnen.107 I Uppsala uttryckte
Nathan Söderblom sin tacksamhet gentemot de frireligiösa som varit före-
gångare med söndagsskolan, en uppgift, ”som vår kyrka icke längre kan un-
dandraga sig att taga på fullt allvar”.108 Söndagsskolan blev ett medel att nå de

102 Prästm. Uppsala 1885, ä.b., s. 33.
103 Prästm. Växjö 1887, ä.b., s. 69f (Biskop J. Andersson).
104 Prästm. Strängnäs 1879, ä.b., s. 37. Ytterligare exempel på negativa uttalanden om söndags-
skoleverksamheten: Prästm. Växjö 1896, ä.b., s. 35, där man kommenterar den förmodat låga
kvaliteten på undervisningen, meddelad av ”någon dräng eller piga”.
105 Prästm. Kalmar 1909, ä.b., s. 117.
106 Sidebäck, 1985, s. 33. Sidebäck kan ha hämtat sin tes direkt från V. Rundgrens kommentar
från Visby stift 1934. Prästm. Visby 1934, oration, ”Det kyrkliga ungdomsarbetet” av Gustaf
Reusen, s. 142, om att söndagsskolan är nödvändig eftersom kyrkan förlorat sitt inflytande över
skolan. Andra exempel på liknande kommentarer i prästmöteshandlingarna, se Prästm. Härnö-
sand 1919, ä.b., s. 8f; Prästm. Karlstad 1923, Oration av Albin Olsson, ”Kyrkan och skolan”, s.
117.
107 Prästm. Härnösand 1890, ä.b., s. 85. Liknande kommentarer om sekteristisk konkurrens, se
Prästm. Uppsala 1902, ä.b., s. 29; Prästm. Strängnäs 1891, ä.b., s. 76f; Prästm. Visby 1889,
prästmötesberedningens sammanträde, s. IV, §1; Prästm. Visby 1907, ä.b., s. 97. Intressant i
detta sammanhang är också den kommentar i IOGT:s årsmöteshandlingar 1913 som handlar om
att en konkurrenssituation uppstått mellan söndagsskola och ungdomsloge i Ångermanlands
norra distrikt. Årsm. IOGT 1913, s. 190f.
108 Prästm. Uppsala 1921, ä.b., s. 108. 
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små barnen som sedan skulle utgöra en viktig byggsten i ett levande ung-
domsarbete.109

Man kunde också arbeta på annat sätt för att locka barnen till sig. För
Strängnäs stifts del lades 1897 ett förslag om anordnande av särskilda barn- och
ungdomsgudstjänster, eftersom denna grupp i allt högre grad försvann från
kyrkan. Där påpekades också att det var viktigt att inte hålla på för länge, högst
en timme, varav högst 20 minuters predikan.110 I Uppsala noterades betydligt
senare att man fick god uppslutning om man anordnade särskilda barn- och
ungdomsgudstjänster.111 Över huvud taget finns det många kommentarer om
att man ordnat gudstjänster av denna typ.112 Här syns tecken på en anpass-
ningsprocess, där kyrkan börjat ändra sin ursprungliga verksamhet för att den
skall passa fler, och då inte minst barn och ungdomar som kom att bli en allt
viktigare grupp.

Diskussionen om barnen och den verksamhet som riktades mot dem var
sålunda livlig, men det var framför allt ungdomarna som drog till sig både
kyrkans och IOGT:s uppmärksamhet.

IOGT:s ungdomar
Från 1906, när SGU började sin verksamhet för de unga kan man också läsa
om dem i IOGT:s årsmöteshandlingar. Verkställande rådet (VR) gjorde detta år
en undersökning av samtliga uppkomna nykterhetsförbund för ungdom, och i
rapporten skrev man att, även om SGU var störst verkade det skånska förbun-
dets program vara det lämpligaste.113 Nu blev SGU den ledande ungdomsorga-
nisationen, men till en början kände man viss tveksamhet till dess organisation.
OT såg dem 1907 som ”en stat inom staten” som utnyttjade sina rättigheter
utan att behöva ha skyldigheter.114 Denna oro återkom under flera år, även om
organisationen också gavs beröm för sin verksamhet. Man kan i materialet se
tydliga tecken på att ungdomen inte bara var ett framtidshopp, utan också ett
hot med sin radikalism. Så skrev verkställande rådet i ett brev till samtliga
distriktssekreterare att unga medlemmar var för självsvåldiga och att de äldre
inte kände igen sig i sitt ”hem”, logen. Det var därför viktigt att man motarbe-
tade motsättningarna mellan gamla och unga.115 Också här var skötsamhetside-
alet något att eftersträva. ”Vi måste fostra ungdomen till andra, sundare och

109 Prästm. Strängnäs 1923, ä.b., s. 85; Prästm. Strängnäs 1936, ä.b., s. 83f.
110 Prästm. Strängnäs 1897, prästmötesberedningens protokoll s. 3 §1, samt prästmötets proto-
koll s. 32, §1 och s. 35f. 
111 Prästm. Uppsala 1915, ä.b., s. 79.
112 Se Prästm. Göteborg 1903, ä.b., s. 29; Prästm. Göteborg 1909, ä.b., s. 24; Prästm. Kalmar
1902, ä.b., s. 197; Prästm. Kalmar 1909, ä.b., s. 85; Prästm. Karlstad 1911, ä.b., s. 41; Prästm.
Karlstad 1917, ä.b., s. 67; Prästm. Karlstad 1923, ä.b., s. 69; Prästm. Luleå 1915, ä.b., s. 5;
Prästm. Visby 1889, ä.b., s 82 samt Prästm. Västerås 1912, ä.b., s. 226.
113 Årsm. IOGT 1906, rapport VR s. 36f.
114 Årsm. IOGT 1907, rapport OT s. 256f.
115 Årsm. IOGT 1914, brev från VR till samtliga DS s. 151. Se också Unga tankar 1915, s. 66
samt 154.
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ädlare nöjen, och vi hava medel därtill, blott vi begagna dem.”116 1922 hävdade
OT att maktkampen mellan SGU och logerna var över och att det nu inte
höjdes några kritiska röster från de äldre.117 Det var emellertid först 1932 som
SGU erkändes som ordens ungdomsorganisation, och inte förrän 1935 kunde
man räkna sig som fullvärdig godtemplare bara genom att vara medlem i SGU.
(Tidigare krävdes medlemskap i en grundloge.)118 De positiva omdömen man
lämnade om både SGU och ungdomar i allmänhet skall dock inte förringas.
Det talades om den ljusa och starka ungdomstron, om hur man satte sitt hopp
till ungdomen, och när SGU 1915 ordnade både en fredsvecka och en vårvecka
med agitation väckte det stort intresse och engagemang, och inte minst fick de
beröm från verkställande rådet (VR).119

Med tiden uppstod problem att rekrytera ungdomar till logerna, och man såg
flera orsaker till att det blev så. Dels fanns det konkurrerande organisationer,
inte minst de politiska ungdomsförbunden, dels började man fundera över om
det budskap man förde ut inte var attraktivt för unga människor. 1936 förkla-
rades att man inte kunde anlägga moraliska perspektiv på alkohol för ungdomar
och barn, utan istället skulle man tala om den inverkan det hade på idrotts- och
arbetsresultat, och året därpå var det en något resignerad OT (Ernst Strandman)
som hävdade att godtemplarnas ideal inte hade något livsvärde för ungdomarna,
de fortsatte i stället ut till umgänget med andra ungdomar.120

Kyrklig ungdom
Ett problem för kyrkan var hur man skulle ställa sig till en särskild ungdomsor-
ganisation. Den skulle lätt kunna tolkas som föreningsverksamhet, något som
för många inte var förenligt med den kristliga, allomfattande kyrkan.121 Frågan
gavs visst utrymme vid prästmötet i Västerås 1912 genom prästmötesavhand-
lingen skriven av Ludvig Lindberg, med titeln ”Kyrkan och Ungdomen”.

Föreningen fordrar vissa andliga kvalifikationer för inträde och medlemskap och
sätter målet i en sammanslutning av sina medlemmar kring sitt speciella program
[...] Därför bör det varnas för varje föreningsbildning inom församlingen.122

Inte oväntat var man tämligen negativ till företeelsen i Göteborg, men det
fanns viss tvekan även i andra stift.123 I Kalmar påtalade biskopen att det rådde

116 Årsm. IOGT 1918, rapport OT s. 138f.
117 Årsm. IOGT 1922, rapport OT s. 79.
118 Om dessa beslut kan man läsa i årsmöteshandlingarna från 1935, s. 211 och 223. Beslutet
kom dock att ställa till en del problem eftersom de äldre upplevde att SGU behöll sina medlem-
mar för sig själva så att bara de fick del av de ”ungdomliga krafterna”. Se t.ex. årsm. IOGT 1937,
rapport OT s. 107.
119 Årsm. IOGT 1906, årsrapport OT s. 142f; årsm. IOGT 1910, årsrapport OT s. 95 samt
årsm. IOGT 1915, rapport VR s. 239f.
120 Årsm. IOGT 1936, s. 83 samt årsm. IOGT 1937 s. 107f. För en tidig kommentar om
konkurrens, se Unga tankar 1905, nr 1, s. 2.
121 Katolska kyrkan bedriver inte den typ av barnverksamhet som Svenska kyrkan gör.
122 Prästm. Västerås 1912, prästmötesavhandling av Ludvig Lindberg, s. 155. 
123 Se Prästm. Göteborg 1915, biskopens inledningsföredrag s. 11. Sture Fjellander visar också att
ungdomsverksamheten växte sig stark inom detta stift när de övriga ”krisade” på 1940-talet.
Omvandlingsprocessen fanns alltså även där, även om den tog längre tid. Fjellander, 1972, s. 199.



133

delade meningar om föreningsverksamheten och uppmanade att inte vara ”för
granntyckt, men lämna aldrig ur sikte det bästa”.124 I Strängnäs hävdades 1903
att ungdomsföreningar bara var en nödfallsutväg som kunde få oberäkneliga
verkningar.125 I samband med en diskussion om huruvida kyrkans ungdoms-
verksamhet skulle utvecklas till ett rikstäckande ungdomsförbund skrev David
Granqvist, en av de ledande inom ungdomsverksamheten, 1909: 

Ungdomsvården genomgår nu tydligen en kris. Skall arbetet bliva ett led i försam-
lingsvården eller blott och bart en föreningsverksamhet? I senare fallet är den
naturligen totalt förfuskad.126

Det fanns också en ambivalent inställning till vad kyrkans ungdomsverksamhet
egentligen skulle innehålla och fylla för funktion. Ett skäl till att bedriva den
kristna ungdomsverksamheten var att den kunde rädda ungdomar från synd
och last. Verksamheten kunde då bestå av ”icke blott andakt, utan äfven ett i
instruktift och estetiskt hänseende lifvande samliv”.127 Kommentarer som
handlar om hur ungdomen skulle räddas är vanligast under de första åren i
undersökningsperioden. Likaså uttalade man sig om den förvildade ungdo-
men, som sökte sig bort från kyrkan eller bara brydde sig om nöjen, under den
första hälften av perioden. 128

Man kan se en tydlig utvecklingslinje där man slutade att bekymra sig för
vilka fel ungdomarna gjorde och istället började oroa sig för om det var så att
dessa ungdomar hade svårt att känna sig välkomna till den gamla kyrkan. 1910
konstaterade biskop Ullman i Strängnäs att ungdomsvården stod i sin knopp-
ning. Han såg det dock som för sent att samla hela Sveriges ungdom i kyrkan,
men det gällde nu att försöka återvinna något av det som gått förlorat.129 Bisko-
pen i Västerås stift, Nils Lövgren skrev i Om den kyrkliga ungdomsvården (1905):

Även jag har stått tveksam om nyttan och nödvändigheten av en sådan samman-
slutning. [...] Vår ungdom borde ju av sig själv veta, var den bör höra hemma;

124 Prästm. Kalmar 1909, ä.b., s. 107f.
125 Prästm. Strängnäs 1903, Prästmötesprotokoll, s. 37.
126 Brev från Granqvist till Holmström 1909, citerat från Fjellander, 1972, s. 36. Ungdomsför-
bundet bildades, men en viktig skillnad mot andra föreningar var att man inte räknade sina
medlemmar, något som t.ex. kommenterades av Ludvig Lindberg 1912. Prästm. Västerås 1912,
prästmötesavhandling s. 89. Det finns dock exempel på kyrkliga ungdomsföreningar med med-
lemskort och avgift. Se Församlingsbladet 1905, s. 293.
127 Prästm. Karlstad 1893, promemoria prästmötesberedningen, §4. Liknande kommentarer, se
Prästm. Härnösand 1897, ä.b., s. 54; Prästm. Linköping 1902, ”Om den kristliga kärleksverk-
samheten” s. 71; Prästm. Växjö 1908, Prästmötesberedningens protokoll, s. 2f; Prästm. Kalmar
1909, ä.b., s. 104f; Prästm. Linköping 1912, Biskopens hälsningstal, s. 5f.
128 För exempel på detta, se Prästm. Karlstad 1887, ä.b., s. 28; Prästm. Växjö 1887, ä.b., s. 48;
Prästm. Strängnäs 1891, ä.b., s. 77f; Prästm. Västerås 1892, Biskopens inledningsföredrag, s. 54
och 58; Prästm. Härnösand 1897, ä.b., s. 39f; Prästm. Växjö 1902, ä.b., s. 34; Prästm. Uppsala
1902, ä.b., s. 46f; Prästm. Göteborg 1903, ä.b., s. 30f; Prästm. Karlstad 1905, ä.b., s. 80; Prästm.
Växjö 1908, ä.b., s. 39; Prästm. Luleå 1915, ä.b., s. 37 och 45; Prästm. Karlstad 1917, ä.b., s. 78;
Prästm. Göteborg 1927, ä.b., s. 32f. Den sena kommentaren från Göteborg pekar än en gång på
de speciella förhållandena i stiftet.
129 Prästm. Strängnäs 1910, ä.b., s. 59f.
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den borde ju komma ihåg, varifrån den har sin andliga härstamning och varest
den följaktligen bör hava sin ort. [...] Men den försiggående utvecklingen och det
sakliga tillståndet giva vid handen att detta icke är händelsen. [...] De ungdomar
om vilka vi hyste goda förhoppningar, inrangeras snart i andra organisationer
eller tappas bort på den stora ’löten’ eller allmänningen. Sedan den kyrkliga för-
samlingsorganisationen nära nog tappat sin livskraft[...] måste de unga genom
särskilda åtgärder tillvaratagas. Med allenast allmänt predikande eller samlandet
en och annan gång om året kan detta icke vinnas [...] Föreningsbildandet däre-
mot är som en ram eller ett käril genom och i vilket det utförda arbetet bättre
kan bevaras.130

Med åren blev ungdomsverksamheten ett allt naturligare inslag i kyrkans verk-
samhet, något man inte kunde avstå från, och även här vill jag hävda att kon-
kurrenshotet var en viktig orsak till arbetet. I ett längre citat av Växjö stifts
biskop, skrivet 1921, belyses på ett bra sätt hela problematiken: 

Vad skall man nu säga om allt detta ungdomsarbete efter konfirmationen? På
många håll, särskilt bland de gammellutherskt sinnade församlingarna, ses detta
arbete med misstro såsom något slags föreningsväsende, som man ej vill veta av.
På andra håll anser man det såsom något, som bör ingå i prästens legala arbete.
Ett är visst: ungdomen är utsatt för större frestelser i vår tid än i någon föregående,
frestelser, som lätt beröva den den kristna tron och draga den bort från den sön-
dagliga gudstjänsten, ordets och nattvardens brukande. Ungdomen behöver där-
för nu för tiden mera stöd och hjälp än någonsin[...] Vad skall då prästen göra?
Skall han, därför att det strider emot gammal sed att samla ungdomen, sitta med
armarna i kors och ingenting göra samt överlämna ungdomens samlande till an-
dra, som icke äro herdar? [...] Han måste tänka på dem, som lida nöd i främ-
mande land och söka efter lammen, som äro borta. Ungdomsverksamheten blir
alltså en tvingande nödvändighet på många, många håll, och jag beder eder, mina
bröder, att härutinnan icke låta trögheten eller försagdheten eller klenmodigheten
hålla eder tillbaka utan i Guds namn gripa verket an och göra vad samvetet, det
varma hjärtat och det upplysta förståndet bjuder[...] Vad skall man då göra? Här-
för finns ingen regel. Man må akta på ungdomens behov och på församlingens
ställning och sedan handla frimodigt i förtröstan på Guds bistånd.131

Här finns både den skepsis många kände inför föreningsväsendet, det viktiga i
att kyrkan också skulle delta i arbetet med ungdomar, om man inte ville riskera
att helt förlora denna grupp, men också en tämligen naiv inställning till hur det
hela skulle gå till.

Ungdomarna behövde inte bara tas om hand, de var också en positiv kraft att
räkna med: 

Ungdomen lockas i grunden blott av det, som innehåller stora möjligheter, och
den vill bli tagen i anspråk helt eller icke alls[...] det skall blåsa frisk vind kring
deras pannor, och de få icke innestängas i kvav luft.132

130 Lövgren, 1905, s. 82f. Citerat från Fjellander, 1972, s. 122.
131 Prästm. Växjö 1921, ä.b., s. 59f.
132 Prästm. Karlstad 1941, ä.b., s. 119.
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Man kunde också se ungdomsverksamheten som ett uttryck för en rörelse från
ungdomen själv, vilket gjorde den mycket hoppingivande, en synpunkt som
framfördes i Linköping 1912.133 Lite mer vacklande, men mycket medveten
om konkurrensen om ungdomarna, var man i Strängnäs där man ville ge plats
åt ungdomarna i en hemtrevlig lokal, som inte fick kallas något med ”fören-
ings-” eller ”missions-” eller ”bönhus”, utan något med ”församlings-”. 

Här må ock plats och tillfälle emellanåt gifvas för ren och harmlös ungdomsglädje
med sång och lek och musik – ett oförnekligt lifsbehof för den unga åldern,
hvilket ej får undertryckas, men visserligen behöfver förståndigt ledas och öfver-
vakas.134

Liksom IOGT kom kyrkan att få problem med rekryteringen av nya ungdomar
till verksamheten. Redan 1906 påtalades i tidningen Sveriges Ungdom proble-
met med att arbeta med ungdomsvård bland statare och torpare, och 1915
uppmanade man att arbeta mer innerligt i föreningarna och akta sig för kotte-
ribildning.135 Problemet med alltför gamla medlemmar blev tydligt ju längre
tiden gick, och det kotteri man fruktat såg ut att bli verklighet, om än i en
något annan form än man hade trott. 1930 motionerades vid Strängnäs präst-
möte om att bilda ett socialt råd för att stävja det sedernas förfall som uppstått,
och i samband med detta nämndes kyrkliga ungdomsrörelsen: 

Vi veta alla, att den är en inom samhället i stort sett isolerad rörelse, omslutande
ett fåtal unga människor, som icke förmå skapa opinion för kristen tro och sed i
samhället.136

Problemet med nyrekrytering togs upp i flera stift, och allt mer kom man att
tala om samarbete med andra organisationer för att söka upp ungdomen där
den fanns.137 Framme vid 1930-talets andra hälft kunde man tänka sig att
samarbeta med såväl idrottsrörelse som politiska organisationer, och i Karlstad
nämndes IOGT och NTO som speciellt önskvärda att fördjupa kontakten
med.138 I detta område var också nykterhetsrörelsen mycket stark. Från att ha
velat styra ungdomen med fast hand och samla den inom kyrkans hägn hade
man nu vandrat till en position där man dels var beredd att samarbeta med

133 Prästm. Linköping 1912, ”Kyrka och folk. Fyra kapitel om den utvidgade församlingen”, J.
Sjöholm, s. 185f. Andra exempel på uttalanden om tro på ungdomen, se t.ex. Prästm. Skara
1915, ä.b., s. 55; Prästm. Härnösand 1939, ä.b., s. 142, 
134 Prästm. Strängnäs 1903, Prästmötesprotokoll s. 38.
135 Sveriges Ungdom 1906, s. 208 resp. 1915, s. 318. Se också Prästm. Växjö 1934, ä.b., s. 106f;
Prästm. Västerås 1937, ä.b., s. 110,
136 Prästm. Strängnäs 1930, Prästmötesberedningens betänkande s. 26. Ett liknande uttalande
kunde man läsa i Västerås Stiftsblad 1932: ”I många ungdomskretsar har ju genom ständiga omval
av styrelseledamöter dessa valts praktiskt taget på livstid, en metod som verkar som ett sakta men
säkert dödande gift”. Västerås Stiftsblad 1:1932. (Citerat från Fjellander, 1972, s. 124f.)
137 För ex. på problem med nyrekrytering, se Prästm. Växjö 1934, ä.b., s. 106f samt Prästm.
Västerås 1937, ä.b., s. 111.
138 Prästm. Karlstad 1941, ä.b., s. 80. För andra exempel, se bl.a. Prästm. Strängnäs 1936, ä.b., s.
85 samt Prästm. Lund 1938, ä.b., s. 155f.
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andra organisationer, dels reflekterade över hur barn och ungdomar skulle för-
mås att tycka att kyrkans aktiviteter var lockande och, inte minst, man var nu
beredd att erkänna ungdomen som en positiv kraft, inte bara något hotfullt
som skulle kontrolleras. Till en början hade man sett risken med att ungdoms-
verksamheten utvecklades till ett rent föreningsliv, men det hade inte blivit
fallet:

Detta visar en fullständig felsyn på saken. Det är aldrig fråga om någon förening
utan om en krets, det vill säga om en samling av alla unga, som längta efter
klarhet i själens angelägenheter och därför vilja samlas omkring Guds ord i tro
och bön.139

Från att ha varit negativt inställd och snarast sett exempelvis söndagsskolan som
ett hot, gick man till att argumentera för barn- och ungdomsvården som kyr-
kans viktigaste uppgift. Så skrev Ernst Lönegren 1926 att vården om barn och
ungdom nu stod i främsta ledet för kyrkans uppgifter. Det var visserligen vik-
tigt att vägen ledde rätt, men det vore ett misstag att vara principiell motstån-
dare till verksamheten.140

Något som sågs som ett stort problem för kyrkan var att man inte lyckades
fånga de unga männens intresse. Det var männen som drog sig undan husför-
hör och gudstjänster och istället ägnade sig åt verksamheter som söndagsutflyk-
ter och andra nöjen.141 Man talade bekymrat om de uteblivna männen, och så
småningom skapade man också verksamheter som skulle få dem att sälla sig till
den kyrkliga ungdomen. I Linköping lämnades en motion om att främja scout-
verksamhet för att locka unga män och pojkar, och i Lund gladde man sig 1932
över framåtskridandet i det specifikt manliga ungdomsarbetet.142 I Sveriges
Ungdom togs problemet ofta upp, och där finns en kommentar från 1909 om
att den kyrkliga ungdomsverksamheten var omanlig och inte alls sund och
frisk.143 Att man samlade många kvinnor inom verksamheten var inte lika
mycket värt, det var den manliga ungdomen man ville bygga framtiden på. 

En gemensam strategi
Jämför man IOGT:s verksamheter för och synpunkter på barn och ungdomar
med kyrkans är likheterna stora. Diskussionerna om att fostra och leda går igen
hos båda parter, men också den växande medvetenheten om att man med tiden
måste anpassa verksamheten till barnens och ungdomarnas behov, till ”den nya
tid” man gärna talade om. IOGT var tidigt ute med sina särskilda barn- och

139 Prästm. Växjö 1927, ä.b., s. 79.
140 Prästm. Härnösand 1926, ä.b., s 79.
141 Prästm. Västerås 1900, ä.b., s. 27; Prästm. Göteborg 1915, ä.b., s. 22.
142 Prästm. Linköping 1928, prästmötesberedningens protokoll s. 7–10 och Prästm. Lund 1932,
ä.b., s. 136. För kommentarer om svårigheten att nå män, se Prästm. Uppsala 1915, ä.b., s. 98;
Prästm. Luleå 1921, ä.b., s. 11f och Prästm. Skara 1922, ä.b., s. 61.
143 Sveriges Ungdom 1909, s. 9ff. Andra kommentarer, se t.ex. Sveriges Ungdom 1907, s. 63 och
Sveriges Ungdom 1908, Bilaga s. 300.
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ungdomsföreningar (även om SGU bildades först 1906), medan kyrkan dröjde
längre med att erkänna att behovet fanns. Detta stämmer väl överens med min
tanke om att man lät sig inspireras av folkrörelserna. För båda parter blev rekry-
teringen till framför allt ungdomsverksamheten ett problem under 30-talet,
och man kan konstatera att man då resonerade på samma sätt inom både
Svenska kyrkan och IOGT. Det fostrande skötsamhetsidealet fick stiga åt sidan
för en mer realistisk syn där organisationen anpassade sig till individerna. Redan
under 20-talet kan man därför läsa i protokollen om allt fler nya aktiviteter som
organiserades eller åtminstone diskuterades för de olika föreningarna, som till
exempel läse- och musikcirklar, scoutverksamhet, gymnastik- och idrottsgrup-
per och även särskilda ungdomscirklar. Här hämtade således båda parterna in-
spiration från flera olika håll. Ett exempel är scoutverksamheten, där man inom
IOGT diskuterade huruvida man skulle bilda eget scoutförbund för att Sveri-
ges Scoutförbund var för neutralt i politiska frågor.144 Bakom dessa olika skäl
till att driva egna aktiviteter låg samma omvandlingsprocess, i vilka organisatio-
nerna breddade sig alltmer, dels för att fånga in nya medlemmar, dels med
tanken om att fånga det nya samhället. Ett liknande förändringsmönster be-
skriver Henrik Berggren i sin avhandling Seklets ungdom. Retorik, politik och
modernitet 1900–1939, men då gällande den socialdemokratiska ungdomsrö-
relsen. Han sätter in förändringen i ett sammanhang där synen på ungdomen
gick från att vara en ideologisk elit till att bli en social intressegrupp, och att
man därför först under mellankrigstiden kom att driva separata ungdomsfrågor
inom förbundet.145 Berggren hävdar dock att kyrkans ungdomssyn enbart
präglades av att ungdomen var en utsatt grupp, fångad i en orolig brytningstid,
en bild som jag tycker mig ha visat är alltför förenklad.146 Den inledande fost-
rande tanken ersattes med en syn på ungdomen som bärare av framtiden. Till
en del gick dessa idéer igen när det gällde idrottsverksamheten. 

Idrottens framväxt
Idrottsrörelsen är en intressant företeelse i sig och den växte sig stark från 1800-
talets slut i Sverige. I en artikel diskuterar Jan Lindroth hur kyrkan såg på
idrottsrörelsens framväxt och han har för sin analys studerat kyrkliga tidskrifter
och idrottsrörelsens organisationsarkiv. Det är intressant att jämföra de resultat
han presenterar med vad som går att finna i det material jag studerat. Lindroth
har också skrivit en del om de klassiska folkrörelsernas reaktioner på det ökade
intresset för idrott i landet. 

Generellt kan sägas att en kristen miljö inte var särskilt gynnsam för idrott.
Det fanns en hel del att anföra mot de idrottsaktiviteter som kom att engagera

144 Årsm. IOGT 1928, s. 86f.
145 Berggren, 1995, s. 162f. Det nya arbetssättet förde också med sig en mer pragmatisk syn på
ungdomen, så att nöjeskulturen inte bara accepterades utan blev en del av SSU:s verksamhet.
Ibid, s. 227.
146 Berggren, 1995, s. 62.
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allt fler. Framför allt var det söndagen och dess helgande som ställde till pro-
blem. Eftersom söndagar var de enda lediga dagarna lades också tävlingar dessa
dagar, och det var något som inte kunde accepteras av kyrkans män. Lindroth
ger exempel på hur kristendomslärare och präster skrev protester mot tävling-
arna, i synnerhet då de inföll under högmässotid. Så protesterade sex kristen-
domslärare vid Stockholms allmänna högre läroverk i tidningen Nya Dagligt
Allehanda år 1900, när en skidtävling hållits på högmässotid.147 Runt 1910
började enligt Lindroth idrottsrörelsen ses som ett verkligt problem av präs-
terna, inte minst i städerna, där rörelsen tidigast växte sig stark. 148 I en diskus-
sion förd i Stockholms prästsällskap under början av 1910 framkom dock även
mer positiva synpunkter på idrottsverksamheten, inte minst att den kunde
fungera som en sedlig fostrare. En viss förståelse kunde man alltså visa för
idrottsintresset, men fortfarande uppmanades föräldrar, rektorer och lärare att
arbeta för söndagens helgd.149 Också inom idrottsverksamheten var det ungdo-
men som tilldrog sig det största intresset, och här drar Lindroth samma slutsats
som jag gjort i fråga om synen på ungdomsverksamheten inom kyrkan och
IOGT. Konkurrensen mellan de olika organisationerna blev alltmer påtaglig
och det var framför allt ungdomen som skulle vinnas för den egna saken.150

Genom att inte engagera sig i idrottsverksamheten förlorade också kyrkan en
möjlighet att tillföra idrotten något andligt. Däremot kom folkopinionen att
bli mer negativt inställd till idrottsverksamheten på grund av kyrkans avstånds-
tagande, menar Lindroth.151

Nykterhetsrörelsens inställning till idrottsrörelsen präglades enligt Lindroth
av större ambivalens, där man dels visade uppskattning av verksamheten och en
önskan att bygga upp en egen plattform för idrottsutövande, dels kritiserade
det rena rekordjagandet man tyckte att idrotten utvecklades till.152 SGU var
inledningsvis mycket positivt inställd till idrottsverksamheten, och redan vid
den första kongressen 1906 tillsattes en särskild idrottskommitté. Året därpå
ordnades också idrottstävlingar i samband med kongressen och man skapade
förslag till stadgar för en idrottsavdelning inom förbundet. Denna utveckling
bröts dock enligt Lindroth när SGU i Erik Lundström fick en ny ordförande
1909.153 Denne var stark motståndare till idrottsrörelsen och lyckades driva
igenom ett uttalande från kongressen 1909 om att bara den sunda idrotten var
den rätta, och att rekordjakten som representerades av idrottsrörelsen skulle stå
tillbaka. Däremot fanns det uppenbart medlemmar som trots allt värnade om
idrotten i SGU och som bromsade de mest radikala förslagen mot idrottsrörel-
sen.154 Torbjörn Andersson visar i sin avhandling att flera nykterhetsorganisa-

147 Lindroth, 1986, s. 103.
148 Lindroth, 1986, s. 104f; Blom, Lindroth, & Månsson, 1995, s. 193.
149 Lindroth, 1986, s. 105f.
150 Lindroth, 1986, s. 133f.
151 Lindroth, 1986, s. 135f.
152 Lindroth, 1988, s. 114f; Blom, Lindroth, & Månsson, 1995, s. 211.
153 Lindroth, 1974, s. 334f.
154 Lindroth, 1975, s. 193f.
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tioner bildade idrottsföreningar, inte minst fotbollsklubbar, men att det inte
var helt lätt att hantera nykterhetskravet och samtidigt hålla hög kvalitet
idrottsligt sett. I fallet Sundsvall lät man det idrottsliga intresset gå före och
släppte så småningom in även icke organiserade nykterister i föreningen.155

De flesta av Lindroths analyser och resultat rör tiden före 1915. Hur såg
utvecklingen ut efter detta? Jag börjar med IOGT, där man i Stockholms di-
strikt 1916 bekymrade sig över att idrottsrörelsen drog ungdomarna bort från
logerna.156 1922 ordnades en kurs för gymnastik- och lekledare, till vilken man
fått bidrag från Sveriges centralförening för idrottens främjande. Denna skall
inte likställas med den moderna idrottsrörelsen, utan hade sina rötter i en äldre
organisation av associationstyp, som under en period konkurrerade med Riks-
idrottsförbundet.157 1924 uttalade man sig åter negativt om idrottsrörelsen,
som sågs som skadlig för att den inte förstod vikten av helnykterhet bland de
unga idrottsmännen. I övrigt sågs verksamheten i sig som god.158 Samma år
bekymrade man sig, vilket redan nämnts, också för att de äldre ungdomarna
lämnade ungdomslogerna och inte fortsatte in i grundlogerna, det vill säga den
vuxna verksamheten. Det ansågs därför viktigt att skapa nya verksamheter för
dem, och bland dessa föreslogs gymnastik- och idrottsgrupper.159 Här ser man
således exempel på den ambivalens Lindroth talade om inom nykterhetsorgani-
sationerna.

1927 diskuterade distriktens ordförande och sekreterare hur verksamheten
skulle främjas inom orden och som en viktig del sågs att medlemmarna skulle
känna sig välkomna in i logerna, att de kommit till ett ”broderligt hem”. För
detta mål var det bra både att främja sången och att intressera medlemmarna
för idrott. Genom att sätta alla i arbete skulle man också främja samhörighe-
ten.160 Året därpå bekymrade man sig åter för att nykterhetsrörelsen inte följt
med sin tid. Istället för att ägna sig åt trofast arbete ville människor ha omedel-
bar tillfredsställelse för den egna personen. Denna tillfredsställelse kunde bland
annat idrotten ge. Samma år oroades man också över läget i Hallands distrikt,
där idrottsrörelsen samlade så många ungdomar, men inte stod för personlig
helnykterhet.161 Bekymren med den konkurrerande idrottsrörelsen fortsatte
under ytterligare år och man konstaterade oroat att om inte IOGT kunde ta
hand om ungdomarna skulle någon annan göra det.162

1932 tillsattes dock en utredning om ett permanent samarbete med Riks-
idrottsförbundet, och man ställde sig i utredningen positiv till detta förslag,

155 Andersson, 2002, s. 179f. Föreningen i Sundsvall bytte namn till Gymnastik- och Idrottsför-
eningen Sundsvall, och är alltså densamma som finns kvar idag.
156 Årsm. IOGT, 1916, rapport OT, s. 162.
157 Årsm. IOGT 1922, s. 79. Om Sveriges centralförening för idrottens främjande, se Lindroth,
1988, s. 47–49 och 52–54.
158 Årsm. IOGT 1924, s. 134f.
159 Årsm. IOGT 1924, s. 295.
160 Årsm. IOGT 1927, Häfte 1, §6.
161 Årsm. IOGT 1928, s. 130 och 189.
162 Årsm. IOGT 1930, s. 289f.
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även om där också fanns vissa tveksamheter. Här utgjorde inte minst fotbollen
ett problem, eftersom den både representerade en form av sport man fann
alltför hård och det dessutom låg ekonomiska intressen i verksamheten. Ytterli-
gare frågor restes när det gällde nykterheten hos idrottsmännen, det viktiga var
ju att locka ungdomarna från alkoholen och till idrotten.163 Inte minst frågan
om fotbollsspelarnas nykterhet, eller snarare brist på sådan, debatterades tämli-
gen flitigt, visar Torbjörn Andersson i sin avhandling Kung fotboll.164 Ett förslag
till stadgar för ordens gymnastik- och idrottsverksamhet lämnades och ur detta
kan följande citeras:

Medlemskap i gymnastik- eller idrottsförening för godtemplare får ej beviljas an-
nan person än den som tillhör Godtemplarorden. I gymnastikförening kan dock
beviljas medlemskap åt andra än godtemplare, om centralstyrelsen så medgiver.
Sådan förening, i vilken även utomstående personer äro medlemmar, får ej i sin
verksamhet företaga något, som strider mot Ordens allmänna grundsatser.165

Tre år senare rapporterades att SGU bedrev idrott på 95 platser i landet och att
det utanför SGU, men inom IOGT, fanns ungefär 200 gymnastikavdelningar.
Inte utan stolthet redogjorde man också för att många föreningar inom organi-
sationen hade stora idrottsmän som medlemmar.166 Vid det här laget hade en
tydlig förändring skett, där man från en tvekande, emellanåt misstänksam atti-
tyd, nu var på väg att anpassa sig till de rådande förhållandena. Idrottsrörelsen
hade kommit för att stanna, och man såg sig därför tvungen att själv ge ut-
rymme för idrottsutövande inom den egna organisationen. Alldeles okomplice-
rat var det inte ännu, i OT:s verksamhetsberättelse togs problemet med löftes-
brotten upp, och dessa skedde ofta vid dansbanor och idrottstävlingar.

Att organisationen förändrades blev också tydligt i protokollet från 1937, då
man påtalade behovet av att öka samarbetet med idrottsrörelsen. Där fanns
också inslag av självrannsakan.167 När så ett betänkande om IOGT:s framtid
lades fram 1941, kunde man konstatera att idrott och gymnastik nu utgjorde
ett område där man ville förbättra arbetet. Godtemplarorden kunde på så sätt

frambringa en kroppsligt och andligt sund ungdomstyp, som inte ensidigt ägnar
sig åt de sportsliga intressena utan också utvecklar sig till goda medborgare och
vakna kulturmänniskor.168

Här fanns idén om den förbättrade människan, men lika starka var signalerna
om att organisationen hade anpassat sig till rådande förhållanden. Eftersom
idrott var så viktigt för så många kunde inte IOGT släppa ifrån sig möjligheten
att vara med och konkurrera om medlemmarna.

163 Årsm. IOGT 1932, rapport VR, s. 12f och 24–31.
164 Andersson, 2002, särskilt s. 387–405.
165 Årsm. IOGT 1932, s. 204.
166 Årsm. IOGT 1935, s. 27f. 
167 Årsm. IOGT 1937, rapport VR, s. 220.
168 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 304.



141

För kyrkans del finns inte så många kommentarer i prästmöteshandlingarna
där man tar upp idrottsfrågan. De exempel jag funnit följer den bild Lindroth
tecknat för kyrkans förhållningssätt. I Göteborg bekymrade man sig 1915 över
att så många unga, i synnerhet män, flydde från gudstjänsterna och gick till
andra verksamheter, som exempelvis idrottslekar.169 1926 vädjade biskopen i
Härnösands stift i sitt hälsningstal om att idrottsverksamheten inte skulle in-
verka menligt på ungdomens hemliv och firandet av söndagen. Idrotten var i
sig sund men med tävlingsraseriet gick man till överdrift.170 Liksom IOGT
insåg kyrkan idrottsrörelsens betydelse och man tog initiativ till konferenser i
Sigtuna med Riksidrottsförbundet 1930 och 1931. Torbjörn Andersson skriver
om hur man av kommentarerna från konferensen 1930 kan se att det fanns en
önskan om att återföra männen till kyrkan.171 Både kronprinsen och ärkebisko-
pen deltog i mötet och det hela skedde i samförståndsanda. Resultaten av sam-
talen blev inte omvälvande, vare sig för kyrka eller idrottsrörelse, men man
skapade 1932 en samarbetskommitté, i vilken idrottsrörelse, kyrka och folk-
bildningsförbund ingick. 1933 utfärdades förbud för fotbollsmatcher under de
stora helgdagarna, något som också kan ses som resultat av Sigtunakonferen-
serna.172 Andersson visar också att kyrkans inställning till fotbollen förändrades
efter Sigtunakonferenserna, bland annat genom att kyrkans folk emellanåt
själva gav sig ut på planen, och att ett seriespel för kyrkliga ungdomsklubbar
startades i Stockholm.173 Här vill jag betona att Sigtunakonferenserna och den
förändrade attityden som följde på dessa skall ses som symtom på en generell
förändring av kyrkans syn på sig själv och sin egen roll, något jag fördjupar mig
i senare i detta kapitel. Att man förändrat sin syn på idrotten som helhet gjor-
des dock tydligt i 1937 års psalmbok, då en särskild idrottspsalm togs med.174

Också i prästmöteshandlingarna finner man exempel på den förändring som
skett. I Lund berättade man om ungdomsläger med idrottsinriktning för de
unga männen 1932.175 1938 betonade man i samma stift vikten av att söka upp
ungdomen där den fanns, varför man samarbetade både med idrottsföreningar
och ABF.176 I Strängnäs omnämndes också samarbetet med idrotten som något
positivt 1936.177

1936 hölls också ett radiosamtal med titeln ”Andlig och kroppslig hälsa – ett
radiosamtal om fritidens användning”, till vilket den tidigare nämnda samar-
betskommittén bjudit in representanter från både idrottsrörelse, kyrka och
folkbildningsrörelser. Både biskop Torsten Bohlin och Jalmar Furuskog, en av

169 Prästm. Göteborg 1915, s. 22f.
170 Prästm. Härnösand 1926, s. 41 och 91.
171 Andersson, 2002, s. 382.
172 Andersson, 2002, s. 385. 
173 Andersson, 2002, s. 385. Under efterkrigstiden skedde ytterligare närmanden mellan idrotts-
rörelse och kyrka, där även nykterhetsrörelsen kunde delta. Orsaken var bland annat en ökad oro
för ungdomens utveckling. Andersson, 2002, s. 55.
174 Psalmen skrevs av Anders Frostenson och gavs nummer 535 i 1937 års psalmbok.
175 Prästm. Lund 1932, ä.b., s. 136.
176 Prästm. Lund 1938, ä.b., s. 155f.
177 Prästm. Strängnäs 1936, s. 85.
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ledargestalterna inom IOGT, medverkade i detta samtal och som ordförande
fungerade prins Gustaf Adolf. Man var rörande ense om att idrotten var nyttig,
och med sin medverkan i samtalet såg man en möjlighet att slå ett slag för den
egna verksamhetens förträfflighet som komplement i fritiden.178

I centrum, inte bara för radiosamtalet, utan för idrottsfrågan som helhet,
stod ungdomen, och då främst den manliga delen av denna. De unga männen
kunde genom idrotten fostras till en sund livsform. I en artikel av D. Tollin om
den kyrkliga ungdomsrörelsen och idrotten, påtalades att det främst var unga
kvinnor som deltog i kyrkans ungdomsarbete, något som denne såg som bidra-
gande till att idrottsutövningen inom dessa föreningar var mycket ringa.179

Prästen Samuel Norrby beskrev i en annan artikel hur han med sitt eget idrotts-
utövande, kombinerat med prästyrket, kunde nå ”idrottspojkarna”, som han
ville beteckna som lyhörd och löftesrik ungdom.180 Engagemanget i idrotten
skulle göra det möjligt att nå de unga männen, de som utgjorde Sveriges fram-
tid. Liksom i fråga om ungdomsverksamheten markerades sålunda tydligt den
manliga ungdomens värde på bekostnad av den kvinnliga.

Också i fråga om idrotten var man både inom IOGT och Svenska kyrkan
beredda att anpassa sig till nya idéer, och jag vill hävda att det handlade om ett
behov av att visa sin samhällsförankring. Innan detta diskuteras vidare analyse-
ras det tredje verksamhetsområdet, sången.

Sången som tecken på en ny tid
Sången ägnades mycken uppmärksamhet, både inom IOGT och Svenska kyr-
kan. Inom IOGT betonades vikten av sång redan från början, först för att
stärka och uppliva i kampen, sedan alltmer som en naturlig del av verksamhe-
ten. 1883 drog OT paralleller mellan Gustav II Adolfs krigare, som sjöng för
att eldas i kampen, och nykterhetskämparna. Inger Selander konstaterar också i
sitt arbete om sången inom de klassiska folkrörelserna att stridsmotivet var ett
mycket vanligt tema i de äldre nykterhetssångerna, och att man också använde
sig av särskilda demonstrationssånger.181 1915 anordnade man särskilda in-
struktionskurser i sång och så småningom utvecklades det hela till musikcirklar
som fick stor genomslagskraft.182

All sång var dock inte av godo. 1891 förbjöd man framförandet av oanstän-

178 Andlig och kroppslig hälsa – ett radiosamtal om fritidens användning”, 1936.
179 Tollin, 1940, s. 48f.
180 Norrby, 1940, s. 71–86.
181 Selander, 1996, s. 310.
182 För denna utveckling se årsm. IOGT 1883, hickmanska grenen, s. 24. Se vidare årsm. IOGT
1897, s. 23; årsm. IOGT 1915, s. 227 samt årsm. IOGT 1930, s. 265f. Till en början var dock
inställningen till sångföreningarna kanske något mer komplicerad, något som ges exempel på i
den första årsmöteshandlingen, då man kan läsa följande kommentar i protokollet, gällande faran
av att bara sjunga andliga sånger: ”[...] lovsången kan blandas med teservisens slammer, hvilket
för hvarje känsligt sinne blir rent af odrägligt. Bäst tror jag de föreningar lösa sin uppgift, som
hålla sig uteslutande till våra national- och nykterhetssånger, ty de verka i harmoni med hela vårt
öfriga arbete”. Årsm. IOGT 1883, malinska grenen s. 29.
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diga sånger.183 1889 önskade man sig också en ny sångbok eftersom man fann
den gamla under all kritik.184 I övrigt omtalades sjungandet i positiva termer. I
protokollen diskuterades ofta att man måste främja sången och hur detta skulle
gå till, och redan 1909 lades en motion om att skapa instruktionskurser för
sångledare, en verksamhet som alltså definitivt hade kommit igång sex år se-
nare.185 Sången betydde enligt protokollen särskilt mycket för ungdomarna,
och när man så småningom fick problem med att få ungdomarna att stanna
kvar i logerna föreslog man att satsa på nya verksamheter, som sång- och musik-
kårer.186

Mot slutet av perioden talde man mer om vikten av att sjunga unisont, och
1937 ordnades en särskild kurs i samfälld sång.187 Kanske önskade man sig åter
till en tid när kampsången stod i centrum, istället för att sången skulle fungera
som enbart underhållning. 1930 noterade OT att man i Medelpads distrikt
visserligen främjade sången och musiken, men att dragspelet användes för
ofta.188

För kyrkans del var inställningen lite mer ambivalent. Till en början rådde
viss tveksamhet om nyttan av körsång. Biskop J. Anderssons ord från Växjös
prästmöte 1881 illustrerar detta, när han rapporterade om att församlingen
före eller efter gudstjänsten på egen hand sjöng sånger: 

[...] ty skulle någon eller några ur församlingens midt tillåtas att efter eget god-
tycke uppträda såsom sjungande, så är steget derifrån kort till den ännu betänkli-
gare oordningen att de der uppträda äfven såsom talande.189

I Karlstad avrådde man 1887 från inövandet av särskilda körer för regelmässigt
ledande av körsången.190 Ingen av församlingsmedlemmarna skulle få skilja sig
ur mängden och framstå som förmer än någon annan. Detta synsätt behandla-
des också i ett föredrag framfört i Uppsala 1891. Då ville man främja kyrko-
sången, och i samband med detta drogs lite om historiken kring kyrkokören. I
den äldsta kristna församlingen fanns en kör, men då bara som ett utskott av
församlingen. Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet levde
körsången bara kvar i utomgudstjänstliga verk.191 Nu kunde man dock åter
tänka sig att lämna plats för en mer utvecklad sångkonst, och kring 1890 ska-
pades Kyrkosångens vänner, en förening som arbetade för kyrkosångens
höjande. Efter dess bildande omnämns den under de följande tio åren i nästan

183 Årsm. IOGT 1881, hickmanska grenen, s. 101f.
184 Årsm. IOGT 1889, s. 43.
185 Årsm. IOGT 1909, s. 61 och 314. Kommentarer om sången som väsentlig, se t.ex. årsm.
IOGT 1907, s. 16; årsm. IOGT 1910, s. 76 och årsm. IOGT 1912 s. 378. 
186 Årsm. IOGT 1924, s. 295. Andra kommentarer om sångens betydelse för ungdomar, se
Årsm. IOGT 1894, s. 105; årsm. IOGT 1905, s. 114; årsm. IOGT 1906, s. 42f och årsm. IOGT
1937, s. 127.
187 Årsm. IOGT 1937, s. 150 och 197.
188 Årsm. IOGT 1930, s. 292–294.
189 Prästm. Växjö 1881, ä.b., s. 65f (citat s. 66.) .
190 Prästm. Karlstad 1887, protokoll prästmötesberedningen s. XIX, §5.
191 Prästm. Uppsala 1891, s. 82.
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varje prästmöteshandling och över huvud ägnade man sången stor uppmärk-
samhet. 1907 finns en anteckning för Visby stift om att man nu kunde ge plats
för konstnärlig körsång i kyrkan, eftersom detta nu givits rum i gällande kyrko-
handbok.192 Så småningom utvecklades synen på körsången till att ses som en
alltigenom god, nästan nödvändig verksamhet. Så lämnade till exempel U. L.
Ullman, biskop i Strängnäs stift, 1917 in en motion om bildande av kyr-
kokörer inom samtliga församlingar, och i sin ämbetsberättelse 1922 uttryckte
biskop Hjalmar Danell en önskan om att körer, och då i synnerhet barnkörer
skulle finnas överallt.193 Det skedde dock en intressant förändring under 30-
talet i några av stiften, när man på nytt ställde sig mer tveksam till körverksam-
heten. I Uppsala talades 1934 om vikten av allmän psalmsång och att kyrkokö-
rens uppgift i första hand var att stödja och hjälpa fram församlingssången, på
intet sätt att ersätta eller överbjuda denna.194 Samma år hävdades från Skara
stift att församlingen litade för mycket på kören så att församlingssången blev
dålig, och 1936 framför Strängnäs biskop önskemål om att kören skulle sjunga
med ordentligt i psalmer och liturgi och att sången skulle passas in i gudstjäns-
ten, inte utgöra något avvikande.195 Här går att göra en återkoppling till den
tidigare diskussionen om en förändrad syn på lekmannaverksamheten. Vid 30-
talet hade begreppet övergått till den positiva laddning jag tidigare nämnt, men
man kan tänka sig att det var lite känsligare med en lekmannaverksamhet som
grep in i själva gudstjänsten och som i vissa fall kanske ställde prästens uppgift
i skuggan.196

Synliggörande av medlemmarna
De nya verksamheter som växte fram visar hur viktigt det kom att bli för
Svenska kyrkan och IOGT att ta hänsyn till de nya strömningarna i tiden.
Medlemmarna kom att bli allt viktigare, och så småningom kan man säga att
de ställdes framför de idéer och ideal som utgjorde organisationernas baser.
Konkurrenssituationen och tvånget att anpassa sig har lyfts fram som tydliga
mönster hos de båda. Under den aktuella perioden exploderade aktivitetsmöj-
ligheterna i Sverige. Där fanns idrottsföreningar, studiecirklar, körer, ungdoms-
föreningar, scoutföreningar, syföreningar, diskussionsklubbar, folkdanslag, ja,
uppräkningen skulle kunna bli mycket lång. Detta förde med sig att en stor

192 Prästm. Visby 1907, prästmötesprotokoll s. 72. Denna kommentar hade sin grund i den
förändring som 1904 gjorts i 1894 års kyrkohandbok. En läsning av högmässoordningen ger vid
handen att en kyrklig hymn ”passande för den innevarande dagen, må här utföras, där man vid
högtidligare tillfällen vill och kan åstadkomma det”. Svensk kyrkohandbok, 1904, s. 15.
193 Prästm. Strängnäs 1917, Prästmötesberedningens protokoll s. 7, resp. Prästm. Skara 1922,
ä.b., s. 45.
194 Prästm. Uppsala 1934, ä.b., s. 190.
195 Prästm. Skara 1934, ä.b., s. 53, resp. Prästm. Strängnäs 1936, ä.b., s. 91f.
196 Låter man undersökningen gå till nutid kan man i en forskningsrapport av Jonas Bromander,
som behandlar Svenska kyrkans körverksamhet, läsa att verksamheten vuxit till en stark folkrö-
relse de senaste 100 åren. Bromander, 1997, s. 11. 
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mängd särskilda intressen började kunna tillfredställas, och varken IOGT eller
Svenska kyrkan tyckte sig ha något annat val än att försöka erbjuda lockande
aktiviteter för sina gamla och potentiellt nya medlemmar. De gamla idéerna
räckte inte längre till i det enorma utbudet. Nu var det inte bara kyrkan som
tappat mark, utan också IOGT började se sin begränsning. Individernas intres-
sen kom att ställas allt mer i centrum, och i denna omvandlingsprocess be-
hövde man reflektera över vilken roll man som organisation hade. 

Synen på den egna rollen i samtiden
I denna diskussion är två perspektiv viktiga. Det första handlar om den folklig-
het jag redan varit inne på, det andra fokuserar var i spänningsfältet stat–sam-
hälle de båda organisationerna själva tyckte sig befinna under den aktuella peri-
oden. Tillsammans ger dessa båda frågeställningar en bild av hur man agerade i
en offentlighet som speglar också en samhällelig förändring, och hur denna
offentlighet påverkade organisationerna.

Demokratibegrepp och politik
För båda organisationernas del är en viktig aspekt av hur rollen kom att föränd-
ras kopplad till den ökade demokratiseringen av samhället. Som redan nämnts
står det klart att IOGT kom att ta aktiv del i det politiska livet och även
påverka den politik som fördes.197 Länge hävdade man dock sin politiska neu-
tralitet, med förklaringen att det bara var nykterhetspolitik man ägnade sig
åt.198 När det gäller kyrkan visar Lars Gunnarsson hur man inom vissa grenar
av Svenska kyrkan höll hårt på den politiskt neutrala linjen, men detta gäller
inte i lika hög grad för samtliga grupperingar inom Svenska kyrkan.199 Vid en
genomläsning av källmaterialet får man också en god bild av hur frågan om
politisering av IOGT:s och kyrkans verksamhet diskuterades av ledande skikt
inom organisationerna. För kyrkans del är det inte minst en ökad demokratise-
ring av strukturen som står i fokus. Redan 1885 skrev ärkebiskop Sundberg om
sockenstämman som en ”äkta demokratisk institution” i positiva ordalag.200

1901 hävdade också biskop Schéele i Visby att kyrkan måste demokratiseras för
att motsvara tidens behov.201 Edvard Rodhe betonade behovet av att arbeta för

197 Se t.ex. Lundkvist, 1974. Torkel Jansson ger ett konkret exempel på hur IOGT-ledaren i den
undersökta socknen Husby-Rekarne kom att få en viktig roll som förmedlande länk mellan den
lokala offentliga makten och det frivilliga föreningsväsendet. Jansson, 1982, s 201f. Liknande
exempel ger Ambjörnsson i sitt arbete om samhället Holmsund. Se t.ex. Ambjörnsson, 1988, s.
202, 209f och 218–220, där betydelsefulla personer i logen Skärgårdsblomman intervjuas och de
har också fått betydande poster inom kommunväsendet.
198 Lundkvist, 1977, s. 167.
199 Gunnarsson, 1995, s. 222.
200 Prästm. Uppsala 1885, biskopens hälsningstal, s. 5. Det är bara att konstatera att denne Anton
Niklas Sundberg på många sätt var en framtidsman i sina uttalanden.
201 Prästm. Visby 1907, ä.b., s. 123f. 
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en demokratisering av den kyrkliga författningen, även om det skulle ske i
lagom takt, och Gottfrid Billing talade också om behovet av en demokratise-
ring, i detta fall med en uttalad motivering om att undvika att Svenska kyrkan
skulle bli betraktad som en prästkyrka.202 Vid prästmötet i Göteborg 1933
skrev Oscar Hippel att kyrkomötets ”aristokratiska organisation” stått i vägen
för demokratiseringen av kyrkan. Kyrkomötet besatt stor sakkunskap men
hade ingen förankring i folkstämningen fortsatte han sedan.203

Diskussionen om det demokratiska inslaget fanns även hos IOGT, något
som man gärna lyfte fram med hjälp av den röstprincip man tillämpade. Här
vill jag dock ta upp några andra uttalanden från årsmöteshandlingarna. 1902
skrev ordenstemplare W. Styrlander om hur IOGT fungerade som en god med-
borgarskola och att man var en politisk kraft att räkna med.204 1930 diskutera-
des det svenska representationssystemet och där framhävde valintendenten vik-
ten av att man förstod att politiska och kommunala förtroendemän var valda
som representanter för hela sin väljarkår, inte bara för en intressegrupp. Man
kunde således inte tvinga någon att rösta på ett eller annat sätt i exempelvis
fullmäktige, och inte heller hota med att utesluta någon ur föreningen om han
röstade ”fel”. Det var viktigt att värna demokratin och visa att godtemplarna
förstått hur systemet var tänkt att fungera. I det världspolitiskt spända läget
1939 talade man också om behovet av att manifestera sin roll som delaktig i
uppbyggandet av demokratin, när den nu var i fara.205

Demokratibegreppet var kanske mer komplicerat för Svenska kyrkan än för
IOGT, men genom att gå igenom källmaterialet blir det tydligt att båda orga-
nisationerna förstod att använda begreppet som ett värdefullt inslag i den egna
organisationen. Fler paralleller går att dra om man ser på de specifika uttalan-
dena om politiska frågor inom de båda organisationerna. Som redan nämnts
ville IOGT framstå som politiskt neutralt, trots att man i högsta grad sysslade
med politiska frågor. Den genomgång Lundkvist gjort av detta visar att organi-
sationen radikaliserades genom åren för att 1910 ha kommit fram till en punkt
där det var fullt legitimt att eftersträva politisk och kommunal makt.206 Ser
man på de formuleringar som finns nedskrivna i årsmöteshandlingarna kan
man teckna en delvis annorlunda bild, och eftersom min undersökning
sträcker sig betydligt längre än Lundkvists, kan det också ligga ett värde i att se
hur man uttalade sig efter 1920. Jag vill här ge några exempel innan jag disku-
terar utvecklingen. 

1887 skrev överstetemplar Wavrinsky att organisationen var främmande för
all politik, men att nykterhetspolitiken var en del av programmet.207 1890 häv-

202 Rodhe, 1912, s. 58. Prästm. Lund 1919, biskopens inledningsföredrag, s. 15. 
203 Prästm. Göteborg 1933, oration, s. 11.
204 Årsm. IOGT 1902, rapport OT, s. 122.
205 Årsm. IOGT 1930, rapport ÖVI, s. 180; årsm. IOGT 1939, rapport VR, s. 19.
206 Lundkvist, 1974, s. 57–60. Lundkvist har gått igenom de instruktioner och rapporter som
lämnades av övervalintendenten, inrättad 1898. Lundkvist, 1974, s. 55f.
207 Årsm. IOGT 1887, malinska grenens förhandlingar, s. 50.
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dade ordenstemplare (OT) Styrlander att orden måste bli ett politiskt nykter-
hetsparti för att nå sitt slutmål, men att det var viktigt att hålla sig från andra
politiska frågor.208 Däremot stod det klart att man umgicks flitigt i den poli-
tiska världen. OT skrev att denna värld tyvärr var inrättad så att man måste
kompromissa sig fram.209 1908 beklagade sig Norrbottens distriktstemplare
över de falska anklagelserna mot organisationen: 

Inom distriktets landsbygd är det i allmänhet så att logerna äro de enda fören-
ingar som finns. Goodtemplarne äro ju vanligen mera vakna i kommunalt hänse-
ende än befolkningen i övrigt och äro därför mest synliga på kommunalstämmor
o. dyl. och deltaga i dess förhandlingar. Oftast gå ordensmedlemmarnes uppfatt-
ningar och önskemål emot de större röstägarnes. Detta har till följd, att logerna
på en del ställen anses såsom politiska föreningar och därför misstänkliggöras.
Allt skulle ju vara gott och väl, om goodtemplarne icke lade sig i saker, som icke
angå dem och som icke beröra nykterhetsfrågan o.s.v. Den gamla vanliga vi-
san!210

Fortfarande var det här det personliga politiska engagemanget som tilläts,
medan IOGT som organisation ville vara neutral. 1910 skrev valintendenten
(ÖVI) om vikten av att även högermännen som valts in som nykterhetsvän-
liga vågade stå för detta vid valet till första kammaren. Gjorde de inte det var
det inte längre möjligt för nykterhetsrörelsen att vara politiskt neutral.211 1924
uppmanades alla medlemmar att engagera sig i ett politiskt parti och aktivt ta
del i det politiska arbetet. Detta skulle dock ske utan att IOGT:s politiska
neutralitet kränktes.212 1930 skrev ÖVI att den politiska kultur godtemplar-
orden ville föra fram i det offentliga livet förutsatte största möjliga frihet för
den enskildes tanke, omdöme och handlande.213 När ÖVI 1935 definierade
begreppet politik utifrån Nordisk familjebok drog han slutsatsen att en intres-
serad godtemplare självklart måste vara politiskt intresserad och helst organi-
serad. Dessa synpunkter hävdade ÖVI sedan var grundvalen för organiseran-
det av den nykterhetspolitiska avdelningen med start 1899.214 Avslutningsvis
skrev man i det tidigare nämnda betänkandet från 1941 att nykterhetsfolket
varit alldeles för blygsamt i det politiska spelet och att det inte gick att dra en

208 Årsm. IOGT 1890, rapport OT, s. 8f. Efter det misslyckade försöket med ett nykterhetsparti
fördelade man sig i stället på olika, redan existerande partier, främst socialdemokrater och libera-
ler. Under många år lämnades motioner om att politiska frågor skulle få diskuteras fritt inom
Orden, men dessa avslogs. Ett exempel kan ges från årsmötet 1902 då motionären önskade frihet
att diskutera både religiösa och politiska frågor. Årsm. IOGT 1902, s. 10f.
209 Årsm. IOGT 1905, rapport OT, s. 153.
210 Årsm. IOGT 1908, rapport OT, s. 139.
211 Årsm. IOGT 1910, rapport ÖVI, s. 227. 
212 Årsm. IOGT 1924, ”Till goodtemplarordens loger”, s. 2. 
213 Årsm. IOGT 1930, rapport ÖVI, s. 181.
214 Årsm. IOGT 1935, protokoll ordenskonferens, s. 16. Här kan tilläggas att definitionen av
politik i 1915 års Nordisk familjebok talar om begreppet som 1) teori om staten, 2) verksamhet
som har till syfte att i ett eller annat hänseende ge riktning åt statslivet (dvs. inte bara en statlig
verksamhet med givna regler, utan något nyskapande).
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skarp gräns mellan samhällets nykterhetspolitik och det frivilliga nykterhetsar-
betet.215

Med dessa exempel blir det tydligt hur värderingarna av det politiska arbetet
försköts under åren. Det envisa hävdandet av sin politiska neutralitet kan sägas
sträcka sig betydligt längre än till 1910. Även om verkligheten såg helt annor-
lunda ut, var det inte förrän 1930 man talade om att organisationen stod för en
politisk kultur och inte bara engagerade sig i den rena nykterhetspolitiken. År
1941 talade man istället om att man borde ha gjort mer, varit mer aktiv och
tydligare i sina ställningstaganden. Verkligheten var den som Ingrid Åberg teck-
nar i sin avhandling Förening och politik. Folkrörelsernas politiska aktivitet i
Gävle under 1880-talet, där hon skriver att folkrörelsernas medlemmar, ”pro-
motional groups”, fångade upp och kanaliserade ett politiskt intresse innan de
politiska partierna organiserades. De mobiliserade de politiska och ekonomiska
intressen som organiserades först ett decennium senare.216 Likafullt kunde man
inom organisationen uppfatta sig som politiskt neutral genom en lång följd av
år. Det går naturligtvis att hävda att det man skriver i årsmöteshandlingarna
skall ses som ett spel för gallerierna, men jag vill hävda att så inte var fallet. Den
politiska neutraliteten borgade för att man stod för mer bestående värden. Rö-
relsens ideal och mål låg bortom det politiska spelet. 

Kyrkans förhållningssätt tangerar detta perspektiv. Att hantera politiska frå-
gor inom kyrkan innebar en svårighet på samma sätt som för IOGT. Kyrkans
mål och syfte var i dess uttolkares ögon också något högre än det politiska livet,
likafullt blev det allt svårare att försöka undvika att förhålla sig till den politik
som drevs i samtiden. Det finns av ovan anförda skäl inte så många konkreta
uttalanden om kyrkans politiska ställningstaganden, men de som finns visar
ändå på att en förändring skedde. 1906 bekymrade sig biskop Nils Lövgren
över att man i kyrkoråd och statskyrkoväsende måste verka under samma for-
mer som den borgerliga kommunen.217 Biskop Rundgren formulerade sig 1911
tydligt om problemet ovan: 

Vill Gud, kunde vi få en kyrka som kanske en dag, helst utan att direkt genom
sina tjänare i ämbetet gripa in i politikens gärning, kunde lyfta det svenska poli-
tiska lifvet upp ur dess mångåriga tarflighet[...]218

En direkt parallell till IOGT:s värnande om den speciella nykterhetspolitiken
utgjorde J. Sjöholms uttalanden 1912, där han först talade sig varm för arbetet
med kyrkopolitik och påtalade att kyrkan inte bara var en institution av vissa
tjänstemän, utan ett samfund av människor från olika stånd och åldrar, med
gemensam övertygelse och erfarenhet. I slutet av samma skrift sade han dock

215 Årsm. IOGT 1941, betänkande ”Godtemplarordens framtida arbete”, s. 318. Den sista kom-
mentaren är också ett gott exempel på hur gränsen mellan stat och samhälle, mellan offentligt och
privat, blivit alltmer otydlig.
216 Åberg, 1975, s. 74.
217 Prästm. Västerås 1906, s. 120f.
218 Prästm. Karlstad 1911, biskopens inledningstal, s. 16f.
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att det var viktigt att inte dras in i politiska frågor.219 Ett liknande uttalande
gjordes av biskop Lönegren 1919 då han skrev att kyrkan inte kunde ta poli-
tiska ställningstaganden, men inte heller förhålla sig enbart passiv och nega-
tiv.220 Det tydligaste uttalandet är också det senaste. Per Pehrsson skrev 1932:
”Kyrkans ledande män hade länge avhållit sig ifrån att syssla med något så
mindervärdigt som »kyrkopolitik». Den tiden torde vara oåterkalleligen förbi
inför tidernas allvar.” Nu gällde det inte längre frågan om skilsmässan mellan
kyrka och stat utan värnandet av kyrkans frihet. Den nya statsidén med dess
parlamentarism var farlig och hotade att göra regeringen till riksdagens verk-
ställande utskott. Det var därför dags för kyrkan att börja ägna sig åt kyrkopo-
litik.221

Med dessa exempel från kyrkligt håll blir en liknande utvecklingslinje som
den för IOGT synlig. I allt högre grad blev det aktuellt med politiska ställ-
ningstaganden, men det var för kyrkan ännu viktigare än för IOGT att framstå
som politiskt neutrala. Verkligheten såg ju också här annorlunda ut. Flera av
kyrkans frontalgestalter var politiskt engagerade och satt i riksdagen, varför de
med nödvändighet ägnade sig åt högst konkreta politiska frågor, men liksom
nykterhetsfolket levde de med sin dubbelhet, och inte heller i detta fall behöver
det ses som ett falskspel.222

Lars Gunnarsson beskriver hur Svenska kyrkan under 20-talet splittrades i
fyra riktningar i fråga om kyrkans förhållande till politiken. Den idealistiska
ideologin som politiserade kristendomen och såg det som möjligt att utifrån
den kristna läran ta konkret politisk ställning; lundateologin som helt förne-
kade möjligheten att politisera den kristna läran; den traditionella teologin som
ville hålla kyrkan politiskt neutral, men indirekt verkade genom kulturkonser-
vativa värderingar; och slutligen den ungkyrkliga, ekumeniska strömningen
som ville se en aktiv kyrka utan att den skulle lägga sig i politiska frågor.223

Utifrån denna beskrivning går det i och för sig att placera de olika ställningsta-
gandena jag gett exempel på i olika ”skolor”, men i ett vidare perspektiv kan
man också se de olika riktningarna som tecken på en förändrad tid och ett
förändrat samhälle. Liksom nykterhetsvännerna tog plats inom olika partier
fanns det också möjlighet för kyrkans män att sprida sina ställningstaganden
inför politiska frågor. Det är här viktigare att man tog ställning till frågan om
politik än hur själva argumenten såg ut.224

219 Sjöholm, 1912, s. 3 och 189f. 
220 Prästm. Härnösand 1919, biskopens föredrag, s. 3.
221 Persson, 1933, s. 2, 7 samt 10. 
222 Ovan nämnde Per Pehrsson är ett exempel på en präst med starkt politiskt engagemang. Han
befann sig långt ute på högerkanten och arbetade bl.a. för svenskhetens bevarande i utlandet samt
för hyllandet av Gustav II Adolfs minne, t.ex. som ledande i arbetet med att bygga ett minneska-
pell i Lützen. (Artikel av Birger Hagård i SBL).
223 Gunnarsson, 1995, s. 72f.
224 Det skall klargöras att man mycket sällan finner kyrkans män i vänsterfalangerna inom politi-
ken. Ett undantag utgjorde dock Harald Hallén, som också fick mycket stor betydelse för hur
relationerna mellan Svenska kyrkan och socialdemokratin utvecklades. För fördjupning i detta, se
Claesson, 2004.
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Allmänt och enskilt ansvar
En annan aspekt av hur de båda organisationerna såg på och formade sin egen
roll i samtiden utifrån spänningsfältet stat–samhälle rör frågan om statens och
den enskildes ansvar när det gällde de svaga i samhället. 1893 och 1895 skrev
man i IOGT om de läs- och värmestugor man drev i Stockholm, och att ett
flertal välgörenhetsföreningar kraftigt stöddes av organisationen. Målet med
arbetet i stugorna var att skaffa arbete åt hem- och arbetslösa.225 Detta är ett
tydligt exempel på hur man ännu inte levde med en ”församhälleligad” stat,
som tog ansvar för de fattiga. Sättet att arbeta påminner snarare om det ”asso-
ciationsbeteende” Torkel Jansson beskriver i Adertonhundratalets associatio-
ner.226 Samma typ av arbete utfördes också 1906 i Blekinge där man verkade för
bättre bostadsförhållande för arbetarna.227 Något av denna anda var det kanske
som dröjde sig kvar när OT 1915 kritiserade de loger i Skåne som suspenderat
kroppsarbetare, ”dessa utblottade ordenssyskon”, som inte haft råd att erlägga
medlemsavgifterna.228 Dessutom skapades en nödhjälpsfond 1922, som visser-
ligen bara var till för medlemmarna, men som också kan ses som ett utslag av
samma tankegångar. Så sent som 1928 var man bekymrad över att insamlingen
till denna fond var för liten. Då kunde man dock hänvisa till de allmänna
hjälpmyndigheter som skapats och hävda att fonden var tänkt för dem som inte
kunde söka hjälp hos dessa.229

Inom kyrkan var denna typ av hjälpverksamhet något naturligt, eftersom det
hörde ihop med den kristna barmhärtighetstanken. På detta plan kan man säga
att kyrkan aldrig lutade sig tillbaka och lät en allomfattande stat, eller ”samhäl-
let” i modern mening ta över verksamheten. Det är mer oväntat att finna dessa
drag också hos IOGT, men det understryker det fruktbara i att undersöka de
båda organisationerna tillsammans.

Rörelse i rörelse
Det sista området jag vill ta upp som exempel på hur man hanterade sin roll i
samtiden och de förändringar som skedde, återknyter till en frågeställningen
om folklighet. Utgångspunkten tas, som redan nämnts, i Torkel Janssons dis-
kussion om skillnaden mellan rörelse och organisation.230

225 Årsm. IOGT 1893, rapport OT, s. 83 samt årsm. IOGT 1895, rapport OT, s. 54.
226 Jansson, 1985. Se t.ex. s. 18f. Som exempel på en typisk association kan ges ällskapet De
nödlidandes vänner, s. 137–143.
227 Årsm. IOGT 1906, rapport OT, s. 121.
228 Årsm. IOGT 1915, rapport OT, s. 199.
229 Årsm. IOGT 1922, protokoll s. 279; årsm. IOGT 1928, s. 10f och 21. Kerstin Rydbeck ger i
sin avhandling exempel på hur litteraturen inom IOGT gav uttryck för en självhjälpsideologi
med individualistiska och moraliska inslag. Hon frågar sig också vad denna läsning gav den som,
trots sin skötsamhet, befann sig längst ned i samhällshierarkin och inte kunde se någon ljusning.
Rydbeck, 1995, s. 313–315. Med exemplen på välgörenhet inom IOGT kan denna bild modifie-
ras något, vilket ytterligare understryker den dubbla natur jag ser som viktig att framhäva hos
organisationen.
230 Jansson, 1982, s. 15f.
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Blicken riktas först mot IOGT. Medan Jansson ger en bild av hur förenings-
livet utvecklades, inte minst i fråga om medlemmarnas sociala tillhörighet och
möjligheten till politiskt inflytande, vill jag vända uppmärksamheten mot hur
man på ett ideologiskt plan hanterade den uppkomna situationen. Några prak-
tiska exempel skall dock först ges för att visa hur inflytandet kunde se ut på
riksplanet. 1906 inbjöd riksdagen till en antialkoholkongress och 1912 beteck-
nade man det som mycket betydelsefullt att Kungl. Maj:t inrättat en Kunglig
nykterhetskommitté.231 1924 fick IOGT:s studiekommitté en remiss från Skol-
överstyrelsen med ett betänkande från Folkbildningssakkunniga, varvid man
lämnade ett uttalande till denna remiss.232 Man tog således alldeles uppenbart
del i samhällets utformande och fungerade som rådgivande expertis i vissa frå-
gor. Ytterligare ett exempel på detta är CFN, Centralförbundet för nykterhets-
undervisning, som bildades 1901 på initiativ av en folkskollärare, Johan Ahlén,
och som var en sammanslutning av nykterhetsförbund i landet. Detta förbund
är ett utomordentligt bra exempel på komplexiteten i IOGT:s förhållande till
statsmakten. Hilding Johansson berör denna problematik i det tidigare nämnda
verket Folkrörelserna och det demokratiska statsskicket i Sverige, där han skriver
följande om detta förbund, i vilket en mängd folkrörelsepersoner ingick: 

Förbundet är väsentligen ett folkrörelseorgan men på samma gång något av ett
statsorgan. Det är betecknande, att dess tjänstemän ingår i statens pensionsan-
stalt.233

IOGT behövde inte längre förändra världen, kampen för medlen hade varit
framgångsrik och nu skördade man segrar genom representation i viktiga sam-
hällsorgan. Det gick dock inte att nöja sig med dessa segrar, fortfarande återstod
kampen för målen. Man ville fortsätta vara en rörelse i ordets dubbla bemär-
kelse.234 Det grundläggande och viktigaste målet för IOGT var naturligtvis
nykterheten, och länge var det totalförbudet som hägrade. Det stora slaget kom
att stå 1922, då man folkomröstade om ett alkoholförbud. Resultatet blev ett
knappt nej och det säger sig självt att synen på den egna rollen i samtiden för
IOGT:s del måste sett olika ut före och efter denna omröstning. Däremot skall
man inte vara säker på att detta årtal är en ”magisk gräns”. Brytpunkter finner
man inte alltid där man tror att de skall finnas, och denna undersökning är
dessutom ett försök att se utvecklingen som en process med komplicerade in-
slag, mer än som en linje som bryts på olika ställen. Vid en läsning av protokol-
let 1923, året efter omröstningen, kommenterades förlusten av ordenstemplare
med att pressen försökt blåsa under förslappningen i arbetet efter folkomröst-
ningen, men att de inte lyckats med detta. Arbetet var nu tillbaka på i stort sett

231 Årsm. IOGT 1906, s. 162 samt årsm. IOGT 1912, s. 142f.
232 Årsm. IOGT 1924, rapport OT s. 212–214.
233 Holmquist, 1952, s. 226.
234 I Jansson, 1982 ges en schematisk framställning av en folkrörelses ”livslinje” i relation till
staten, där man pekar på det nödvändiga i att de ideologiska strävanden rörelsen bär ligger i
konflikt med staten. Uppnås consensus dör sammanslutningen. Jansson, 1982, Figur 1, s. 15.
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samma nivå som innan.235 De följande årens årsmöteshandlingar skiljer sig inte
mycket från de tidigare, och fortfarande fick IOGT:s verksamhet anslag från
kommuner och landsting. En förändring som tidigare uppmärksammats var att
man påtalade medlemmarnas, och då i synnerhet kvinnornas alltför ringa in-
tresse för politiska och kommunala val.236 Trots att arbetet fortsatte som tidigare
stod det klart att ett totalförbud inte var en gångbar väg att fortsätta på, och man
måste således förändra och bygga om en av organisationens hörnpelare. 

1928 lämnades som tidigare nämnts en motion in från vice ordenstemplare,
Henning Lind, om att anpassa IOGT till den nya tiden. Skulle organisationen
kunna behålla sin position som ”ledande kulturfaktor för de breda lagrens lyft-
ning” krävdes kraft och skicklighet. Nu levde man i en ny tid som inte hade
något gemensamt med den tid då rörelsen växte sig stark. 

Nyckeln till den nya tiden är anpassningen. Den rörelse som icke förstår detta går
sotdöden till mötes.237

Just denna motion fick inte så stor effekt, men två år senare lämnade Jalmar
Furuskog in en motion om revision av IOGT:s ritualer, arbetsformer och pro-
gram. Furuskog var mycket kritisk till de ritualer man tillämpade och hävdade
att de var skapade för länge sedan av människor med begränsad horisont och
trång historisk blick. Bland annat talade han om den ”löjeväckande magi” man
tillämpade i form av att tjänstemännen vid ett möte satt placerade utifrån en
väderstrecksmagi. 

Skulle vi rätta oss efter väderstrecksmagin vid byggandet av våra lokaler, så borde
vi väl också lägga våra sommarfester vid platser, där en älv rinner åt norr, så att
dess vatten har magisk kraft, och hålla dem på torsdagskvällar! Den ena magin är
inte orimligare än den andra.238

Det blev en stark och orolig reaktion på förslaget; alla var inte beredda att gå
framåt i samma raska takt som Furuskog, och OT försökte lugna ned diskussio-
nen. Ett programförslag kunde inte göras av en enda person, utan måste vara
ett resultat av ett samtal ”utan kompromisser”, man fick helt enkelt samtala tills
man förstod varandra.239 I stället lämnades ett förslag av verkställande rådet,
där IOGT:s programförklaring formulerades betydligt mildare, och det mål
man talade om där var fortfarande allmän helnykterhet.240 När man försökte
introducera detta programförslag till världsgodtemplarorden stötte man dock
på motstånd och verkställande rådet tillsatte en kommitté som 1941 lade fram
det betänkande jag tidigare refererat till, ”Godtemplarordens framtida arbete”.
I denna kommitté ingick bland annat Jalmar Furuskog. 

235 Årsm. IOGT 1923, rapport OT, s. 4. För en bild av medlemsutvecklingen inom IOGT, se
Lundkvist, 1977, Diagram 3, s. 69, där man får en bild av tiden 1880–1930.
236 Frånberg, 1983a.
237 Årsm. IOGT 1928, motioner, s. 128.
238 Årsm. IOGT 1930, förslag/motioner, s. 223f.
239 Årsm. IOGT 1932, protokoll 1931, ordenskonferens, s. 11.
240 Årsm. IOGT 1932, förslag, s. 118.
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19 år efter den förlorade omröstningen hade man nu kommit fram till en
ändring av själva nykterhetstanken: 

Det gamla älskade totalförbudet har för den nuvarande generationen förlorat sin
gloria. Det bestod inte erfarenhetens hårda prov. I stället har den moderna nykter-
hetspolitiken tagit form [...]241

Med detta förslag hade en av IOGT:s verkliga hörnstenar tagits bort. Det är
därför intressant att iaktta hur man agerade för att fortsätta motivera arbetet
inom organisationen och skapa nya ideologiska fundament. Man vände sig
därför mot framtiden och gemenskapen mellan människor. Begreppen ”Bro-
derskap” och ”Framåtskridande” var inte nya inom organisationen, men i be-
tänkandet gavs de nytt innehåll och fick en tyngd de inte tidigare ägt. 

Broderskapstanken gick inte ut på att alla föddes lika och att skillnaderna
uppstått på grund av sociala orättvisor. I stället var det så att alla föddes mycket
olika, men måste få samma möjligheter, människovärde och rättigheter som
medborgare. Detta skulle inta bara gälla individer utan också yrkesgrupper,
nationer och raser. Man ville inte fälla något omdöme om olika raser, men att
kommittén i högsta grad var färgad av tankar i tiden framgår av följande for-
mulering:

Det är möjligt att det förhåller sig med raserna på samma sätt som med indivi-
derna, att de är mycket olika utrustade i fråga om begåvning. Detta är ett område,
där vi än så länge vet ytterst lite. Bland fackmännen råder det mycket skiftande
meningar. Om vi tar en sådan ras som negrerna, så är det många som menar att
denna ras i de flesta avseenden är underlägsen den vita rasen, medan andra tror att
negerrasen under ändrade yttre förhållanden kan komma att utveckla en mycket stor
uthållighet. [Min kurs.] Därom vet vi föga, och det spelar för broderskapstanken
inte den ringaste roll.242

Det viktiga var, ville man hävda, varje människas inneboende behov av att bli
behandlad med samma värde som andra.243

Den andra ideologiska grundvalen, framåtskridandet, beskrevs som en aktiv
handling, att kämpa för en bättre värld. Det handlade om ett socialt och kultu-
rellt reformprogram med ”kravet på en mänsklig livsutveckling i riktning mot
en allt högre och ädlare kultur”. Välståndet skulle genomdrivas av politiska
partier, något som kunde ses som oförenligt med ordens politiska neutralitet,
men det handlade om att de sociala problemen måste lösas tillsammans med
alkoholfrågan och då kunde programmet bara genomföras via partierna.244

Med den nya ideologin kunde man fortsätta att vara en rörelse i tiden. Man
lade fram ett nytt programförslag som man hoppades skulle kunna samla stora

241 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 282. Det gällde dock att i det personliga livet fortfarande
leva absolutistiskt och vara ett föredöme. 
242 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 279.
243 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 280.
244 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 281–285.
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medlemsskaror. ”Men så mycket får kanske sägas redan nu, att det torde bli
mycket svårt att finna någon nutida folkrörelse, vars program har så stora vär-
den att ge.”245 I betänkandet ställde man också upp fem viktiga punkter för
föreningslivet:

1. En folklig förening skall bereda människorna tillfälle till sällskapsliv. Eremit-
livet är inget för en sund och normal människa.

2. Bedriva en målmedveten fostran via detta sällskapsliv.
3. Skapa en helnykter miljö. 
4. Driva propaganda för föreningens idéer.
5. Sammanhålla alla meningsfränder inom organisationens ram.246

I fråga om sällskapslivet var det viktigt att man skulle ses ofta och att miljön
skulle vara tilltalande. 

Ingenting är farligare än om människorna får det intrycket att livet i en godtemp-
larloge är trångt, instängt, sekteristiskt eller ytligt och flabbigt.247

I den femte och sista punkten betonades vikten av att inte förakta de passiva
medlemmarna, och man talade om tre typer av medlemmar. En inre kärna, en
grupp som kom på möten och bar upp verksamheten och slutligen en yttre
grupp som var passiv, men stöttade föreningen ekonomiskt.248

Betänkandet i sin helhet är omfattande och formuleringarna intressanta ur
det perspektiv som här undersöks, men när det gällde diskussionen om ”Fören-
ingslivets uppgifter” blev mottagandet inom organisationen tämligen stillsamt.
Programdeklarationen antogs dock vid årsmötet 1941, och i och med detta blir
också bilden klar av en organisation som försökt förändra sin roll i samtiden, i
takt med att världen omkring omvandlades. Detta kan kanske inte formuleras
bättre än kommittén gjorde: 

Revolutionismen har förvandlats till reformism. Detta betyder inte att nykter-
hetsrörelsen har blivit svagare, det betyder, att den har blivit klokare och att den
har gjort erfarenheter.249

Svenska kyrkan i rörelse?
Om IOGT brottades med att försöka hålla sig i rörelse också efter det att man
flyttat in i maktens korridorer, ställdes Svenska kyrkan inför en helt annan
problematik, och jag kopplar här åter tillbaka till Torkel Janssons modell av
social rörelse. En fråga som Jansson inte ställer, men som är högst väsentlig för
kyrkans del är hur ett mönster skall tecknas för en organisation som förlorar sin

245 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 289.
246 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 276f.
247 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 277.
248 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 277f.
249 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 316.
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makt och sitt politiska inflytande. Sätts organisationen i rörelse igen? Kommer
en ny fas som oppositionellt element, eller försöker man i tanken hålla fast vid
att man är ett statsbärande element och därmed vill undvika rörelse så långt det
är möjligt? 

Inte helt oväntat finns det inget enkelt svar på dessa frågor. Å ena sidan behöll
kyrkan sina band till staten genom hela undersökningsperioden, men å andra
sidan fanns det också linjer som pekade åt ett annat håll. Introduktionen av
begreppet folkkyrka är en sådan markering. Genom att försöka appellera till
folket i stället för staten markerade man också vikten av att vara förankrad i en
annan grund än maktens korridorer. Sven Kjöllerström skriver att begreppet
folkkyrka importerades från Danmark, där man i grundlagen 1849 talade om
”den danske Folkekirke”. Likaså talade man redan under 1800-talets senare
hälft förklenande om begreppet statskyrka.250 Ordbytet är ideologiskt intressant
och viktigt, även om det inte betydde att den konkreta relationen till staten
förändrades i så hög utsträckning.

Folkkyrkobegreppet ligger nära det som inledningsvis diskuterats i detta ka-
pitel, att församlingen ställdes i fokus på ett annat sätt än tidigare. Jag skall ge
några korta exempel på hur detta tog sig uttryck. En tidig kommentar finner
man hos Lars Landgren, biskop i Härnösand och en betydelsefull person, inte
minst för IOGT. 1883 skrev han att herrehatet fanns som en gammal känsla
hos den svenske bonden, och de präster som ”trivs på herrarnas punsch- och
toddygillen” fick finna sig i att klandras av allmogen, även om de inte själva
deltog i nöjena.251 Två kommentarer från Strängnäs visar förändringen hos en
och samma person. 1903 skrev biskop Ullman att församlingen måste fostras
till kyrkligt sinne och egen verksamhet. Sju år senare hade detta uppenbarligen
skett, då samme biskop hävdade att statskyrkomenigheten var död och att det
nu fanns en ny samling av inte minst ungdomar kring kyrkan.252 I Härnösand
handlade biskopens inledningsföredrag 1911 om ”Vår pastorala uppgift sär-
skildt såsom tjänare i en folkkyrka”.253 Tar man ett hopp fram i tiden kan man
från Göteborgs prästmöte läsa att begreppet folkkyrka växt fram ur den demo-
kratiska synen på kyrkan.254 I Härnösand 1939 ville slutligen biskopen att kyr-
kan inte skulle vara ett prästinstitut, utan en folkets egen kyrka.

Kopplar man samman dessa exempel med användandet av demokratibegrep-
pet får man också en bild av en kyrka som, om än med försiktiga steg, sökte nya
stigar än ”auktoritetens, ordningens och organisationens trygga väg”.255

250 Kjöllerström, 1961, s. 186. Aulén framhåller dock att inflytandet från den danska ”Folke-
kirke” varit tämligen ringa. Aulén, 1953, s. 82. Han påtalar också Viktor Rydbergs uttalande i en
artikelserie i Göteborgs Handelstidning från 1868, om folkkyrkan med den religiösa demokratins
grundsats i förgrunden. Ibid. 
251 Prästm. Härnösand 1883, s. 11. 
252 Prästm. Strängnäs 1903, biskopens inledningsföredrag, s. 33; Prästm. Strängnäs 1910, bisko-
pens inledningsföredrag, s. 27f.
253 Prästm. Härnösand 1911.
254 Prästm. Göteborg 1933, ”Vår kyrkas rättsliga ställning” Oscar Hippel, s. 8f.
255 Prästm. Karlstad 1881, Biskopens hälsningsord, s. 5.
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Förutom folkkyrkobegreppet, där betoningen gärna lades på ordets första
del, kunde man inom kyrkan tala om samfundet som en ”ny” gemenskapsform.
Det gjorde också Einar Billing när han 1937 skrev om behovet av detta sam-
fund, där man inte längre betonade ämbete och institution som i gamla hög-
kyrkliga former.256 Samfundsbegreppet var lika lite som IOGT:s broderskap
något nytt, men betoningen kom nu att ligga på att människor verkligen kom
samman och att alla fick plats inom denna gemenskap. Frågar man sig huruvida
kyrkan satte sig i rörelse eller försökte hålla sig i stillhet gentemot staten får
man, som redan noterats, inget slutgiltigt, enkelt svar, men det går att dra vissa
paralleller till IOGT:s sätt att tackla sina problem. Båda organisationerna be-
fann sig i undersökningsperiodens senare del inom maktsfären, men inga ga-
rantier kunde lämnas för att den situationen skulle vara för evigt, och för båda
parter gällde det att försöka behålla en vitalitet som kunde locka till sig männis-
kor. I en tid där det samhälleliga inflytandet gavs allt större utrymme var det
svårt att veta vilken den egna rollen skulle vara. Det enda man visste säkert var
att de gamla kläderna inte längre dög, vare sig för IOGT eller Svenska kyrkan.
Under de år jag undersökt kom de båda parterna att hamna i samma offentliga
sfär, om än inkomna genom helt olika dörrar och med olika intressen. Delta-
gandet i offentligheten handlade uppenbart inte bara om att få inflytande över
en statlig maktsfär. Minst lika viktigt hade det blivit att visa upp en samhällelig
folklighet.

Sammanfattning
I kapitlet har jag undersökt hur Svenska kyrkan och IOGT hanterade sin sam-
hälleliga förankring. Kapitlet innehåller tre empiriska huvuddelar, där jag i den
första undersöker hur organisationerna såg på sina medlemmar under perioden
och hur denna syn förändrades. I den andra delen har jag gett exempel på och
analyserat de nya verksamheter som växte fram inom de båda organisationerna,
och den tredje delen består av en diskussion om hur man förändrade synen på
den egna rollen som organisation. 

I fråga om medlemssynen har jag pekat på två utvecklingslinjer. För både
IOGT och Svenska kyrkan blev det allt viktigare med ett aktivt medlemskap,
som skulle visa på det levande och rörliga i organisationerna. Samtidigt månade
man i allt högre grad om kvaliteten på medlemmarna när man talade om för-
samlingskärnan inom kyrkan, och skötsamhetsidealet inom IOGT. Medlem-
marnas engagemang var viktigt, men det skulle vara av rätt sort.

När konkurrensen från andra organisationer ökade blev det både svårare och
viktigare att behålla de medlemmar man redan hade. Det gjorde också att man
anpassade organisationerna till de verksamheter och intressen som var och blev
populära i samtiden. Ungdomsverksamheten, idrotten och sången utgör ty-
piska exempel på detta. 

256 Prästm. Västerås 1937, biskopens föredrag, s. 51.
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Också när det gällde den egna organisationens roll skedde en förändring.
Här har jag främst uppmärksammat strävan efter att visa sin folklighet i olika
former. Genom att vara folkliga och rörliga kunde organisationerna visa sig
som värdiga representanter i det offentliga samtalet

Placerar man in dessa resultat i de tidigare förda resonemangen om offentlig-
hetsformer skulle jag vilja hävda att man här kan tala om en förfolkligad offent-
lighet. Att jag valt begreppet förfolkligad bottnar i att man just visar upp sin
folklighet. På så sätt är den för folket i högre grad än av detsamma. Trots detta
vill jag inte likna denna offentlighet vid den acklamativa form Habermas talar
om. När han diskuterar denna hävdar han att modellen för den borgerliga
offentligheten inte går att använda när offentligt och privat blandas samman,
eftersom det där inte längre finns utrymme för privatpersoner att förmedla
samhällets behov till staten. Han tar fasta på det passiviserade i den utveckling
han beskriver, där politiska partier har växt samman med den offentliga makten
och där publiken bara nyttjas för acklamationens skull.257 Jag vill däremot
hävda att här finns ett aktivt agerande. Deltagandet i offentligheten handlar
inte bara om möjligheten att kritisera den offentliga makten i statlig form.
Ifrågasättandet av makten kan ske också i andra former. Vad som är viktigt att
se är att en statlig aktör och en samhällelig agerar på samma sätt, båda med
syftet att visa sig som en del av det folkliga. Vill man dra det till sin spets kan
man säga att Svenska kyrkan, efter att ha förlorat mycket av sitt gamla infly-
tande, valde att dra sig ur den offentliga maktsfären, till förmån för den sam-
hälleliga sfär där man kunde visa sig som en levande rörelse. I den förfolkligade
offentligheten är den samhälleliga anknytningen väl så mycket värd som den
statliga och offentliga.

Det kommunikativa i begreppet folklig visar sig också genom den förfolkli-
gade offentlighetens funktion. Den representativa offentlighetens kommunika-
tiva del utgörs i hög grad av att visa upp makten och tydliggöra vilka som
befinner sig utanför respektive innanför maktsfären, medan den borgerliga of-
fentlighetens funktion består i medvetandegörandet av den egna förmågan och
rätten att delta i samtalet. Kommunikationen inom den egna gruppen blir
därför viktig – formerandet sker ju enligt modellen i privatsfären. Den förfolk-
ligade offentligheten innehåller ett bredare kommunikativt element, där för-
ändringen i den samhälleliga sfären blir helt avgörande. I det demokratiserade
samhället är det nödvändigt att bjuda in alla röster.

257 Habermas, 1988, s. 226f.
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KAPITEL 7

Samhällssyn och statsuppfattning

I inledningen talade jag om offentlighetens arena som den scen där denna
avhandling utspelar sig. Ett viktigt skäl till att studera just Svenska kyrkan och
IOGT var att dessa aktörer klev in på arenan från varsitt håll i spänningsfältet
stat–samhälle. Under den period som undersöks kom stat och samhälle att
alltmer gripa in i varandras sfärer och genom de empiriska undersökningarna
har jag kunnat visa de komplexa mönster de båda organisationerna rörde sig i
och hur de kom att agera i både statliga och samhälleliga sfärer. En väsentlig
fråga är därför hur de själva såg på begreppen stat och samhälle.

En bakgrundsteckning
Att detta arbete fokuserar offentlighetens omvandling utifrån ett svenskt per-
spektiv betyder inte att omvärlden och dess förändring under den aktuella peri-
oden inte spelar någon roll. Den demokratisering som blivit tydig i det under-
sökta källmaterialet, och som påverkade både IOGT och Svenska kyrkan var ju
en förändring som gällde hela Europa och begreppet medborgerlig offentlighet
fångar denna process på ett tydligt sätt. Också utifrån detta perspektiv är det
intressant att undersöka Svenska kyrkans och IOGT:s förhållningssätt till be-
greppen stat och samhälle.

Relationen mellan stat och kyrka har i och för sig tilldragit sig mycket upp-
märksamhet, men i denna forskning har man sällan ägnat sig åt frågan om hur
kyrkan såg på staten. Berndt Gustafssons studie Svenska kyrkan och kapitalis-
men under 1800-talet, ger dock en bild av den samhällssyn som kyrkan histo-
riskt burit med sig. Han har där följt prästeståndets debatter under 1840- och
50-tal och visar hur man, för att lösa de problem som uppstod i samtiden, lade
fram ett gammallutherdomens sociala program, byggt på hustavlans ideologi. I
denna gammallutherdom var idealet en harmoni mellan stat och individ, där
staten genom lagar satte gränser för individen men i övrigt inte var ingripande.
Kyrkans inställning till liberalism och kapitalism bottnade i en syn på samhället
som patriarkalt, och det personliga husbondeansvaret var i prästernas ögon lätt
att översätta till nya förhållanden med arbetsgivare och anställd. Intressant för



159

min undersökning är Gustafssons tes om att detta synsätt dröjde sig kvar även
när samhället förändrades, vilket påverkade bedömningen av socialismen ända
in i 1890-talet. En förändring skedde dock i synen på staten där man påverka-
des av socialismen, och man började tala om en vårdande stat i stället för den
tidigare enbart legislativa, polisiära och restriktiva.1

Även Arne Palmqvist har kommenterat kyrkans statsteori helt kort i De ak-
tuella kyrkobegreppen i Sverige. Han fann det svårt att upptäcka någon medve-
ten teoribildning kring detta begrepp men ville ändå hävda att grundsynen hos
alla samfunden är positiv och hämtad från den lutherska läran. Han ansåg att
det gamla liberala statsbegreppet från 1800-talet fortfarande dröjde sig kvar
när han gjorde sin undersökning 1964.2 Med föreliggande undersökning finns
det möjlighet att undersöka huruvida detta liberala statsbegrepp också går att
finna i den tid jag undersöker. Från samma år, men betydligt mer personligt
hållen, är Carl Arvid Hesslers genomgång av relationerna mellan kyrkan och
staten, där han ger värdefulla perspektiv på frågan. I Statskyrkodebatten kritise-
rade han bland annat Svenska kyrkan, och då inte minst folkkyrkomännen, för
att vara beredda att till ett högt pris köpa en kvarstående plats i den statliga
värmestugan.3

Inte heller för IOGT:s del är det helt lätt att finna undersökningar om orga-
nisationens samhälls- och statsuppfattning. En genomgång av IOGT:s relation
till staten görs dock av Sven Lundkvist i Politik, nykterhet och reformer, där han
diskuterar hanteringen av nykterhetsfrågan och de politiska ställningstaganden
frågan ledde fram till inom de olika massorganisationerna. Istället för att enga-
gera sig i ett nykterhetspolitiskt parti valde man att arbeta genom de befintliga
partierna, och då främst socialdemokraterna, men även i det liberala lägret.4 En
stor andel av ledamotsplatserna i såväl landsting, kommuner som riksdag tillföll
nykterhetsorganisationerna. För IOGT:s del hör detta samman med den effek-
tiva valapparat man byggde upp, med möjlighet att personligen påverka de
röstberättigade. Intressant för nykterhetsrörelsen är också konstaterandet att
när medlemsantalet kraftigt sjönk efter 1910, vissa av medlemmarna flyttade
över till de politiska partierna. Att enbart driva nykterhetsfrågan på sitt pro-
gram blev för begränsande när det fanns så många frågor som ropade på en
lösning. Genom sitt engagemang i de olika rörelserna fick man en skolning i
demokratins processer, något man tog med sig in i partipolitiken, där flera av
de ledande namnen kom att verka.5

Denna undersökning kan delas upp i mindre frågeställningar, varav de vikti-
gaste presenteras här. När det gäller staten är det av intresse att undersöka hur
de båda organisationerna såg på statens allmänna roll, dess position i en sam-

1 Gustafsson, 1977, särskilt s. 1–4, 21 och 78.
2 Palmqvist, 1964, s. 233.
3 Hessler, 1964, s. 367.
4 Ett nykterhetspolitiskt parti bildades visserligen 1890, men blev inte framgångsrikt.
5 Att vara nykterhetsman i riksdagen betydde därför inte att man röstade lika som övriga nykter-
hetsvänner i riksdagen.
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hällshelhet och statens förhållande till befolkningen. I konkreta ordalag handlar
det om vad staten behövdes till i en samhällshelhet som såg ut som den gjorde
1880–1945, hur auktoritär statsuppfattningen var och huruvida man betrak-
tade staten som över-, sido- eller underordnad samhället och dess medborgare.6

Till detta skall läggas frågor om vilket statsbegrepp Svenska kyrkan och IOGT
rörde sig med. Uppfattade man staten som maktutövande i sig, som ett område
över vilket maktutövande sker, som de institutioner där maktutövande sker eller
som de individer vilka utövar makt? Genom svaret på dessa frågor får man
också en uppfattning om huruvida staten uppfattades som medspelare eller
som motståndare, och hur detta kunde tänkas skifta över tid.

När det gäller samhället behandlar frågeställningarna främst huruvida man
diskuterade en kollektivistisk eller individualistisk samhällssyn, om helheten
och det allmänna gick före delarna och det enskilda eller tvärtom, och hur
allmänintresset förhöll sig till enskilda människor.7

Förutom grundmaterialet, det vill säga prästmöteshandlingarna, har jag här
också studerat ett tiotal småskrifter som kom ut under den aktuella perioden,
och som behandlar temat kyrka och stat. Det är till största delen etablerade
kyrkomän som författat skrifterna, som Gottfrid Billing, J. A. Eklund och
Manfred Björkquist, och den första kom ut 1907, medan den sista skrevs
1935.8 Eftersom jag vill följa en eventuell utveckling och förändring av begrep-
pen stat och samhälle, faller det sig naturligt att göra en kronologisk genom-
gång. Inom dessa begrepp finns dock flera olika teman vilka vinner på att hållas
ihop, varför den kronologiska linjen inte kommer att följas slaviskt.

Svenska kyrkans syn på stat och samhälle
Statens roll
Vid prästmötet 1885 i Kalmar höll J. P. Horn en oration om statskyrkans
berättigande. Redan då fanns en diskussion om skilsmässa mellan stat och

6 Dessa frågor hämtar inspiration från Melkerssons avhandling om elitens statsuppfattning i
Sverige, från stormaktstid till 1800-talet. Melkersson, 1997, s. 26.
7 Också här hämtas till en del inspiration från Melkersson. För en helhetsbild av dennes fråge-
ställningar, se Melkersson, 1997, s. 25f. Diskussionen om allmänt och enskilt kan jämföras med
Kilander, 1991a. 
8 De skrifter jag studerat är biskop Gottfrid Billings ”Om kyrka och stat” (1908); Per Söderlinds
avhandling vid prästmötet i Härnösand 1911 ”Vår kyrka och hennes uppgifter såsom folkkyrka”;
ett föredrag av Ernst Rodhe från 1911: ”Kyrkligt nutidsläge”; J. Sjöholms prästmötesavhandling
för Linköpings stifts prästmöte 1912: ”Kyrka och folk. Fyra kapitel om den utvidgade försam-
lingen”; ”Individualism och kollektivism” av biskop J. A. Eklund (1913); ”Statsreligion och stats-
kyrka” av Harald Hjärne (1913); ”Sveriges kyrka i nutid” av John Melander (1913); Oscar Ben-
sows ”Kyrka och stat i deras förhållande till hvarandra”, framlagd vid Uppsala stifts prästmöte
1915; Karl Axel Fredéns prästmötesavhandling vid Karlstad stifts prästmöte 1917: ”Nationalkyr-
kan ur religions- och folkpsykologisk synpunkt”; Richard Markgrens avhandling vid prästmötet i
Luleå 1921: ”Kyrkan och staten”; ”Den svenska folkkyrkan” av Biskop Einar Billing (1930 och
1942); Per Pehrssons föredrag vid Allmänna Svenska Prästföreningens årsmöte 1932: ”Kyrka och
stat” samt en kort skrift av Manfred Björkquist: Kristendom och stat (1935).
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kyrka. Han ville där visa på det positiva i banden till staten. Begreppet stats-
kyrka var med hans definition en kyrka som hos ett folk och i dess statsförfatt-
ning blivit upptagen och erkänd som den förnämsta faktorn i förverkligandet
av statens mål. Vilket var då detta mål? Jo, att utveckla humanitetens ideal
under nationalitetens form.9 Det är här fråga om en stat formad som en per-
sonlighet. Idén är hämtad från lundateologerna vilka började sprida sin lära om
kyrkans natur kring mitten av 1800-talet.10 I den riktningen talade också Horn
när han beskrev de båda ”samfunden” som ”barn av samme fader […], de höra
så nära tillsammans som själ och kropp”.11 Det kan dock finnas skäl att fundera
över om inte religionen åtminstone var ett äldre syskon när Horn skrev: 

Statens existens beror ytterst på religionen. Religionen är det, som förpligtar men-
niskans samvete till fri och uppoffrande lydnad för statens lagar och ordningar.12

Samma år talade också Anton Niklas Sundberg, ärkebiskop i Uppsala, och en
av de ledande Lundateologerna, i sitt hälsningstal vid Uppsala prästmöte om
huruvida det var önskvärt att banden mellan stat och kyrka i Sverige upplöstes.
Svaret var förstås nej, och den stat Sundberg talade om var den gamla liberala, i
vilken den statsförfattning som rått ”genom århundradena varit den borgerliga
frihetens skydd”.13 Liksom Horn betonade Sundberg statens sedliga uppgifter
och hävdade att den måste ha kristendomen som grund för sin rättsliga aukto-
ritet.14 Till denna syn sällade sig också Gottfrid Billing när han i sitt föredrag
om kyrka och stat skrev: 

Staten må vara en polis- eller rätts- eller kulturinstitution, visst är, att den ej kan
fylla sin uppgift utan genom hjälp af religiöst-sedliga sinnelag.15

I de tidiga prästmöteshandlingarna kan man också skymta en uttalad samhälls-
syn i några fall. 1879 skrev Strängnäsbiskopen Annerstedt om hur tiden var
fylld av ensidig subjektivism som bara erkände individens rätt och de fria fören-
ingarna, medan man underskattade ”samhällets objektiva betydelse”.16 Vad
denna objektiva betydelse egentligen bestod i klargjordes dock inte. Biskopen i
Karlstad, C. H. Rundgren, var inne på samma linje angående det individualis-
tiska i samhället, när han klagade över att den enskilde och den enskilda friheten
sattes för högt.17 Flera år tidigare hade han uppmärksammat de nya strömning-

9 Prästm. Kalmar 1885, Oration av J. P. Horn, s. 6f.
10 Om Lundateologin, se t.ex. Hessler, 1964, s. 11f. Denna statssyn påminner om den idé om
staten Joseph R Strayer tar upp i On the medieval origins of the modern state (1970), när han
skriver att staten först och främst existerar i människans tankar, att den inte går att bevisa kon-
kret. På så sätt görs staten till ett upphöjt väsen, inte helt olikt Gud. Se Strayer, 1970, s. 5.
11 Prästm. Kalmar 1885, Oration av J. P. Horn, s. 10.
12 Prästm. Kalmar 1885, Oration av J. P. Horn, s. 9.
13 Prästm. Uppsala 1885, Biskopens hälsningstal, s. 15.
14 Prästm. Uppsala 1885, s. 3. 
15 Billing, 1908, s. 17.
16 Prästm. Strängnäs 1879, Biskopens hälsningstal, s. 12.
17 Prästm. Karlstad 1887, Biskopens hälsningstal, s. 8.
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arna och varnat för hur andra krafter motarbetade ordningens trygga väg.18 Inte
oväntat hyllade man ett samhälle där individen underordnade sig det kollektiva,
men man hade också klart för sig att samhället var på väg att ändras. 

En annorlunda vinkling av synen på samhället och staten stod J. A. Eklund
för i ett föredrag om individualism och kollektivism. För ovanlighetens skull
gick en biskop till stor del utanför den religiösa ramen och diskuterade stats-
och samhällsbegreppet i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv. Utifrån He-
gels begrepp tes, antites och syntes, ville Eklund visa hur det moderna samhäl-
let gått från en extrem individualism, stödd av Adam Smiths idéer om statens
och samhällets funktioner, till en kollektivism som i sin yttersta form (kommu-
nismen) var lika extrem. Förhoppningen var att man nu skulle kunna arbeta sig
fram till en syntes där man insåg att det kollektiva intresset behövde en ledande
hand av privatintresset. Han avslutade det hela med att dels framhålla familjen
som den viktigaste ekonomiska enheten (föll denna samman, skulle också följa
sönderfall i samhället), dels poängtera att det fanns dubbla strömmar av kollek-
tivism och individualism i dagens samhälle. Individen hade fått större rätt och
större förmåga att sörja för sin sak. Kulturen hade samtidigt gett staten ökade
resurser att främja allas väl. Eklund liknade detta vid den kristna tanken som
sätter individen, den enskilda själen högre än något annat, men som samtidigt
bär en djupare samfundstanke än någon annan lära.19 Det som gör Eklunds
föredrag intressant är att det politiska budskapet är tämligen klart uttalat, något
man i allmänhet drog sig för vid andra tillfällen än om det gällde riksdagsdebat-
ter. Här stod det och vägde mellan individens rätt gentemot kollektivets i sam-
hället.

Om staten i de tidigare uttalandena var personlig men abstrakt, var det de
styrande individerna som utgjorde staten i biskop U. Ullmans föredrag 1903,
med rubriken ”Kyrklig församlingsvård i ljuset af nuvarande tidsläge”. Han
kritiserade där regeringen som inte lyssnat på kyrkomötet och hävdade att det
statliga tvånget måste ändras, även om det inte skulle ske med kyrkans frigö-
rande från staten. Det var i Ullmans ögon också negativt att prästerna var
bundna av att vara statliga tjänstemän när man levde i en tid av upplösning.20

Man kan här se en tolkning av staten som liknar Rolf Torstendahls, med intres-
segemenskaper som verkar genom staten, en intressegemenskap Ullman såg som
hotfull, när han varnade för socialdemokratins framryckande trupper.21 Kriti-
ken mot det tunga administrativa arbetet finns i flera av exemplen, liksom
varningar för en stat som är på väg att tränga in i kyrkans inre sfär. Om detta
skrev till exempel biskop Ernst Lönegren i sitt hälsningstal inför Härnösands
stifts prästmöte 1911.22 Likaså varnade J. Sjöholm i sin prästmötesavhandling
1912 för att staten skulle pålägga prästerna mer expeditionsarbete: 

18 Prästm. Karlstad 1881, Biskopens hälsningsord, s. 5.
19 Eklund 1908. Se särskilt s. 4f samt 15–21.
20 Prästm. Strängnäs 1903, s. 19, 33 samt 43.
21 Se t.ex. Torstendahl, 1986, s. 510. Prästm. Strängnäs 1903, s. 16.
22 Prästm. Härnösand 1911, Biskopens inledningsföredrag, s. 15f.
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Behöfver staten för sina ändamål att utvidga arbetet med allehanda upplysningars
aflämnande, så må utvidgningen icke såsom en ny börda läggas på prästerska-
pet.23

I dessa fall var staten mer motståndare än medspelare, en arbetsgivare som
krävde för mycket.

Ett annat, lite annorlunda perspektiv lämnades av Edvard Rodhe i ”Kyrkligt
nutidsläge”, där han framhöll skillnaden mellan kyrka och stat och framställde
1862 års kommunalförordningar som positiva, eftersom det då:

blef ett slut på den på kyrka och prästerskap ofördelaktigt återverkande samman-
blandningen af kyrkliga och borgerliga ärenden, som dittills ägt rum, i det alla
församlingens angelägenheter afgjorts på sockenstämman, där pastor var själf-
skrifven ordförande.24

Hur den ofördelaktiga återverkningen egentligen såg ut utvecklade inte Rodhe,
men han var mån om att skydda den religiösa sfärens egenart. Den samhällssyn
Rodhe senare i texten gav uttryck för var en ”samhällsapparat” som med tiden
blivit alltmer komplicerad och därför svårstyrd och ömtålig.25 Rodhes tolk-
ningar framstår i mina ögon som tämligen sekulariserade och moderna, jämfört
med andra skrifter från samma tid.26 Det ”normala” i det ovan givna exemplet
om sammanblandningen av kyrkliga och borgerliga ärenden var snarare att
framställa kyrkan som stark och självbestämmande.

Så gjorde exempelvis Per Söderlind i sin prästmötesavhandling 1911. Där
exemplifierades folkkyrkans självständighet genom sockenstämman, och han
gav prov på sina argument för att använda begreppet folkkyrka. Åter var det
den sig alltmer utbredande staten som kritiserades, och Söderlind skrev att
eftersom statsbegreppet blivit alltmer självförhärligande hade kyrkan bytt namn
till folkkyrka.27 Diskussionen om just användandet av begreppen stats- och
folkkyrka ger en bra bild av det gränsland dessa kyrkomän rörde sig i och

23 Sjöholm 1912, s. 192f (citatet s. 193). Exempel på motvilja mot det administrativa arbetet för
statens räkning finner man i flera prästmöteshandlingar. Anton Niklas Sundberg påtalade det
tunga arbetet 1885, men då i form av plikt mot konungen, en tydlig personifiering av statsmak-
ten. Prästm. Uppsala 1885, s. 7. Vid prästmötet i Visby skrev Sigge Jacobsson om statens alltmer
långtgående krav på prästerskapets administrativa arbete och till Västerås prästmöte 1919 inläm-
nades en motion om att prästerskapet skulle befrias från administrativa uppgifter för att i stället
kunna ägna sig åt ”riktigt” arbete, en motion som dock lämnades utan beaktande. Prästm. Visby
1913, ”Statskyrka eller frikyrka?” s. 51; Prästm. Västerås 1919, prästmötesberedningens proto-
koll, s. 26f. Likaså beklagade sig Linköpings biskop 1920 över hur mycket arbete som lades på
prästerna från statens sida utan ersättning. Prästm. Linköping 1920, biskopens hälsningstal, s. 7.
Som i många andra fall fanns det dock avvikande åsikter och biskop Gottfrid Billing talade 1892
om glädjen i att kunna vara till tjänst för staten, men även här fanns ett förbehåll, eftersom det
inte fick ske på bekostnad av den mest centrala uppgiften. Prästm. Västerås 1892, biskopens
inledningsföredrag s. 37. Man kan notera att det sista exemplet är av ganska tidigt datum.
24 Rodhe, 1912, s. 25.
25 Rodhe, 1912, s. 50.
26 Sekulariserad använder jag här på samma sätt som Hanne Sanders, dvs. med betoningen på en
åtskillnad mellan det religiösa och det världsliga, i stället för ”avkristnad”. Se Sanders, 1995.
27 Söderlind, 1911, s. 62 och 94.
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argumenten för att använda begreppet folkkyrka hellre än statskyrka bottnade
ofta i ett behov att visa sig självständig gentemot staten. Söderlind hävdade just
att begreppet statskyrka var felvisande eftersom det betonade statens inflytande
för starkt. ”Genom en intensiv agitation har ordet statskyrka blifvit ett af de
mest impopulära i hela svenska språket.”28 En variant på detta tema ges i en
annan prästmötesavhandling, där J. Sjöholm hävdade att grundrelationen var
den mellan folk och kyrka, inte mellan stat och kyrka, och att det därför var
riktigare att använda begreppet folkkyrka.29 Trots detta skrev han lite senare att
Svenska kyrkan haft ett mycket starkt statskyrkligt drag, men denna kluvenhet
försökte han komma undan genom att hävda att det berott på kyrkans vilja att
ha ett innerligt samarbete, inte en tvingande stat.30

I båda dessa skrifter får man också en mer uttalad tolkning av statsbegreppet.
Söderlind ville inte att staten skulle ses som en demon man måste ta avstånd
från. Den beskattning staten genomförde fanns i varje samhälle, borgerligt som
kyrkligt, och motsatsen skulle vara anarki. Här var staten således en institution
av byråkratisk karaktär. J. Sjöholm karaktäriserade den moderna staten som
inte bara en upprätthållare av ordning utan också som en positivt ingripande
kulturstat, men han definierade den också som det rättsligt organiserade folket,
vilket i hans ögon gjorde det möjligt att se staten som en organisk bildning. De
båda definitionerna motsade delvis varandra. Ett teoretiskt, abstrakt statsbe-
grepp ställdes mot en förkroppsligad stat.31

Betydligt klarare i sina definitioner var då historikern Harald Hjärne i sin
skrift Statsreligion och statskyrka. Att hans namn finns med i denna genomgång
förvånar kanske, men jag har här utgått från Hjärnes starka kyrkliga engage-
mang, och det ger också möjlighet att jämföra hans diskussion med de övrigas.
Uppenbart spelade yrkesrollen som historiker in i sättet att resonera, och vin-
keln blev en annan. Hjärne hävdade i sin skrift att tron på det mänskliga sam-
hällets utveckling, i synnerhet rättssamhällets och statens bestånd, inte kunde
skiljas från tron på en världsordning som legitimerade rättens krav som ovill-
korligen förpliktande. De män som utgjorde statsmakten måste också själva tro
på detta system. Ju mer ingripande statens verksamhet blev, desto mer utveck-
lades detta sammanhang till ett trossystem som antingen visade sig överens-
stämma med de religiösa samfunden eller så allt tydligare brista i överensstäm-
melse med dessa. En sådan alltmer ingripande stat tvingade därför de religiösa
samfunden att ta ställning till denna. Hjärne avslutade med att säga att stats-
kyrkans viktigaste uppgift var att motverka statsmaktens utvidgning, eftersom
denna utvidgning innebar faror för både folkets frihet och dess välfärd.32 Med

28 Söderlind, 1911, s. 99.
29 Sjöholm, 1912, s. 9. Ytterligare exempel på hur begreppet statskyrka undveks ges i Lunds stifts
prästmöteshandlingar 1919, då biskop Gottfrid Billing i sitt inledningsföredrag ”Vår svenska
folkkyrka” hävdade att ordet statskyrka hade en dålig klang eftersom det gav en bild av att kyrkan
bara är en statlig institution. Prästm. Lund 1919, biskopens inledningsföredrag, s. 10f.
30 Sjöholm, 1912, s. 122.
31 Sjöholm, 1912, s. 118–120.
32 Hjärne, 1913, se särskilt s. 7–10 samt 15.
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detta talade han klarspråk på ett sätt som inte motsvaras av någon annan i
källmaterialet. Den stat Hjärne talade om var en intervenerande makt, på väg
att smälta samman med samhället i sin helhet och innehållande individer som
”förvärldsligades” i allt högre grad.33

Ett av de mest intressanta prästmötesprotokollen är från Visby stift 1913.
Hela mötet präglades av en diskussion om statskyrka respektive frikyrka, och
där finns bland annat en diskussion mellan mötets deltagare återgiven. Där
klargörs i en enda kort kommentar den stora skillnaden mellan två läger, för
medan prästerskapet diskuterade statskyrkans vara eller inte vara utifrån ett
teologiskt perspektiv, slog en lektor Hjelm fast att frågan om statskyrka eller
frikyrka inte hade med bibeln att göra utan var en rent organisatorisk fråga.34 I
protokollet finns även en betraktelse av det kyrkopolitiska läget i landet just då,
skriven av kyrkoherde C. Kihlén, där han hävdade att kyrkan organiserades
efter två idéer, frikyrko- respektive statskyrkoidén. Den första försökte göra
kyrkan till en privat sammanslutning, där allt fler uppgifter lyftes bort från
prästerna som statliga tjänstemän, varvid borgerliga konkurrenter trädde in i
deras ställe. Som exempel på detta nämnde han skolan. Den andra, statskyrko-
idén, låg socialdemokraterna varmt om hjärtat men de ville inte ha en stark
kyrka inom staten utan det handlade om att skapa en stat som var suverän även
i religiösa frågor. Kihlén själv såg det som viktigt att skilja stat och kyrka åt, de
var olika samfund. Med staten menade Kihlén det världsliga samhället.35 I
detta fall hade staten blivit en klar motståndare, innehållande individer med
politiska ambitioner som inte gick ihop med kyrkans uppgift. I dessa banor
diskuterade också Oscar Bensow när han skrev om kyrkans och statens förhål-
lande till varandra. Inledningsvis förklarade han att det inte var fråga om att
diskutera statens idé, utan han ville tala om kyrkans förhållande till den empi-
riskt givna staten. Efter detta målade han upp riskerna med en regering som

33 Med detta klarspråk är det inte heller märkligt att Hjärne skriver om svårigheten att skilja
religion och politik, något som de flesta andra i källmaterialet försöker dölja. Hjärne, 1913, s. 9.
Den sig utbredande staten kommenteras också av Nathan Söderblom i Religionen och staten
(1918). Han såg en framväxande, solidarisk och alltmer ingripande stat, en kulturstat han fruk-
tade skulle kunna få människor att göra det bekvämt för sig på en ”jord utan himmel”. En
motvikt mot detta skulle då vara religionen. Hämtat från Hessler, 1964, s. 194.
34 Prästm. Visby 1913, diskussion, s. 47.
35 Prästm. Visby 1913, ”En blick på det kyrkopolitiska läget i landet just nu”, s. 205 samt 217–
222. Kihléns oro för den socialdemokratiska linjen bottnar i den debatt som börjat ta fart under
tidigt 1900-tal, där delar av socialdemokraterna börjat ifrågasätta det socialdemokratiska pro-
grammets omedelbara avskaffande av statskyrkan. Det skulle kunna finnas en vinst med att
behålla kontrollen över det största samfundet ännu en tid när man själv kommit till makten.
Denna linje kan sägas ha kulminerat med Arthur Engbergs plan från 1919 att förvandla statskyr-
kan till ett statligt verk som andra – det så ofta nämnda ”Kungl. Salighetsverket”– med uppgift
att modernisera den religiösa kulturen. Hessler, 1964, s. 170–173 samt 188–192. Här skall
tilläggas att biskop Anton Niklas Sundberg långt före denna diskussion blev aktuell, skrev om de
planer Axel Oxenstierna hade på att införa ett rikskollegium för kyrklig del. Detta skulle kunna
innebära att kyrkan likställdes med krigsväsendet, justitieverket etc., vilket naturligtvis mötte
starka protester från kyrkligt håll. Engbergs idéer var sålunda inte nya när de kom. Prästm.
Uppsala 1885, Biskopens hälsningstal, s. 6. Karl Thelander skrev också i prästmöteshandlingarna
för Visby stift 1913 att kyrkans herre är Jesus och inte kan ses som en statsinstitution som
Postverket. Prästm. Visby 1913, inledningsföredrag, s. 30f.
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ställde kyrkan helt under statlig makt. Med andra ord var det regering och
riksdag han likställde med staten, och han ville få en garanti för ett kyrkligt
självstyre när det gällde inre angelägenheter.36

Ungefär halvvägs genom perioden kan man konstatera att sättet att förhålla
sig till statsbegreppet ändrats, och jag kommer avslutningsvis att diskutera denna
förändring, men i korthet kan man sägas ha gått från att tala om en abstrakt till
en alltmer konkret stat. Vad finner man då för uttalanden om samhället som
begrepp vid denna tid? Ju längre fram i tiden man kommer, desto färre konkreta
uttalanden hittar man om samhällsbegreppet. Karl Axel Fredén talade dock i sin
prästmötesavhandling Nationalkyrkan ur religions- och folkpsykologisk synpunkt
(1917) om samhällsbyggnaden som det stora hemmet, med betoning på lagen.
Han var kritisk mot vad han såg som en förytligad samhällsåskådning i samtiden
och gav bland annat Statistiska centralbyråns årsböcker kritik för att visa världen
och samhället för ytligt och enkelt.37 I stället ville Fredén lägga tonvikten på
samhörigheten mellan människorna och talade om folksjälen. 

I och med detta blir också det nationella draget i folkkyrkotanken tydligt.
Denna tanke löper som en röd tråd genom många av de texter jag gått igenom
och det är därför viktigt att kommentera tankegången. Låt mig då först säga att
det inte kan bli fråga om en uttömmande redogörelse och analys av folkkyrkan
som nationalkyrka.38 Med det perspektiv jag valt är det mest intressant att ta
fasta på den territoriella aspekten av begreppet, för genom att tala om nationen
satte man också geografiska gränser för både stats- och samhällsbegreppet.
Ingen gjorde detta tydligare än Einar Billing, som i sin uppsats ”Lokalförsam-
lingen – en Guds församling” (1926) slog fast att Gud hade skapat de geogra-
fiska gränserna och att kyrkan bara hade att acceptera att arbeta inom dessa.
Detta är onekligen en intressant tolkning av territoriell gränsdragning. Med
detta perspektiv tillfördes också statsbegreppet ett mycket konkret innehåll,
något som inte hindrar att man kan fortsätta att tala om staten i mer abstrakta,
teoretiska ordalag. Einar Billing gjorde också detta i sitt föredrag ”Kyrka och
stat i vårt land i detta nu” (1937) när han definierade staten som det rättsbil-
dande samfundet. Som sådant var det också den viktigaste faktorn när det
gällde sedens utveckling. I Billings ögon var det förstås mycket viktigt att denna
sed var densamma som kyrkan förkunnade, varför en skilsmässa mellan stat och
kyrka inte var önskvärd.39

36 Bensow, 1915, s. 1, 27f samt 38.
37 Fredén, 1917, s. 81f. Att statistik långt ifrån är ett förytligat sätt att tolka samhället på visar
Henrik Höjer i sin avhandling Svenska siffror. Nationell integration och identifikation genom statis-
tik c:a 1800–1870. Höjer, 2001.
38 För en sådan betydligt mer uttömmande diskussion hänvisas till Kjell Blückerts och Sven
Thidevalls avhandlingar, samt Urban Claessons pågående avhandlingsarbete. Blückert, 2000;
Thidevall, 2000; Claesson 2004.
39 Billing, 1963, s. 149f. Likaså finner man hos nyss nämnde Fredén en definition av staten som
folkuppfostrare och därför med nödvändighet moralens och sedlighetens vårdare. I samma ande-
tag klargjorde han att moralen hade sin rot i religionen. Fredén benämnde också staten med
”honom” och frågade sig om det fanns personliga drag hos staten eller om ”han” bara var ett stort
maskineri som skulle hålla ordning och reda i yttre angelägenheter. Fredén, 1917, s. 106–109.
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Med detta resonemang kan man tyckas vara tillbaka på ruta ett, där den
lutherska synen på kyrka och stat som en oupplöslig enhet gör sig gällande,
men att en förändring skett blir tydlig när man läser Manfred Björkquists Kris-
tendom och stat (1935). Hans resonemang rörde inte längre bara en svensk
folkkyrka, men med det världsläge som rådde blev behovet av ett internatio-
nellt perspektiv tydligt, och det visar i sin tur på en förändring av de statliga
och samhälleliga sfärerna.40 Det var framför allt Tysklands utveckling Björk-
quist oroade sig för. I en totalitär stat vilade också en livsåskådning som kunde
konkurrera med den kristna tron, inte minst som statsmakten numer hade
tillgång till maktresurser och propagandamedel på ett helt annat sätt än tidi-
gare. Björkquist nämner här skolor, uppfostringsanstalter, radio, teater, film,
lagar och exercis.41 En statsmakt som på detta sätt kunde forma en människa
var farlig, till och med demonisk, och som en bidragande orsak till framväxten
av denna skrämmande statsmakt nämnde Björkquist ”tidens allmänna drag-
ning till en ofta oklart fattad kollektivism jämte personlighetslivets försvag-
ning”.42 Ställningstagandet mot staten var tydligt, liksom individens värde gen-
temot kollektivet.

Med detta sista exempel har det blivit dags att försöka sammanfatta svaren på
de frågor jag ställt om samhälls- och statsuppfattning inom Svenska kyrkan.
Med viss generalisering kan man säga att statsbegreppet och diskussionen om
staten under de år som undersökts gick från en abstrakt, teoretiserad nivå till att
i allt högre grad gälla den konkret maktutövande staten och inte minst de
individer som utövade denna makt. Med tanke på den förändring staten ge-
nomgick är detta en naturlig utveckling och man kan konstatera att Harald
Hjärne hade alldeles rätt när han hävdade att en statsmakt som breder ut sig allt
mer också tvingar de religiösa samfunden till ett ställningstagande för eller
emot denna statsmakt. Här visade sig kyrkans ambivalens allra tydligast, för
medan man ofta talade om behovet av att behålla banden mellan stat och kyrka
ville man samtidigt hävda sin självständighet gentemot en alltmer intervene-
rande statsmakt, och när man framförde kritik mot de tunga administrativa
plikterna var man samtidigt kritisk mot att det borgerliga samhällets tjänste-
män i allt högre grad tog över de uppgifter man såg som naturliga delar av
prästerskapet. (Det kunde till exempel gälla skolan.) Staten var således både
mot- och medspelare och även om det konkreta resultatet blev att man kvar-
stod som en del av staten, kan man också se att kritiken av staten förändrades
och skärptes. Bytet av termen statskyrka till folkkyrka är ett sådant tydligt ex-
empel. Det fanns ytterligare en aspekt av statsbegreppet vilket rörde dess geo-
grafiska utbredning, och det kom att bli viktigt för folkkyrkoideologin och
ungkyrkorörelsen, där man talade om ”Sveriges folk, ett Guds folk”.43

40 Till detta kommer säkerligen också ett starkt inflytande från ärkebiskop Nathan Söderbloms
ekumeniska arbete och internationella engagemang.
41 Björkquist & Runestam, 1935, s. 28f.
42 Björkquist & Runestam, 1935, s. 30. 
43 Se t.ex. Aulén, 1953, s. 88.
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Positionering av stat och samhälle
Var placerade man staten i förhållande till samhället och dess medborgare? När
man talade om staten som lagstiftande institution och ”folkuppfostrare” var
den av naturliga skäl överordnad samhället, men med det skiftande sätt på
vilket man använde statsbegreppet, kom staten att inta olika positioner. 

Det går förstås inte att förbise det faktum att kyrkans problematik i första
hand gällde huruvida staten försökte lägga religionen under sig, men i denna
fråga låg också ett ställningstagande i fråga om individ och kollektiv. Här vill
jag återkomma till J. A. Eklunds text om individualism och kollektivism, där
han drog fram kristendomen som en bild av individens oersättliga värde paral-
lellt med en djup kollektivism. När staten beskrevs som de individer eller in-
tressegrupper som utövade makt stod det också klart att detta i allmänhet ut-
gjorde ett hot mot det samhälle man levde i. Harald Hjärne uttryckte det i
klartext, men det går att läsa mellan raderna även i andra exempel. Också den
alltmer intervenerande staten utgjorde ett problem. En stat som fungerade som
maktutövande i sig, pekade på en hotfull utveckling. I sådana fall skulle sam-
hället och kanske framför allt dess individer överordnas staten. Allra tydligast
blev dessa tankegångar i tider av politisk oro och här är Manfred Björkquists
diskussion om utvecklingen av den totalitära staten i Tyskland ett bra exempel,
även om den rörde ett annat land. En allsmäktig stat måste man ta ställning
mot eftersom den inkräktade på livsåskådningsfrågor.44

Det finns sålunda inget enkelt svar på frågan om kyrkans stats- och samhälls-
uppfattning, men de tendenser jag visat på hör väl samman med den komplexa
roll kyrkan hade att spela för egen del.

IOGT:s syn på stat och samhälle
När det gäller IOGT kan man till att börja med konstatera att källmaterialet är
betydligt mindre än för kyrkans del. Exemplifieringen kan därför inte bli lika
riklig, men utifrån de årsmöteshandlingar jag studerat går det att visa på klara
tendenser i utvecklingen. Även här kommer den kronologiska ordningen att
följas i stort, med vissa tematiska undantag. Några ord kan också sägas om
representativiteten hos källmaterialet. I huvudsak är det OT:s rapporter som
bidrar till bilden av utvecklingen inom organisationen. Rapporterna bygger
emellertid på de resultat och kommentarer varje distriktstemplar (DT) skickat
in, vilket borgar för att OT:s rapporter inte bara är att se som uttryck för hans
personliga reflektioner. Valet av OT skedde inte heller slumpartat, och männen
som satt på dessa poster var väl medvetna om att de representerar en hel orga-
nisation. Man skall också vara medveten om att organisationen var hårt styrd

44 Detta behövde dock inte betyda att man politiskt tog ställning mot nazismen. Det fanns en
stark ambivalens inom Svenska kyrkan i fråga om nazismen. Se Gunnarsson, 1995.Ett exempel
kopplat till Sverige var naturligtvis den Engbergska idén om hur kyrkan skulle underordnas
staten.
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uppifrån och att föreningarna skulle rapportera om sina verksamheter varje
kvartal. Rydbeck skriver att de medlemmar som inte kunde acceptera rörelsens
ideal knappast hade någon annan utväg än att lämna organisationen.45 Jag ser
sålunda ingen svårighet i att avläsa en ideologisk förändring genom materialet.
Det bör också tilläggas att den enskilda skriften jag tagit med i materialet,
Godtemplarorden och samhället (1886), skriven av lektor H. Aspling, belönades
av IOGT:s litteraturkommitté och därför kan anses stå i samklang med den
officiella linje man ville hålla i frågan.

I de tidiga protokollen är det lätt att finna uttalanden som konkret rör synen
på samhällets och statens roll. Därmed inte sagt att de är entydiga. 1884 tack-
ade ÖT, A. H. Berg, i sin årsrapport Gud för hur arbetet utvecklat sig och skrev
sedan att tusentals räddats från dryckenskapslasten. Istället för att kosta stat och
samhälle pengar, bidrog de nu till samhället, och hade blivit närande i stället för
tärande samhällsmedlemmar.46 Här blandas helhet och kollektivism med indi-
viduell människosyn, och det var de räddade individerna som nu kunde bidra
till det allmännas bästa. 

En dubbelhet som något liknar denna låg också i synen på staten. Genom de
första åren kan man följa ett hyllande av kungen som personifierande den stat-
liga makten, men alldeles oproblematiskt var inte detta förhållningssätt. Under
flera år skickas telegram till kungen från det församlade årsmötet. Så skrev man
till exempel 1887 till Oscar II: 

I undersåtlig ödmjukhet och med djupaste vördnad vill den amerikanska grenen
af goodtemplarorden i Sverige härmed till Eders Majestät frambära ett uttryck af
huru djupt och varmt ordens medlemmar deltaga i den tacksamhet mot Försynen
och den innerliga glädje, hvartill Fosterlandets beskyddare i dessa dagar hafva allra
största anledning, då det behagat Herren den högste, att hålla sin skyddande hand
öfver Ers Majestäts höga makas lif, så att vi nu kunna hysa väl grundade förhopp-
ningar om att Sverige ännu under en lång följd af år skall få behålla sin högt
värderade och afhållna Drottning, den mäktiga, varmhjertade och outtröttliga
bundsförvanten till alla, som kämpa för spridande af Gudsfruktan, nykterhet och
sedlighet.47

Den oreserverade hyllningen ansågs dock redan 1883 behöva försvaras och
motiveras inför medlemmarna. En tidigare ÖT inom den hickmanska grenens
hade då fått audiens hos kungen: 

hvarvid konungen visade sig mycket nådig mot Skandinaviens energiske good-
templarechef och uttalat sina varma sympatier för goodtemplarordens alla redbara
sträfvanden att främja nykterhet och sedlighet bland hans älskade brödrafolk.
Detta har mycket bidragit till att höja vår sak. [...] Goodtemplarorden och i all
synnerhet alla laglydiga goodtemplars böra vörda och akta all öfverhet; ty den

45 Se t.ex. Rydbeck, 1995, s. 323f.
46 Årsm. IOGT 1884, malinska grenen, s. 34.
47 Årsm. IOGT 1887, hickmanska grenen, s. 190f. Detta år slås grenarna ihop och årsmötes-
handlingarna är därför sammanslagna i tryck, men man hade separata möten. Man kan notera att
man vänt sig till kungen, trots att det var drottning Sofia som varit sjuk och nu tillfrisknat.
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öfverhet, som är, hon är skickad af Gud. Detta har nog varit rektor Bäckmans
ögonmärke när han i audiens hos Hans M:jt Konungen ville visa sin och Ordens
ställning till det bestående i stat, kyrka och kommun.

48

Enligt dåvarande ÖT, Carl Hurtig skulle besöket därför inte ses som fjäsk för
överheten.49 Några år senare såg läget annorlunda ut. 1888 skickades som van-
ligt ett telegram till kungen från årsmötet, varvid en person, J. A. Düring reser-
verade sig mot att skicka telegrammet. Året därpå skickade man ett nytt tele-
gram till kungen med ordalydelsen:

Representanter för 50.000 goodtemplars samlade till årsmöte för att i fosterlan-
dets och mänsklighetens tjenst, öfverlägga om de värksammaste medlen till be-
kämpande af rusdrycksslafveriet, bringa Eders Maj:t vördsam och undersåtlig
hälsning. Stark och enig som aldrig hittills möter Sverges Storloge förhoppnings-
fullt en löftesrik framtid.50

Här var för det första tonen en annan. Det var nu lika viktigt att framhålla
Ordens styrka som att visa sin vördnad för överheten. Viktigast var dock att 15
personer reserverade sig mot detta telegram med motiveringen att kungen inte
visat sådant intresse för nykterhetssaken att han framför andra skulle bevärdigas
med ett telegram, och att det var hyckleri att böja sig för konventionellt bruk.51

Efter detta år var det slut på hyllningar till kungahuset under många år och
bilden av den personifierade, paternaliserade statsmakten försvann helt. Allde-
les oviktigt var emellertid inte kungahuset, och när kronprinsen medverkade
vid sommartinget 1910 skickades ett tacktelegram med ordalydelsen:

Sveriges Storloge av den Internationella goodtemplarorden ber att till Eders
Kungliga Höghet få uttala Sveriges goodtemplares tacksamhet och glädje över den
förståelse för nykterhetsfolkets strävanden åt vilket Eders Kungliga Höghet upp-
repade gånger och nu senast vid sommartinget i Hessleholm givit ett så manligt
uttryck.52

Parallellt med denna bild fanns tidigt en annan, betydligt mer förankrad i real-
politiken. 1885 skrev Carl Hurtig om Sveriges riksdag och dess ovilja att stötta
nykterhetsarbetet:

Vårt storting, den svenska riksdagen, vill ingenting göra för nykterheten i form af
kontanter. Nykterhetsapostlarne i Sverige kunna reda sig utan statsbidrag; endast
riksdagsmännen sjelfva och deras intima vänner få sticka sina egna sugrör in i den
svenska budgeten. De, som egentligen arbeta för folkets väl, de få tigga sig fram,
på det de ej må blifva för mycket högfärdiga. Så der tyckas våra riksdagsmän
resonera.53

48 Årsm. IOGT 1883, hickmanska grenen, s. 16f.
49 Årsm. IOGT 1883, hickmanska grenen, s. 16f.
50 Årsm. IOGT 1889, s. 99.
51 Årsm. IOGT 1889, s. 99.
52 Årsm. IOGT 1910, protokoll s. 256.
53 Årsm. IOGT 1885, hickmanska grenen, s. 33.
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Den stat man här talade om var den Torstendahl definierat som en intresse-
grupp, och man kan konstatera att IOGT här definitivt befann sig i den rörelse
jag talade om i förra kapitlet.

Det finns också försök till konkreta definitioner av samhälle och stat i käl-
lorna från de tidiga åren. I Godtemplarorden och samhället skrev H. Aspling att
”det borgerliga samhället” var ”en förening af personer i och för upprätthållan-
det af det yttre rättstillståndet dem emellan”.54 Det var därför samhällets plikt
att förhindra brott och den enskildes frihet fick inte värnas på bekostnad av den
andres. Det skulle finnas individuell frihet, men också samhälleligt skydd.55

Här återkom med andra ord kombinationen av det individuella och det all-
männa. Samhället som lagens upprätthållare togs upp igen året senare (1887) i
ÖT:s, Axel Johansons rapport när han skrev:

Logerna stå ju till Orden i samma förhållande som familjerna till staten. Funnos
inga familjer funnos ej heller samhällen. Funnos inga samhällen funnes inga sta-
ter, inget ordnadt lagbundet lif – ja kanske rent af intet lif alls!56

Tanken på familjen som bas i samhället fann vi även hos kyrkans män, något
som kan vara värt att notera. 

Efter dessa år stod det dock klart att den statsmakt man talade om inom
IOGT utgjordes av de intressegrupper eller snarare de individer som satt i
riksdag och regering, kommuner och landsting, och de beslut dessa män fat-
tade. På ett helt annat sätt än kyrkan höll man sig till den explicita verkligheten
och ägnade sig mindre åt teoretiserande av statsmaktens natur. Eftersom nyk-
terhetsfrågan var organisationens huvudfråga är det inte heller förvånande. Li-
kafullt finns det anledning att dröja något vid de olika uttryck för synen på
staten som man kan finna. 1891 skrev OT, W. Styrlander, att hans personliga
åsikt var att nykterhetsvännerna i riksdagen gjort mindre för förbudsfrågan än
vad man kunnat göra, ett uttalande som reducerade statsmakten till enbart
individer som inte verkade göra vad som kunde förväntas av dem.57

Från 1902 skrevs det om offentliga bidrag som gavs till det nykterhetsarbete
som var kopplat till orden. Första året var det fem städer i Skåne där myndighe-
terna visade sin uppskattning, året efter lämnade flera landsting och kommu-
nala myndigheter bidrag, och 1904 flöt bidrag in även från riksdagen, något
som sågs som mycket glädjande, även om summan inte var så stor.58 Efter detta
kom man under samtliga år att noggrant redogöra för de anslag man fick från
myndigheterna. Efter det att studiecirklarna introducerats fick man också an-
slag till dessa, i allmänhet till bokinköp, och när detta anslag höjdes kommen-

54 Aspling, 1886, s. 5f. Observera att Aspling använder termen ”det borgerliga samhället”, vilket
visar på det individuella, privata inslaget i denna samhällsstruktur.
55 Aspling, 1886, s. 7f.
56 Årsm. IOGT 1887, hickmanska grenen, s. 168.
57 Årsm. IOGT 1891, årsrapport OT, s. 13
58 Årsm. IOGT 1902, s. 113; årsm. IOGT 1903, s. 81, 85 och 91 samt årsm. IOGT 1904, s.
107.
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teras det med: ”Denna statsmakternas välvilja är ett vackert erkännande åt våra
studiecirklars betydelse i kulturarbetet.”59

IOGT:s samhällsbegrepp blev med åren tämligen luddigt, vilket delvis kan
förklaras av svårigheten att definiera just samhället. Ofta använde man i stället
begreppet ”allmänhet”, och detta kunde vara av ganska skiftande karaktär. Inte
sällan var det dock människorna, medborgarna man menade. Så skrev man till
exempel om ”allmänheten och myndigheterna” i en kommentar om den välvil-
liga inställningen i Östersunds distrikt.60 1907 talades om ”den stora och san-
sade allmänheten” som hyste stort förtroende för organisationens verksamhet.
Där gjordes också en definition av samhället som klassbaserat när man påtalade
att man hade sitt starkaste fäste hos underklassen, ”naturligtvis”, men ändå
trodde på stigande sympatier också inom överklassen.61

Ett annat sätt att se på samhället synliggjordes när man 1928 skrev om den
understödskassa man bildat inom IOGT och att den bara kunde ge stöd till ett
fåtal. Man skulle emellertid inte skämmas över att söka hjälp från det allmänna:

Varje medborgare, som under sin krafts och hälsas dagar fullgjort sina medborger-
liga förpliktelser till samhället, är därmed tillförsäkrad samhällets vård och skydd,
när sjukdom och sådana omständigheter inträffa, att han ej kan försörja sig själv.
Från denna, den enskildes rätt hos samhället finnes ingen anledning att avstå, för
att överskjuta understödsskyldigheten å mera enskilda hjälporgan, ty följden
härav blir, att hela hjälpverksamheten förryckes, ja, riskerar att bliva illusorisk.62

Här hade man tydligt även i sin uppfattning om samtiden tagit steget till det
församhälleligande Habermas talar om och som också Kilander definierar som
en förskjutning mellan samhällets enskilda och allmänna sfärer, med otydliga
gränser som följd.63 Redan tidigare var man dock på det klara med vart man
var på väg. 1912 kommenterades från både norra Ångermanlands och Öster-
sunds distrikt att medlemmarna trodde att statsmakten nu skulle ta över arbe-
tet och att det personliga engagemanget spelat ut sin roll. IOGT hade på så
sätt varit alltför framgångsrikt.64 I betänkandet ”Föreningslivets uppgifter”

59 Årsm. IOGT 1914, rapport ordensstudieledaren, s. 208.
60 Årsm. IOGT 1896, årsrapport OT, s. 72.
61 Årsm. IOGT 1907, årsrapport OT, s. 227f. Synen på samhället som klassbaserat fanns redan
1883 när överstetemplar A. H. Berg skrev: ”När vi vidare besinna, att det hittills egentligen varit
landets mindre bemedlade befolkning, som tagit största delen i arbetet, medan de, som represen-
tera rikedomen, den högre bildningen och största makten, med endast några få, aktningsvärda
undantag hållit sig undan från att taga någon aktiv del i arbetet...” Årsm. IOGT 1883, malinska
grenen, s. 24. Här kan också noteras en variant av ”den stora och sansade allmänheten” från
exemplet ovan. 1898 skrev OT att ”Ordet goodtemplare har såväl bland nykterhetsvännerna som
bland den tänkande delen af allmänheten nu en god klang...” Årsm. IOGT 1898, s. 32.
62 Årsm. IOGT 1928, s. 21.
63 Habermas, 1988; Kilander, 1991b, s. 270.
64 Årsm. IOGT 1912, rapport OT, s. 126 och 135. Man kan notera en kommentar i Visby stifts
prästmöte 1913 där man i en oration drog paralleller mellan kyrka och nykterhetsrörelse, och
hävdade att nykterhetsrörelsens önskan var att staten skall ta över organisationen. Kravet på
alkoholförbud är ett uttryck för denna önskan. Likadant förhöll det sig med alla stora folkrörel-
ser, där fanns en önskan om att staten skall gripa in. Prästm. Visby 1913, s. 133.
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1941, finner man denna process fullt utvecklad. I de redan nämnda fem vik-
tiga punkterna för föreningslivet fanns bland annat uppgiften att bedriva en
målmedveten uppfostran, något som studiecirklarna inom IOGT kunde sägas
uppfylla, men 

det är märkligt hur olika de samhälleliga myndigheterna värderar och bedömer.
Jämför de kostnader och den omsorg som nedlägges på undervisningsväsendet
med den ytliga och förströdda uppmärksamhet som man ägnar åt folkrörelsernas
bildningsarbete.65

Något senare slogs fast att 

Nykterhetsrörelsen har målmedvetet ställt sig som samhällets bundsförvant i det
uppbyggande kulturarbetet. Det är ur nykterhetspolitisk synpunkt ingenting an-
nat än en god hushållning att genom samhälleliga åtgärder ge den folkliga nykter-
hetsrörelsen möjlighet att effektivisera sitt arbete.66

Här ges exempel på sättet att använda begreppet samhällelig i den betydelse
Kilander talar om, där allmän och enskild sfär blivit en helhet.

Genom hela materialet, med undantag av de första åren, finns dock parallellt
ett betonande av individen och människan, oavsett om uttalandet gäller sam-
hället eller staten. Så skrev studiecirkelledaren 1913 att statsanslagen till littera-
turen var för litet. Det hade sin grund i att cirklarna var rädda för att litteratu-
ren inte skulle godkännas vid inspektion av statlig myndighet, men det försäk-
rade studiecirkelledaren att man inte behövde frukta.67 Bakom denna kom-
mentar från studiecirkelledaren kan man se en förtrogenhet med statsmakten,
en förvissning om att det var statliga tjänstemän, det vill säga människor som
fattade besluten. Likaså kritiserades den socialdemokratiska regeringen 1920 av
övervalintendenten för att inte vara tillräckligt handlingskraftig, och denne var-
nade också för att många av nykterhetsvännernas främsta män inte kunnat bära
sin framgång när de kommit till maktpositioner, och att de nu borde röstas
bort.68 I fråga om samhället skrev en före detta övervalintendent 1940: 

Samhället har som synes ett mycket stort förtroende för oss, våra kunskaper, vår
användbarhet. Vi måste göra oss ännu dugligare, ännu arbetsvilligare och oum-
bärligare i samhällsarbetet. Samhället har inte råd att undvara goda arbetare.69

65 Årsm. IOGT 1941, betänkande ”Föreningslivets uppgifter”, s. 276. 
66 Årsm. IOGT 1941, betänkande ”Föreningslivets uppgifter”, s. 318.
67 Årsm. IOGT 1913, rapport studiecirkelledare, s. 130.
68 Årsm. IOGT 1920, rapport ÖVI, s. 138f. Valintendenturen inrättades inom IOGT 1898,
efter beslut 1897. Uppgiften för denne var att bevaka kommunala, landstings- och riksdagsval för
att kunna kontrollera hur det gick för de nykterhetsvänliga politikerna. I praktiken kom denna
intendentur att betyda mycket för nykterhetsrörelsens framgång inom politiken. Med den orga-
nisation man hade fanns möjlighet att påverka både politiker och väljare personligen och man
kom att ha en mycket god kontroll över hur nykterhetsfrågan låg till inom riksdagen, var fiender
resp. vänner fanns. Se Lundkvist, 1974, särskilt s. 55–63.
69 Årsm. IOGT 1941, rapport LSN, s. 168.
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Också här var det människorna som skapade samhället, eller åtminstone ut-
gjorde dess viktigaste beståndsdel. 

Skall man sammanfatta den bild som målats upp av den gjorda genom-
gången blir den, liksom för kyrkan, något splittrad. Stats- och samhällsuppfatt-
ningarna hos IOGT följde dock vissa linjer, och när det gäller staten var be-
greppet i hög grad koncentrerat på den konkret maktutövande staten med dess
individer. Här intog kungahuset en särskild roll, och de första åren var man
mån om att visa sin undersåtlighet. Detta fick ett slut efter 1889 när den tidi-
gare nämnda protesten lades fram. Likafullt fanns det ett uppenbart behov av
att ta del av kungahusets strålglans. Jag har redan givit exemplet från 1910 där
man tackade kronprinsen för hans medverkan vid ett sommarting, men det
finns fler exempel. Vid 50-årsjubileet deltog kronprinsen tillsammans med
statsministern, ecklesiastikministern och Stockholms läns landshövding. Likaså
uppvaktade man vid kungens 80-årsdag 1939, och vid 60-årsjubileet medver-
kade bland annat kronprinsparet.70 Detta ser jag inte bara som ett tecken på att
man etablerat sig i samhället utan också som ett behov av att komma nära en
del av statsmakten man hade svårt att bli delaktig i. För att knyta an till de
tidigare resonemangen i avhandlingen skulle man kunna tala om en längtan
efter den representativa offentlighetens strålglans.71

I övrigt förhöll man sig till staten på ett pragmatiskt sätt och definierade den
som de intressegrupper vilka drev sina frågor inom riksdag, landsting och kom-
mun. Man kunde också visa upp en viss medvetenhet om upplösningen mellan
allmänna och enskilda sfärer. Bilden av samhället är mindre klar. Ofta användes
ordet ”allmänhet” för att beteckna samhälle, och då blev det naturligt indivi-
derna som betonades, men från 1928 fanns också termen samhälle i vidare
betydelse med, mer som den samhällshelhet Melkersson talar om, en organise-
rad, mänsklig samlevnad.72 Individen var starkt betonad inom IOGT, men
man kan inte entydigt hävda att individen och det enskilda gick före det all-
männas bästa och helheten. Det fanns en ambivalens i frågan som blir tydlig i
vissa formuleringar. Genom hela materialet talade man om organisationens mål.
Under rubriken ”Vårt verkliga program” i det betänkande jag exemplifierat från
1941 sades att första punkten alltid hade handlat om, och alltid borde handla
om, den personliga nykterheten.73 Kanske kan man säga som för kyrkans del
att det fanns ett starkt inslag av att värna individens rätt inom organisationen,
men att målet med arbetet handlade om det allmännas bästa. Den stat IOGT
förhöll sig till skall i första hand ses som snarast sidoordnad samhället och dess
medborgare. Man diskuterade utifrån ett samspel mellan samhälle och stat,
något som blev allt tydligare ju längre fram i tiden man kom. Detta var också

70 Årsm. IOGT 1930, rapport OT, s. 303; årsm. IOGT 1939, rapport VR, s. 21f; årsm. IOGT
1941, protokoll ordenskonferens, s. 80.
71 Ett liknande resonemang för Lena Milton då hon diskuterar hur prinsessan Sibyllas beskyddar-
inneskap gav strålglans till barnmorskekåren och att detta också var betydelsefullt för yrkets
status. Milton, 2001, s. 267.
72 Melkersson, 1997, s. 17.
73 Årsm. IOGT 1941, betänkande s. 287.
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naturligt med tanke på det inflytande över beslut organisationen så småningom
kom att nå. Möjligen kan man se ett litet undantag i relationen till kungahuset,
men det skall naturligtvis inte dras för höga växlar på detta. Kanske räcker det
med att konstatera, som jag nämnde ovan, att det kunde finnas ett behov av
strålglans också inom dessa verklighetsbundna kretsar.

Sammanfattning
En skillnad mellan kyrkans och IOGT:s förhållningssätt till statsbegreppet är
kyrkans filosoferande över statsmakten och dess roll och IOGT:s absoluta bun-
denhet till den reella verkligheten. Detta kan man tolka på flera sätt. Man kan
hålla fram prästernas mer allmänt livsfilosofiska förhållningssätt, skolade som
de är i teologi och med förankring i tron som basen i människans liv. Mot detta
ställer man då IOGT:s medlemmars bakgrund, från ett i allmänhet lägre sam-
hällsskikt, utan universitetsutbildning och i stället skolade i studiecirklar där
man lagt ned mycket möda på kunskap om det demokratiska föreningslivets
beslutsgångar. Skillnaden är ur den synvinkeln inte oväntad eller onaturlig,
men låter man tanken gå vidare kan man också spekulera i om det hos dessa
organisationer, genom alla år, dröjer sig kvar en känsla av överhet respektive
”underdog”. Trots att kyrkan förlorar i inflytande på alla plan, trots att man
emellanåt hotas av att en statsmakt man fruktar när den styrs av radikala social-
demokrater, finns det ett sätt att resonera kring denna stat som om man kan
ställa sig över den. Hos IOGT:s män uppnår man aldrig känslan av att vara
nöjd. Trots att så många av riksdagens ledamöter var nykterhetsmän, trots att
man satt med i ett flertal viktiga kommittéer och erhöll stats-, kommunal- och
landstingsbidrag för en rad verksamheter, tog kampen aldrig slut. Exemplet
från årsmöteshandlingarna 1935 visar på detta. När Centralförbundet för nyk-
terhetsupplysning skickade runt ett frågeformulär för att undersöka hur stats-
anslagen användes inom organisationerna klarade sig IOGT bra, men distrikts-
logerna varnades ändå för att inte sköta sig, eftersom anslagen då kunde dras in
eller omfattas av ”ännu strängare regler”.74 Visserligen kan man se det som helt
naturligt att sträva efter ständiga förbättringar inom en organisation, men här
är det skillnaderna i själva resonemanget jag är ute efter. IOGT var en av de
massorganisationer som skaffade sig stort inflytande i flera viktiga statliga frå-
gor, medan Svenska kyrkan brottades med en stat som hade tagit ifrån den
inflytande på många områden. Likafullt kan man inte utifrån de uttalanden jag
gått igenom komma ifrån en motsatt bild när man analyserar deras respektive
bild av staten. Någon riktig motståndare blev aldrig staten för kyrkans del, men
väl en medspelare man kunde mästra från sin upphöjda position. För IOGT:s
del gick staten från en kort period som motståndare till att bli en medspelare,
men det var en medspelare som var svår att kontrollera och som man inte

74 Årsm. IOGT 1935, verkställande rådets rapport, s. 13.
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kunde vara säker på var man hade, trots att man ständigt försökte skaffa sig
kontroll.

Kyrkans traditionella roll var just som en av de institutioner inom staten som
skulle upprätthålla stabiliteten. Den rollen förändrades dock under den här
undersökta tidsperioden, något som jag skulle vilja hävda tvingade fram ett mer
medvetet ställningstagande till staten. Det var då inte bara frågan om hur ban-
den till staten skulle se ut, utan också vad staten egentligen representerade. För
IOGT:s del låg betoningen, åtminstone till en början, mer på staten som kon-
fliktarena. Initiativet till verksamheten kom underifrån, från människor utan
möjlighet att kontrollera statsapparatens resursfördelning, men med en strävan
att nå fram till denna position. Med tiden kom dock rollen att förändras en hel
del, något som visats genom de empiriska undersökningar som här presente-
rats, och det var därför inte minst intressant att undersöka IOGT:s uppfattning
om stat och samhälle tiden efter det att man etablerat sig i maktsfären. 

Man kan konstatera att kyrkan lät staten vara både över- och underordnad
samhället, beroende på vilken stat man talade om. Den ”folkuppfostrande”
staten var överordnad samhället, men när man längre fram i tiden mer talade
om staten som de individer som utövade makt, blev bilden av densamma mer
av ett hot mot samhället. För IOGT:s del jämställde man i allmänhet staten
med samhället. Eftersom man i första hand riktade in sig på den reella politiken
var det också ett naturligt förhållningssätt. Den alltmer intervenerande staten
utgjorde delvis ett hot i kyrkans ögon, medan det för IOGT:s del rörde sig om
en verklighet man skulle agera i.

Med samhällsbegreppet förhåller det sig annorlunda. Där hade man mer lika
uppfattningar. Det finns vissa paralleller i behovet av att värna den enskilda
människan. För kyrkans del rörde det sig förstås om själens frälsning, inom
IOGT diskuterades mer det personliga nykterhetslöftet, men i grunden fanns
en liknande syn på individens betydelse. Det rådde dock viss ambivalens i
synsättet, och det finns flera exempel där allmänintresset sattes före enskilda
människor. Inom kyrkan betonades också starkare än hos IOGT den helhet
samhället utgjorde. När kyrkan talade om ”samhällskroppen” som en bild av
hur människor är beroende av varandra, tog IOGT mer fasta på sin egen orga-
nisationsform, där man slutit sig samman på frivillig basis. När IOGT talade
om helheten och det allmänna var det inte sällan i termen ”broderskap”, ett
språkligt tecken på att det allmänna hade manliga förtecken.
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KAPITEL 8

Nykter religion och religiös nykterhet

Med detta kapitel avslutas den empiriska undersökningen och här analyseras
den livliga diskussion Svenska kyrkan och IOGT förde om nykterhet och alko-
holbruk. Genom att följa denna får man en konkret bild av det offentliga
samtalet, och dessutom åskådliggörs hur de ställde sig till varandra och hur
relationen mellan de båda organisationerna ändrade sig genom de år som un-
dersöks.

Källmaterial och metod
Förutom prästmötesprotokoll och IOGT:s årsmötesprotokoll som också i detta
kapitel utgör en stomme i undersökningen, har jag analyserat ett 80-tal av de
småskrifter som kom ut under perioden och som berör nykterhetsfrågan och
relationen mellan de båda organisationerna ur ett argumenterande perspektiv.
Genom att studera dem får man en god bild av vilka argument de båda par-
terna använde.1 Till detta läggs ytterligare material då också Svenska nykter-
hetssällskapets verksamhetsberättelser mellan åren 1895 och 1902 tagits med.
Detta sällskap står inte i fokus för avhandlingen, men i två av verksamhetsbe-
rättelserna finns en genomgång av läget på nykterhetsfronten utifrån så kallade
korresponderande ledamöters perspektiv. Dessa ledamöter utgjordes i hög grad
av präster och ger intressanta perspektiv på den nykterhetsverksamhet som be-
drevs på den ort de ansvarade för, och då inte bara inom de egna leden. Inte
minst får man genom redogörelserna kunskap om dessa personers syn på
IOGT:s verksamhet, eftersom denna förening fanns representerad på så många
orter.2

Genomgången är tematiskt upplagd, kombinerad med en komparativ stu-
die, så att jag dels tar upp olika områden inom nykterhetsfrågan, dels gör en
jämförelse mellan hur de båda organisationerna ställde sig till varandra under

1 Som poängterats tidigare har de skrifter som utgör inlägg i debatten om ett alkoholförbud inte
tagits med. Detta perspektiv är dels redan väl undersökt, dels är det inte de konkreta lagförslagen
som här är de mest intressanta. För en genomgång av källmaterial utifrån frågan om nykterhets-
frågans politiska sprängkraft hänvisas till Johansson 1995.
2 Svenska nykterhetssällskapets egen verksamhet var mycket ringa och på somliga ställen helt
obefintlig. Mer om detta senare i kapitlet.
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perioden. Liksom i de tidigare kapitlen kommer de ledande personerna inom
IOGT och Svenska kyrkan till tals i hög utsträckning, men här finns också en
rad inslag av personer längre ned i hierarkin.

Kapitlet sönderfaller i fyra delar där jag först analyserar de olika typer av
argument som användes i nykterhetsfrågan och där mycket av diskussionen
kom att gälla huruvida man skulle vara absolutist eller måttlighetsbrukare.
Därefter behandlas hur man inom Svenska kyrkan såg på IOGT, en fråga där
man hade delade meningar men där det går att urskilja klara gemensamma
ståndpunkter. Efter detta går jag igenom hur IOGT såg på Svenska kyrkan och
då framför allt prästerskapet inom densamma, och även här skymtar några
olika ståndpunkter fram. Efter denna genomgång ger jag en sammanfattande
bild av hur IOGT:s och prästerskapets syn på varandra förändrades genom
åren och avslutar detta med en analytisk diskussion av hur man kan tolka
denna förändring. Redan i samband med de frågor som tas upp angående
Svenska kyrkans syn på IOGT och dess verksamhet ges dock en kort översikt
av hur spridningen av olika frågor ser ut tidsmässigt. I den mån det fanns svar
på de synpunkter som framfördes på IOGT respektive präster och kyrka tas
också dessa med.

Här skall ett viktigt tillägg göras angående källmaterialet då det finns en
svårighet i tolkningen av det som uttalas. Både prästerna och ledamöterna i
IOGT kan ses både som individer och som representanter för sina respektive
organisationer. Vad gäller IOGT har jag tolkat uttalandena som represente-
rande organisationens synsätt. I nykterhetsfrågan hade ju IOGT ett mycket
samlat program och en gemensam ståndpunkt som organisation, och uttalan-
dena speglar också detta.3 I fråga om Svenska kyrkan var linjen inte lika klar
inom organisationen, och jag har valt något av en mellanväg. Uttalandena är
tolkade som representerande ett ämbete, som i förlängningen visserligen ut-
gjorde ett kyrkligt synsätt, men där prästerskapet står i förgrunden så att kyrkan
mer blir en fond mot vilket det prästerliga ämbetet synliggörs. Detta ligger i
linje med det förhållningssätt man inom nykterhetsrörelsen använde sig av när
man uttalade sig om prästernas och kyrkans roll i frågan om nykterhet. Det
handlade i första hand om prästerna som tjänstemän och i andra hand om
kyrkan som helhet. Uttalandena om IOGT handlar däremot nästan uteslu-
tande om själva organisationen.

Absolut eller moderat nykterhet?
Frågan om absolut eller moderat/måttlig nykterhet hade djupare rötter än från
1879 när IOGT kom till Sverige, men som framgår av kapitel 3 fick den abso-
lutistiska tanken riktigt genomslag först på 1870-talet. I och med detta blev

3 Vilket inte hindrar, som redan noterats, att många medlemmar inom IOGT inte delade de
åsikter och ideal man satt upp, men ändå deltog i organisationens aktiviteter.
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också polemiken mellan måttlighetens och absolutismens förespråkare allt tyd-
ligare. Det fanns olika sätt att vara nykter på och det blev väsentligt att argu-
mentera för vilket sätt som var det rätta.4

Måttlighetssupande
Läser man prästmöteshandlingarna kan man nästan samtliga år och i alla stift
läsa hur prästerna i de olika församlingarna rapporterat att dryckenskapen
minskat. För detta gav man i allmänhet IOGT en del av äran. Inte sällan följdes
dock detta erkännande av tveksamheter angående den absolutistiska tanken. I
småskrifterna blir det tydligt att frågan om absolut eller måttlig nykterhet rörde
upp starka känslor, oavsett vilken sida man stod på. Detta blir extra tydligt vid
läsningen av de tidigare nämnda Svenska nykterhetssällskapets verksamhetsbe-
rättelser. Inom sällskapet fanns ju en tradition av måttlighet. En första diskus-
sionspunkt gällde frågan om absolutismens respektive måttlighetens effektivi-
tet. För IOGT:s del var ställningstagandet i denna fråga enkelt. Det var bara
genom att inte dricka man kunde föregå med gott exempel, och det var det
goda exemplet som hjälpte och kunde ge resultat.5 Argumenten går dock igen
också hos dem som inte självklart var godtemplare men ändå ville propagera för
ett helnyktert leverne. Så förklarade biskop Ernst Lönegren att måttligheten
inte var tillräckligt verkningsfull för att kunna motverka drickandet.6 Ett van-
ligt argument för absolutismen var att den första supen lätt kunde leda till
alkoholism, och termen måttlighetssupande användes tämligen frekvent som
en markering av att detta också skulle ses som ett alkoholmissbruk. I texterna
finns åtskilliga exempel på detta. Det goda och onda exemplets makt framställ-
des bland annat av H. Aspling, en av de ledande gestalterna inom godtemplar-
orden, som konstaterade att unga män som tar sin första sup inte gör det med
tanken att de skall hamna på fattighuset, utan för att de sett hederligt och
ansett folk göra samma sak.7 Ett annat exempel på synsättet att måttlighet var
vägen till alkoholism finner man hos Elsa Ribbing som skrev att omåttlighet
började med måttlighet.8

För de människor som inte kunde godta absolutismen som regel för förhål-
landet till alkohol var det svårsmält att behöva ta emot anklagelser om att vara
på väg mot undergången för att de inte helt frånsagt sig alkohol. Om man
inom absolutistkretsar inte gjorde skillnad mellan bruk och missbruk, såg man
en tydlig gräns mellan dessa inom de måttligas läger. En av de mest kända
skrifterna i frågan skrevs av Lars Landgren, biskop i Härnösand, 1885. Skriften
var en uppgörelse med godtemplarna (kallad Biskop Landgrens bannlysnings-

4 Debatten hade funnits också tidigare, t.ex. vid Svenska nykterhetssällskapets bildande, men
eftersom man där tog ställning för måttligheten blev polariseringen tydligare när IOGT trädde in
på scenen och kom att få sådan genomslagskraft som organisation. Det hindrade naturligtvis inte
att det fanns många som levde absolutistiskt även tidigare.
5 Se t.ex. Aspling, 1882, s. 10 samt Berg, Aspling, m.fl., 1885, s. 10 och 14. 
6 Lönegren, 1912, s. 8. 
7 Aspling, 1890, s. 5
8 Ribbing, 1903, s. 18. Ytterligare exempel, se Lundén, 1899, s. 18 och Gundersen, 1901, s. 12f. 
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bulla mot Godtemplarorden) och i denna fanns en klar ilska över absolutisternas
sätt att se på allt bruk som missbruk: ”den som dricker ett enda glas vin eller öl
är lika väl en fyllhund som den, vilken ligger i rännstenen”.9 Dessutom fram-
höll Landgren att absolutisterna gick alkoholtillverkarnas vägar när de hävdade
att öl och vin var lika farligt som sprit, eftersom man aldrig kunde räkna med
att utrota öl eller vin, och då skulle även brännvinet få vara kvar.10 En del i
Landgrens ilska låg i det faktum att han själv under många år verkat för nykter-
hetssaken. I ett tal från 1840 för en av dåtidens nykterhetsföreningar argumen-
terade han för nödvändigheten av att bedriva en förnuftig nykterhetspolitik för
att föreningarna inte skulle glömmas bort. Förnuftet låg i hans ögon i att mot-
verka punsch och brännvin, som var betydligt skadligare än vin.11 Att man
upplevde sig som orättvist anklagad för sin måttlighetslinje blev dock allra tyd-
ligast i Svenska nykterhetssällskapets verksamhetsberättelser. 

S.k. absolutister hafva några gånger här hållit föredrag, som dock gått i en sådan
riktning, att sansade nykterhetsvänner, i dessa föredrag betecknade såsom de vär-
sta nykterhetsfiender (desto fördärfligare ju mer måttliga och och annars akt-
ningsvärda de kunna vara), snarare måste känna sig bortstötta från än uppmunt-
rade att samverka med sådana absolutister.12

Även i prästmöteshandlingarna återfinns tveksamhet mot att se allt drickande
som missbruk. Så skrev biskop Gottfrid Billing 1892: 

Hela programmet vilar på en falsk princip, nämligen den att endast total avhåll-
samhet från vissa drycker skulle vara nykterhet, men däremot varje bruk av dessa
drycker skulle vara dryckenskap eller åtminstone första steget till sådan. Den från
denna princip utgående verksamhet kännetecknas därför också därav, att den ej så
mycket är en kamp mot dryckenskap som fast mera mot vissa drycker och att dess
syfte ej så mycket är nykterhet som absolut avhållsamhet. När så är förhållandet,
kan jag ej tro på blivande framgång för strävandet. Detta kommer säkerligen på
grund av sin egen principiella svaghet inom en snar framtid att avtyna. Man kan
snarare önska än hoppas, att det ej må efterföljas av en sorglig reaktion.13

Det fanns fler argument för en måttlighetslinje och ett av dem var synen på
måttligheten som karaktärsdanande. Endast den som var svag i anden behövde
absolutismen som regel. För den modige var den gyllene medelvägen ett bättre
alternativ, även om det skulle ge honom fiender på båda sidor.14 Mot bilden av
den starke individen ställde absolutisterna åsikter om att helnykterhet innebar
moralisk resning för ett helt folk och att det dessutom var själviskt att inte vara
med i en förening, även om man själv behärskade alkoholbruket. De många

9 Berg, Aspling, m.fl., 1885, s. 3. 
10 Berg, Aspling, m.fl., 1885, s. 4. 
11 Landgren, 1959, s. 7f.
12 Meddelanden från arbetsfältet, 1896, s. 59. För liknande kommentarer, se t.ex. ibid. s. 40, 52,
53, 54, 55 och 63.
13 Prästm. Västerås 1892, ä.b., s. 62. Se även Prästm. Växjö 1902, ä.b., s. 50 och Janson, 1894,
s. 8.
14 Se t.ex. Schéele, 1890, s. 15 och Janson, 1894, s. 28. 
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svaga i samhället behövde stöd av de starka och det var viktigt att tänka på sin
nästa.15

Alkohol och vetenskap
Oavsett om man pläderade för måttlighet eller absolutism var det värdefullt att
kunna visa att man hade stöd för sin sak i vetenskapen. Inte överraskande var
läkarvetenskapen mest populär att referera till. Det fanns ett stort symbolvärde
i att kunna stödja sig på denna vetenskap eftersom den hade gott anseende. Så
kunde de tidiga nykterhetsvännerna visa hur Svenska läkaresällskapet deklare-
rade att brännvin för en frisk inte bara var överflödigt utan också skadligt, att
det inte innehöll något närande och att ett dagligt bruk var en svår frestelse till
dryckenskap.16 Samma argument ställde dock till problem för måttlighetsiv-
rarna i konkurrens med absolutisterna. Om nu alkohol innebar en fara var det
naturligtvis positivt att helt avstå. 

Att man var medveten om fördelen med att kunna stödja sig på vetenskaplig
bas även inom IOGT visas av följande citat: ”Även då vetenskapsmännen icke
hava något nytt att meddela, giva de genom sin medverkan en betydlig aukto-
ritet åt det moderna nykterhetsarbetet och den grund, varpå det vilar.”17

Absolutisterna framställde alkoholen som ett gift, som visserligen kunde an-
vändas som medicin, men som var onaturligt för människan eftersom det inte
förekom av sig självt i naturen. Hjärnan skadades av alkohol men också andra
skador kunde uppkomma. Så talas i en skrift om hur läkarna beskriver öldrickare
som särskilt känsliga, för vilka redan ett sår på fingret kunde leda till döden.18

Skulle man som måttlighetsivrare argumentera för sin sak ur ett vetenskap-
ligt perspektiv fick det ske med andra medel. Här kan man återkoma till Lars
Landgren som i en skrift från 1882 berättade om hur man vid Svenska nykter-
hetssällskapets instiftande fick med sig bland annat Berzelius som medlem.
Denne kände vetenskapsmans stöd för måttlighetssaken var ett bevis för att de
måttlighetsinriktades nykterhetssträvanden inte var fanatiska, något som där-
med kunde tolkas som en skillnad gentemot de nya, absolutistiska organisatio-
nerna.19 Frågan om olika alkoholhalter gavs också en vetenskaplig dimension
då samme Landgren förklarade att alkohol utblandat med vatten var mindre
farligt och följaktligen utgjorde inte vin och öl samma hot som spriten. För att

15 Se t.ex. Aspling, 1886., s. 34; Brand, 1891, s. 15 och Östgren, 1903, s. 14. 
16 Bergman, 1913, s. 129.
17 Årsm. IOGT 1906, s. 155. Bo Andersson har också uppmärksammat hur nykterhetsrörelsen
av tradition sökt stöd bakom läkarnas vetenskaplighet och goda anseende. Andersson, 1972, s.
149. Också historievetenskapen kunde stå i nykterhetens tjänst. Så skrev J. O. Ahlin om hur man
genom denna kunde visa hur ett nyktert folk är moraliskt och fysiskt starkt och att den svenska
storhetstiden till en del kunde förklaras genom frånvaron av brännvin. Beviset för detta fann
Ahlin i att landets tillbakagång enligt honom var samtidig med brännvinets införande. Ahlin,
1904, s. 11 och 13. 
18 Se Nykter Broder, 1883, s. 2; Aspling, 1886, s. 38 och Enström, 1892, s. 16, 21 och 24. För
liknande kommentarer se Gundersen, 1901, s. 13–18.
19 Landgren, 1882, s. 67f och 73f. I denna skrift var det främst Hoppets här-föreningarna Land-
gren vände sig mot. Se Landgren 1882, s. 71.
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detta skulle kunna bevisas hävdade han att nykterheten därför var störst i vin-
odlande länder, och som exempel nämnde han Grekland och Italien.20 Här fick
han medhåll från bland annat en präst i Stockholm som argumenterade för att
man i de europeiska staterna sedan urminnes tider brukat alkohol och att man
trots detta var de mest framstående i både sedlighet och kultur. För att åter-
koppla till de vetenskapliga argumenten hävdade samme präst att många andra
gifter också var farliga i ren form, men ofarliga och till och med nyttiga ut-
spädda, som till exempel blåsyra och syre.21

Argumentationen kunde som synes bli haltande, men det fanns andra områ-
den, gränsande till vetenskapen, där det var lättare för prästerskapet att vinna
segrar.

Ett bibliskt rättesnöre
Som teologiskt lärda var det för prästerna lätt att fördjupa sig i resonemang där
bibeln fick fungera som utgångspunkt. En skribent, som var både präst och
godtemplare, en tämligen ovanlig kombination, hävdade att Kristus var absolu-
tist och att det som kristen då var ens plikt att gå samma väg. Var å andra sidan
detta inte fallet, så att även Jesus drack vin, var hela den absolutistiska tanken
förfelad, och absolutismen ett alternativ bara för den som inte kunde vara mått-
tlig.22 Att det förekom vindrickande i bibeln kunde ingen förneka men som
absolutist kunde det vara viktigt att visa att det vin Jesus själv drack inte var
alkoholhaltigt. En populär teori bland dem som ivrade för den absolutistiska
tanken var därför förekomsten av både jäst och ojäst vin i bibeln, där Kristus
förstås drack det ojästa.23 Då kunde man också hävda att det var fel av kyrkan
att servera nattvardsvin till församlingen. Resonemanget låg i linje med hotbil-
den av hur människor kunde falla för frestelsen redan efter ett glas.24 Med stöd
av bibeln ville man hävda att vinet var farligt och att detta var ord att ta på allvar.

20 Landgren, 1882, s. 63 och 74. Detta låg som synes mycket nära den typ av argument han
använt redan drygt 40 år tidigare, men här hade ett behov av att försöka förankra argumenten i
vetenskapen tillkommit.
21 Janson, 1894, s. 10 och 24f. Denne Janson var uppenbart en högst speciell figur som dels
producerade en försvarlig mängd småskrifter i nykterhetsfrågan, dels drev en argumentationslinje
som delvis ställde honom på sidan av de andra måttlighetsförespråkarna. Vad gällde den goda
europeiska dryckeskulturen ställdes den i samma skrift i kontrast till de nyktra araberna som
Janson hävdade måste kröka rygg för de whiskeysupande engelsmännen. Inte heller var han
konsekvent i sitt tal om vetenskap, då han bestämt hävdade att man inte kunde ta hänsyn till vad
en enskild läkare sade, eftersom man själv bäst hade kunskap om hur den egna kroppen mådde.
Som ett exempel på detta tog han en krögare på Irland som han hävdade blev 120 år och som söp
varje dag. Först den dag han var nykter dog han. Janson, 1894, s. 8f och 25. 
22 Lönnegren, 1892, Nykterhetstraktat N:o 14. 
23 Se t.ex. Mårdberg, 1907, s. 15f och 18f, där det också talas om att Jesus framställde alkoholfritt
vin vid bröllopet i Kana. Se också Thomæus, 1909, s. 7 och Berg, 1883, s. 18. I motsats till dessa
hävdade H. D. Janson att Jesus själv drack vin och att han tillverkade gott vin vid bröllopet i
Kana. Janson, 1894, s. 16f. Här finns också ett ganska underhållande påstående om att Noahs
berusning var helt oskyldig, men att Noah förbannade Hams son, Kanaan, som sett Noah naken
under ruset, och att denna Kanaan var absolutist. Janson, 1894, s. 11. 
24 Se t.ex. Bergman, 1884, s. 3f och Lönnegren, 1892, Nykterhetstraktat N:o 2. Vid IOGT:s
årsmöte 1898 lades en motion fram om att vid nästa kyrkomöte framställa att använda ojäst vin
vid nattvarden. Motionen lämnades dock utan åtgärd. Årsm. IOGT 1898, s. 116f. 



183

Och emedan det står: Det är rätt att icke dricka vin, så dricka vi absolutister icke
vin eller starka drycker. Och därmed stå vi, såsom hela detta föredrag visar, på
bibelns fasta, breda mark. Och där komma vi att stå och kämpa och strida mot
nykterhetens fiender till dess alla de äro övermannade och avväpnade, till frigö-
relse för alla, som sucka under rusdryckernas hemska slaveri.25

Ville man istället argumentera mot absolutismen, med stöd av bibeln, kunde
man som Henrik Ringius, präst i Göteborgs stift, hävda att man inte skulle vara
absolutist eftersom det inte stod något om detta i bibeln och att man därför
skulle ha en liten mängd alkohol hemma.26

Man kan hos andra, i synnerhet längre fram i tiden, se ett behov av att föra
denna del av debatten ur ett annat perspektiv. I en skrift av en godtemplare
säger skribenten ifråga att frågan inte gällde huruvida bibeln förbjuder drick-
ande, något han inte kan se att den gör, utan om det är förbjudet att frånsäga
sig alkohol eller inte.27 Att Jesus inte utfärdat vin- eller rusdrycksförbud med-
förde inte att det var rätt att dricka. Han hade ju inte heller gett något uttryck-
ligt förbud mot månggifte. Levde man efter lagen brukade man inte starka
drycker.28 Den religiösa tvisten grundad på bibeln var över huvud taget onödig
eftersom skriften gick att använda på så många olika sätt. Här kunde man citera
Luther som kallat bibeln ”den största kättarebok i världen”.29 Torsten Bohlin,
biskop i Härnösands stift, varnade för att låta de nytestamentliga berättelserna,
och då i synnerhet den om bröllopet i Kana, bestämma huruvida man skulle
dricka alkohol eller inte. Istället skulle man fråga sig hur Jesus skulle ha betett
sig om han levat i vår tid, under våra förhållanden.30 När Ernst Lönegren, också
han biskop i Härnösands stift, 1912 förklarade varför han var absolutist, var det
inte grundat på teoretisk övertygelse eller en tro på att man som kristen måste
vara absolutist. Istället ville han framhålla sin solidaritet med det svenska folket
där så många fastnat i dryckenskapen.31 Med detta uttalande placerade sig
Lönegren bland dem som talade om tanken att stötta de svaga. Lönegren fram-
höll dock den frivilliga absolutismen och detta för vidare till en diskussion om
hur det absolutistiska tvånget påverkade människorna.32

25 Mårdberg, 1907, s. 20f. För liknande resonemang, se Enström, 1892, s. 16. 
26 Ringius, 1905, s. 68. Ringius poängterade att det var i rollen som präst det var rätt att ha
alkohol hemma.
27 Ett försvar för den absoluta nykterhetsprincipen, 1883, s. 6f. 
28 Lundén, 1895, s. 4f. 
29 Östgren, 1903, s. 3. 
30 Bohlin, 1937, s. 39f.
31 Lönegren, 1912, s. 4f. 
32 Lönegren, 1912, s. 11. Nathan Söderblom hävdade också ståndpunkten att man som kristen
skulle agera utifrån kärleken till nästan, inte med hänsyn till yttre bud och regler eller frågan om
huruvida Jesus drack eller inte. Söderblom, 1907, s. 19. 
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Nykterheten som religion
Frågan om absolutismens påverkan på människan skall kopplas samman med
synen på hur man skulle agera som kristen individ och detta kommenterades
flitigt i prästmöteshandlingarna. Nykterhetsföreningarna, vilka hade absolutis-
men som program, satte med detta förhållningssätt en dygd före en annan,
något som kunde få allvarliga följder. Från prästerligt håll varnades för att man
inom nykterhetsföreningarna såg dryckenskapen som den enda lasten och där
var IOGT den största syndaren. Nykterheten måste kombineras med nitälskan
för ett sedligt liv över huvud taget, inte ses som den enda sed man måste arbeta
för.33 Prästmöteshandlingarna visar upp mängder av liknande kommentarer,
där biskoparna i sina ämbetsberättelser återger en oro bland församlingspräs-
terna över denna ensidighet, och här skall ges två korta exempel:

Till skada för nykterhetssaken och såsom hämmande för denna verksamhets
framgång torde kunna nämnas den tämligen allmänt förekommande åskådningen
– – att nykterheten utgör summa summarum av allt vad dygd heter.34

Godtemplare, blåbandister, och vad allt de ifråga varande absolutisterna heta, äro
dessutom på ett betänkligt sätt böjda för att uppgöra en sedlighetsskala, som
svårligen håller provet, då de använda nykterheten till den egentlige ende gradmä-
taren.35

I det verkliga kristna livet kunde man inte koncentrera sig på en enda synd som
man ansåg att de moderna nykterhetsrörelserna gjorde. Resultatet skulle ofel-
bart bli att andra synder växte sig starkare, och det var också en tendens man
tyckte sig se inom nykterhetsföreningarna, i synnerhet när man såg hur de
ordnade sina verksamheter, vilka främjade otukt och gjorde människor, och då
inte minst ungdomar, nöjeslystna.

Med andra ord, man står i fara att så ensidigt betrakta onykterheten i lekamligt
avseende, att denna blir den enda last, för vilken man behöver taga sig i akt, under
det att man på samma gång öppnar portarna på vid gavel för andra köttsliga
lustar, som draga kropp och själ i fördärvet lika mycket som det öppna superiet.36

Det ensidiga nykterhetsarbetet var också hotfullt eftersom det riskerade att göra
nykterheten till religion och då var man inne och trampade på ett område där
prästerna naturligt nog ansåg sig ha tolkningsföreträde:

Förutsättningarna härför [att skapa samförstånd mellan nykterhetsrörelsen och
kyrkan, förf. anm.] måste vara, dels att nykterhetsrörelsens sedliga strävanden är

33 Prästm. Skara 1922, s. 55f.
34 Prästm. Strängnäs 1903, s. 98.
35 Prästm. Uppsala 1891, s. 47. För liknande kommentarer, se t.ex. Prästm. Härnösand 1897, s.
52; Prästm. Härnösand 1904, s. 41; Prästm. Kalmar 1909, s. 124f; Prästm. Lund 1883, s. 16f
och Prästm. Västerås 1900, s. 74. Se också Bohlin, 1937, s. 44f.
36 Meddelande från arbetsfältet, 1896, s. 48. Se också Prästm. Göteborg 1909, s. 31; Prästm.
Göteborg 1915, ä.b., s. 31; Prästm. Härnösand 1904, s. 41; Prästm. Lund 1912, ä.b., s. 12f;
Prästm. Skara 1889, s. 33 och Prästm. Strängnäs 1917, s. 71. 
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allvarligt och icke, såsom stundom synes vara fallet, nästan uppslukas av nöjesbe-
gär, dels att kyrkan ger sig tillkänna såsom en samfundsmakt med de starkaste
sedliga intressen. […] Om sedan kyrkan gör gällande, att nykterheten icke får
betraktas såsom hela sedligheten, utan snarast bör betraktas såsom utgångspunkt
för ett större sedligt strävande, så borde detta sannerligen icke anses såsom någon
inskränkthet, lika litet som det borde betraktas såsom uttryck för ett svalt intresse
eller för en beslöjad likgiltighet. Skulle endast det intresse kunna kallas starkt och
levande, som icke tåler något annat intresse vid sin sida?37

Perspektivet att se nykterheten som religion eller en del av ett religiöst förhåll-
ningssätt har uppmärksammats av flera forskare, bland annat Sidsel Eriksen.
Hon har undersökt nykterhetsrörelsen i Danmark (och delvis Sverige), och vill
visa att nykterhetsidealet hade etiska grunder som låg nära de psykologiska och
sociala egenskaper som kännetecknar väckelserörelsen. På så sätt kan man förstå
nykterhetsrörelsens förmåga att förändra människan, att göra henne avhållsam.38

Eriksen visar hur nykterhetslitteraturen är fylld av omvändelser till ett nyktert
liv som liknar de religiösa upplevelser man allmänt förknippar med omvändelse,
men i denna litteratur finns i allmänhet också ett inslag av Gud eller något annat
”religiöst”. Detta kan tolkas som att behovet att förklara omvändelsen till ett
nyktert liv behövde tolkas i religiösa termer, att upplevelsen verkligen uppfattades
som religiös.39 Liksom de svenska prästerna ställde sig Danmarks prästerskap i
allmänhet negativt till den moderna nykterhetsrörelsen, och ett viktigt skäl till
detta var just att rörelsen uppfattades som pseudoreligiös. Det grundläggande i
en människas liv skulle vara den kristna tron, inte absolutism.40 I mitt källma-
terial finns det också rikligt med kommentarer just om vikten av att först och
främst vara kristen. För den svage kunde det vara ett stöd att gå med i en förening,
men det bästa rådet för dessa individer var att bli en rätt kristen.41 Nykterheten
kunde dock föra det positiva med sig att man kom närmare Gud och då under-
lättades vandringen mot ett sant kristligt liv.42 Det fanns emellertid de som såg
betydligt allvarligare på motsättningen mellan absolutism och det kristna bud-
skapet. I deras ögon kunde nykterhetsverksamheten ses som en större fara i
andligt hänseende än dryckenskapen, och det var svårare att bättra sig och tro
på evangelium för en nykterist, eftersom de inte var nyktra genom Guds ord.

Ty det är ett förfärligt, andligt rus, som kommer över människor, när de bliva
riktiga nykterister. Berusade af självbelåtenhet, fara de fram på vägen till förtap-
pelse med sin skrymtarebättring, döva för sanningens varnande och väckande
stämma, som yrkar på en helt annan och allvarligare beredelse för evigheten.43

37 Prästm. Linköping 1912, s. 160f. För andra uttalanden om nykterheten som religion se t.ex.
Prästm. Linköping 1895, s. 38; Prästm. Strängnäs 1891, s. 79 och Prästm. Västerås 1892, s. 63.
Se också Meddelanden från arbetsfältet, 1896, s. 24.
38 Eriksen, 1989, s. 133.
39 Eriksen, 1989, s. 139–142.
40 Eriksen, 1989, s. 134.
41 Bohlin, 1897, s. 11.
42 Bergdahl, 1904, s. 12. För liknande kommentarer, se t.ex Berg, 1876, s. 18; Ekman, 1880, s.
4; Schéele, 1887, s. 11; Stenbäck, 1888, s. 6; Lundén, 1897, s. 7f; och Hogner, 1910, s. 6–11.
43 Ringius, 1905, s. 10 och 12f (citatet). Det kan tilläggas att Ringius också tillskrivs följande
yttrande: ”Hellre full i ett dike än med i en nykterhetsförening.”
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Detta citat kommer från Henrik Ringius, som arbetade som präst i Göteborgs
stift, och man kan här föra in ytterligare en faktor som påverkade diskussionen
i nykterhetsfrågan, den kyrkogeografiska aspekten. Beroende på var man be-
fann sig och hur det religiösa mönstret såg ut där kom man också att reagera
olika på absolutisternas frammarsch. Som redan framgått av kapitel 3 och 4
fanns det (och finns fortfarande) en stor skillnad mellan influenser och förhåll-
ningssätt i olika delar av landet, där inte minst Göteborgs stift utmärkte sig
med sin uttalat negativa inställning till föreningsliv i allmänhet, något som
också smittade av sig på diskussionen om nykterheten som religion. Lennart
Johansson betonar också vikten av att ta hänsyn till den kyrkogeografiska struk-
turen när man undersöker inställningen till nykterhetsfrågan.44 Johansson
framhåller nykterhetsrörelsens reformert anglo-amerikanska kristendomssyn
som också fanns inom väckelsen, och ställer den mot den evangelisk-lutherska
synen inom Svenska kyrkan. Detta ligger i linje med det synsätt Sidsel Eriksen
fört fram.45 Prästerna ställde sig också negativa till själva det nykterhetslöfte
absolutisterna gav. Absolutismen var ett bud, en lag påhittad av människor och
den kunde inte ges samma betydelse som Guds ord. Tvärtom kunde det ses
som avguderi, att sätta människan i Guds ställe.46 Även om inte alla var så
kritiska var löftet i sig något oevangeliskt.

Att formligen ingå som medlem i ett absolutistiskt nykterhetssällskap och därvid
binda sig genom de därstädes övliga löftena, detta synes däremot innebära för en
evangelisk kristen ett nedstigande på en lägre, en lagisk ståndpunkt och således i
allmänhet icke vara tillrådligt.47

Förutom det oevangeliska i att avge löften skapade av människor var det också
moraliskt farligt eftersom man inte kunde garantera att löftet hölls och löftes-
brott var i sig förödande för karaktären.48 När Jalmar Furuskog 1930 lade fram
ett förslag till revision av ordens ritualer gav han prästerskapet rätt i denna
kritik. Han ville ta bort livstidslöftet eftersom ett löfte om levnadsvanor inte
kunde ändra en människas karaktär på samma sätt som en religiös omvändelse,
och det var inte rätt att avge ett löfte man inte visste om man kunde hålla.49 I
relation till det Eriksen tagit upp om nykterheten som religion är det här intres-
sant att Furuskog talar om skillnaderna mellan den religiösa väckelsen och nyk-
terheten som enbart en levnadsvana.

44 Johansson, 1998, s. 99. Katarina Lewis har specialstuderat schartauanernas förhållningssätt till
alkohol och nykterhet. Se Lewis, 1996 och Lewis, 1998.
45 Johansson, 1998, s. 94f, Eriksen, 1989. Denna spänning var redan de samtida betraktarna
medvetna om. Edvard Rodhe förklarade i sin skrift om kyrkan och nykterhetsrörelsen prästernas
svårighet att stödja det moderna nykterhetsarbetet med den anglosachsiska och frireligiösa prägel
arbetet fått. Rodhe, 1915, s. 114, 116 och 129f. Se även Båtefalk, 2000, s 377f.
46 Ringius, 1905, s. 60.
47 Prästm. Strängnäs 1903, s. 99f. Se också Prästm. Linköping 1902, ”Om den kristliga kärleks-
verksamheten”, s. 127; Prästm. Skara 1883, s. 45f och Prästm. Växjö 1902, s. 49 f. 
48 Danell, 1915, s. 21.
49 Årsm. IOGT 1930, s. 222. 
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Paralleller till debatten om Svenska nykterhetssällskapet
Hela denna diskussion om absolutisternas felaktiga levnadssätt har paralleller
till den debatt som fördes när de tidiga nykterhetsföreningarna och då inte
minst Svenska nykterhetssällskapet bildades. Lars Båtefalk har fördjupat sig i
denna debatt och ger många exempel på vilka argument som användes av res-
pektive sida. Liksom i mitt källmaterial var nykterhetslöftet något som sågs
med misstanke av motståndarna. Det tvång löftet utgjorde ledde lätt till löftes-
brott och avfall, något som kunde spridas till andra områden och verka upplö-
sande i förhållande till både kyrka och stat. Även själva föreningsbildandet sågs
som ett tvång av dess motståndare och därför något som motverkade den
kristna, individuella friheten.50 Också i mitt källmaterial finns hänsyftningar
till vikten av kristlig frihet och viss misstro mot föreningsbildande:

Genom att upphöja budet om absolut avhållsamhet från alla alkoholhaltiga
drycker, som dock är och förbliver ett blott människobud, till budet framför
andra, till det, vars hållande skall utgöra högsta måttstocken för bedömande af en
människas sedliga ståndpunkt; genom att såsom onykterhet stämpla även den
aktvärdigaste måttlighet, när den icke vill låta binda sin frihet, där friheten har
rätt att varda brukad, av löften, som t.o.m. avfordras såsom gällande för livstiden
[...] har denna verksamhet visat sig vila på oevangeliska grundsatser, vilka lika litet
som tillvägagångssättet för övrigt kunna från kristendomens ståndpunkt godkän-
nas, och av vilka någon varaktig och förblivande välsignelse knappast kan vara att
vänta.51

Även om man i princip var positivt inställd till nykterhetsverksamheten kunde
man vara tveksam till föreningsbildandet:

Den viktigaste och mest oundgängliga nykterhetsverksamheten är den, som utö-
vas av varje sedlig individ, av det goda hemmet och av den kristna församlingen
eller kyrkan såsom ett led i deras verksamhet för ett sedligt liv överhuvud.52

Kritiken mot sällskapet och den som senare vändes mot den moderna nykter-
hetsrörelsen hade således tydliga paralleller. Vilket blir resultatet när man
jämför bemötandet av kritiken? Båtefalk konstaterar att formulerings- och
tolkningsföreträdet under 1830-talet fanns hos föreningsförespråkarna, som
hävdade att de genom sitt engagemang gynnade både enskilda och allmänna
samhällsintressen, att nykterhetslöftet var något frivilligt, liksom det faktum
att man ingick en förening. Man framhöll också att man genom att bilda för-
ening samlade de enskilda rösterna så att de blev starka. Det kanske starkaste
argumentet var dock att man med sitt sällskap var i takt med tidsandan.53

50 Båtefalk, 2000, s. 259f och 265.
51 Prästm. Växjö 1902, s. 50. För fler exempel på kommentarer om den kristliga friheten se t.ex.
Schéele, 1888, s. 13.
52 Danell, 1915, s. 15.
53 Båtefalk, 2000, s. 255–267.
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Hur svarade man då från absolutisternas sida på de angrepp man fick ta emot
i den period som här undersöks? 

När det gällde diskussionen om det felaktiga i att avlägga ett löfte påhittat av
människan bemötte man anklagelserna med en mängd argument. Löftet om
nykterhet kunde inte ses som något hotfullt utan var tvärtom helt naturligt.
Kraven var så basala och rättfärdiga att varje hederlig människa kunde stämma
in.54 Löftet gavs inte heller bara inför människor utan också inför Gud, ”och ett
sådant löfte är ej att leka med”.55 ”Vi hafva en rättfärdig sak och kunna derför
förtrösta på Guds hjelp”.56 När det gällde den kristna, individuella friheten ville
man framhålla att den fria viljan bröts ned av alkoholmissbruk och absolutis-
men skulle i stället ses som en strävan efter lagbunden frihet, frihet från dryck-
enskapens tvång. Det svenska folket var bundet i syndens bojor och för att
kunna frigöras genom Kristi evangelium behövdes först nykterhet och frigö-
relse från alkoholens bojor.57 Den kristna frihet motståndarna talade om fick
aldrig bli ett köttets evangelium.58 Kunde man känna sig fri att dricka kunde
man också känna sig fri att avstå.59 Också inom den moderna nykterhetsrörel-
sen ville man framhålla att man var i takt med tiden. Att hävda att man inte
ville gå med i en förening var inte ett hållbart argument utan man måste förstå
att de sociala reformerna i samtiden måste genomföras via sammanslutning och
föreningsverksamhet.60 Också de som stod på sidan om den absolutistiska rö-
relsen kunde stödja de idéer som fördes fram inom denna:

Den som håller absolutismen för oförenlig med kristlig frihet, är icke mindre
trälbunden under yttre former än den, som fordrar, att varje kristen skall vara
absolutist.61

Stödde man absolutismens idéer kunde man förvåna sig över det starka mot-
stånd nykterhetsrörelsen mötte när målet var ett nyktert svenskt folk.62 Med
argument av den typen försökte man vända bort blicken från det som kunde
uppfattas som inskränkt i nykterhetsrörelsen för att istället rikta fokus mot
något större som fler kunde bifalla. Bland annat kunde man hävda att rörelsen
ville mer än att bara vara absolutistisk, att man också ställde krav på en fördju-
pad livsåskådning, ett argument som användes mot slutet av undersökningspe-
rioden, när både kyrkan och nykterhetsrörelsen hade genomgått föränd-
ringar.63

54 Bäckman, 1882, s 9–11.
55 Ljunggren, 1895, s. 6.
56 Årsm. IOGT 1883, malinska grenen, s. 34. 
57 Aspling, 1890, s. 8f och Lundén, 1895, s. 29 och 36f.
58 Lundén, 1899, s. 20.
59 Gundersen, 1901, s. 6.
60 Gundersen, 1901, s. 9.
61 Lövgren, 1901, s. 6.
62 Thomæus, 1909, s. 4 och Hambraeus, 1929, s. 14. Även om det nationella draget inte var
framträdande i den tidigare debatten runt 1830-talet, kan man dra klara paralleller mellan de
argument som nykterhetens försvarare använde då och i den senare debatten.
63 Hambraeus, 1929, s. 27f.
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Även om här har talats om tydliga paralleller i debatterna från 1830-talet och
den period som här undersöks skall man inte frestas att tro att det var samma
debatt som spelades upp en gång till. Det fanns ett flertal nya inslag både i
argumentering och samhällsutveckling. De moderna nykterhetsorganisatio-
nerna var av ett annat slag än det gamla sällskapet och bland dessa var IOGT
den organisation som genom sin storlek och spridning drog till sig mest upp-
märksamhet. De synpunkter prästerskapet lade fram på denna organisation är
därför ämnet för nästa tema.

Synen på IOGT inom Svenska kyrkan
Redan inledningsvis konstaterades i detta kapitel att man i nästan samtliga
prästmöteshandlingar genom åren hävdade att dryckenskapen gått ned i de
olika stiften. I en majoritet av fallen omtalades IOGT:s del i dessa goda resultat:

I våra städer tillskrives detta glädjande förhållande den s. k. Godtemplarismens
verksamhet, genom hvilken många drinkare lära blifvit nyktra, och frid och still-
het återvänt till mången genom berörde last förut fridlös och olycklig familj. Vi
böra vara innerligt tacksamma öfver sådana resultat.64

Man ville dock gärna framhålla även kyrkans del i den positiva utvecklingen
och i allmänhet vilar ett men i luften när man berömmer IOGT för dess nyk-
terhetsarbete och citatet ovan fortsätter som följer:

Och för min del är jag det också, och jag skulle vara det än mer, om jag såg någon
grundad anledning att hoppas, att denna verksamhet till sedlig förbättring kom-
mer att få någon större varaktighet. Men kan väl någon dygd blifva af rätta arten
med mindre den uppvuxit ur den jordmån, som kallas kristlig tro?65

En annan variant kommer från biskop Ullman i Strängnäs: 

På sitt eget sätt och med sina medel söker ju även den organiserade nykterhetsrö-
relsen att främja nykter vandel. De lyten, som man länge anmärkt hos den sist-
nämnda, förefinnas fortfarande och ha till följd, att dess erkännansvärt nitiska och
uthålliga strävanden tyvärr i betydlig mån mista sitt värde, när man skärskådar
deras verkningar från en mera vidgad synpunkt med blicken på samhället i stort.66

Det finns även någon enstaka kommentar som uttrycker en mer positiv inställ-
ning till IOGT:s verksamhet och så här uttryckte man sig i samma stift 25 år
tidigare:

64 Prästm. Kalmar 1885, s. 42. Huruvida den påstått positiva utvecklingen var sanningsenlig kan
jag inte säga. Jag har inte undersökt statistik över alkoholkonsumtionen i landet under de aktuella
åren.
65 Prästm. Kalmar 1885, s. 42. 
66 Prästm. Strängnäs 1910, ä.b., s. 66.



190

Godtemplarorden har här sedan förra året en loge, för vars sammankomster skol-
salarna blifvit öppnade. Dess verksamhet och föredöme i nykterhet har varit välgö-
rande.67

Kursiveringen markerar att det kan finnas andra områden där IOGT framstod
som mindre framstående, och 1910 var man inom stiftet uppenbart klar över
att IOGT:s verksamhet lämnade en hel del övrigt att önska.

Hotet mot söndagsfriden
Den kritik man från prästerligt håll kom med spände över ett brett fält och
man kan konstatera att orden flödade friskt när man skulle beskriva de fel man
såg hos godtemplarna och deras verksamhet. Logernas nöjesprogram utgjorde,
som redan nämnts, en verklig stötesten. En populär del av IOGT:s verksamhet
var de söndagsutflykter som ordnades, vilka ofta sammanföll med gudstjänstti-
den. Dessutom hölls emellanåt föreningsmöten under samma tid, vilket natur-
ligtvis var helt förkastligt. I Kalmar lades en motion 1902 om att förbjuda
lustfärder med båt eller järnväg före klockan 13 på söndagar, men prästmötet
nöjde sig med att beklaga ”de nu rådande sorgliga förhållandena”.68 Att sönda-
gen, som den enda arbetsfria dagen, brukades till nöjen och möten i stället för
att begrunda Guds ord var ett verkligt problem för prästerna, vars roll som
förmedlare av dessa ord försvagades högst avsevärt.

Utom det att dagen af många, särskildt inom de högre klasserna, användes till
kalasande, nämnas från flera håll framför andra godtemplarna såsom de draga sig
själva och andra från kyrkan och hennes gudstjänster genom anställande av lust-
färder till lands och vatten o.s.v. Om nykterhets-folket i allmänhet yttras ock af
mer än ett pastorsämbete, att det ofta visar sig sakna sinne för söndagshelgd. Så
kan det sägas nu, såsom förr sagts, att söndagen göres till den värsta ’syndadagen’
bland alla veckans dagar.69

Man kan konstatera att den här typen av uttalanden var mest frekventa under
tidiga år. Av totalt 24 anklagelser om bristande söndagshelgd är 10 skrivna före
sekelskiftet, 10 mellan 1900 och 1910 och 4 stycken efter 1910.

67 Prästm. Strängnäs 1885, s. 71. För liknande, positiv kommentar, se Prästm. Växjö 1887, s. 47.
För kommentarer om starka kyrkliga insatser för nykterhetens befrämjande är Härnösands stift
under Martin Johanssons ledning ett bra exempel. När han skriver om hur dryckenskapen avtagit
nämner han som orsak till detta först och främst prästerlig undervisning och skolans verksamhet.
Först i andra hand kommer nykterhetsföreningarna och av dessa nämns godtemplarna allra sist.
Prästm. Härnösand 1897, föredrag, s. 52 samt Prästm. Härnösand 1904, s. 38. Andra kommen-
tarer som också vill framhäva kyrkans verksamhet se t.ex. Prästm. Karlstad 1881, s. 43; Prästm.
Karlstad 1887, s. 43; Prästm. Karlstad 1911, ä.b., s. 47; Prästm. Luleå 1915, ä.b., s. 56; Prästm.
Lund 1891, ä.b., s. 14; Prästm. Skara 1908, s. 55 och Prästm. Västerås 1912, s. 188.
68 Prästm. Kalmar 1902, s. 109.
69 Prästm. Linköping 1902, s. XXIX. Andra kommentarer om söndagshelgdens förstörande se
Prästm. Göteborg 1896, ä.b., s. 21; Prästm. Göteborg 1909, ä.b., s. 25; Prästm. Göteborg 1915,
ä.b., s. 25; Prästm. Göteborg, ä.b., 1945, s. 7; Prästm. Härnösand 1890, föredrag, s. 71; Prästm.
Härnösand 1897, föredrag, s. 39f; Prästm. Härnösand 1904, s. 23; Prästm. Härnösand 1911, s.
35; Prästm. Lund 1883, s. 16f; Prästm. Lund 1891, s. 15; Prästm. Skara 1902, ä.b., s. 16; Prästm.
Skara 1908, s. 55; Prästm. Strängnäs 1891, s. 79; Prästm. Strängnäs 1897, s. 103f; Prästm.
Strängnäs 1910, s. 66; Prästm. Västerås 1886, ä.b., s. 12; Prästm. Västerås 1892, s. 61f; Prästm.
Västerås 1900, s. 74; Prästm. Växjö 1896, s. 35; Prästm. Växjö 1902, s. 50 och Prästm. Växjö
1915, s. 54f.
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Nöjesraseriet 
Förutom lustfärder på söndagarna kom IOGT också att ägna sig åt annan
nöjesartad verksamhet och där var inte minst dansen en källa till bekymmer för
prästerskapet, i synnerhet som det lockade ungdomar i så hög grad.

Nykterhetsföreningarnas ständigt upprepade, jäktande nöjessammankomster, i
allmänhet förlagda till aftnarna och in på nätterna av lördag och söndag, alstra
rent av omättligt förlustelseraseri, utsätter de unga deltagarna av båda könen för
frestelser till lösaktighet vid det sena hemgåendet och draga dem bort från hem
och familjeliv. Ja, dessa tillställningar lägga ock direkt hinder i vägen för ungdo-
mens deltagande i församlingens gudstjänster och för söndagshelgden överhuvud.
Häröver äro bekymren och klagomålen fortfarande lika befogade som högljudda
och allmänna.70

Kommentarer som dessa förekom mer rikligt senare och det har delvis sin för-
klaring i att IOGT själva inte tillät dans i sina lokaler till en början och att man
såg nöjeslivet som ett bekymmer även inom IOGT:s ledning.71 Dansförbudet
släpptes dock så småningom på så sätt att man gav viss frihet till logerna att
själva avgöra vilka nöjen som skulle tillåtas genom att inte explicit förbjuda
exempelvis dans.72 Att det fortfarande sågs som ett problem från kyrkligt håll
var man dock medveten om. OT tog i sina årsrapporter upp kritik som kommit
från prästerligt håll.73 Inte heller var man inom de egna leden nöjd med nöjes-
livet eftersom det fick orden att framstå som mindre seriös.74 Dans- och nöjes-
kritiken återfinns i första hand under periodens senare del. Av de 22 anmärk-
ningarna mot IOGT:s ”nöjesraseri” är 13 skrivna från 1915 och framåt, 5 mel-
lan 1900 och 1915 och 4 stycken före 1900. I flera av dessa kommentarer fanns

70 Prästm. Strängnäs 1910, s. 66. Andra kommentarer om nöjestillställningar se Prästm. Göte-
borg 1915, ä.b., s. 31; Prästm. Göteborg, andra avd., 1921, s. 36, Prästm. Göteborg 1927, s. 33;
Prästm. Kalmar 1885, s. 42; Prästm. Karlstad 1917, s. 78; Prästm. Karlstad 1923, s. 87; Prästm.
Karlstad 1929, s. 78; Prästm. Karlstad 1935, s. 84f; Prästm. Linköping 1912, s. 160; Prästm.
Luleå 1908, ä.b., s. 53; Prästm. Skara 1896, ä.b. s. 16; Prästm. Skara 1915, s. 53; Prästm. Skara
1928, s. 72; Prästm. Strängnäs 1917, s. 71; Prästm. Uppsala 1908, s. 75; Prästm. Uppsala 1915,
s. 112; Prästm. Uppsala 1921, s. 117f; Prästm. Visby 1895, s. 416; Prästm. Västerås 1892, s. 61
och Prästm. Västerås 1900, s. 74.
71 Årsm. IOGT 1884, malinska grenen, s. 81. Vid detta tillfälle biföll kommittén för ordens
ställning en motion om förbud mot godtemplarfester under högmässotid, liksom mot dans,
lättsinniga poem och dryckesvisor etc.
72 Årsm. IOGT 1907, s. 321–325. Detta år lämnade IOGT ett förslag till världsstorlogen om att
orden skulle bli religiöst neutrala, något som skedde året därpå. En lång diskussion fördes också
om att logerna inte skulle anordna dans eller liknande nöjen på logens mötesdag, eller hota
ordens anseende genom andra typer av nöjestillställningar. Beslutet blev dock det ovan nämnda,
en större frihet för logerna att själva avgöra vad som var rätt och fel. Ibid. s. 127f och 321–325.
73 Se årsm. IOGT 1912, s. 106, där präster i Skåne kritiserat logerna för nöjesfrågan men man
vill själva hävda att detta utgör ett litet problem, s. 116ff där en präst i Värmland angivit loge för
att ha anordnat dans i ordenshuset; årsm. IOGT 1913, s. 186, där präster i Skåne kritiserar orden
för att ha möten under gudstjänsttid.
74 Årsm. IOGT 1910, s. 68 där dans i ordenslokalerna ses som ett hot; årsm. IOGT 1918, s. 152f
och årsm. IOGT 1928, s. 191f där man talar om nöjesproblem och tvingats medla i tvist mellan
kyrkoherde och loge; årsm. IOGT 1939, s. 83f där man bekymrar sig över nöjesjäkt och där
biskopen också uttryckt sina bekymmer över nöjeslivet.
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dock en viss förståelse för verksamheten även från kyrkligt håll då man såg att
flera av logerna hamnat i skuld när man byggt sina ordenshus.75

Även om man själv var organiserad nykterhetsivrare kunde man uttrycka sin
besvikelse över nöjesverksamheten, i synnerhet om man själv var präst:

[…] nöjeslivet, som dess värre är rörelsens akilleshäl, dess mest sårbara punkt, och
som gör nykterhetsrörelsen till föremål för så många allvarliga och ansvarskän-
nande utomståendes bekymmer och berättigad kritik.76

Kenneth Strömberg har uppmärksammat nöjesverksamheten inom orden och
tolkar den som en åtgärd både för att locka nya medlemmar och, inte minst, för
att behålla dem man hade. I den socken han undersökt var tendensen i hög
grad att de egna medlemmarna ville återgå till sina vanliga liv och att den
utåtriktade verksamheten därför var liten. När Strömberg analyserar befolk-
ningen finner han den homogen och ser en svårighet att predika nykterhet
bland de egna, släkt och vänner. Den statistik han fört över medlemsmötena
under perioden 1885–1925 visar också på låg närvaro. Att ta till nöjesverksam-
heten var en lösning på detta problem.77 Med Strömbergs analys ges en annan
bild än den väckelsebetonade upplevelse av orden Sidsel Eriksen talar om, men
inte mindre verklig. Nykterheten som religion och logen som nöjesarrangör är
två sidor av IOGT som båda är betydelsefulla. Man kan tänka sig att de som
befann sig i organisationens kärna upplevde ”frälsningen” i budskapet på ett
annat sätt än de många som var temporära medlemmar.78

Hemlighetsmakeri
Ytterligare ett problem i prästerskapets ögon, om än mindre, var de ordenshem-
ligheter man höll sig med inom IOGT. I prästmöteshandlingarna uppmärk-
sammades detta bara i Härnösands stift. Främst var det biskop Martin Johans-
son som fruktade att samhällsomstörtande idéer kunde gömma sig bakom
detta hemlighetsmakeri.79 Svar på denna oro kom från flera håll där man häv-
dade att hemligheterna inom orden bara handlade om att vara en anständig,
hövlig människa, och att även Herren emellanåt verkade i hemlighet.80 Inte
heller innehöll de hemliga ceremonierna något som kunde verka stötande på en
kristen kvinna eller man.81 Också prästerna kunde försvara hemligheterna
inom ordenssällskapet, då de hemliga hälsningstecken man höll sig med bara
var till för att bidra till organisationens sammanhållning och inre styrka och

75 Prästm. Karlstad 1923, s. 87; Prästm. Karlstad 1935, s. 84f och Prästm. Uppsala 1915, s. 111f.
76 Bohlin, 1937, s. 52.
77 Strömberg, 1998, s. 232–245.
78 I avhandlingen har redan nämnts att Mats Hellspong uppmärksammat nykterhetsrörelsens
stora medlemsomsättning. Hellspong, 1991, s. 48.
79 Prästm. Härnösand 1890, s. 80f; Prästm. Härnösand 1897, s. 52f och Prästm. Härnösand
1904, s. 41. Se också Prästm. Härnösand 1883, motioner, s. 3f.
80 Bäckman, 1882, s. 5 och 6–8
81 Ett försvar för den absoluta nykterhetsprincipen 1883, s. 14.
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varken skulle eller borde avslöjas.82 I Edvard Rodhes skrift om kyrkan och
nykterhetsrörelsen 1915 konstaterade han att ordenshemligheterna var tämli-
gen betydelselösa och att biskop Johanssons oro därför varit obefogad.83

”Samhällets sönderslitning och ruin”
Den kanske allvarligaste kritiken från prästerskapet riktades mot vad man såg
som IOGT:s samhällsomstörtande verksamhet och som till stor del handlade
om organisationens inblandning i politik, och då inte minst dragningen till
socialismen. I denna kritik rymdes också anklagelser om religionsfientlighet
och då kunde man inte annat än ta avstånd från verksamheten.

Djupt är emellertid att beklaga, att goodtemplares och andra med dem besläktade
nykterhetsorganisationers arbete tagit sådana former och så förbundit sig med
samhällsupplösande sträfvande i tiden, att allvarliga kristna måste taga bestämt
afstånd därifrån.84

Inblandningen i politik blev så småningom ett bekymmer, och det var allvarligt
att en nykterhetsorganisation inte kunde hålla sig till den verksamhet den
egentligen var tänkt för.

Det tyckes allt mer och mer blifva en politisk rörelse under det att det direkta
arbetet för drinkares upprättelse inte är så lifligt som förr. Det är många nykter-
hetsvänner, som i likhet med mig se och beklaga detta.85

Hade man en gång varit positivt inställd till godtemplarna var det nu för sent:
”Det kan nu icke icke nämnas annat än med sorg, att en rörelse, hvaraf det
kunde vara att hoppas hjelp, gör på många ställen mer skada än nytta.”86 Kriti-
ken mot politisk inblandning kommer först från 1890-talet och slutar i princip
runt 1915 i prästmöteshandlingarna. Hjalmar Danell, biskop i Skara, visade
viss förståelse för den politiska verksamheten när han 1915 erkände att nykter-
hetsverksamheten inte kunde undgå att komma i beröring med politikens om-
råde. Den goda nykterhetsverksamheten höll sig dock borta från onaturliga,
politiska förbund och fanatism, liksom den undvek ”den blaskiga, människo-

82 Aspling, 1886, s. 27f.
83 Rodhe, 1915, s. 120–122. Martin Johansson var redaktör för Teologisk tidskrift under en period
och framförde även i denna sin oro för hemlighetsmakeriet inom godtemplarrörelsen.
84 Prästm. Växjö 1915, s. 54. Andra kommentarer om samhällsfaran i nykterhetsverksamheten se
Prästm. Härnösand 1890, s. 81; Prästm. Kalmar 1902, s. 202f; Prästm. Lund 1883, s. 16f;
Prästm. Strängnäs 1910, s. 66; Prästm. Visby 1901, s. 87; Prästm. Västerås 1892, s. 62 och
Prästm. Växjö 1896, s. 40.
85 Prästm. Visby 1895, s. 416. För andra kommentarer om politisk inblandning se Prästm. Karl-
stad 1917, s. 78; Prästm. Linköping 1912, biskopens hälsningstal, s. 7; Prästm. Skara 1896, s. 16;
Prästm. Skara 1908, s. 55; Prästm. Skara 1915, s. 53; Prästm. Skara 1928, s. 72; Prästm. Sträng-
näs 1891, s. 79; Prästm. Strängnäs 1897, s. 103; Prästm. Uppsala 1908, s. 75 och Prästm.
Västerås 1892, s. 62.
86 Prästm. Västerås 1900, s. 74.
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förnedrande ynnest, som kallas popularitet”.87 Lars Båtefalk berättar hur
Svenska nykterhetssällskapet såg med vänliga ögon på IOGT under 1880-talet,
men att tonen skärptes betydligt från 1890-talet. En viktig orsak till detta var
IOGT:s kraftiga svängning mot tydligare politiskt och opinionsbildande arbete
för lagstiftning mot rusdrycker. Denna förändring kom runt 1890 enligt Hil-
ding Johansson, vilken Båtefalk refererar till.88 Så bekymrade sig Visbys biskop
von Schéele å sällskapets vägnar 1896:

Tyvärr inskränka sig dessa nykterhetsvänner (IOGT förf. anm.) dock ej att för
nykterhetsändamål söka sammanslutning till större politiskt inflytande, utan se-
dan de en gång fått kännedom om sin styrka och smak på sötman af maktlystna-
dens tillfredsställande, vidgas efter hand uppgiften till en på god tro företagen
allmän samhällsförbättring, som genom ledarnes brist på grundligare insikter ho-
tar att, om den får ohejdat fortgå, främja samhällsomstörtande tendenser.89

Den kritik man återfinner i prästmöteshandlingarna sammanfaller i stort sett
med detta mönster, men det finns också exempel på hur man redan tidigare
oroades av dessa tendenser inom nykterhetsrörelsen. Lars Landgren tolkade de
spridda yttranden om allmän rösträtt han hört från olika godtemplarmöten
som en strategi att driva bort hela den högre samhällsklassen, inom vilken
alkoholen var en naturlig del av umgängeslivet, från riksdagen för att själva ta
över makten. ”Men en nykterhet, som skall betalas med samhällets sönderslit-
ning och ruin synes vara väl dyr.”90

Hur svarade man från IOGT på kritiken mot det politiska engagemanget?
IOGT:s agerande inom politiken har undersökts av många inom folkrörelse-
forskningen och man har visat hur organisationen tidigt blev politiskt engage-
rad inom ett brett område, även om det hette att man bara ägnade sig åt nyk-
terhetspolitik.91 Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt vilka argument
som användes av IOGT när man bemötte kritiken, och eftersom det offentliga
samtalet och dess förändring utgör en viktig del av detta avhandlingsarbete vill
jag ge några exempel på hur IOGT argumenterade. Frågan diskuterades både i
årsmötesprotokollen och småskrifter från samtiden. 

Anklagelserna om den samhällsomstörtande verksamheten kom tidigt, men i
IOGT:s ögon var det en lögn att godtemplarna skulle arbeta mot stat och
kyrka: 

87 Danell, 1915, s. 23. Ett liknande resonemang finner man i ett föredrag av Valdus Bengtson
från 1906 där han skrev att nykterhetsvännen måste vara politiskt engagerad eftersom man ville
bedriva nykterhetslagstiftning, men dessutom hävdade han att nykterhetssaken inte heller kunde
vara religiöst neutral. Bengtson, 1906, s. 4, 6 och 12.
88 Johansson, 1947, s. 123–128; Båtefalk, 2000, s. 377.
89 Meddelanden från arbetsfältet, 1896, s. 26. För liknande kommentarer se ibid. s. 28, 31, 33, 40,
42, 43, 44, 49, 53, 54 och 63. Man kan konstatera att oron för den politiska radikalismen inte
höll i sig så länge inom sällskapet. I de meddelanden från arbetsfältet som gavs ut 1902 återfinns
bland de tillfrågade korresponderande ledamöterna ingen kommentar om hotfull politisk verk-
samhet inom IOGT. Över huvud taget var man då i allmänhet tämligen positivt inställd till
godtemplarnas verksamhet, om den alls nämndes. 
90 Berg, Aspling, m.fl., 1885, s. 4.
91 För en noggrann genomgång av IOGT:s politiska engagemang hänvisas till Lundkvist, 1974.
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Staten har i goodtemplarne de mest trogna och pålitliga medborgare, bland hvil-
kas pligter det är att ställa sig de medborgerliga lagarne till efterträdelse.92

Att man främst samlade de lägre klasserna i sina led skulle förstås utifrån att det
främst var dessa som drabbades av alkoholens följder.93 Anklagelserna om soci-
alistisk verksamhet ville man till en början inte heller veta av och man tillät inte
socialistiska medlemmar i orden. Grundsatsen var att vara trogen mot landets
lagliga överhet.94 Däremot kunde man rikta kritik mot de högre samhällsklas-
serna som inte visade sympati med den absolutistiska verksamheten.95 Här fick
man visst medhåll från prästerligt håll. Edvard Rodhe hävdade att den bildade
klassen såg det moderna nykterhetsarbetet som onödigt, dels av eget intresse att
få fortsätta dricka, men mest av oförmåga att bedöma frågan utifrån annat
perspektiv än den egna sociala miljön.96 Andra hävdade att det var dags för
överklassen att visa solidaritet med de svagare i samhället, i synnerhet som en
ny bättre folksed måste arbetas in uppifrån.97 Inom prästyrket var man medve-
ten om att missbruk förekom också inom de högre samhällsskikten och det
kristna idealet talade om hur alla var lika inför Herren. När man såg vilken
effekt godtemplarnas arbete fick, och hur många människor man samlade inom
verksamheten, var det inte alldeles enkelt att avfärda organisationen som en
underklassrörelse. Detta blir inte minst tydligt med åren.

I IOGT:s årsmöteshandlingar finns 1886 en notering om att nykterhetsta-
lare inte skulle ta upp religiösa tvistefrågor, personliga anfall eller politiska frå-
gor annat än de som direkt berörde nykterhetsarbetet och två år senare bekym-
rade man sig över redaktören i organisationens egen tidning, Reformatorn, som
man tyckte visade upp sina enskilda åsikter i både religion och politik på ett sätt
som inte var tillåtet.98 1899 motarbetades Emilie Rathou, vilken var en flitigt
anlitad talare inom IOGT, på så sätt att hon förbjöds av kyrko- och skolrådet
att komma in på rösträttsfrågan i samband med ett nykterhetstal. Att rådet
kunde påverka saken berodde på att talet hölls i en skolsal och sålunda var en
statlig lokal, något som för IOGT:s ledning visade att organisationens behov av
egna lokaler blev alltmer trängande.99 Den politiska inblandningen sågs vid det
laget som naturlig och med förändringen 1908 till religiös neutralitet, följde
också ökad möjlighet att diskutera religion och politik.100

92 Bäckman, 1882, s. 21f. Se också Aspling, 1886, s. 51 och Ljunggren, 1895, s. 12. Även
Reformatorn 1887, nr. 10, s. 3.
93 Aspling, 1882, s. 7 och 9. Se också Nykter Broder, 1883, s. 18. Kerstin Rydbeck konstaterar i
sin avhandling att den nykterhetslitteratur som spreds inom IOGT ofta hävdade att alkoholen
var anledningen till fattigdom, ett budskap som i sin tur hörde samman med det skötsamhets-
ideal som levde starkt inom organisationen och som Ronny Ambjörnsson fördjupat sig i. 
94 Berg, 1883, s. 22f. Skriften kan ses som ett svar på den skrivelse till Härnösands stifts präster-
skap Lars Landgren gjorde 1882. 
95 Lundquist, 1883, s. 18. 
96 Rodhe, 1915, s. 111f.
97 Hambraeus, 1929, s. 18f; Lönegren, 1912, s. 10. Lars Båtefalk påpekar i sin avhandling att
Svenska nykterhetssällskapet markerade godtemplarordens hemvist bland samhällets lägre skikt,
där missbruket i deras ögon vanligen förekom. Båtefalk, 2000, s. 393. 
98 Årsm. IOGT 1886, malinska grenen, s. 48; årsm. IOGT 1888, s. 175.
99 Årsm. IOGT 1899, s. 51f.
100 Årsm. IOGT 1907, s. 321–325.



196

Kritiken mot IOGT var som synes bred och den återfinns från tidiga år ända
fram till undersökningens sista år, men koncentrationen ligger på den första
hälften av min undersökningsperiod. Det fanns uppenbart en hel del att vara
kritisk mot i godtemplarnas verksamhet och olika typer av kritik är mest frek-
vent under olika perioder. Jag har försökt framställa detta grafiskt för att visa
vilka kritiska synpunkter som förekommer vid vilken tid. Jag har utgått enbart
från prästmöteshandlingarna, vilket förklarar de låga siffrorna. Argument om
måttlighet i stället för absolutism finns därför inte heller med i diagrammet
eftersom det nästan uteslutande förekommer i småskrifterna och de Meddelan-
den från arbetsfältet som gavs ut av Svenska nykterhetssällskapet.

Bilden ger en uppfattning om hur kritiken såg ut, sedd över tid. Man kan
konstatera att diskussionerna om störande av söndagsfriden och effekten av att
IOGT såg absolutismen som enda dygd sågs som ett problem främst under den
första delen av perioden, medan kritiken mot ordens politiska engagemang
återkom också senare. Problemet med dansevenemang och andra nöjen har en
senare topp. Ser man till den totala kritiken blir det tydligt hur IOGT oroade
främst mellan 1890 och 1915. Jag skall återvända till detta mer analytiskt av-
slutningsvis i kapitlet, men först väntar en genomgång av hur IOGT såg på
kyrka och prästerskap och hur prästerna själva svarade på den kritik man fick.

Synen på kyrka och prästerskap inom IOGT
När man läser IOGT:s årsmöteshandlingar och småskrifter från perioden får
man en klar bild av att relationen till kyrkan och framför allt prästerskapet var

Diagram 1. Kritiska kommentarer mot IOGT och dess verksamhet framförda i samt-
liga stifts prästmöteshandlingar 1880–1945.
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viktig och inte helt okomplicerad. Prästerna kunde, om de var välvilligt in-
ställda till verksamheten, upplåta skolhus till de föreningar som saknade egna
möteslokaler, de kunde själva medverka som nykterhetstalare eller släppa in
kringresande talare i kyrkan. Många inom prästerskapet hade stött nykterhets-
sällskapets verksamhet och man hade kunnat tänka sig att de nu också skulle
stödja den nya nykterhetsverksamheten, inte minst som den, när IOGT kom
till Sverige, vilade på kristen grund och ville att människan skulle bli (ännu)
nyktrare än tidigare. Parallellt med denna inställning bör man dock tänka sig
att det fanns en beredskap för att relationen mellan kyrka och IOGT inte skulle
bli alldeles enkel. Som tidigare nämnts vilade de kristna rötterna inom IOGT
mer i väckelsens tradition och det politiska och opinionsbildande arbetet var
framträdande redan i den amerikanska moderrörelsen. 

Redan i de tidiga årsmötesprotokollen kan man finna noteringar om det
motstånd man mött från kyrkligt håll. Man förundrades 1883 över att en sjä-
lavårdare kunde motarbeta barntempelverksamhet men redan året därpå häv-
dade man att detta motstånd från ”skriftlärde och fariséer” bara var att vänta
när det gällde verkligt god verksamhet.101 Parallellt med denna rapport från
barntempelverksamheten hävdade dock OT att både andliga och världsliga
myndigheter varit tillmötesgående med lokaler och moraliskt understöd i
Norrland och att OT, A. H. Berg, talat i 73 av landets kyrkor.102 Ytterligare ett
år senare var behovet av egna lokaler stort, när samma myndigheter ville lägga
sig i mötenas tidpunkter, vilka som skulle tas in etcetera. Trots dessa incidenter
hävdade OT att majoriteten av prästerna stödde godtemplarnas sak.103 Den
här typen av blandade kommentarer fortsätter genom åren. Det var för
IOGT:s ledning viktigt att framhålla när prästmän visade sig som understöd-
jare av IOGT:s sätt att tolka nykterhetssaken, men det gavs också gott om
exempel på hur präster förhöll sig kritiska.104 När man fick stöd från präster-
skapet i mer konkret form var det ofta som nykterhetstalare. Det finns exem-
pel på uppskattade talare, men prästernas inblandning var inte oproblematisk.

101 Årsm. IOGT 1883, malinska grenen, s. 46 och årsm. IOGT 1884, malinska grenen, s. 38. 
102 Årsm. IOGT 1884, malinska grenen, s. 31 och 35. 
103 Årsm. IOGT 1885, malinska grenen, s. 24 och 31. 
104 För allmänna kommentarer om präster som stöder verksamheten, se t.ex. årsm. IOGT 1887,
hickmanska grenen, s. 162; årsm. IOGT 1894, s. 60 och 62 (Värmland och Älvsborg); årsm.
IOGT 1895, s. 22 och 30 (Västerbotten och Värmland); årsm. IOGT 1896, s. 72 (Östersund);
årsm. IOGT 1899, s. 49 (Gästrikland) och 60f (Värmland); årsm. IOGT 1903, s. 82 (Älvsborg);
årsm. IOGT 1904, s. 106 (Östersund); årsm. IOGT 1905, s. 139 (Ångermanland); årsm. IOGT
1906, s. 133 (Norrbotten); årsm. IOGT 1907, s. 28 (norra Jämtland); årsm. IOGT 1908, s.
158ff (Västerbotten); årsm. IOGT 1909, s. 203 (Västerbotten); årsm. IOGT 1912, s. 73 och
185 (Blekinge och Norrbotten); årsm. IOGT 1913, s. 112 (Ångermanland); årsm. IOGT 1920,
s. 151; årsm. IOGT 1930, s. 306 (Uppland) och årsm. IOGT 1937, s. 127 (Jämtland). För
allmänna kommentarer om präster som motarbetar verksamheten eller är negativt inställda se
t.ex. årsm. IOGT 1893, s. 45 (Blekinge); årsm. IOGT 1899, s. 53 (Kalmar); årsm. IOGT 1905,
s. 124 (Kalmar) och 140 (Älvsborg); årsm. IOGT 1906, s. 137 (Sollefteå) och 150 (Älvsborg);
årsm. IOGT 1908, s. 165 (Växjö); årsm. IOGT 1909, s. 212 (Östergötland); årsm. IOGT 1911,
s. 89f (Växjö); årsm. IOGT 1912, s. 80 (Göteborg) och 191 (Ångermanland); årsm. IOGT
1913, s. 182 (Kronoberg) och årsm. IOGT 1937, s. 122f (Halland). 
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Prästerna kunde också ses som undermåliga talare, bra på religion men inte
fackmän eller ens förbudsvänner i nykterhetsfrågan.105 Majoriteten av kom-
mentarerna kring prästernas talarinsatser är dock neutrala och det var natur-
ligtvis värdefullt att få prästens stöd som talare när man ville sprida sitt bud-
skap: ”T. o. m. många prästmän visa sig välvilliga och hålla ibland föredrag.”106

Det finns dock några kommentarer som visar att relationen till denna grupp
inte var alldeles friktionsfri. 1891 vittnades om att en stor förbättring i förhål-
landet till statskyrkans prästerskap skett och att de unga prästerna nu stod på
helnykterhetens sida:

[…]många tecken tyda på, att framtidens prästerskap skall ställa sig sida vid sida
med församlingsmedlemmarne för att praktiskt genomföra vår ordens mål.107

Detta uttalande visar att relationen tidigare sett annorlunda ut. Två år senare
kritiserades dock ett distrikt (Västerbotten) för att lägga för stor vikt vid att
hålla sig väl med kyrkans representanter: ”ett försök som alltid och öfverallt
slagit mycket illa ut.”108 Emellanåt ville man också visa hur prästerna utnytt-
jade sitt ämbete för att motarbeta godtemplarna. Konfirmanderna kunde utsät-
tas både för falsk propaganda om IOGT och, vad värre var, tvingas till löftes-
brott när prästen bjudit konfirmanderna på vin.109 Med åren blev man inom
IOGT allt mer medveten om sin egen betydelse, och när en domprost uttalade
skarp kritik mot orden protesterade man och ”visade sålunda, att vi icke längre
krypa för att som nådehjon tigga om tillstånd att få existera”.110

I de broschyrer och småskrifter som jag studerat kommer flera godtemplare
till tals mer utförligt än vad som är fallet i årsmöteshandlingarna. Där finner
man en hel del anklagelser mot kristna i allmänhet för att de inte trätt in i
godtemplarnas led, utan i stället visat fiendskap mot rörelsen, en anklagelse
som i än högre grad gällde prästerskapet.111 Det fanns också en möjlighet att
anklaga prästerna för att inte leva som de lärde och i värsta fall uppmuntra till
missbruk. I en text ges exempel på en präst som bjuder en man på vin med
motiveringen att det inte går till huvudet. När prästen träffar mannen nästa
gång är han höggradigt berusad, men mannen berättar att han bara följt präs-
tens råd och druckit vin.112 Även om man tog upp exempel där prästerna betett

105 Årsm. IOGT 1893, s. 37 (Hälsingland). Se också Reformatorn 1907, nr. 25, s. 1. För positiva
kommentarer om präster som talare, se årsm. IOGT 1898, s. 5 (Gästrikland); årsm. IOGT 1906,
s. 130 (Medelpad); årsm. IOGT 1910, s. 96 (Östersund); årsm. IOGT 1913, s. 118 (Östersund)
och årsm. IOGT 1932, s. 249. 
106 Årsm. IOGT 1905, s. 129 (Skåne) Noteringar om präster som talare förekommer samtliga år
mellan 1893 och 1932 och jag skriver därför inte upp samtliga angivelser här. 
107 Årsm. IOGT 1891, s. 14. 
108 Årsm. IOGT 1893, s. 33. 
109 Årsm. IOGT 1894, s. 66 (Skåne) och årsm. IOGT 1912, s. 187. 
110 Årsm. IOGT 1913, s. 82 (Kronoberg). 
111 Bäckman 1882, s. 3. Liknande kommentarer, se Lundquist, 1883, s. 16; Berg, 1883, s. 24–
28; Dryckenskapens magt och förbannelse, 1884, s. 19; Ljunggren, 1895, s. 21; Wiberg, 1895, s.
14; Bergman, 1884, s. 106f och Carling, 1908, s. 11.
112 Aspling, 1882, s. 11.
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sig illa ville man hävda att godtemplarna inte hatade prästerna och religionen.
Istället var det bara att beklaga att det verkligen fanns så många präster som
själva brukade alkohol.113

I dessa frågor kunde man få visst stöd från en del av prästerskapet. Som präst
hade man en skyldighet att föregå med gott exempel, varför helnykterhet var
det önskvärda. Prästerna behövde tukta sig själva och det var en skam att de
institutioner som var satta att vårda samhällets intressen hade motarbetat nyk-
terhetsrörelsen mer än tillverkarna av alkohol.114 Somliga ville se en betydligt
aktivare roll bland prästerna:

Folket behöver sina präster icke endast i kyrkan, där man ofta icke samlas, utan
även på ”lokalen”, där människorna mångenstädes vänta på en utebliven herde.
Envar som haft tillfälle att tala i nykterhetsfrågan på större folkmöten, anordnade
av våra nykterhetstempel, vet, hur man på detta håll uppskattar varje förkunnelse,
som vädjar till de djupare skikten i själslivet.115

Det fanns dock även präster som bestämt motsatte sig någon som helst form av
samarbete med nykterister och som i dessa såg en ren fiende. Henrik Ringius
tackade Gud för att stiftet (Göteborg förf. anm.) hade många präster som både
predikade och levde Guds ord, och ”Gud vare lovad! — i allmänhet ha färre
nykterister än annorstädes”.116 Att prästerna skulle stödja nykteristernas verk-
samhet var för honom otänkbart, en sådan präst hade släppt tron på Guds ord
och borde inte leva på kyrkans bekostnad.117 Från IOGT:s håll fanns, som
visats genom de givna exemplen, ett behov av att få prästerna med sig, men
också att visa att man kunde leda verksamheten på egen hand, en verksamhet
som man till del uppfattade som en uppgift för det allmänna. Så ville exempel-
vis A. H. Berg klargöra att man inom godtemplarorden inte var fanatiker utan

113 Nykter Broder, 1883, s. 26 och 38. För andra anklagelser mot präster som själva dricker se
Lundén, 1899, s. 19 och Ahlin, 1904, s. 7. Både i tidningar och skönlitteratur var det tacksamt
att kommentera präster som inte var skötsamma. Ett av många exempel kan hämtas från författa-
ren Johan Alfred Göths Mojökarna (1927), där en präst, vilken efter att på ett dopkalas ha baktalat
en IOGT-loge, får en tillsägelse av Kajsa, medlem i en annan godtemplarloge. Hon hävdar att
prästen själv har problem med sitt drickande, och när prästen skamsen smiter ut fäller hon en
avslutande kommentar: ”Den han hoppade i galen tunna, dä ä synn om den gamla statskyrkan,
som ska ha sådana herdar, men dä ä gudalov inte alla som ä sådana”. Göth, 1979, s. 16.
114 Lönnegren, 1892, ”Nykterhetstraktat N:o 10”; 95 teser i nykterhetsfrågan, 1900, s. 31f och
36f. Fler kommentarer om att prästerna borde vara föredömen i nykterhet, se t.ex. Lövgren,
1901, s. 8–10; Rudin, 1911, s. 21; Lundén, 1895, s. 34; Lindkvist, 1891, s. 3; Lundgren, 1891,
s. 39 och Hambraeus, 1929, s. 9f.
115 Hambraeus, 1929, s. 13. Se också 95 teser i nykterhetsfrågan, 1900, s. 38f och Thulin, 1911, s.
29. Argumenten för att prästerna skulle gå ut till sina nyktra församlingsmedlemmar hör nära
samman med den diskussion man förde om det nya sättet att se på församlingsmedlemmarna
över huvud taget, där lekmännen var värdefulla och prästen skulle tala som till en jämlike. Se
kapitel 6. För uttalanden om stöd för IOGT i prästmöteshandlingarna se Prästm. Karlstad 1899,
s. 49 ”att från prestmötets sida uttalas varma sympatier för nykterhetssträfvandet, äfven om deri
skulle ingå något ‘modernt’, jemte löfte om allvarlig medverkan till dryckenskapens utrotande”.
Även Prästm. Uppsala 1915, s. 111.
116 Ringius, 1905, s. 18.
117 Ringius, 1905, s. 61f. 



200

bara ville arbeta för att få bort rusdrycker, ett arbete som var olönat av stat och
kyrka, men där man utförde en mission som borde åligga dessa instanser.118

Det fanns dock präster som kunde tänka sig att ta ökat ansvar för en korrekt
nykterhetsverksamhet, något som skulle kunna återföra glansen av det ledar-
skap man innehaft under nykterhetssällskapets dagar. ”Vore det icke värdigt vår
kyrkas prästerskap att nu träda i spetsen för rörelsen, såsom det gjorde på 1830-
och 1840-talet?”119

Med denna diskussion kan man återknyta till föregående kapitel, där de båda
organisationernas syn på stat och samhälle analyserades. Den här senast åter-
givna kritiken handlade om att man inom IOGT såg prästerna som statstjäns-
temän. Stat och kyrka var satta att arbeta för människans sanna väl, men de
hade misskött sina uppgifter. Gud hade då uppväckt rörelser som till exempel
nykterhetsrörelsen. Staten måste också understödja sedligt liv, varför statliga
ämbetsmän borde åläggas nykterhet.120

Skall man kort sammanfatta den kritik IOGT riktade mot prästerskapet
handlade det ofta om att snarast försvara sig mot de anklagelser kyrkan i sin tur
hade riktat mot godtemplarna. Kommentarerna andas inte sällan besvikelse
över att prästerna inte stött den verksamhet man själv såg som så viktig. Rela-
tionen mellan de båda organisationerna var dock stadd i förändring och avslut-
ningsvis i detta kapitel skall denna förändring analyseras närmare.

Förändrade relationer
En klar majoritet av de kritiska kommentarer jag tagit upp i båda lägren hör
hemma i den tidigare delen av undersökningsperioden. Läser man IOGT:s
årsmötesprotokoll försvinner i stort sett kritiken mot prästerskapet kring 1915.
Efter detta år handlar det nästan uteslutande om att präster medverkat som
talare eller deltagit i olika samarbeten. Visserligen kunde man även tidigare
konstatera att prästerskapet blivit mer positivt inställt till IOGT:s verksamhet,
men nu talade man om just samarbete, vilket är en annan sak. 1937 förespråka-
des i Uppland halvoffentliga möten, dit särskilt utvalda skulle inbjudas, helst
sådana med ”lokal auktoritet”, som idrottsledare, präster, kommunalpampar
etc.121 Man konstaterade också att man hade ett gott samarbete med kristna

118 Berg, Aspling, m.fl., 1885, s. 13. Som ett exempel på hur man inom IOGT argumenterade
för att man kunde leda verksamheten kan nämnas Hugo Ljunggren, vilken hävdade att de tidiga
nykterhetsföreningarna inte var organiserade och därför upplöstes. Så var dock inte fallet med
godtemplarna. Ljunggren, 1895, s. 8.
119 Prästm. Linköping 1902, ”Om den kristliga kärleksverksamheten”, s 136f. För liknande kom-
mentarer, se Prästm. Karlstad 1881, s. 98; Prästm. Lund 1900, ä.b., s. 11; Prästm. Växjö 1896, s. 9f.
120 95 teser i nykterhetsfrågan, 1900, s 33–35. Denna text är enligt titeln skriven av en präst i
Svenska kyrkan, men om han skulle tvingas välja mellan nykterhetsrörelse och prästrollen fram-
står det som att han skulle ha valt den förra. Där finns en kommentar om hur rusdryckshante-
ringen undergräver samhällets grundvalar mer än socialismen och att de samhällsbevarande kraf-
terna i allmänhet bara velat bevara det gamla dåliga och murkna. Ibid, 1900, s. 51.
121 Årsm. IOGT 1937, s. 144. 
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församlingar i allmänhet.122 Två år senare omnämnde man kyrkan som en av
de organisationer man hade gott samarbete med.123 I det betänkande från 1941
som tidigare nämnts påtalades också att det var viktigt att inse att nykterheten i
sig inte var någon ”kardinaldygd”.124 De gamla stridigheterna om nykterheten
som religion hade uppenbart lagt sig.

Går man till prästmöteshandlingarna kan man konstatera att det i fyra av
stiften skedde en uttalad vändning och man kom att tala positivt om nykter-
hetsrörelsen: ”De 315 nykterhetsföreningar av olika slag, som äro verksamma
inom stiftet, behövas mer än väl.”125 I Karlstad anmärkte man visserligen på
nöjestrafiken inom nykterhetsarbetet, men visade viss förståelse då man tolkade
det som ett resultat av föreningarnas skuldsättning.126

Ett annat tecken på att en förändring skett var att nykterhetsfrågan inte
ägnades samma uppmärksamhet. I Lund skrev man 1932 om att nykterhetsför-
eningarna spelade liten roll och i Strängnäs sågs inte längre nykterhetsfrågan
som dominerande 1930.127 Ser man till övrig litteratur hittar man också där
tydliga tecken på att striden lagt sig och att det fanns möjlighet och kanske
också önskan om att samarbeta. Johan Bergman skrev i sin genomgång av
nykterhetssakens historia 1934 att den svenska nykterhetsrörelsens mest repre-
sentativa församling var den allmänna svenska förbudskongressen, där samtliga
större svenska nykterhetsorganisationer och även de stora religiösa samfunden
var representerade.128 Betydligt tidigare var H. Vidmans analys av både nykter-
hetsrörelsens och kyrkans behov av varandra: 

Nykterhetsrörelsen lider af att hafva kommit utanför församlings-organisationen;
kyrkan lider af att hafva en så betydande faktor i folklifvet snarare till motståndare
än till vän. Huru de båda skola kunna finna hvarandra är ett problem. Detta lärer
blott kunna lösas i den för all nöd ömmande, men ock för helighetens fordringar
känsliga kristliga kärlekens tecken.129

Nathan Söderblom gav nykterhetsföreningarna en eloge 1930 då han hävdade
att de åstadkommit en revolution i det allmänna tänkesättet och folkseden.130

Ser man till de småskrifter i ämnet kyrka och nykterhet som kom ut under
den aktuella perioden kan man också konstatera att utgivningen minskade
starkt efter 1917 och att temat också ändrades, så att titlar av typen nykterhet i
förhållande till kyrka eller religion nästan helt försvann. Av de totalt cirka 200

122 Årsm. IOGT 1937, s. 179. 
123 Årsm. IOGT 1939, s. 128. Se även Reformatorn 1947, nr 10, s. 5.
124 Årsm. IOGT 1941, betänkande, s. 283.
125 Prästm. Växjö 1934, s. 111. Övriga stift med positiva uttalanden: Prästm. Härnösand 1939, s.
173; Prästm. Luleå 1927, ä.b., s. 25f och Prästm. Luleå 1934, ä.b., s. 27f samt Prästm. Uppsala
1927, s. 236.
126 Prästm. Karlstad 1935, s. 84f.
127 Prästm. Lund 1932, ä.b., s. 178 och Prästm. Strängnäs 1930, s. 146.
128 Bergman, 1934, s. 13.
129 Linders, Silfverskiöld, och Vidman, 1912, s. 22.
130 Söderblom, 1930, s. 5 och 9.
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titlar jag sett som intressanta för min studie, har 33 getts ut efter 1917, något
som klart visar att frågan inte längre rörde upp så starka känslor. Under 1940-
talet blev det också vanligt med konferenser kring temat ”Kyrka och nykter-
hetsrörelse i samarbete”.131 En tydlig förändring hade alltså skett, men hur skall
den tolkas?

Utifrån de tidigare kapitlen jag skrivit och de resonemang jag fört där, vill jag
hävda att den förändrade relationen är ett resultat av den inre förändring de
båda organisationerna genomgått. IOGT radikaliserades under 1890-talet och
människor ur arbetarleden och den politiska arbetarrörelsen gavs allt större
utrymme inom organisationen.132 Denna förändring av IOGT satte sina spår i
kyrkans bedömning av ordens verksamhet. Mellan åren 1890 och 1915 var
kritiken som starkast. Samtidigt skedde en stor förändring av Svenska kyrkan.
Under 1880-talet var man fortfarande rädd för den föreningsverksamhet och
individualism man tyckte hotade samhällets bestående ordning. Att man då såg
IOGT som ett hot är inte att förvåna, i synnerhet som man tidigare varit
ledande i en tidigare nykterhetsorganisering. Från 1890 började man dock i allt
högre grad efterlysa ett prästerskap som var berett att möta församlingen på
mer jämlika villkor och mellan 1900 och 1910 blev det tydligt att man ville ha
en församling som engagerade sig i kyrkoverksamheten, både vad gällde beslut
och aktiviteter. Kring 1920 hade denna utveckling nått alla stift utom Göte-
borg, där schartauanismen fortsatte att leva starkt. Omorganisationen hämtade
inspiration från folkrörelserna och att man kring 1915 var betydligt vänligare
inställd till IOGT får då en naturlig förklaring. Likaså kan man även inom
Svenska kyrkan se en tendens att ta ställning även i politiska frågor, trots att det
för kyrkans del låg en stor svårighet i detta. Kyrkans mål och syften låg ju i
uttolkarnas ögon på ett högre plan än det politiska livet, likafullt blev det allt
svårare att försöka undvika att förhålla sig till den politik som drevs i samtiden.
Med en anpassning till denna verklighet var det heller inte förvånande att man
i högre grad kunde acceptera IOGT:s ”neutrala nykterhetspolitik”. 

Nykterhetsfrågan kan genom dessa resultat ses som en god värdemätare på
hur samhällsdebatten gestaltade sig under min undersökningsperiod. När
svängningen kom i relationen mellan IOGT och Svenska kyrkan kan det
tolkas som att man inom kyrkan definitivt gett upp sin gamla roll som le-
dande både i diskussionen om och inflytandet över samhälleliga frågor. Man
anpassade sig till en ny verklighet där man i stället kunde delta som samtals-
partner.

Kjell Östberg talar om nykterhetsrörelsen som primus motor i det folkrörel-
sesammanhang som utgjorde det dominerande politiska partiet för mellanskikt
och småfolk. Han tolkar detta utifrån en gramsciansk modell där det politiska
partiet utgör ”den nye fursten”.133 Det är inte bara den politiska makten som är
viktig, utan också ett helt komplex av kulturella och sociala institutioner, efter-

131 Kjellberg, 1979, s. 154. 
132 Johansson, 1947, s. 436–439.
133 Östberg, 1991, s. 65–67.
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som de tjänar en speciell klass och världsbild. När borgerligheten tog över
makten inträffade det nya att man aktivt försökte sprida sin kultur och sina
värderingar till andra grupper i samhället.134 Nykterhetsrörelsen ses i Östbergs
ögon som den främsta representanten för den folkrörelsemiljö där man kunde
formulera ideologin för det moderna, borgerligt demokratiska samhället. Ett
viktigt skäl till detta var nykterhetsrörelsens bredd både när det gällde klass och
politisk tillhörighet.135 I Gramscis modell ingår också, som tidigare nämnts, att
den borgerliga hegemonin kan integrera underordnade gruppers intressen och
man kan tolka kyrkans förändrade förhållningssätt som ett accepterande av
denna integration.

Denna senare utveckling, där man samarbetade mellan de båda organisatio-
nerna, passar också väl samman med det resonemang jag fört i tidigare kapitel
om att både IOGT och Svenska kyrkan hade ett behov av att fortsätta som
rörelser. Medan IOGT hade tagit plats i maktens korridorer var Svenska kyrkan
i mångt och mycket marginaliserad, då bland annat religionen hade blivit en
privatsak. Båda strävade dock efter att vara levande organisationer, med förny-
ade målsättningar. Att en sådan parallell strävan också kunde kombineras med
konkret samarbete är inte förvånande. För IOGT var naturligtvis frågan om
nykterhet mycket viktig, men också för Svenska kyrkan hade den betydelse som
en del av det sociala engagemang den kristna verksamheten byggde på. När
orsakerna till stridigheterna var borta kunde man samlas kring frågan igen. Det
var inte längre viktigast hur man var nykter, nu gällde det att visa nykterheten
som ett positivt alternativ.

Sammanfattning
Avsnittet har koncentrerats på nykterhetsfrågan och relationerna mellan IOGT
och Svenska kyrkan, med utgångspunkt i prästmöteshandlingar för samtliga
stift 1880–1945 och IOGT:s årsmöteshandlingar under samma period. Till
detta har lagts en mängd småskrifter i ämnet som gavs ut under perioden.
Undersökningen genomförs i tre teman: frågan om absolutism eller måttlighet,
prästerskapets syn på IOGT och dess verksamhet och IOGT:s syn på kyrkan
och dess prästerskap utifrån agerandet i nykterhetsfrågan. Avslutningsvis görs
ett kort analytiskt resonemang om orsakerna till de förändrade relationerna
mellan de båda organisationerna.

I frågan om absolutism eller måttlighet var prästernas meningar delade. De
kritiska rösterna handlade ofta om att den moderna nykterhetsrörelsen gjorde
absolutismen till religion och man vände sig emot de argument absolutisterna
använde sig av; att redan ett måttligt drickande, eller en enda skål kunde leda,
eller ofelbart ledde till alkoholism. Båda parter ville gärna ha vetenskapen på

134 Östberg, 1991, s. 66f.
135 Östberg, 1991, s. 76.
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sin sida, men det visade sig vara lättare för absolutisterna att använda veten-
skapliga argument för sin ståndpunkt. I fråga om bibelns budskap om bruk av
alkohol var dock prästerna flitigare debattörer. Löftesgivningen var också pro-
blematisk eftersom absolutismen var ett löfte påhittat av människan. Det
kunde leda till att man satte människan framför Gud och dessutom riskerade
man att bryta löftet, något som var skadligt för karaktären. Debatten hade klara
paralleller till den diskussion som fördes när Svenska nykterhetssällskapet bilda-
des 1837, men innehöll också nya argument eftersom det var fråga om en ny
typ av organisation, där bland annat medlemmarnas aktivitet var en helt annan
än under sällskapets dagar.

Den explicita kritiken mot IOGT rörde sig på olika plan. Man var från
prästerskapets sida upprörd över att söndagar användes till möten och utflykter
i stället för att gå till kyrkan. Som präst och kristen kunde man också vända sig
mot att göra absolutismen till den enda dygden, eftersom det lätt förde med sig
att andra dygder fick stå åt sidan så att det sedliga livet faktiskt försämrades. De
övriga nöjen som ordnades av IOGT ställde också till förtret, inte minst dansen
som kunde leda ungdomen i fördärvet. Allvarligast var dock det politiska enga-
gemang IOGT visade upp och som inte minst under tidiga år tolkades som ett
hot mot den bestående samhällsordningen. IOGT försvarade sig till en början
med att man genom att vara nykter var det bästa stödet för en stabil stat. Det
politiska engagemanget hävdade man bara var en fråga om nykterhetspolitik,
något som ju visade sig kunna täcka ett mycket brett område. Starkast mot-
stånd mötte IOGT under åren 1890–1915 och under dessa år växlade ämnet
för prästernas missnöje något.136

När IOGT diskuterade prästernas och kyrkans roll för nykterhetssaken vi-
sade man sin besvikelse över att kyrkan inte tog deras parti. Man kunde rikta
hård kritik mot präster som motarbetade orden, men gladdes samtidigt över
dem som hjälpte till i arbetet. Kritiken från IOGT:s håll handlar mest om ett
försvar mot de angrepp prästerskapet riktade mot orden.

Efter 1915 skedde en förändring av relationerna mellan de båda organisatio-
nerna och man blev mer positivt inställd till varandra. I synnerhet under senare
år fanns ett uttalat samarbete. Denna förändring tolkas som ett resultat av de
inre förändringar både IOGT och Svenska kyrkan genomgick under perioden.
IOGT radikaliserades och kom in i den statliga maktsfären, varefter det i
mångt och mycket handlade om att fortsätta vara en rörelse. För Svenska kyr-
kan skedde en omvänd förändring, då man förlorade alltmer av sitt inflytande,

136 När Knut Kjellberg undersöker debatten i nykterhetsfrågan hävdar han att det fanns tre olika
ståndpunkter hos kristna bedömare angående varför och hur nykterhetsarbete skulle bedrivas.
Den första handlar om att bara den kristna tron kunde ge pålitlig nykterhet och att arbetet därför
skulle bedrivas av en kristen församling. Den andra ståndpunkten utgick från att nykterhet var en
allmän borgerlig dygd och att den därför inte krävde någon kristen påverkan. Arbetet för nykter-
het bedrevs därför bäst i allmänna, sociala, kulturella och politiska aktiviteter, inkluderat nykter-
hetsföreningar. Den tredje ståndpunkten utgick från att det kristna skulle vara med men inte
behövde renodlas, sålunda en tredje ståndpunkt också i bildlig bemärkelse. Dessa ståndpunkter
har, som visats ovan, funnits med också i det material jag använder mig av. Kjellberg, 1979, s. 79.
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religionen blev en privatsak och kyrkan inte längre någon naturlig samlings-
punkt. För Svenska kyrkan fanns dock också ett behov av att visa sig som en
levande, viktig organisation, och i frågan om nykterhet kunde man, när striden
inte längre stod mellan de båda organisationerna, så småningom mötas och
diskutera gemensamma förhållningssätt. 
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KAPITEL 9

Konsten att bli och förbli folklig – en kamp 
på offentlighetens arena

Denna avhandling har fokuserat offentligheten, dess funktion och omvandling
under perioden 1880–1945. Geografiskt är arbetet koncentrerat till Sverige,
och här studeras två aktörer, Svenska kyrkan och IOGT, vilka kan sägas spela
varsin huvudroll i det skådespel jag liknat denna process vid. Dessa båda aktö-
rer hade tämligen olika förutsättningar i sin kamp på offentlighetens arena,
men jag har kunnat visa att deras strategier såg mycket lika ut, och att det för
båda parter i mångt och mycket kom att handla om att legitimera sig själva som
folkliga, eller om man så vill, demokratiskt medborgerliga. Behovet att bli, och
helst också förbli, folkliga organisationer bottnar i att offentligheten i sig själv
genomgick en förändring under perioden, från att kunna betecknas som haber-
maskt borgerlig till att bli förfolkligad. Genom att analysera Svenska kyrkan
och IOGT utifrån deras agerande i offentligheten ges nya perspektiv inte bara
på de två organisationernas utveckling utan också på denna omvandling av
offentligheten, en omvandling som ständigt pågår.

Offentligheten finner man i spänningsfältet mellan stat och samhälle. Detta
betyder att offentligheten påverkas och omvandlas om relationen mellan stat
och samhälle genomgår förändringar. Den period som undersökts präglades i
högsta grad av just en sådan förändring, där det skedde en ökad sammanbland-
ning av stat och samhälle. Staten kom att i högre grad gripa in i människors liv,
medan man i fråga om samhället kom att gå från en situation där individer och
enskilda intressen kunde urskiljas, till att tala om samhället som en helhet.

Man kan säga att offentligheten utifrån påverkas av relationen mellan stat
och samhälle, medan den inifrån påverkas av ett parallellt spänningsfält, det
mellan privat och offentligt. Offentligheten kan beskrivas som både den sfär
eller arena där det offentliga och det privata möts och som själva mötet mellan
de båda. Uttrycket kampen på offentlighetens arena speglar både hur den offent-
liga makten ifrågasatts i offentligheten och hur förändringar i relation till det
samhälleliga påverkat agerandet i offentligheten. 

De två aktörer som studerats i detta arbete, Svenska kyrkan och IOGT, kom
från varsitt håll i spänningsfältet stat–samhälle. Svenska kyrkan var ett statligt
organ under hela undersökningsperioden, medan IOGT anlände till Sverige
som en organisation utanför staten och utgjorde en del av det Folkrörelse-
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sverige, där man gärna talade, och talar, om sin betydelse för demokratisering
och folkbildning. Det står dock klart att det statliga inslaget i Svenska kyrkan
kom att i hög grad försvagas från och med upplösningen av ståndsriksdagen
1865/66. IOGT:s rötter fanns i det privata, men under periodens gång kom
organisationen att tränga in i den statliga maktsfären. På så sätt illustrerar de
båda aktörerna väl sammanblandningen mellan stat och samhälle. Hur agerade
dessa två organisationer i offentligheten, och hur såg den offentlighet ut som de
verkade i?

De teoretiska diskussionerna om hur offentligheten skall definieras bygger
huvudsakligen på Jürgen Habermas resonemang i Borgerlig offentlighet. I sitt
arbete beskriver Habermas hur borgerligheten, genom att formera sig som pri-
vatpersoner och via vad han kallar ”det offentliga resonemanget”, kunde överta
offentligheten.

Den strikta uppdelning mellan privat och offentlig sfär som föreligger i den
borgerliga offentligheten var ny när denna offentlighetsform uppstod i 1700-
talets Europa. Den offentlighetsform som föregick den borgerliga kallar Haber-
mas representativ. Den senare konkurrerades ut och försvann när borgerlighe-
ten steg fram på scenen. När sammanblandningen mellan stat och samhälle
sedan ökade kom, enligt Habermas, den borgerliga offentligheten att förfalla
till en acklamativ offentlighet, där den tidigare aktivt diskuterande och kritise-
rande publiken blev till en passiv mottagare av redan färdiga åsikter. I denna
upplösning tar denna avhandlings undersökningsperiod sin början och jag ana-
lyserar offentlighetens omvandling och deltagandet i densamma, i ett skede när
grunden för den borgerliga offentligheten, åtskillnaden mellan stat och sam-
hälle, var på väg att lösas upp. 

För att på ett konkret sätt kunna analysera offentlighetens omvandling har
jag inledningsvis utgått från två generaliserade modeller av offentlighet, inspire-
rade av Habermas beskrivning av både representativ och borgerlig offentlighet.
Modellerna återfinns i sin helhet i kapitel 2, men kan i korthet beskrivas som
en schematisk översikt gällande typiska kännetecknen för de båda offentlighets-
formerna. Strukturen i de båda modellerna är lika, men innehållet skiljer sig
från varandra. Modellerna innehåller beskrivningar av bas, mål, arenor, medel,
kriterier och funktioner för dessa två offentlighetsformer. 

Vad gäller den representativa offentligheten utgörs basen av att det privata
och det offentliga utgör en oskiljbar enhet, med målet att konstant representera
makten. Denna representation uppnås genom personliga attribut där exempel-
vis det personliga uppförandet spelar stor roll för hur herremakten visar sig. En
inre krets skapas varifrån andra utestängs, och genom detta blir den representa-
tiva offentligheten en norm för maktens uppträdande.

Ser man till den borgerliga offentligheten utgörs i stället basen av en tydlig
separation mellan stat och samhälle och mellan privat och offentligt. Genom
att skaffa sig kontroll över en del av den offentliga sfären kan privatpersoner
kritisera den offentliga makten. Detta sker via det offentliga samtalet, vars fo-
rum är en litterär och en politisk offentlighet, och där man kan mötas för att
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diskutera. Där den representativa offentligheten fungerar exkluderande är den
borgerliga offentligheten istället inkluderande. Den funktion denna offentlig-
het fyller är att den medvetandegör människan om den egna förmågan och
rätten att delta i det offentliga samtalet. Den borgerliga offentligheten kan på så
sätt också sägas vara medborgerlig.

I avhandlingen har inledningsvis prövats hur Svenska kyrkans och IOGT:s
deltagande i offentligheten kan relateras de båda modellerna, något som också
gett en bild av huruvida dessa offentlighetsformer har kunnat leva kvar paral-
lellt med varandra. Tre moment som också utgör delar i modellerna har särskilt
fokuserats: hur arenorna utformades där man kunde mötas i ett samtal eller, när
det gällde den representativa offentligheten, där makten kunde visas upp; vilka
medel de båda organisationerna använde i sitt deltagande i offentligheten; och
huruvida man kunde sägas uppfylla de olika kriterier som kännetecknar de
båda offentlighetsmodellerna. I den borgerliga offentlighetsmodellen handlar
dessa kriterier om jämlikhet, skapandet av nya diskussionsområden och möjlig-
heten för alla att delta, medan det i den representativa modellen rör sig om ett
hemlighållande och utestängande av andra från makten. 

Prövning av en borgerlig offentlighetsmodell
IOGT:s och Svenska kyrkans arenor 
För IOGT:s del finns en riklig dokumentation av de arenor denna organisation
använde för det offentliga samtalet. Här är inte minst ordenshusen intressanta
som ett nytt alternativ till den borgerliga offentlighetens kaffehus och salonger,
och genom ordenshusens tillgång till bibliotek och tidningar gavs möjlighet att
mötas för att diskutera områden som tidigare varit förbehållna en härskande
klass. De utgör också en arena i ordets mest bokstavliga bemärkelse. Den nya
tidens diskussioner kunde flytta ut från städerna till landsbygden, och mötes-
platserna, som tidigare varit starkt knutna till städerna, kunde nu variera i allt
högre grad med förbättrade kommunikationer. 

En tydlig parallell till IOGT:s ordenshus är de församlingshem som byggdes
i Svenska kyrkans regi och som var direkt inspirerade av massorganisationernas
byggen. Kyrkan var rummet för högtiden, medan församlingssalen blev var-
dagsrummet, där man kunde diskutera och ägna sig åt nya aktivitetsformer.

I denna del av avhandlingen har mest uppmärksamhet riktats mot Allmänna
kyrkliga mötet som en ny arena för Svenska kyrkan och dess medlemmar, där
utrymme kunde ges åt alla som ville delta i diskussionen. Under de första åren
var mötet helt fritt och öppet, men efter 1920 formaliserades deltagandet och
man kom att i röstningssammanhang använda sig av församlingsrepresentanter.

Till viss del kom mötena att präglas av vem som satt som ärkebiskop, något
som blev tydligt under Nathan Söderbloms period. Under hans tid som ärke-
biskop blev det tydligt att mötena kunde fungera som alternativa diskussions-
arenor, men även senare kom man att ta upp samhällsfrågor där debatten
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kunde bli intensiv. Med Allmänna kyrkliga mötet skapades ett forum utanför
den statliga sfären, trots att kyrkan fortfarande var knuten till staten.

Mötesorganisationen inom IOGT var en mycket viktig del av verksamheten,
och dessa möten gavs också stor dignitet, inte minst i början, med särskilda
ceremoniel utarbetade. Där fanns de enskilda logernas möten, distrikts- och
kretsmöten, men också rikstäckande möten i form av årsmöten där represen-
tanter för de olika distrikten skulle föra stora gruppers talan. IOGT:s organisa-
tion liknar på så sätt i hög grad Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad.

Det fanns med andra ord ett flertal arenor där diskussionsdeltagarna kunde
mötas. Ytterligare ett forum för diskussion utgjorde pressen, och tidningarna
fungerade som ett medel för samtalet. Jag har därför analyserat också utveck-
lingen av de båda organisationernas egna tidningar.

Pressen som ett medel i det offentliga samtalet
Pressen fungerade som ett viktigt medel för det offentliga samtalet i den fram-
växande borgerliga offentligheten, där enskilda personer kunde börja ge ut tid-
ningar, och de utgjorde också ett viktigt forum för både IOGT och Svenska
kyrkan. IOGT:s tidningar, Svenska Goodtemplar och Reformatorn, startades
båda som privata initiativ, men togs tämligen raskt över av de båda falangernas
respektive rörelser. Tidningarna är att likna vid den partipolitiska press Haber-
mas talar om, och när de båda tidningarna slogs samman till en, syntes tydliga
tecken på hur redaktören fick anpassa sig till den linje organisationen beslutat
att rörelsen skulle följa.

Vad gäller Svenska kyrkan kan man föra fram Vår lösen som exempel på en
tidning som präglades starkt av en redaktör, i det här fallet Manfred Björkquist,
medan tidningen Församlingsbladet började som en föreningsbildad tidning,
men med klara drag av den fria press som Habermas talar om. Också för För-
samlingsbladet fanns en ”granskningskommission” som gav redaktören direktiv
om vad som skulle skrivas och inte.

Innehållsmässigt fungerar tidningarna som ganska breda fora för diskussioner
i olika frågor. I IOGT:s tidningar finner man både nyheter, sedelärande berät-
telser, följetonger, annonser och, inte minst viktigt, diskussioner och polemik.

Även om de politiska frågorna gavs utrymme i kyrkans tidningar, var hu-
vudintresset inriktat på idéerna om ett utökat och aktiverat församlingsliv.
Den folkliga anknytningen skulle stärkas genom att präster och församling
närmade sig varandra. De givna exemplen pekar alla mot en kyrka som inte
längre stod i statens tjänst på samma sätt som tidigare, som ville bort från det
auktoritära och istället närma sig en publik med plats för ett bredare spektrum
av åsikter. 

Att skriva i tidningarna kan tolkas som en mycket aktiv handling, och alla
gavs inte heller utrymme att delta i diskussionen i detta forum. Däremot var
alla i teorin välkomna till både ordenshus och kyrkligt möte. Det är därför
intressant att studera verklighetens diskussionsdeltagare, och detta har i av-
handlingen utgjort den tredje delen i försöket att passa in Svenska kyrkan och
IOGT i en generell offentlighetsmodell.
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Deltagare i ett offentligt resonemang
För att undersöka det konkreta deltagandet i diskussionen har, för Svenska
kyrkans del, strålkastaren riktats främst mot Allmänna kyrkliga mötet. Genom-
gången av materialet visar att lekmännen var i majoritet vad gällde deltagandet
vid själva mötena. Däremot övervägde inte sällan prästerna när det kom till
frågan om inbjudna talare. Kvinnorna utgjorde en mycket ringa del av delta-
garna och talarna, utom 1938 då en dag ägnades åt särskilda kvinnofrågor. Det
var också tydligt att bildning och ekonomiska förutsättningar spelade roll för
huruvida man skulle få eller vilja yttra sig vid mötet, då endast 10% av delta-
garna under den aktuella perioden saknade akademisk eller annan titel.

Ser man på fördelningen ur ett könsperspektiv, står det klart att kvinnor
mycket sällan besatt de mer statusbemängda posterna, varken inom IOGT eller
Svenska kyrkan, ett faktum som analyserats vidare i samband med uppdel-
ningen av privat och offentligt.

IOGT kom till Sverige som en demokratisk organisation, i vilken varje med-
lem hade en röst och där medlemmarna kallade varandra för bror och syster,
oavsett samhällsklass och status. Både Torkel Jansson och Ronny Ambjörnsson
har dock visat att organisationen på ett lokalt plan fungerade utestängande för
en rad personer. Klasstillhörighet spelade stor roll för vilka uppgifter man skulle
tilldelas i logen, så att de ansvarstyngda posterna gick till medlemmar från
högre sociala grupper, medan de mindre statusbemängda uppgifterna kunde
anförtros lägre socialgrupper. 

Vad gäller IOGT fanns det i det undersökta källmaterialet mycket begränsade
möjligheter att se vilka som deltog i debatterna på riksplanet, och undersök-
ningen koncentrerades istället till att se hur man från ledningshåll ville att
samtalen skulle utformas i lokala loger. Det skickades från storlogen signaler om
hur villkoren för det offentliga samtalet skulle se ut. Så blev det väsentligt att
bara diskutera ”nykterhetspolitiska” frågor, något som visserligen innebar en
begränsning, men som samtidigt gav utrymme för ett tämligen brett spektrum
av diskussionsämnen, då det mesta kunde föras in under denna term. Det fanns
dock ett behov av att visa att man inte var inblandad i partipolitiska frågor,
engagemanget för nykterheten skulle stå över detta och samla människor över
de partipolitiska gränserna. I de tidiga årsmötesprotokollen finner man flera
anklagelser mot loger och enskilda medlemmar för att bedriva politiskt arbete
på ett för orden icke tillåtet sätt. Här finns en dubbelhet där medlemmarna
bjudits in till ett samtal med möjlighet att göra sin röst hörd i nya frågor, samtidigt
som man försökte sätta en ram kring vad som skulle få diskuteras. Ser man på
källmaterialet från senare år, blir det dock tydligt att samtalet blev allt friare och
att det politiska inte längre sågs som något misskrediterande för organisationen.

Genom min undersökning har jag kunnat visa att både Svenska kyrkans och
IOGT:s agerande stämmer väl överens med den generella borgerliga offentlig-
hetsmodell som använts, men att där också finns en motsägelsefull bild. De
båda aktörerna skapade verkligen konkreta och nya arenor där alla kunde mö-
tas för att föra fria och öppna samtal, och där även tidningar, liksom i den



211

borgerliga modellen, fungerade som ett viktigt forum för diskussion. Särskilt
intressant i sammanhanget är Allmänna kyrkliga mötet, eftersom det var ett
initiativ taget utanför den statliga sfären, men av ett statligt organ. Å andra
sidan kan man tala om en elitisering, där viktiga poster reserverades för högre
samhällsklasser, där kvinnor främst deltog i verksamheter med lägre status och
en formalisering av deltagandet i samtalet, där valda representanter fick föra en
stor grupps talan. Dessa drag av elitisering och uteslutning motsvarar dock det
mönster som går att se också i den borgerliga idealmodellen, när den översatts
till praktiska förhållanden. Även om det offentliga samtalet i teorin var öppet
för alla, kom diskussionen också inom borgerligheten att utspela sig mellan
personer som kunde visa sig som ”värdiga” deltagare i debatten. Det går således
att dra tydliga paralleller mellan Svenska kyrkan och IOGT, både vad gäller en
jämförelse mellan de bådas agerande i offentligheten, och i jämförelse med den
borgerliga offentlighetsmodellen. Vad som gör dessa resultat intressanta är dels
att den ena aktören, Svenska kyrkan, inte alls hörde hemma i en privat sfär,
utan tvärtom tillhörde den offentliga makten, dels att den undersökta forme-
ringen skedde under en tidsperiod när statligt och samhälleligt sammanblan-
dats och gränsen mellan privat och offentligt förskjutits. Man kan med andra
ord säga att den borgerliga offentlighetsmodellen fungerar tämligen väl, trots
att den grundläggande förutsättningen, en tydlig åtskillnad mellan stat och
samhälle, inte förelåg under den period som undersökts, och trots att en av
aktörerna tillhörde offentligheten och sålunda inte kan sägas ha formerat sig i
det privata. Innan jag diskuterar dessa resultat redovisas också utfallet av använ-
dandet av den representativa offentlighetsmodellen som mall för Svenska kyr-
kans och IOGT:s agerande i offentligheten.

Prövning av en representativ offentlighetsmodell
När det gäller Svenska kyrkan har det varit enkelt att finna spår av en representativ
offentlighet. Så krävs till exempel ingen särskild arena för uppvisandet av makten,
prästämbetet kan synliggöras överallt, och där fungerar prästklädseln, och då
inte minst prästkragen, som ett tillhörighetstecken. På samma sätt har jag hävdat
att man kan tala om ett ”prästerligt” uppförande som markerar tillhörighet.
Denna uppförandekod hör nära samman med uppfattningen av prästyrket som
ett kall. I kyrkorummet presenteras makten tydligt genom olika ceremonier. Så
är en präst i predikstolen ett tydligt tecken på den presentation av makten
Habermas talar om i sin beskrivning av den representativa offentligheten. 

För IOGT:s del har jag också kunnat finna exempel på arv från en repre-
sentativ offentlighet. Så gick de ceremonier man lade så stor vikt vid att likna
vid ett representerande av makten, där de ordensregalier man bar visade upp
den roll man hade att spela vid mötet. Också de hemliga tecken och lösenord
som användes av medlemmarna visar hur man utestängde andra från den
egna kretsen. 



212

I avhandlingen har också framhållits det normerande i nykterheten som livs-
föring. Nära förknippat med massorganisationerna, och inte minst IOGT, blev
det skötsamhetsideal Ronny Ambjörnsson skildrat. Detta bidrog till att dra en
gräns mellan dem som tillhörde den innersta kretsen och dem som inte kunde
identifiera sig med dessa ideal. Sett i ett annat perspektiv handlar det om hur
den representativa offentlighetens normerande funktion går att finna också se-
nare. Nykterheten, liksom skötsamheten, kunde ses som ett sätt att visa sin
värdighet som representant för den makt man besatt, till exempel som ordfö-
rande i kommunalnämnden, eller som riksdagsrepresentant, och det gick inte
heller att dra någon gräns mellan det privata och det offentliga när det gällde
denna skötsamhet. På samma sätt vill jag hävda att det finns ett normerande
beteende också i den borgerliga offentlighetens funktion, att det också i denna
form funnits krav på att nå upp till en nivå av vad jag valt att kalla värdighet.

En skiftande offentlighet
Genom att pröva både Svenska kyrkan och IOGT i de båda generaliserande
offentlighetsformer jag använt, har jag visat att båda modellerna kunnat använ-
das, trots att undersökningen rör sig i en tid då den representativa offentlighe-
ten enligt Habermas skulle ha lämnat arenan och den borgerliga offentligheten
förfallit, i och med att gränsen mellan stat och samhälle upplösts och basen för
den borgerliga offentligheten därmed försvunnit. Det pekar dels mot att det
inte är så enkelt att artbestämma offentlighetsformer, dels att flera former kan
leva sida vid sida. Jag vill därför hävda att det är mer fruktbart att undersöka
agerandet i offentligheten för att förstå offentlighetens funktion och form, än
att tala om renodlade offentlighetsformer. Genom valet av aktörer har jag också
kunnat visa att en statlig och en samhällelig organisation i kampen på offentlig-
hetens arena agerat på samma sätt. Detta talar ytterligare för behovet av att
analysera formerandet i offentligheten. Med detta övergår arbetet till att under-
söka de delar av agerandet i offentligheten som inte passat in eller synliggjorts i
de båda modeller jag utgått från.

Relationen mellan stat och samhälle påverkar offentligheten, och i valet av
aktörer har visats hur deltagandet i offentligheten också påverkades av den
sammanblandning av stat och samhälle som skedde. Inom offentligheten finns
också ett parallellt spänningsfält mellan privat och offentligt, och i avhand-
lingsarbetet har jag velat undersöka om de båda aktörernas agerande kunde
spegla en förändring också mellan dessa poler.

Relationen privat och offentligt
Gränsen mellan privat och offentligt har i Habermas tolkning behållit en klas-
sisk genuskodning, så att den privata sfären tolkas som kvinnlig och det offent-
liga förknippats med det manliga – en uppdelning som inte visar komplexite-
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ten i relationen mellan privat och offentligt. I avhandlingen har undersökts hur
Svenska kyrkan och IOGT hanterade denna gränsdragning, en fråga som är
extra intressant i perspektivet av att gränsen mellan privat och offentligt blev
otydligare under den aktuella perioden.

Man kan konstatera att kvinnor och deras verksamhetsområden i det under-
sökta materialet under en lång period i stort sett ignorerades. Inom borgerlig-
heten var kvinnans plats hemmet, och jämför man denna bild med synen inom
IOGT kan man något förenklat säga att kvinnorna skötte hemmet även inom
logerna, då de främst förekom i kaffekommittéer och som ledare för barn- och
ungdomsverksamhet. Dessa resultat går helt i linje med Kerstin Rydbecks
forskning, som har visat hur det borgerliga kvinnoidealet kom att sätta djupa
spår också inom IOGT.

I kyrkliga sammanhang sågs det som naturligt att barnverksamheten skulle
skötas av människor som redan hade ett särskilt intresse för barn och barnpe-
dagogik, något som inte nödvändigtvis måste medföra att kvinnor skulle ut-
föra arbetet. Samtiden talade dock om kvinnans naturliga fallenhet för att
vårda och omhänderta, något som hon kunde få utlopp för i ansvaret för bar-
nen. I mer centrala sammanhang tilldelades kvinnor också inom kyrkan poster
som förknippades med kvinnliga ansvarsområden. Så fann man i Diakonisty-
relsen under den aktuella perioden kvinnor på poster som bar en klassiskt
kvinnlig genuskodning. Lokalt skötte präster stora delar av verksamheterna,
men när det gällde till exempel syföreningarna var det ett klassiskt kvinnligt
område.

Det fanns dock både inom Svenska kyrkan och IOGT utrymme för enskilda
kvinnor att delta aktivt i offentligheten. Så innebar till exempel diakonissearbe-
tet en kombination av traditionellt vårdande uppgifter, utbildning och mo-
dernt yrkesarbete. Likaså gav missionsarbetet kvinnor möjlighet att både resa
långt bort och leva ett mer självständigt liv. Även inom IOGT fanns resande
kvinnliga talare och missionärer.

Det var också intressant att se hur man behandlade kvinnoemancipationen,
som ju också var en mycket debatterad fråga under perioden och som kom att
sätta fokus på kvinnans rätt att delta i offentligheten. Det mest markanta i
materialet är här tystnaden, att kvinnofrågorna nästan helt lyser med sin från-
varo. Detta trots att IOGT drev frågan om kvinnlig rösträtt. Inte förrän 1922,
när nykterhetsrörelsen förlorat folkomröstningen om alkoholförbud, och där
man hävdade att det bland annat berodde på att så få kvinnor röstat, kan man
se en tendens inom IOGT till ett ökat intresse för kvinnorna. Man kan tolka
det som en insikt om att det varit ett misstag att utestänga kvinnorna från den
offentliga sfären. Kvinnornas egna röster lämnar dock en splittrad bild av vilka
roller man tilldelades och ville tilldela sig själva, liksom vilket utrymme man
ansåg sig ha rätt att kräva.

Om kvinnofrågan sällan diskuterades var det ännu tystare vad gällde manlig-
heten. Jag har tolkat det som att manligheten utgjorde normen och därför inte
behövde tas upp till diskussion. När det gällde den kyrkliga ungdomen var det
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dock uppenbart att man inom kyrkan bekymrade sig över att så få unga män
deltog i arbetet. Det var de unga männen man ville ha i sitt hägn, medan de
unga kvinnor som fanns tillgängliga inte sågs som en resurs. Den nya, folkliga
kyrka man arbetade för skulle, om man så vill uttrycka det, helst tilltala unga
män.

Uppdelningen av manligt och kvinnligt i en offentlig och privat sfär fortsatte
även efter det att gränsen mellan privat och offentligt börjat lösas upp, och trots
att kvinnorna deltog i de nya verksamheter som skapades i offentligheten är det
ändå tydligt att den roll man tilldelades, och till del också själv åtog sig, ansågs
höra hemma i en privat del av denna offentlighet. 

I avhandlingen har också getts konkreta språkliga exempel på hur gränsen
mellan privat och offentligt löstes upp, eller kanske snarare förflyttades. Famil-
jelivet flyttades ut i offentligheten på så sätt att ordens- och församlingshusen
liknades vid hem där familjen skulle umgås. Inom IOGT var man noga med att
beteckna medlemmarna i logen som ordenssyskon. Så kunde det privata fort-
leva inom det offentliga.

Jag har också betonat vikten av att undersöka också hur relationen till sam-
hället återspeglas i offentligheten, något som inte heller synliggörs i de båda
offentlighetsmodeller som tidigare diskuterats. Denna analys har utgjort av-
handlingens andra empiriska huvuddel.

Ett samhälleligt inflytande i offentligheten
Den samhälleliga, medborgerliga förankringen var mycket viktig för både
Svenska kyrkan och IOGT, och den kom också att påverka deras agerande i
offentligheten. För att undersöka hur detta skedde har tre områden analyserats:
hur synen på medlemmarna förändrades under tidsperioden, de nya verksamhe-
ter som växte fram och hur man kom att förändra synen på den egna rollen som
organisation under perioden. 

En förändrad medlemssyn
Vad gäller medlemmarna var utgångspunkterna för Svenska kyrkan och IOGT
mycket olika vid undersökningens början. Svenska kyrkan hade, med få undan-
tag, hela svenska folket som medlemmar, medan IOGT krävde ett aktivt ställ-
ningstagande för dess sak innan man kunde betraktas som medlem. Den fråga
som behandlas här är dock förändringen av synen på medlemmen, och där går
det att dra intressanta paralleller mellan de båda organisationerna. En tydlig
förändring är diskussionen om lekmannaverksamheten inom kyrkan, där ter-
men ändrade betydelse, från att ha varit fråga om predikande lekmän, och
därför något potentiellt hotfullt i kyrkligt perspektiv, till att beteckna frivilligt
arbete inom kyrkan, och då vara positivt laddat. De olika stiften visar upp
skillnader i tid när det gäller denna attitydförändring, vilket talar för att detta
var en förändring som inte var påbjuden uppifrån, utan en anpassning till en
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förändring som snarast skedde underifrån. Medlemmen gavs allt större ut-
rymme i kyrkans diskussioner om dess framtid och utveckling. Man ville
komma bort från en kyrka präglad av prästerskapet och strävade istället efter en
situation där församlingen var aktiv och engagerade sig i kyrkoverksamheten. 

Också inom IOGT kom det att bli viktigt med det aktiva medlemskapet,
men de aktiva medlemmarna kom också att utgöra ett problem när de sysslade
med ”fel” sorts verksamhet. Skötsamhetsidealet var inte alldeles enkelt att app-
licera på samtliga medlemmar, eftersom inte alla ville leva upp till det. Däremot
hindrade detta inte att man fortsatte att delta i logernas aktiviteter, något som
kunde rendera kritik och en önskan om att inom organisationen hysa kvalita-
tiva medlemmar istället för det stora flertal som mest var ute efter att roa sig. På
liknande sätt kan man inom Svenska kyrkan finna resonemang om värdet av en
församlingskärna av aktiva, detta trots den kristna grundtanken om att alla är
likvärdiga delar av församlingen.

Man kan således iaktta motstridiga tendenser i medlemssynen inom båda
organisationerna. Parallellt med en elitisering skedde också vad jag skulle vilja
kalla ett förfolkligande. När konkurrensen från andra organisationer blev allt
tydligare, kom man också att lägga stor vikt både vid att locka till sig nya
medlemmar och att få de gamla att stanna kvar. Som ett resultat av detta skapa-
des en mängd nya aktiviteter, inom vilka en rad olika intressen kunde rymmas.
I avhandlingen behandlar jag främst de särskilda barn- och ungdomsaktivite-
terna, idrottsverksamheten och sången inom de båda organisationerna. 

Nya verksamhetsformer
Ungdomsbegreppet blev under perioden en stor fråga, och inom både IOGT
och kyrkan kom ungdomsverksamheten till en början att betona behovet av att
fostra och leda, men med tiden kom detta att tonas ned till förmån för en
anpassning till vad som sågs som ungdomarnas egna behov. Detta blev särskilt
tydligt när man började att få problem att rekrytera ungdomar under 1930-
talet. Redan när den särskilda ungdomsverksamheten drogs igång i de båda
organisationerna under 1900-talets tidiga år, var man medveten om att det
förelåg en konkurrenssituation från andra organisationer, där barn och ungdo-
mar utgjorde framtidens medlemmar. 

För Svenska kyrkan var skapandet av en separat ungdomsverksamhet inte
helt problemfri, eftersom den lätt kunde tolkas som exkluderande förenings-
verksamhet, något som för många inte var förenligt med den kristna, allomfat-
tande kyrkan. Ganska snart vände dock diskussionen, och man kom att istället
se på den separata barn- och ungdomsverksamheten som ett sätt att kunna
behålla dessa grupper inom kyrkan.

Det förelåg viss tveksamhet till ungdomsverksamheten även inom IOGT,
och när SGU bildades som ett eget ungdomsförbund fanns farhågor om en
alltför radikal inställning hos de unga. Också inom IOGT förändrades dock
tonen, och man blev istället mån om att försöka behålla ungdomarna inom
organisationen.
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Också idrottsverksamheten kom att bli viktig. Förhållningssättet till idrotten
var inledningsvis vacklande, även om IOGT bildade flera framgångsrika fören-
ingar, varav några finns kvar fortfarande idag. (Banden till IOGT som organi-
sation är dock borta inom dessa föreningar.) Tveksamheterna gällde inte minst
det osunda rekordjagande man tyckte idrotten utvecklades till. För kyrkans del
var det också ett problem att idrottstävlingar gick av stapel på söndagar, då man
istället skulle lyssna på Herrens ord. Gemensamt för de båda organisationerna
var att när idrottsrörelsen växte sig stark fanns det inte några andra alternativ än
att anpassa sig till de nya kraven. Mot slutet av undersökningsperioden deltog
båda organisationerna i olika samarbeten och var måna om att försöka integrera
idrotten i den egna verksamheten. Också inom idrotten var det den manliga
ungdomen som stod i centrum, och ett av skälen till det framväxande idrottsin-
tresset inom organisationerna var just att det gav en möjlighet att fånga in de
unga männen.

Vad gäller utvecklingen i synen på sångverksamheten går det att dra tydliga
paralleller till hur man förändrade synen på medlemmarna i allmänhet. Inte
minst gäller detta kyrkan, där man till en början såg på de nybildade kyr-
kokörerna med skepsis, då delar av församlingen kunde visa upp sig och fram-
stå som bättre och märkvärdigare än andra församlingsmedlemmar. Med tiden
ändrades detta, och kyrkosången kom att bli en verksamhet att måna om.
Sången hade blivit ett sätt att lova Herren och samtidigt visa på ett aktivt
församlingsliv.

För IOGT handlade det till en början ofta om kampsång, men senare sågs
det som ett naturligt inslag i verksamheten att sjunga, och man kom också att
driva särskilda musikcirklar.

Genom de nya verksamheterna kom medlemmarna inom de båda organisa-
tionerna att bli synliga på ett annat sätt än tidigare. Man kan uttrycka det som
att formen ersatte innehållet i både Svenska kyrkan och IOGT, då de ursprung-
liga kärnverksamheterna fick lämna plats för nya inslag. För kyrkans del tona-
des vårdandet av ett evigt kristet värde ned för ett alltmer ökat inslag av lek-
mannaverksamhet. På liknande sätt gick IOGT från att enbart bekämpa supe-
riet till att bli mer av en allmän aktivitetsorganisatör. Detta fick också effekt på
hur man såg på sin egen roll som organisation.

Den egna rollen
För både Svenska kyrkan och IOGT blev det viktigt att visa att man var både
folklig och rörlig. Ett betänkande som lades fram av en kommitté från IOGT:s
ledning 1941, ”Godtemplarordens framtida arbete”, visar hur man inom orga-
nisationen sett hur föreningslivet hamnat i kris, och betänkandet var ett försök
att råda bot på detta. Där talades om en modern nykterhetspolitik, där kravet
på totalförbud tagits bort. Broderskapstanken kom att föras fram som den bä-
rande idén, och man skulle vinnlägga sig om ett trevligt sällskapsliv inom or-
den, så att ingen fick för sig att godtemplarlivet var sekteristiskt eller trångsynt.
Redan långt tidigare hade man också betecknat sig själv som en folkrörelse.
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Inom Svenska kyrkan framhävde man gärna sig själv som en folkkyrka, och
man började i sin tur att i allt högre grad tala om samfundet som den ”nya”
gemenskapsformen, där man ville betona att människorna verkligen kom sam-
man och att alla skulle få plats. Varken broderskapstanken eller samfundsbe-
greppet var något nytt, utan det nya låg i tvånget att visa sig som levande
organisationer vilka befann sig i rörelse. Som ett gemensamt exempel på detta
kan nämnas att man använde sig av demokratibegreppet som ett sätt att visa att
man förändrade sig i takt med sin tid.

Svenska kyrkans och IOGT:s agerande i offentligheten handlade således inte
bara om en kamp för att kunna kritisera och få inflytande över den offentliga
makten, utan det var minst lika viktigt att visa sig som en trovärdig represen-
tant för deltagarna i det offentliga samtalet. Den eftersträvade folkligheten var
ett sätt att visa sin samhälleliga förankring, att agera som medborgare i en
folklig, svensk nation. Det har därför varit av intresse att också undersöka hur
organisationerna såg på begreppen stat och samhälle och hur denna syn föränd-
rades under perioden. 

Stats- och samhällsbegrepp hos Svenska kyrkan och IOGT
Svenska kyrkans uppfattning om statsbegreppet präglades av ambivalens. Om
man till en början mer betonade en abstrakt, teoretisk stat, handlade det senare
i högre grad om den konkret maktutövande staten och de intressegrupper och
individer som styrde genom denna. Detta var en naturlig följd av den utveck-
ling staten genomgick till att i allt högre grad ingripa i människors liv. Staten
var både med- och motspelare, inte minst som kyrkan fortsatte att vara en del
av staten, samtidigt som den kunde känna sig hotad av den politik som drevs,
främst av de alltmer framgångsrika socialdemokraterna.

Det finns i materialet också ett vacklande förhållningssätt i frågan huruvida
staten skulle överordnas samhället, liksom om det allmännas bästa var viktigare
än den enskildes. Detta förstås bäst utifrån den kristna läran, i vilken individens
oersättliga värde är kombinerad med en djup kollektivism. När man från kyrk-
ligt håll talade om samhället som begrepp, betonade man gärna gemenskapen
mellan människor, och använde termer som samhällskroppen, eller samhälls-
byggnaden som det stora hemmet.

IOGT:s förhållande till staten kan beskrivas som betydligt mer handfast. För
dess medlemmar var det den politik som bedrevs och de personer som satt i
riksdag och regering som var det mest intressanta. Innan organisationen själv
lyckats tränga in i maktsfären var det också givet att staten sågs som en mot-
ståndare att övervinna. 

När man inom IOGT talade om samhället var det inte sällan i form av
”allmänheten”, där man ofta menade människorna eller medborgarna. Betyd-
ligt senare började man använda begreppet ”det allmänna”, vilket tyder på en
viss medvetenhet om den ökade sammanblandningen av stat och samhälle, där
det allmänna gavs ansvar för medborgarnas väl och ve, så att staten gavs ett allt
större ansvarsområde.
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I avhandlingen har visats det fruktbara i att jämföra Svenska kyrkans och
IOGT:s förhållningssätt och utveckling och att många paralleller kan dras
mellan de båda organisationernas sätt att agera, trots deras olika utgångspunk-
ter. I en tid, då alla i en tilltagande demokratisering måste ”mötas i mitten”,
var det svårt att veta vilken den egna rollen skulle vara, och man hade trätt in
på den gemensamma scenen genom helt olika dörrar och med olika intressen.
Avslutningsvis har därför en fråga undersökts, där man inte bara agerade pa-
rallellt utan också möttes och gick i närkamp med varandra. Det gällde nyk-
terhetsfrågan.

Mötet i nykterhetsfrågan
Genom nykterhetsfrågan kom Svenska kyrkan och IOGT att mötas på samma
arena, här hade båda parter intressen att försvara. För IOGT var nykterheten
grunden för organisationens existens, det mål man arbetade för. Svenska kyr-
kan hade å sin sida en lång tradition bakom sig som vårdare av nykterheten.
När det tidiga Svenska nykterhetssällskapet bildades var det ofta präster som
stod som ordförande i de lokala sammanslutningarna. Att det var bra att vara
nykter var de båda organisationerna i stort sett ense om, men det visade sig att
uppfattningarna om hur man skulle vara nykter gick isär. Frågan kom att utlösa
en livlig debatt som jag har undersökt, en debatt som förändrades i takt med att
organisationerna, och därmed också relationen dem emellan, genomgick stora
förändringar. 

En klar majoritet av de kritiska kommentarer som fälldes av både Svenska
kyrkan och IOGT om den andra organisationen återfinns i den tidigare delen
av undersökningsperioden. I IOGT:s årsmötesprotokoll försvann nästan all kri-
tik mot prästerskapet efter 1915. I prästmötesprotokollen skedde också en utta-
lad vändning i fyra av stiften, och även i det övriga källmaterialet märks att
striden lade sig och att diskussionen i högre grad kom att handla om samarbets-
möjligheter. De tidigare rikliga mängderna småskrifter i ämnet kyrka och nyk-
terhet minskade över huvud taget kraftigt efter 1917. För att förstå föränd-
ringen i relationen mellan Svenska kyrkan och IOGT måste man se till den inre
förändring de båda organisationerna genomgick under perioden. När kritiken
mot IOGT var som starkast från kyrkligt håll radikaliserades samtidigt IOGT
och inte minst politiken gavs allt större utrymme. Inom kyrkan fruktade man
föreningsverksamhet och individualism som ett hot mot en bestående sam-
hällsordning. När sedan kyrkan själv från 1890-talet förändrades, och började
tala alltmer positivt om lekmannaverksamhet och en aktiv församling, blev
också synen på IOGT en annan. Svenska kyrkan hämtade mycken inspiration
till sin förändring från massorganisationerna, så den betydligt vänligare inställ-
ningen till IOGT efter 1915 kan delvis förklaras utifrån detta faktum.

Lyfter man blicken ytterligare och ser på debatten om nykterhet som en del
av det offentliga samtalet, kan man tolka den förändrade relationen mellan
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Svenska kyrkan och IOGT som ett tecken på hur man inom kyrkan gav upp en
gammal roll som ledande  både i diskussionen om och inflytandet över sociala
och samhälleliga frågor. Man anpassade sig till en ny verklighet där man istället
kunde delta som en samtalspart bland andra. Nykterhetsfrågan fortsatte att
vara viktig för de båda organisationerna, för IOGT helt naturligt och när det
gällde Svenska kyrkan som en del av det sociala engagemang den kristna verk-
samheten bygger på. 

Avslutning
Med denna avhandling har visats inte bara att det är möjligt att finna, utan
också fruktbart att analysera generella mönster för formering i offentligheten,
mönster som i sin tur pekar mot att det är av större intresse att undersöka
agerandet i offentligheten än att artbestämma offentlighetens form. Det råder
ingen tvekan om att mönstren för borgerlighetens formering och de organisa-
tioner jag studerat är mycket lika varandra, och genom att fokusera just dessa
mönster öppnar sig också möjligheter att istället diskutera generella drivkrafter
för deltagandet i offentligheten. Gör man detta tonas också den borgerliga
hegemonin enligt Gramscis modell ned.

Det går att dra tydliga paralleller mellan Svenska kyrkans och IOGT:s ut-
veckling, trots att organisationernas situationer var tämligen olika. IOGT hade
blivit en etablerad organisation i vilken man hade medlen i sin hand, men fått
ge upp sitt ursprungliga mål. Svenska kyrkan hade däremot förlorat makten på
många områden och religionen hade blivit en privatsak. Trots dessa olikheter
kom man att använda sig av liknande strategier. Deltagandet i offentligheten
handlade inte bara om en kamp om att få inflytande över den offentliga sfären,
det gällde också att visa sig som en värdig deltagare från samhälleligt håll, att
vara en trovärdig representant för den publik som skulle föra det offentliga
samtalet, det vill säga medborgarnationen. När relationen mellan stat och sam-
hälle förändrades, påverkade detta hur de båda organisationerna försökte ta del
i det offentliga samtalet och få en plats på offentlighetens arena. Denna påver-
kan var lika stark oavsett om man ursprungligen kom från den samhälleliga
eller den statliga sfären. 

Genom att rikta fokus mot agerandet i offentligheten och de faktorer som
påverkat detta, har det också gått att visa hur offentligheten i sig förändrades
under den period som undersökts mot vad jag valt att kalla en förfolkligad
offentlighet. Deltagandet i offentligheten kom att i allt högre grad handla om
att kunna visa sig som en värdig representant för den allmänhet som skulle
delta i det offentliga samtalet. Också för Svenska kyrkan och IOGT blev det
viktigt att visa sig som folkliga och rörliga. Parallellt med denna utveckling
skedde dock en elitisering av båda, och man kan i detta dra klara paralleller till
Michels teori om oligarkins järnlag, där en organisations huvudmål är med-
lemstillväxt, där ledarskapet utvecklas mot oligarki och där organisationen i sig
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övergår till att bli ett mål istället för ett medel. Man fick brottas med sin stel-
nade form för att samtidigt ständigt försöka bevisa sin folklighet.

Inledningsvis tecknades två modeller för en borgerlig respektive representativ
offentlighetsform, inspirerade av Habermas. I hans tolkning ersätts den borger-
liga offentligheten av vad han kallar en acklamativ offentlighet, som snarare
skulle kunna beskrivas som en icke-offentlighet, där det handlar om ett mak-
tens kretslopp som försiggår ovanför det aktiva deltagandet i offentligheten, ett
deltagande Habermas inte längre ser som existerande. Den press som i den
borgerliga modellen utgjorde en kommunikationsväg för det offentliga samta-
let fungerar i detta sammanhang istället manipulerande, där publiciteten ut-
vecklas ovanifrån istället för underifrån.

Jag vill för den period och det område jag undersökt istället tala om den
förfolkligade offentligheten. I den är gränsen mellan privat och offentligt inte
helt utsuddad, men däremot griper de två sfärerna in i varandra så att man
kan tala om en privat sfär inom den offentliga. Det betyder också att organi-
sationer kan delta på samma sätt som enskilda individer kunde agera i den
tidigare borgerliga modellen. Det mål man strävar mot är inte längre bara att
kritisera den offentliga makten. För organisationer handlar det i minst lika
hög grad om att kunna visa sig som värdiga representanter i det samtal som
utspelar sig. Denna värdighet sitter i den grad av folklighet man lyckas visa
upp. Arenornas antal har växt så att modellen ur denna aspekt snarast liknar
den representativa modellen, där folkligheten kan visas upp i princip varsom-
helst. Medlen kan fortfarande sägas vara desamma som i den borgerliga mo-
dellen, men samtalets ram har blivit betydligt mindre strikt. Också i en kyr-
kokör kan det offentliga samtalet få rum. Kriterierna kan också tolkas som
parallella till den borgerliga offentligheten, bara mer uttalade. Idén om jäm-
likhet har övergått till ett försök att manifestera densamma, och möjligheten
för alla att delta har utvecklats till ett aktivt uppsökande av alla dem man vill
ha med i samtalet. Slutligen kan funktionen beskrivas som att en organisa-
tion måste visa sig levande och rörlig. I den förfolkligade offentligheten är
samhällsanknytningen väl så mycket värd som möjligheten att kritisera den
offentliga makten. En generaliserad modell för denna offentlighet skulle
kunna se ut som följer:

Förfolkligad offentlighetsmodell
Bas: Stat och samhälle sammanflätade
Mål: Att visa sig som värdig representant för allmänheten, det vill säga

folklig
Arena: Varhelst folkligheten kan visas upp
Medel: Ett utvidgat offentligt samtal
Kriterier: a) Jämlikhet

b) Uppsökande av samtalsdeltagare
Funktion: Manifestation av (en organisations) folklighet och rörlighet
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Drar man utvecklingslinjerna vidare till vår tid vill jag hävda att man kan se
ytterligare förändring av offentligheten, som också den tydligt speglar hur stark
påverkan från den samhälleliga sfären är. Behovet att delta i offentligheten är
alltjämt lika starkt, men idag är det i form av en individualiserad offentlighet.
Medan Svenska kyrkan och IOGT kunde hävda att de representerade deltagare
från en privat sfär i det offentliga samtalet, deltar idag ofta var och en i offent-
ligheten som privatperson, representerande inget annat än sig själv och där
gränsen mellan privat och offentligt är mycket otydlig. Mängden dokusåpor i
TV är kanske det tydligaste exemplet på denna individuella offentlighets vill-
kor. Så fortsätter deltagandet i offentligheten att skapa nya mönster för hur vi
uppfattar den värld vi lever i och det har varit ett fascinerande skådespel att
analysera och skriva om.
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Summary
The art of becoming and remaining popular: 
strategy and change in the Church of Sweden and 
the IOGT’s engagement in the public sphere, 
1880–1945

The subject of my thesis is the public sphere, its function, and the changes it
underwent in the period between 1880 and 1945. My geographical focus is
Sweden, where two actors have been studied, the Church of Sweden and the
Swedish branch of the IOGT (International Order of Good Templars), each of
which can be said to have played a key role in the spectacle that was the public
sphere. Both actors were governed by different circumstances in their participa-
tion in public life, but I demonstrate that their strategies were very similar, and
that largely the key issue for both was legitimacy, proven by their popularity, or
if one prefer by their democratically public nature. The need for these organisa-
tions to become, and preferably to remain, popular arose from the changes that
the public sphere itself underwent during the period. The nature of this trans-
formation, and the strategies the actors adopted constitute the thesis’ principal
approach.

State, society, and the public sphere
Between 1880 and 1945 there was a shift in the relationship between state and
society, most apparent in an increasingly noticeable interweaving of the two.
The state to an ever greater degree began to intervene in people’s lives, while as
for society, the earlier situation, where one can differentiate between individu-
als and particular interests, gave way to society in toto. The relationship bet-
ween state and society may be understood as a force field, and it is there, where
state and society meet, that the public sphere is located. The altered relations-
hip between state and society therefore had a direct effect on the public sphere.

It may also be argued that the public sphere was subject to external influence
by the relationship between state and society, while internally it was influenced
by an equivalent force field, one between private and public. The public sphere
may therefore best be described as the sphere or arena where public and private
met, and moreover as embodying the encounter between the two.

The theoretical discussion of how to define the public sphere is based princi-
pally upon Jürgen Habermas’ arguments in Borgerlig offentlighet. Kategorierna
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“privat” och “offentligt” i det moderna samhället (Strukturwandel der Öffentlich-
keit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft) In Haber-
mas’ analysis, the distinctions between state and societal spheres form the basis
for the emergence and fashioning of the bourgeois public sphere, in which
public power could be criticised and questioned. The strict division between
private and public spheres was new when the bourgeois public sphere took
shape in eighteenth-century Europe. The model of public sphere that had pre-
ceded it was termed ‘representative’ by Habermas, a form that failed to survive
the middle classes’ entry on the scene. When the relationship between state and
society changed so that the boundaries between the two became less distinct,
there was a corresponding change in the bourgeois public sphere. Habermas
writes of the nationalisation of society and the socialisation of the state, an
amalgamation that both indicated and resulted from the decay of the bourgeois
public sphere. This verges on a judgement on a historical process; I prefer to
think in terms of a disintegration of the bourgeois public sphere. It also leaves
open the question of what replaced it.

Two principal actors
The two actors studied in this thesis, the Church of Sweden and the Swedish
branch of the IOGT, emerged from their own sections of the state and society
force field, and both made a profound impression on Swedish history.

Between 1527 and 2000, the Church of Sweden was the national adminis-
trator of the population’s Christian beliefs, with far-reaching control over the
country’s inhabitants, not least thanks to an advanced system of national regist-
ration (folkbokföring). However, during the nineteenth century the Church’s
role changed dramatically. With intensifying demands for democracy, and with
an increasingly pronounced secularisation, the Church of Sweden lost its
hitherto self-evident role in wielding public power. In 1862 the civil and eccle-
siastical local authorities were separated, and 1866 saw the abolition of the old,
four estates model of Parliament. As compensation for the Church’s lost influ-
ence, a Synod was established, but it lacked the right to pass binding resolu-
tions. While its once strong bonds to the state were well on their way to being
broken, the Church’s participation in the societal sphere was also changing.
Earlier, the Church and the clergy had been a concrete presence in people’s life,
high days and working days alike, and most parish priests were chosen by their
parishioners. Formerly the natural meeting place in all matters, both religious
and practical, church became a place ‘only’ for encountering God. By the end
of the nineteenth century one can speak of literally emptied churches, where all
that remained was the preaching of the word of God; their role as news distri-
bution centre, forum for apportioning responsibility, and natural meeting place
for debate had disappeared.
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In 1879 the IOGT arrived in Sweden, and was to become by far the largest
organisation within the temperance movement. When the organisation was at
its largest, in about 1910, it had some 150,000 members, added to which were
a similar number of members in other temperance organisations akin to the
IOGT. The organisation, which was located in the private sphere, was founded
in the USA in 1851. For Sweden, the IOGT was to have tremendous signifi-
cance as one of the mass organisations most frequently named amongst the
classic popular movements, along with the revivalist movement and the labour
movement. Within these mass organisations one readily spoke, and speaks, of
their significance for democracy and the general level of education, and the
IOGT was notable for its success in forcing its way into the state’s sphere of
power, not least by getting advocates of temperance into both local and regio-
nal politics, and into parliament.

Both actors illustrate well the growing fusion of state and society, and by
analysing their activities in the public sphere it is possible to obtain new per-
spectives not only on the two organisations’ development, but also on altera-
tions to the public sphere itself.

The principal source material used to study the Church of Sweden is the
records of the thirteen dioceses’ Clerical Councils (prästmöte). Every diocese
held a Clerical Council about every sixth year, and all the records from the
period in hand have been analysed. Further, there are the records of the Gene-
ral Church Meeting, organised by the Church of Sweden, that started in
1908; anyone who wanted to participate in a discussion of the Church’s fu-
ture and its role in society could be invited, a meeting thus very different
from the Synod instituted by the state. Turning to the IOGT, all the annual
records for the years in question have been studied. Further, I have used a
large number of pamphlets published during the period, that treat themes
that have been taken up in the thesis, as well as newspaper material produced
by both organisations.

Method
To analyse the concrete changes to the public sphere, I initially took two gene-
ralised models, inspired by Habermas’ description of the representative versus
the bourgeois public sphere. The models, schematics of characteristic criteria
for both kinds of public sphere, are given below. The structure of both is sim-
ilar, but the content varies somewhat.

Representative model
Basis Private and public form a single entity
Aim Uninterrupted representation of power
Arena Everywhere the authorities showed themselves, for example pala-

ces, castles, manor houses, churches 
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Means Personal attributes such as insignia, manners, gestures, rhetoric,
behaviour

Criteria Secretive, exclusive
Function To serve as the norm for the conduct and personification of power

Bourgeois model
Basis Separation of state and society
Aim Control of the public sphere in order to criticise the authorities
Arena Meetings and debates; geographical space increasingly flexible with

improved communications
Means Public debate conducted in the literary and political spheres
Criteria Equality; new areas of debate; the chance for all to participate
Function To make people aware of their ability and right to participate in

public debate

The basis of the representative model is distinguished by the combination of
private and public spheres, while its aim is the constant representation of po-
wer, effected by means of personal attributes, so that, for example, personal
behaviour plays a significant part in how the authorities present themselves. An
inner circle is created from which others are excluded, to the end of becoming
the norm for the exercise of power.

The basis of the bourgeois model is instead characterised by a clear separa-
tion between state and society, and between private and public. By seizing
control of part of the public sphere, individuals can criticise the powers that be.
This is pursued through public debate conducted in a literary and political
public sphere in any number of locations. Where the representative model is
exclusive in function, the bourgeois is inclusive. Its purpose is to make people
aware of their ability and right to participate in public discourse. The bourgeois
public sphere can thus also be said to be civic.

Bourgeois or representative?
My empirical analysis falls into two main parts. First I consider how well the
Church of Sweden and the IOGT’s engagement in the public sphere fits the
two models, which also provides clues as to how the models were able to run in
parallel. The focus is on the bourgeois model because the bourgeois public
sphere in this period was undoubtedly in the ascendant. Three elements from
the models have been the subject of particular attention: the fashioning of the
arenas where one could meet in discourse, or, in the case of the representative
model, where power could be displayed; what means the organisations used in
their participation in the public sphere; and the extent to which one can say
they fulfilled the different criteria that distinguished each of the two models. In
the bourgeois model, these criteria were equality, the creation of new areas of
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debate, and the opportunity for all to participate, while in the representative
model secrecy and exclusion of others from power were the order of the day.
The necessity of studying two organisations’ participation in the public sphere
instead of individuals’ activities itself arises in the fusion of private and public
that may be observed during the period.

The results show that both the Church of Sweden and the IOGT fit well in
the general bourgeois model of the public sphere used here. Both actors created
real, new arenas where all could meet to conduct free and open debate. The
IOGT built its own meeting-houses for its members, while the Church of
Sweden founded parish halls, where parishioners could meet under new, freer
forms than in church. I have paid particular attention to the General Church
Meeting as an interesting example of an initiative taken by the Church of
Sweden, a state organ, yet that was organised outside the state sphere.

However, the picture is not unambiguous. In the case of both the IOGT and
the Church of Sweden one may speak of elitism, where important positions
were reserved for the upper classes, women were generally accorded a lower
status, and participation in debate was formalised, with chosen representatives
pleading the wider group’s cause. The elements of elitism and exclusion, howe-
ver, do correlate to a pattern than can be identified in what might best be
termed a model of bourgeois ideals in practice. Even if  in theory public debate
was open to all, within the middle classes it was to take place between people
who could prove themselves ‘worthy’ participants in the debate. It is thus pos-
sible to draw parallels between the Church of Sweden and the IOGT, both in
comparison with their activities in the public sphere, and with the bourgeois
model of the public sphere. What makes these results interesting is not only
that one of the actors, the Church of Sweden, did not belong in a private sphere
at all, but on the contrary was a public entity, but that the developments stu-
died occurred at a time when state and society merged and the boundaries
between private and public were shifting. In other words, the bourgeois model
of the public sphere is serviceable, even though one fundamental condition, a
clear distinction between state and society, did not exist in the period studied,
and further one actor belonged to the public sphere and thus cannot be said to
have been fashioned in the private sphere.

Turning to the representative model of the public sphere, it is possible to
show traces of a representative public sphere in its composition. This applies
not least to the Church of Sweden. Thus, for example, there was no particular
arena required for the demonstration of power since the clergy could be conspi-
cuous everywhere, and here clerical dress, not least the dog collar, functioned as
a symbol of affiliation. In the same way, I suggest that one can also talk of
‘clerical’ behaviour that denoted affiliation, a code of behaviour that was closely
related to an understanding of the ministry as a calling. In church, power was
represented most clearly in various ceremonies. Priests in pulpits are a clear sign
of the representation of power that Habermas wrote of in his description of the
representative model of the public sphere.



227

When it comes to IOGT, I have also been able to find examples of a legacy
from a representative public sphere. The ceremonies on which such emphasis
was placed can be equated to a representation of power, where the orders and
regalia worn demonstrated the role the individual played in the encounter.
Similarly, the secret signs and passwords used by its members show how they
set out to exclude others from their own circle.

The thesis also identifies the regulatory power of temperance as a way of life.
The ideal of orderliness that has been noted in the literature was closely associ-
ated with the mass organisations, and not least with the IOGT. This helped
draw a line between those who belonged to the inner circle, and those who
could not identify themselves with such ideals. Seen in a different perspective,
it is a matter of tracing reverberations of the representative model’s standardi-
sing function. Temperance, like orderliness, could be seen as a way of proving
your worthiness as a representative for the power you held, for example as the
chairman of a local-government committee, or as a member of Parliament; nor
was it possible to impose boundaries between private and public when it came
to orderliness. Similarly, I suggest that there is a normalising element in the
bourgeois model’s function, which in turn comprises a demand to achieve a
degree of what I have chosen to call worthiness.

By testing the Church of Sweden and the IOGT in both generalised models
of the public sphere, I have shown that both models may be used, despite
dealing with a time when, according to Habermas, the representative public
sphere had disappeared and the bourgeois public sphere was in decline, as the
boundaries between state and society dissolved, taking with it the basis of the
bourgeois model. It is far from simple to determine the nature of models of the
public sphere, if only because several forms can clearly exist side by side. In my
choice of actors, I have also been able to show that a state and a social organisa-
tion proceeded in much the same manner in engaging in the public sphere. I
therefore suggest it is more fruitful to study actions in the public sphere than to
address models of the public sphere pure and simple. In the thesis’ second half
my aim is thus to analyse those activities undertaken in the public sphere that
do not fit in the two models discussed hitherto.

An altered public sphere
The relationship between private and public
The amalgamation of state and society that may be observed in the period in
question corresponds to a similar blurring of the boundaries between private
and public in the public sphere. The boundary between private and public has,
in Habermas’ interpretation, retained an archetypal gendered tone, so that the
private sphere is seen as being female and the public as male. In the thesis, the
manner in which the Church of Sweden and the IOGT handled this delimita-
tion is analysed.



228

There is concrete, linguistic proof that the boundaries between private and
public dissolved, or rather shifted, so that one can observe family life moving
out into the public sphere. The meeting-houses and parish halls were described
as homes for the use of ‘the family’, and the IOGT was careful to describe its
members as siblings of the order. By creating a private sphere within the public
sphere, the division of male and female into different spheres could continue;
the activities in which women participated, and that had been created in the
public sphere, could be still viewed as falling in a private section of public life.
Child and youth activities, coffee mornings, and sewing circles were examples
of women’s tasks. That said, there was space for individual women to participate
actively in the ‘public’ public sphere, one example being the IOGT’s travelling
women lecturers. In the normal course of events, however, one finds few women.

Social influence on the public sphere
A social, civil mainstay was very important for both the Church of Sweden and
the IOGT, and it was to influence their activities in the public sphere. To study
this, three areas have been analysed: how views on the membership changed over
time; the new activities that emerged; and changing views on the organisations’
own role during the period.

Taking membership first, the Church of Sweden and the IOGT had very
different approaches at the beginning of the period. The Church of Sweden
had, with few exceptions, the whole Swedish population as its membership,
while the IOGT required an active engagement in its cause before one could be
considered a member. Looking at changes in views on their memberships, it is
possible to draw interesting parallels between the two organisations. One obvi-
ous change was the discussion of the laity’s activities within the Church, where
the term shifted in meaning; having once been applied to preaching laymen,
and therefore something potentially threatening in the clergy’s eyes, it came to
denote voluntary work within the Church, thus taking on positive connota-
tions. The members were accorded ever greater space in the Church’s discus-
sions about its future and development. There was an attempt to get away from
a Church characterised by the priesthood, to one where the congregation acti-
vely participated in the Church’s activities.

Similarly, for the IOGT active membership became important, but active
members also ended up constituting a problem when they pursued the ‘wrong’
sort of activities. Orderliness was not particularly straightforward to apply to all
members, since not everyone wanted to live up to it as an ideal. On the other
hand, it did not hinder them from participating in the lodge activities, some-
thing that instilled in the central organisation the need to draw on the most
committed members instead of the vast majority who were out to enjoy them-
selves. In a similar way, within the Church of Sweden one finds a notion that an
active core in the congregation could be valuable, and this despite the Christian
tenet that all members of the congregation are equal.
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One may thus observe conflicting tendencies in the views on the member-
ships of both organisations. Along with elitism, there was a trend towards what
I choose to term ‘popularisation’. When the competition from other organisa-
tions became pressing, they hit on the idea of concentrating on both attracting
new members and retaining the old ones. As a result, a number of new activi-
ties were introduced, embracing a range of different interests. The thesis discu-
sses a number of separate child and youth activities, sports, and choirs organi-
sed within both organisations.

Thanks to the new activities, the members of both organisations became
visible in a new way. One can describe it as form replacing content in both the
Church of Sweden and the IOGT, where the original core activities had to
make way for new elements. From this followed a change in their views on their
own roles; it became important for each to show that they were both popular
and active. The IOGT could describe itself as one of the popular movements, a
term that took on positive connotations very early, and the Church of Sweden
began to term itself the people’s church instead of the established church.

By analysing the participation of the Church of Sweden and the IOGT in
the public sphere, one sees evidence that the public sphere was changing. Parti-
cipation was a matter not only of striving for the right to criticise and influence
public power, but equally well of demonstrating oneself to be a credible repre-
sentative of the participants in the public discourse. The popularity so sought
after was a means of showing one’s social base, of one’s identity as a member of
a democratic, Swedish nation. It is therefore interesting to consider how the
organisations understood the terms ‘state’ and ‘society’, and how these views
changed during the period.

State and society
The Church of Sweden’s understanding of the term ‘state’ was characterised by
ambivalence. Where once the emphasis had been principally on an abstract,
theoretical state, later in the period in question it was more a concrete, power-
wielding state, together with the individuals that ruled through it. This was a
natural consequence of the state’s increasing readiness to intervene in people’s
lives. The state was both ally and adversary, not least because the Church conti-
nued to be a part of the state, while at the same time feeling threatened by the
policies pursued by the government, above all by the increasingly successful
Social Democrats after World War I, when the political system had become
fully democratic. Meanwhile, when the clergy referred to ‘society’, they prefer-
red to emphasise the fellowship of men, and used terms such as ‘the body of
society’, or social constructs such as the ‘great home’.

The IOGT’s relationship with the state may be described as far more robust.
For its members, it was the policies pursued and the people who sat in Parlia-
ment and the government who were interesting. Before the organisation had
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succeeded in forcing its way into the corridors of power, it was also taken as
read that the state was an opponent to be overcome. When people in the IOGT
spoke of ‘society’ it was not infrequently in the form of ‘allmänheten’, ‘the
public’, usually meaning people or citizens. Only much later did the term ‘det
allmänna’, ‘the general public’, come into use, signifying a degree of awareness
of the accelerating merger of state and society, in which the general public took
on responsibility for the citizens’ welfare. The socialised state was accorded an
ever greater range of responsibilities.

It has proved fruitful to compare the Church of Sweden and the IOGT’s
attitudes and evolution, and many comparisons may be drawn between the two
organisations’ approaches, despite their different origins. In a socialised period,
when thanks to moves towards democracy they had to ‘meet in the middle’, it
was hard to know what their role should be, and the common stage on which
they found themselves had been entered from different directions and with
different intent. By way of finale, I thus turn to an issue where the organisa-
tions not only acted alongside one another, but also met head on. The issue was
temperance.

Temperance
It was temperance that brought the Church of Sweden and the IOGT into the
same arena, for it was here both parties had interests to defend. For the IOGT,
temperance was the very reason for its existence, the end to which it worked.
For its part, the Church of Sweden had a long tradition behind it as the uphol-
der of temperance. As early as the 1830s, there were many groups working for
temperance in Sweden.  In 1837 the Swedish Temperance League was founded
as a central organisation for the many societies spread out across the country,
and many priests held prominent positions at the local level. The League
sought principally to do away with spirits, while the IOGT worked for total
temperance. Both organisations were pretty much agreed on the virtue of being
teetotal, but it became apparent that ideas of how one should encourage absti-
nence differed. The issue spawned a lively debate that changed at the same rate
as the organisations, and the relationship between them, underwent great alte-
rations. They were most critical of each other in the early part of the period
studied; after 1915 there was a distinct shift, and much of the criticism disap-
peared. Towards the end of the period they had begun to collaborate to an
increasing extent.

To understand the alteration in the relationship between the Church of Swe-
den and the IOGT, one must turn to the internal transformations that both
organisations underwent. The IOGT was radicalised during the 1890s, and
people from the union movement and the political labour movement secured
an ever greater role within the organisation. Between 1890 and 1915 the
Church of Sweden’s criticism of the IOGT was at its height. Meanwhile,
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during the 1880s the Church of Sweden was racked by fear that the rise of the
mass organisations and individualism was a threat to the existing social order.
When in the 1890s the Church itself changed and began to take an increasingly
positive line on lay activities and active congregations, its views on the IOGT
also underwent a change.

The debate about temperance constituted one element in the public dis-
course, and in that sense one may interpret the changing relationship between
the Church of Sweden and the IOGT as an indication of the Church’s aban-
donment of its old role as leading the discussion about – and influencing –
social and societal issues. It accommodated itself to a new reality, where it could
instead participate as one participant amongst many.

Conclusion
This thesis has shown that it is not only possible but also fruitful to identify
general patterns of attributes within the public sphere, patterns that prompt a
greater interest in investigating action in the public sphere more than they
demand the definition of its nature down to the nth.

It is possible to draw comparisons between the evolution of the Church of
Sweden and the IOGT, even though the organisations’ situations were fairly
different. The IOGT became an established organisation, one that had the
means to hand, but had to abandon its original goal. The Church of Sweden,
meanwhile, lost ground pretty much across the board, as religion became a
matter of private conscience. Despite these differences, they adopted similar
strategies. When the relationship between state and society altered, there were
consequences for the two organisations’ attempts to participate in public dis-
course, and to obtain a place in the public sphere. This effect was equally strong
whether the organisation had originated in the social or the state sphere.

By considering activities in the public sphere, and the factors that affected
them, it has also been possible to show how the public sphere itself altered,
becoming what I choose to term a popularised public sphere. To an increasing
degree, participation in the public sphere came to be a matter of demonstrating
that one was a worthy representative of the public participating in public dis-
course. For both the Church of Sweden and the IOGT it became important to
prove themselves popular and active. Mirroring this development, however,
was the growth of elitism in both organisations, from which one can draw clear
parallels to Michel’s theory of the absolute law of oligarchy, where an organisa-
tion’s principal aim is membership growth, the leadership evolves into an oli-
garchy, and the organisation becomes an end instead of a means. Organisations
had a constant struggle to overcome their rigid forms while at the same time
trying to demonstrate their popularity.

In my introduction I outlined two models for a bourgeois and a representa-
tive form of public sphere, inspired by Habermas. In his interpretation the
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bourgeois model was replaced by what he calls an acclamatory model – but
should perhaps be termed a non-public model – which sets the circulation of
power over any active participation in the public sphere, a participation that
Habermas considers no longer exists.

For the period and field I have studied, I instead wish to posit a popularised
model of the public sphere. In this model the boundary between private and
public is not wholly eradicated, yet the two spheres encroach upon each other
so that one can speak of a private sphere within the public. It also means that
organisations can participate in the same manner as individuals once acted in
the earlier, bourgeois model. Their goal is no longer only to criticise the power
wielded in the public sphere. For organisations it was just as much a matter of
being able to demonstrate that they were worthy representatives in current
discourse. This worthiness rested in the degree of popularity one succeeded in
displaying. The number of arenas is increased, so that in this respect the model
more closely resembles the representative model, where in principle  popularity
can be demonstrated anywhere. The means are still the same as in the bourgeois
model, but the framework of the discourse becomes far less strict; there is place
for public discourse in a church choir. The criteria can also be interpreted as
comparable to the bourgeois model, merely more pronounced. The idea of
equality has given way to an attempt to display equality, and the opportunity
for everyone to participate has evolved into an active seeking out of anyone
prepared to engage in discourse. Finally, its function for an organisation can be
described as demonstrating that it is alive and kicking. In the popularised mo-
del of the public sphere, ties to society are worth far more than the opportunity
to criticise power exercised within the public sphere. A generalised model along
these lines looks much like this:

Model of the popularised public sphere
Basis State and society interwoven
Aim To demonstrate worthiness as a representative for the general pu-

blic; popularity
Arena Anywhere popularity can be demonstrated
Means A widened public debate
Criteria Equality, seeking out participants for debate
Function To manifest an organisation’s popularity and flexibility

Follow its evolution further into our own time, and I would argue that one can
see a further change in the public sphere, reflecting the strength of the influence
exerted by the societal sphere. The need to participate in the public sphere is
still as strong, but today it takes the form of an individualised public sphere.
While the Church of Sweden and the IOGT might argue that they once repre-
sented participants from a private sphere in public discourse, today each and
every person participates in the public sphere as a private individual, represen-
ting nothing more than him or herself, while the boundary between private
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and public is indistinct in the extreme. The number of reality shows on televi-
sion is perhaps the best example of the conditions that prevail in this individual
public sphere. Participation in the public sphere continues to create new pat-
terns for how we understand the world we live in, all told a fascinating spectacle
to analyse and chronicle.
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Förkortningar

AKM Allmänna kyrkliga mötet
ASP Allmänna Svenska Prästföreningen
CFN Centralförbundet för nykterhetsundervisning
DKSN De kristna samfundens nykterhetsrörelse
DS distriktssekreterare
DT distriktstemplar
EFS Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
IM Inomeuropeisk mission (senare Individuell människohjälp)
IOGT International Order of Good Templars
KFUK Kristliga föreningen unga kvinnor
KFUM Kristliga föreningen unga män
KMA Kvinnliga Missions Arbetare
NGTO Nationalgodtemplarlogen
NOV Nykterhetsorden Verdandi
NTO Nationaltemplarorden
OT ordenstemplar
Prästm. Prästmöte
SACO Sveriges Akademikers centralorganisation
SAOB Svenska Akademiens ordbok
SAP Socialdemokratiska arbetarepartiet
SBF Sveriges Blåbandsförening
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SESG Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse
SGU Sveriges godtemplares ungdomsförbund
SKUT Svenska kyrkan i utlandet
SMR Svenska Missionsrådet
SSUH Sveriges studerade ungdoms helnykterhetsförbund
SYPF Sveriges Yngre Prästers förbund
TO Templarorden
UBS United Bible Societies
WCTO World’s Women’s Christian Temperance Organisation
VR verkställande rådet
årsm. årsmöte
ä.b. ämbetsberättelse
Ö.V.I. övervalintendent
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BILAGA 1

Viktiga årtal och händelser för Svenska 
kyrkan och dess verksamhet

1834 Missions-Tidning grundad, med bl.a. George Scott som medverkande.
1835 Svenska missionssällskapet bildat, med stadgar sanktionerade av Kungl. Maj:t.
1837 Svenska nykterhetssällskapet bildat.
1838 Debatt mellan bl.a. Henrik Reuterdahl och Johan Henrik Thomander om fri-

villighet och den moralisk–religiösa sfären i Theologisk Qvartalsskrift.
1840 Ecklesiastikdepartementet bildat.
1842 Pietisten startad av Georg Scott. Carl Olof Rosenius redaktör.
1843 Förordning där sockennämnd infördes med vald ordförande som inte nödvän-

digtvis behövde vara prästen. Ansvar för hälsovård, ordning och sedlighet.
1845 Læstadianianska väckelsens början (cirka).
1846 Lunds missionstidning grundad av Peter Fjellstedt.

De första erikjansarna utvandrade till Amerika och grundade kolonin Bishop
Hill. (Sista gruppen reste 1856, totalt ca. 1500 personer, främst från Hälsing-
land och Dalarna.)

1847 Fattigvårdsförordning. Skapande av fattigvårdsstyrelse, där prästen inte var
självskriven ordförande.

1848 Första svenska baptistförsamlingen bildad i Halland.
1850 Första motionen i stat-kyrka-frågan, om avskaffande av alla paragrafer i kyrko-

lagen som band landet vid en statskyrka, av P. E. Winge.
1851 Svensk Diakonissanstalt bildad.

Frikyrkan inleder söndagsskoleverksamhet.
1852 Henrik Reuterdahl ecklesiastikminister. (Slutade 1855, varefter han blev ärke-

biskop 1856.)
1853 Stockholms Stadsmission etableras.
1855 Förordning för prästmöten om att de skulle hållas minst vart sjätte år samt att

biskopen skulle ge en översikt över stiftets tillstånd (och att förhöret med de
yngre prästerna skulle upphöra).
Första numret av Swensk Kyrkotidning, utgiven av E. G. Bring, A. N. Sundberg
och W. Flensburg, en tidning för den lundensiska högkyrkligheten.
Sakramentslag. Förbud för lekmän att förvalta sakramenten.
Uppenbara kyrkplikten (offentlig ceremoni under högmässan), liksom enskilda
kyrkplikten (ceremoni i sakristian) upphävd, som följd av utrensning av skam-
straffen.
Första föreningen av Kristliga föreningen av unga män (KFUM) bildat i Jönkö-
ping.

1856 Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) bildad.
Baptisten , med Anders Wiberg som redaktör börjar utkomma.

1857 Religionsfrihetsdebatt.
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1858 Konventikelplakatet (från 1726) upphävt.
1859 Nya sakramentslagen upphävd, vilket gav möjlighet att ta nattvard och döpa i

en kyrka, vars präst man som allvarlig kristen hade förtroende för.
1860 Dissenterlagen.

Första nattvardsföreningen bildad. 
1861 Theologisk Tidskrift, grundad av A. F. Beckman, språkrör för den uppsaliensiska

lågkyrkligheten.
Möjlighet att fira nattvard utanför högmässans ram. 
EFS börjar bygga upp sin utlandsmission.

1862 Kommunalförordningarna. Förordningen om kyrkostämma och kyrkoråd. I
kyrkorådet kyrkoherde och kyrkvärdar självskrivna. Vid deras sida skulle finnas
några av ”kyrkstämman valde, för gudsfruktan och nit kände män och kvin-
nor”.
Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Budskap att Kristus var en idealmän-
niska istället för en övermänsklig Gud. Skriften viktig för den religiösa liberalis-
mens genombrott. 

1863 Nattvardstvång upphävt, innebar att man inte måste begå nattvard årligen.
Sista numret av Swensk Kyrkotidning.

1866 Kyrkomötets införande i och med ståndsriksdagens upphörande.
1868 Första kyrkomötet.

Första metodistförsamlingen i Sverige.
1870 Gunnar Wennerberg ecklesiastikminister.
1872 Möte i Karlskoga där lekmän utsågs till föreningsföreståndare och förvaltare

av sakramenten, förlängning av nattvardsföreningarna, påbörjande av separata
friförsamlingar. Fribaptistförbundet bröt sig loss från Svenska Baptistsamfun-
det.

1873 Termen ”folkkyrka” belagd för första gången i SAOB. 
Ny dissenterlag. Främmande trosbekännare fick rätt att bilda egna församlingar
i landet. Utträde ur Svenska kyrkan tillåtet under förutsättning att man uppgav
vilket annat samfund man ville träda in i. Rätt för präster inom annat samfund
att förrätta vigsel.

1874 Svenska kyrkans missionsstyrelse bildad. Övertog Missions-Sällskapets arbets-
uppgifter, utom Lapplandsmissionen.

1876 Missionsstyrelsen skickar ut sin första missionär. Sjömanskyrkor grundade i
Kiel och West Hartlepool.

1878 1878 års katekes ersatte den Lindblomska dito från 1810, kyrkans lärobok i
religion.
Svenska Missionsförbundet bildat, utbrytning från EFS. P. P. Waldenström le-
dargestalt.

1880 Första adventismförsamlingen i Sverige.
Sveriges allmänna folkskollärareförening bildad. Föreningens tidning, Svensk
Läraretidning hävdade så småningom att religionsundervisningen skulle vara
konfessionslös.
Civiläktenskapslagstiftningen genomförd. 

1881 Förordning om villkor för behörighet till organist- och kyrkosångarbefatt-
ningar. Inrättande av särskild kyrkosångarexamen.

1882 Frälsningsarmén till Sverige genom Hanna Ouchterlony.
Samariterhemmet i Uppsala grundat.
Svenska likbränningsföreningen bildad, med möjlighet att ordna kremation ut-
omlands för den som ville.

1883 Förordning där det ekonomiska ansvaret för sockenkyrkan överfördes till kyr-
korådet.
Riksförbundet kristen fostran bildat.
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1884 Missionsstyrelsen flyttar sitt kansli från Stockholm till Uppsala.
1885 Första föreningen av Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUK) bildad i

Stockholm.
1887 Riksorganisationen KFUM bildad.

Första krematoriet i Stockholm.
1888 Husförhörsplikten avskaffad
1889 Sista numret av Theologisk Tidskrift.
1891 Ny Ecklesiastik-tidning grundad, från 1904 Svensk kyrkotidning.
1892 Kyrkosångens vänner bildat.

Örebromissionen grundad, ett mellanting mellan baptism och pingströrelse.
1893 Förening för väckande av kristligt församlingsliv på kyrklig grund bildad, efter

ett flertal namnbyten blev detta Sällskapet för kyrklig själavård. 
1894 Ny kyrkohandbok efter många och långa diskussioner från 1850-talet. Bl.a.

införande av beteckningen jordfästning (borta i 1986 års handbok, nu begrav-
ningsgudstjänst).
Riksförbundet KFUK bildat.
Kvinnliga Missions Arbetare (KMA) grundat.

1895 Bildandet av Kristliga Studentvärldsförbundet i Vadstena. 
1898 Första biskopsmötet.
1899 Lärarinnornas Missionsförening bildad.
1900 Kyrkohistoriska föreningen bildad, med sitt organ Kyrkohistorisk Årsskrift.

Kristna gymnasiströrelsen bildad, med början i Malmö.
1901 Sällskapet för kyrklig själavårds första konferens.

Uppsala kristliga studentförbund bildat.
Svenska kyrkosångens vänner utger Svensk koralbok i reviderad rytmisk form.
Nathan Söderblom professor i teologi vid Uppsala universitet.

1902 Sällskapet för kyrklig själavårds andra konferens som bl.a. innehöll en offentlig
diskussion i Folkets hus ”endast för arbetare”.
Församlingsbladet utkommer med första numret. (Organ för Sällskapet för
kyrklig själavård).
Lunds Kristliga Studentförbund bildat.

1903 Begäran från riksdag och kyrkomöte om ny lärobok, i stället för katekesen, som
bättre skulle motsvara barnens behov.
Allmänna svenska prästföreningen (ASP) bildad.

1904 Lag om civiläktenskap.
Luleå stift bildat efter delning av Härnösands stift, under förutsättning att
Växjö och Kalmar stift slogs samman. Detta skedde 1915.
Antaget förslag om läroverksstyrelse i riksdagen, domkapitlens befattning med
läroverksärendena upphörde.
Svensk Kyrkotidning grundad (veckotidning).
Tidningen Sveriges Ungdom börjar ges ut.
ASP inrättar ungdomsvårdsstyrelse som utger Program med 14 punkter där
linjerna för ungdomsvården drogs upp, den kyrkliga ungdomsrörelsens offici-
ella start.

1905 Läroverksstyrelse. Domkapitlens befattning med läroverksärendena upphörde. 
Termen ungdomskrets börjar användas.

1906 Första verkliga stiftsmötet i Kalmar stift.
Kyrkliga ungdomsvårdsstyrelsen ger ut Ledtråd, förslag till stadgar för den kyrk-
liga ungdomsvården
Stockholms kyrkliga ungdomsföreningars centralkommitté bildad, en samar-
betsgrupp för det kyrkliga ungdomsarbetet i staden.

1907 Församlingsbyrån, föregångare till Svenska kyrkans diakonistyrelse, bildad vid
Sällskapet för kyrklig själavårds tredje konferens.



239

Pingströrelsen till Sverige genom norske metodistpastorn Thomas Barratt, då i
samarbete med baptismen.
Sveriges kristliga studentrörelse bildad (från Kristliga Studentvärldsförbundet).
Fogdaröd Vård- och Diakonicentrum i Höör bildat.

1908 Första Allmänna kyrkliga mötet.
Riksdag och kyrkomöte antog förslag om fakultativt civiläktenskap. 
Lunds Stifts Kyrkliga Ungdomsförbund bildat.
Ungkyrkligheten framträder i Uppsala.
P. P. Waldenströms första motion om skiljande mellan kyrka och stat. (Nya
motioner 1909 och 1910).

1909 Folkskoleärendenas förflyttning från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige (i
städerna).
Korstågsrörelsen i Uppsala och ungkyrklighetens genombrott. 
Manfred Björkquist skrift, Kyrkotanken, med lösen ”Sveriges folk ett Guds folk”
utkommer.
Ungdomskonferens i Stockholm med diskussion om riksungdomsförbund.
Kyrklig Frivilligkår bildad i Uppsala
Psalmen Fädernas kyrka av J. A. Eklund.
Riksdagen tillsatte utredning om fritt utträdde ur kyrkan.
Bibeltrogna vänner, ett missionssällskap, bildat efter uteslutning ur EFS.

1910 Svenska kyrkans diakonistyrelse (SKD) bildad (inrättad av kungen).
SKD övertar ungdomsvårdsstyrelsens arbete.
Ny prästlönereglering och prästvalslag. Prästen förvaltade nu bara prästgården,
domkapitlet och länsstyrelsen arrenderade ut löneboställets jordbruk, staten
förvaltare av skogen.
Klockarprästerna bort.
Vår lösen med Manfred Björkquist som redaktör 1910–1938 startas.
SKD:s Bokförlag bildat.
Kyrklig Frivilligkår i Lund grundad.

1912 SKD tar över tidningen Församlingsbladet .
SKD:s ungdomsvårdsutskott och SKD:s ungdomssekreteriat bildade.
Stiftelsen Vårsta Diakonigård i Härnösand bildad.
Fria kristliga studentföreningen grundad.
Svenska Missionsrådet (SMR) bildat, samarbetsorgan för det missionsarbete
som drivs av kyrkor, samfund och enskilda organisationer.

1913 Pingströrelsen självständig genom Filadelfiaförsamlingens uteslutande ur Bap-
tistmissionen.

1914 Diakonistyrelsen ger ut Boken om församlingshem.
Folkskoleöverstyrelse inrättad.
Världsförbundet för internationellt samförstånd genom kyrkorna bildat, med
bl.a. Nathan Söderblom som drivande kraft.

1915 Lag om äktenskaps ingående och upplösning gjorde borgerlig och kyrklig vigsel
rättsligt likvärdiga.
Växjö och Kalmar stift slås samman.
Sigtunastiftelsen grundad, centrum för den ungkyrkliga rörelsen.

1916 Sångboken Kyrklig Sång, kyrklig sångbok för barn och ungdom utgiven. 
Konferens om manligt ungdomsarbete.

1917 Ny bibelöversättning, ny kyrkohandbok där termen konfirmation infördes.
Sigtuna folkhögskola bildad.

1918 Kyrkobröderna bildat, senare Svenska kyrkans lekmannaförbund.
Förbundet kristendom och skola bildat.

1919 Svenska kyrkans lekmannaskola grundad.
Ny undervisningsplan för folkskolan där bibeln utgick som lärobok.
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Biskopsmöten från detta år årliga och med fastare form.
Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro bildat. (Gammalkyrkliga grupper
delvis enade i detta förbund.)
Kristna Fredsrörelsen bildad.
Kurs för manlig ungdom organiserad av Diakonistyrelsen.

1920 System med lekmannaombud till Allmänna kyrkliga mötet.
Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse bildat. Från 1935 De kristna sam-
fundens nykterhetsrörelse (DKSN).
Skolöverstyrelsen bildad efter sammanslagning av läroverksöverstyrelsen (1905)
och folkskoleöverstyrelsen (1914).
Kristna Publicistförbundet bildat.

1921 Märket ”Korset och ringen”, märket för svensk kyrklig ungdom skapat.
Reviderad koralbok.
Internationella Missionsrådet bildat.

1923 Stiftelsen Bräcke Diakonigård i Göteborg bildad.
Lutherska världskonventet bildat i Tyskland

1924 Credo – från 1938 Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse (SESG)
bildad. Framvuxen i samverkan med väckelserörelser.

1925 Ekumeniska världskonferensen i Stockholm.
1926 Lag om begravning utan jordfästning i Svenska kyrkans ordning.

Humanistiska läroverket i Sigtuna grundat.
1929 Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund bildat.

Biskopsmotion vid Kyrkomötet om vidgad rätt till utträde ur Svenska kyrkan.
Bifall från kyrkomötet men statlig kommitté tillsatt först 1943.
Tidningen Sveriges Konfirmander utkommer.

1930 Församlingsstyrelselag: Kyrkofullmäktige införd (i församlingar med mer än
5000 invånare, numera över 500 röstberättigade medlemmar) efter mönster
från borgerlig kommun, med vald ordförande. Kyrkoherde fortfarande själv-
skriven ordförande i kyrkorådet. Skol- och biblioteksfrågor i de större försam-
lingarna fördes över till den borgerliga kommunen genom att skolråd avskildes
från kyrkoråd.
Sveriges kyrkliga bildningsförbund grundat.

1931 Första kyrkofullmäktigevalet, valdeltagandet 21,9%.
1932 Första Riksstämman, samling för ungdomsrörelsen.

Boställsordning: Kyrklig jord under lokal pastoratsförvaltning. Stiftsnämnder
inrättade för att kontrollera förvaltningen. Allmän kyrkoavgift införd. 
Arthur Engberg ecklesiastikminister.

1933 Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse bildad genom utbrytning ur missionen.
(Verksamhet dock från 1876.)

1936 Kyrkomötet mister sin vetorätt. Efter detta år begär ecklesiastikdepartementet
endast kyrkomötets yttrande, inte bifall, i ekonomiska frågor för kyrkan.
Ny domkapitelsförordning, med domkapitlet bestående av biskopen som pre-
ses, domprosten som vice preses, en präst vald av stiftets präster på prästmötet,
tre lekmän, en vald av ombud från stiftets pastorat, två utsedda av regeringen
efter förslag av domkapitlet.

1937 Ny psalmbok. (Arbetet med denna påbörjat 1883.) Den sista som stadfästes av
Kungl. Maj:t.
Andra riksstämman, samling för ungdomsrörelsen.

1938 Ny kyrkohandbok.
Första två kvinnliga ledamöterna vid kyrkomöte. (Ester Lutteman en av dessa.)
Första maj borgerlig helgdag.

1939 Ny koralbok stadfäst av Kungl. Maj:t.
S:t Lukasstiftelsen bildad.
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1940 Kyrkliga Ungdomsrörelsens ombudsförsamling bildad.
1942 Stockholm eget stift.

Tidningen Församlingsbladet byter namn till Vår Kyrka. (Gick 1982 upp i Kyr-
kans Tidning.) 
Ny kyrkohandbok med tre delar, ordning för den allmänna gudstjänsten, kyrk-
liga handlingarna och olika vignings- och invigningsakter. Ordningar för bi-
gudstjänster som exempelvis nattvardsgudstjänster, morgon- och aftonböner,
veckopredikan, passionsgudstjänster, rättegångsgudstjänst, barngudstjänst och
förkortad högmässa.

1943 Riksförbundet Kyrklig Ungdom grundat.
Sångboken Sjungom utgiven.

1944 Sveriges Yngre Prästers förbund (SYPF) bildat. Sågs som kritik mot ASP.
Årsboken Den Unga Kyrkan utgiven.
Inomeuropeisk mission bildad (IM), senare Individuell människohjälp.

1945 Svenska pastoratens församlingsförbund bildat; församlingarnas, pastoratens
och övriga samfälligheters service- och intresseorganisation.

1946 Ansgarsförbundet bildat.
United Bible Societies (UBS) bildat.

1947 Lutherhjälpen grundad. 
Kyrkliga kvinnorådet bildat.

1948 Ny kyrkohandbok.
Kyrkornas Världsråd bildat.

1951 Religionsfrihetslag, med möjlighet att utträda ur Svenska kyrkan utan att an-
sluta sig till annat kristet samfund.

1952 Nytt avlöningssystem för prästerna där de betalar hyra till pastoraten för tjäns-
tebostäderna.

1954 Fastställande att folkundervisningen skall vara en borgerligt kommunal angelä-
genhet. Bestämmelser om dessa frågor försvinner därför ur församlingsstyrelse-
lagen.
ASP och SYPF sammanslaget till Svenska Prästförbundet, tillhörigt SACO.
(SACO bildat 1947.)

1958 Beslut om möjlighet att viga kvinnliga präster både från kyrkomöte och riks-
dag.
Biskopens inspektionsrätt vid skola upphör. 

1960 Första kvinnliga prästerna vigs.
Prästen inte längre (självskriven) ledamot i barnavårdsnämnden.

1961 Församlingslag. Kyrkoherden självskriven ledamot i kyrkorådet, men däremot
inte som ordförande. Församlingens befattning med biblioteksfrågor definitivt
slut. Möjlighet för borgerliga kommunen att kunna svara för begravningsplats.
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BILAGA 2

Viktiga årtal och händelser för IOGT och 
dess verksamhet

1826 I USA bildas den absolutistiska föreningen The American Temperance Society.
1830 Bildande av den första landsomfattande nykterhetsföreningen av C. G. af For-

sell.
Bildande av Stockholms måttlighetsförening.

1831 George Scott och Samuel Owen bildar Kungsholms nykterhetsförening.
1836 Fosterlands-wännen börjar ges ut, tidning för nykterhetens främjande.
1837 Bildande av Svenska nykterhetssällskapet. Kungen fastställde stadgarna, ordfö-

rande B. E. Frank Sparre, vice ordf. Jacob Berzelius. Efter Sparres död samma år
efterträddes han av August von Hartmansdorff.

1838 Svenska nykterhetssällskapets första allmänna sammankomst. 
1841 Internationellt nykterhetsmöte i Stockholm. 
1842 Brännvinsminuterings Bolaget i Falun bildat. Övertar kroghållningsrättighe-

terna i staden. Vinsten skall gå till ”någon för Staden nyttig eller wälgörande
inrättning”.

1846 Allmänt nordiskt nykterhetsmöte hållet. Förslag om att bereda arbetarklassen
”förädlande nöjen och sysselsättningar”. Bl.a. förordades ”populära föreläs-
ningar i allmännyttiga ämnen, sockenbibliotek, sångövningar, oskyldiga lekar,
tävlingar m.m.”

1855 Husbehovsbränningen tillåten endast två månader per år.
1860 Husbehovsbränning förbjuden.
1865 Göteborgs Utskänknings-Aktiebolag bildat. Övertar all alkoholutskänkning i

Göteborg utan privata vinstintressen.
1873 Den absolutistiska föreningen Strid och seger stiftas i Göteborg som en av de

första absolutistiska föreningarna.
1874 Blåbandsrörelsen bildas i USA.
1876 IOGT splittras i två grenar, den malinska (engelska), som tillåter svarta med-

lemmar, och den hickmanska (amerikanska), som inte tillåter svarta inom för-
eningen.
Allmänt svenskt nykterhetsmöte hållet i Stockholm.

1877 Allmänt svenskt nykterhetsmöte i Uppsala. En stor del av tiden ägnades åt en
diskussion om absolutism eller måttlighet.

1879 Den första svenska IOGT-logen, Klippan, bildas i Göteborg av den svensk-
amerikanske baptistpastorn Olof Bergström. Logen tillhör den hickmanska gre-
nen.

1880 Malinska grenen av IOGT håller sitt första årsmöte.
Första numret av Svenska Good Templar, nykterhetstidning för den malinska
grenen ges ut.
Ungdomstempel med särskild verksamhet för barn och ungdomar upp till 15 år
bildas.
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1881 Första numret av Reform, tidning för den hickmanska grenen utkommer.
1882 Hickmanska grenen av IOGT håller sitt första årsmöte.

Blåbandsföreningen till Sverige genom Oscar Eklund, en av de mest framträ-
dande gestalterna inom IOGT. Inspiration från Storbritannien.
Svenska Good Templar godkänns som officiellt organ för malinska grenen.

1883 Reform godkänns som officiellt organ för hickmanska grenen.
World Women’s Christian Temperance Organisation (WCTO) bildas i USA.
Tidningen Blå Bandet börjar ges ut.

1884 Templarorden (TO) till Sverige från USA, där oisationen tidigare lösgjort sig
från IOGT.
Första IOGT-logen i Jämtland, nr 211 Fjällrosen i Östersund.

1885 Biskop Lars Landgrens ”Bannlysningsbulla” ges ut. Landgren biskop i Härnö-
sand. Skriften var ett angrepp på IOGT och reaktionerna blev mycket starka
bland godtemplarna.
Riksorganisation Sveriges blåbandsförening (SBF) bildad. Initiativtagare till or-
ganisationens spridning i Sverige hade varit Oskar Eklund.
Svenska bryggareföreningen bildad 9 april.

1886 Templaren, Templarordens tidning, börjar ges ut.
1887 De malinska och hickmanska grenarna slås samman.

Tidningarna Svenska Good Templar och Reform slås samman till en tidning,
Reformatorn, under ledning av Reforms gamla redaktion. 
IOGT splittras igen och Nationalgodtemplarorden (NGTO) bildas, som tydli-
gare ville betona det nationellt svenska och religiösa.

1888 Studenternas helnykterhetssällskap bildas i Uppsala, bl.a. på initiativ av J. Berg-
man.

1889 Allmänna svenska nykterhetsförbundet bildas med uppgift att samordna nyk-
terhetsrörelsens politiska verksamhet.
Nykterhetsvännernas Studenthem öppnat i Uppsala.

1890 Svenska förbudspartiet bildat, med en enda programpunkt: rusdrycksförbud.
IOGT starkast engagerat. Partiet i stort sett upphört 1896.

1893 Första folkriksdagen.
National-Kuriren, organ för NGTO börjar ges ut.

1894 IOGT:s studieverksamhet grundad.
1896 Nykterhetsorden Verdandi (NOV) bildas efter utbrytning från IOGT, en rö-

relse som tidigt kom att stå arbetarrörelsen nära.
Första förbudskongressen, med IOGT och Blåbandsföreningen i ledningen.
Sedan möten vart tredje år.
Folkriksdag hållen.
Första numret av Polstjärnan, utgiven av Studenternas Helnykterhetssällskap,
för nykter studerande ungdom. Omorganisation av Studenternas Helnykter-
hetssällskap till Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund (SSUH).

1897 IOGT antog förslag om inrättande av valintendentur med uppgift att bevaka
nykterhetsrörelsens intressen vid kommunala och politiska val.
Verdandisten, tidning för NOV, börjar ges ut.

1898 Val av övervalintendent till valintendenturen inom IOGT, redaktör Alfred Stär-
ner. Valintendenturen ledde och övervakade arbetet med att få in nykterhets-
vänner vid de politiska valen.
Nordiskt nykterhetsmöte i Göteborg. Samarbete mellan IOGT, NGTO, Temp-
larorden och Blåbandsföreningen.

1899 Nykterhetsfolkets samarbetskommitté bildad. Samarbete mellan ordförande
och sekreterare i de olika nykterhetsorganisationerna.

1901 Vita bandet, en absolutistisk förening för kvinnor, bildas som riksorganisation
efter mönster från den amerikanska motsvarigheten WCTO.
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Centralförbundet för nykterhetsundervisning bildat. De fem största organise-
rade nykterhetssällskapen i samarbete.

1902 Ungdomstemplen byter namn till ungdomsloger.
Sveriges läkares nykterhetsförbund bildat.

1905 Första numret av Unga tankar, tidning för Sveriges godtemplares ungdom
(SGU) utkommer.

1906 SGU påbörjar sin verksamhet.
Kretslogesystemet införs i IOGT.
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund bildat.

1907 Sveriges bränneriidkarförening bildas.
1908 IOGT blev religiöst neutralt efter beslut i världsstorlogen.

Sveriges nykterhetssällskaps representantförsamling bildad efter beslut vid
förbudskongressen. Nykterhetspolitiska frågor organets viktigaste arbetsom-
råde.
Kyrkolagen ändrad så att människor som avlidit genom dryckenskap fick jord-
fästas i vanlig ordning och inte som tidigare i stillhet.

1909 ”Folkomröstning”, eller snarare opinionsyttring i frågan om alkoholförbud.
55,6% av Sveriges befolkning över 18 år uttalade sig för förbud.

1911 SAP inför krav på lagstadgat rusdrycksförbud i partiprogrammet.
En nykterhetskommitté tillsätts av den nytillträdda Staaffska regeringen.

1913 Alkoholistlag med syftet att återföra alkoholister till ett nyktert liv och att rädda
anhöriga från alkoholmissbrukets följder. Synsätt att alkoholisten fungerade
som smittohärd och spred missbruket, varför behandlingshemmen lades isole-
rat.

1914 Nykterhetskommitténs betänkande överlämnas till regeringen 14 januari.
Från detta år regelbundna nordiska förbudskongresser.
Brattsystemet, med motbok, infört i Stockholm.

1915 Alkoholförbud införs på Island.
1916 Logen 5455 Morgonvind av Carl Larsson i By utkommer.
1917 Brattsystemet infört i hela landet.
1919 Totalförbud införs i Finland (till 1932) och USA (till 1933), partiellt förbud i

Norge (till 1927).
1920 Riksutskottet för de kristnas förbudsrörelse bildat. Bytte namn 1935 till De

kristna samfundens nykterhetsrörelse (DKSN).
1921 Inrättande av rasbiologiskt institut.

Förbudsvänners landsförbund bildat. Samarbete mellan nykterhetsorganisatio-
nerna och de kristna samfunden. Från 1930 under namnet Sveriges nykterhets-
vänners landsförbund.

1922 Folkomröstning om alkoholförbud. Nej-sidan knapp vinst, 51%. Totalt 55%
av de röstberättigade deltog i omröstningen.
TO och NGTO går ihop, Nationaltemplarorden, NTO, bildad.

1924 Första årgången av Nykterhetsfolkets Kalender.
1925 Ekumeniskt möte i Stockholm, på initiativ av Nathan Söderblom, där alkohol-

frågan diskuterades. 
Första Nykterhetsfolkets dag, anordnad på Kristi himmelsfärdsdag.

1926 Motorförarnas helnykterhetsförbund bildat.
1930 Nykterhetsfolkets sångbok, ersatte den gamla sångboken.
1934 Steriliseringslag med social indikation där det blev möjligt att sterilisera män-

niskor med ”omåttligt alkoholmissbruk”.
1939 Kommittén för samarbete mellan nykterhetsrörelse och fackföreningsrörelse

bildad.
1941 Betänkandet Godtemplarordens framtida arbete, framlagt av en kommitté vald

av IOGT:s riksstyrelse.
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1943 Rikskonferens mot ungdomsfylleriet. Representanter från fackföreningsrörel-
sen, nykterhetsrörelsen, hyresgäströrelsen, idrottsrörelsen, frisksportrörelsen,
jordbrukarungdomen, kvinnoorganisationer, politiska ungdomsförbunden och
de kristliga samfunden.

1944 Nykterhetsfolkets politiska program i 14 punkter antaget av Landsmötet.
1945 Sällskapet Länkarna bildat.
1952 Biskopsmötet framlägger yttrande i nykterhetsfrågan. 

IOGT:s folkhögskola, Tollare startad.
1955 Brattsystemet avskaffat.
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