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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Nykterhetsrörelsen som folkrörelse betraktat växte fram i Sverige under den sista
hälften av 1800-talet, då det också skedde stora politiska, sociala, ekonomiska och
ideologiska förändringar i samhället. Industrisamhället växte fram, befolkningsökningen
var stor med fattigdom och emigration som konsekvens och den politiska strukturen
omarbetades med bland annat parlamentarism och moderna politiska partier som följd.
Det moderna samhället innebar också att den enskilda människans livssituation
förändrades från hur den varit i bondesamhället. Ett exempel på det är folkskolans
införande.

Folkbildningsidealet att fostra och utbilda de breda lagren resulterade i att ett av
folkrörelsernas mål, förutom att genomföra de ideologiska målen, blev att genom
studiecirkelverksamhet och folkhögskoleidén uppfylla folkbildningstanken.
Förutom att varna för alkoholens verkningar, ville nykterhetsrörelsen att deras
medlemmar skulle bli medvetna om avigsidorna i det samhälle de levde. Det skulle ske
genom studier av, inte bara nykterhetslitteratur och skönlitteratur utan också
allmänbildande ämnen.

I kurserna i bok- och bibliotekshistoria och litteratursociologi har vi studerat
folkbildningen och det litterära systemet. Studiet av dessa ämnen har väckt frågor om
hur förlagsverksamheten inom folkrörelserna växte fram och hur den fungerade i det
litterära systemet. Detta är den kontext i vilken uppsatsen skrivits och relevansen inom
biblioteks- och informationsvetenskap kollegium 1 för detta ämnesval utgår således
både från de ovan nämnda ämnena och det faktum att det bedrivits ytterst lite forskning
om förlagsverksamhet i en litteratursociologisk kontext inom biblioteks- och
informationsvetenskap.

Den folkrörelse jag vill koncentrera mig på är nykterhetsrörelsen och då främst
Godtemplarorden, I.O.G.T (International Order of Goodtemplars) som idag heter IOGT-
NTO och fortfarande har ett eget förlag. Ett förlag som numera ses som en självklarhet
inom organisationen. Jag vill dels undersöka vilka politiska, sociala och ideologiska
faktorer i samhället som bidrog till att nykterhetsrörelsen över huvudtaget fick fäste i
Sverige, och dels på vilket sätt dessa faktorer påverkat behovet och framväxten av egna
förlag. Jag har haft ambitionen att undersöka varför det var relevant att etablera förlag
just vid den tid då det skedde? Om behovet av studielitteratur var särskilt stort? Om den
marknadsmässiga möjligheten att etablera förlag var extra gynnsamma? Om man genom
kontakten med inflytelserika medlemmar i nykterhetsrörelsen kunde få tillgång till
redan existerande förlag? Kan de olika möjligheterna ha råkat sammanfalla vid rätt
tidpunkt, eller kan det ha varit en utvecklingsprocess? De ovan givna exemplen på
tankegångar har legat till grund för formuleringarna av syfte, frågeställningar och
avgränsning.
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Undersökningen kommer till största delen att ske genom litteratur- och
dokumentstudier. Jag har av forskare blivit avrådd från att ägna alltför mycket tid åt
arkivstudier då den typen av undersökning ofta kräver mera tid än en magisteruppsats
med begränsad tidskalkyl medger, även om den formen av studier också kan ge mycket
intressanta resultat.

1.2 Syfte

Mot bakgrund av vad som tidigare sagts är syftet med denna uppsats att med hjälp av
Marx materialistiska historieuppfattning som teoretisk ansats undersöka vilka faktorer
som ligger bakom etableringen av den organisation inom den svenska
nykterhetsrörelsen som går under beteckningen Godtemplarorden. Och
att med Habermas teori om den borgerliga offentligheten som bakgrund se vilka
bedömningar inom rörelsen som låg bakom beslutet att bilda egna förlag, hur
förlagsverksamheten organiserades och hur den fungerade i det litterära systemet.

1.3 Frågeställningar

De frågeställningar jag utgått från för att uppfylla syftet är:

1. Vilka huvudsakliga politiska, sociala, ekonomiska och ideologiska orsaker ligger
bakom etableringen av Godtemplarorden?

2. Vilka var förlagen och förläggarna?

3. Vilka idéer, avsikter, värderingar, erfarenheter och bedömningar inom
Godtemplarorden ledde fram till att förlagen etablerades?

En konkretisering av frågeställningarna är att undersöka hur den sociala
samhällsstrukturen såg ut, i vilket politiskt klimat nykterhetsrörelsen växte fram och
vilka ideologiska samhällsströmningar som låg bakom bildandet av folkrörelsen. Hur
behovet av egna förlag uppkom, vilken struktur, organisation och ekonomiska
förutsättningar de hade kommer också att undersökas.

1.4 Avgränsning

Inledningsvis planerade jag att göra en undersökning som både skulle omfatta orsakerna
till bildandet av förlag inom nykterhetsrörelsen och bildandet av eget studieförbund. Jag
ville också följa utvecklingen från etableringen fram till dagens situation, för att se hur
verksamheten förändrats över tiden. Denna planering har jag dock fått lämna då jag
insett att en sådan undersökning skulle bli alltför omfattande innehållsmässigt och
möjligen fragmentarisk. Jag kommer därför att avgränsa mig till en undersökning om
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förlagsverksamheten från tiden för nykterhetsrörelsens bildande på 1800-talet och fram
till år 1925, året för förlagens ombildande och förändrade inriktning. Valet av
begränsning utgår dels från att det är bakomliggande orsaker till etableringen av förlag
och förlagens verksamhet under uppbyggnadsskedet uppsatsen kommer att behandla
och att det var under nykterhetsrörelsens första tid verksamheten var som mest
expansiv, vilket jag anser kan vara ytterligare ett motiv för min avgränsning.

Nykterhetsrörelsen bestod och består ännu av ett antal stora organisationer och flera av
dem hade under den period uppsatsen avser egna förlag. Därför kommer jag, för att
underlätta avgränsningen och hanteringen av arbetet, att koncentrera mig på
Godtemplarordern, som var den största av de svenska nykterhetsorganisationerna.
Några exempel på andra organisationer inom nykterhetsrörelsen och även övriga
folkrörelser kommer att nämnas i fall där teorier om och utveckling av desamma är
identiska med den nykterhetsorganisation jag valt. I uppsatsen används uttrycken
godtemplarorden, orden, I.O.G.T och organisationen synonymt för att variera språket.

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med kapitel 1 där bakgrunden till ämnesvalet presenteras, därpå följer
uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition.

I kapitel 2 presenteras informationssökningsprocessen, tidigare forskning, källor samt
ett resonemang kring källkritik vid användandet av historiska källor.

Kapitel 3 innehåller en teoretisk ansats där en genomgång av Marx teori om den
materialistiska historieuppfattningen, Habermans teori om den borgerliga offentligheten
och hur det litterära systemet är uppbyggt görs i den första delen medan den andra delen
förklarar vilken metod och analysverktyg jag använt.

I nästa kapitel, 4, börjar uppsatsens avhandling med en bakgrund utifrån frågeställning
1, där jag tar upp politiska, sociala, ekonomiska och ideologiska orsaker till
folkrörelsernas och då i synnerhet godtemplarordens bildande. Här har jag haft för
avsikt att ge en bred bild av samhällssituationen för att på så sätt lägga fram möjliga
anledningar till att förlagen så småningom kunde etableras.

Kapitel 5 behandlar de aktuella förlagen, förutsättningar för deras bildande, under vilka
förhållanden de kunde existera och exempel på tongivande personer inom
verksamheten. Detta sker utifrån frågeställning 2.

I kapitel 6 diskuteras utifrån frågeställning 3 vilka idéer, avsikter, värderingar,
erfarenheter och bedömningar inom nykterhetsrörelsen ledde fram till att förlagen
etablerades. Diskussionen förs med citat från de använda källorna som bakgrund.

I slutet av kapitel 3, 4, 5 och 6 gör jag en sammanfattande analys av innehållet i
respektive kapitel, med den teoretiska ansatsen som ram.
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Uppsatsen avrundas med en konkluderande diskussion där jag utgår från syfte,
frågeställningar, tidigare forskning, samt de ovan nämnda analyserna och förankrar
materialet i den teoretiska ansatsen.

Sist följer en sammanfattning följd av en käll- och litteraturförteckning i kapitlen 7 och
8.
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2 Informationssökning, tidigare forskning, källor och
källkritik

2.1 Tidigare forskning

Det finns en betydande mängd forskning om folkbildning och folkrörelser så
litteraturtillgången i detta ämne är mycket god. Däremot har forskningen om förlag en
betydligt mindre omfattning, och då särskilt förlagsforskningen inom
nykterhetsrörelsen.

De avhandlingar om folkrörelserna som jag använt är Folkrörelserna i det svenska
samhället 1850-1920 av Sven Lundkvist (1977), Historiska institutionen vid Uppsala
universitet. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt som Statens humanistiska
forskningsråd initierade 1965 om det svenska klassamhällets funktioner. Syftet med
projektet var att undersöka folkrörelsernas framväxt och deras funktion som
klassamhällets utjämnande kraft. Boken tar i tre avdelningar upp folkrörelserna. I den
första avdelningen behandlas utbredning, struktur och innovationer, den andra
avdelningen består av folkrörelsernas ideologier och aktiviteter och den tredje
avdelningen tar upp folkrörelsernas politiska aktivitet. Sven Lundkvist har också skrivit
Politik, nykterhet och reformer: En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-
1920 (1974). Även den boken är ett resultat av ett forskningsprojekt där klassamhällets
funktioner i folkrörelserna skulle undersökas. Boken behandlar ekonomiska och
politiska syften i nykterhetsorganisationerna, folkrörelsernas relation till rikspolitiken
och politikens innehåll där till exempel partiernas attityder, maktstrukturer, politiska
strategier och rösträttsfrågan tas upp. Lundkvists båda böcker har varit värdefulla för
mitt arbete då de gett en bred bakgrundsbild av nykterhetsrörelsens framväxt och
funktion i 1800-talets Sverige.

Förlagshistoria behandlas i festskriften Bokens samhälle: Svenska
Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943 (1993) av professor Johan
Svedjedal, avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet. Trots att detta är
en festskrift har den en vetenskaplig grund som gör att jag ansett den vara en god källa.
Boken behandlar den historiska utvecklingen av boken, läsandet och
förlagsverksamheten i Sverige. Vidare görs en noggrann genomgång av de största
förlagen, förläggareföreningens etablering och bokhandelns utveckling.
Bokproduktionen och författarkåren i Sverige och relationerna till den internationella
marknaden beskrivs. Författaren tar också upp händelser som varit viktiga för
förläggareföreningen till exempel lagar och avtal som fått konsekvenser för förlagen.

En annan avhandling som behandlar förlagshistoria är Bo Peterssons Boktryckaren som
förläggare som skrevs 1993 vid historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Boken är en studie av P.A. Norstedt & Söners boktryckeri och förlag. Författaren ger
först en historisk redogörelse för förlag och förläggarroller allmänt, följt av förlagets
specifika historia, dess organisatoriska struktur, företagsledaren, förlagets marknad och
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miljö, utgivningen och bokmarknaden. Slutligen görs en beskrivning av verksamheten
1879-1910. Avhandlingarna om förlagsverksamheten har inte utgjort en källa av stor
betydelse, men de har ändå gett en god bild av boksamhället under 1800-talet och det
tidiga 1900-talet. Jag har genom studiet av dem också fått en förståelse för det
samhälleliga bokklimat i vilket nykterhetsrörelsens förlag etablerades och den
konkurrens som förelåg på bokmarknaden.

Forskning om nykterhetsrörelsens förlag är ringa. Kerstin Rydbeck har i sin avhandling
Nykter läsning (1995), gjort en grundlig genomgång av nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet under 1800- och 1900- talen, med betoning på litteraturen och
bildningsverksamheten inom Godtemplarorden. Det är egentligen den enda
avhandlingen jag kunnat hitta som behandlar detta ämne specifikt. Hon har även berört
förlagen och förläggarna, genom att ta del av äldre litteratur och en mängd
arkivmaterial. Kerstin Rydbecks avhandling är skriven inom ämnet litteratursociologi
vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. En annan avhandling
som Kerstin Rydbeck rekommenderat mig att ta del av är skriven av Samuel Edquist,
även han vid Uppsala, universitet i ämnet historia. Denna avhandling bär titeln Nyktra
svenskar (2001)och behandlar Godtemplarorderns betydelse för den nationella
identiteten och hur inte bara medlemmar utan också politiker, ämbetsmän och
tidningsredaktörer har påverkats av det nationella tänkandet.

Båda avhandlingar har varit grundliga och intressanta och jag har kunnat använda i
synnerhet Kerstin Rydbecks forskning som ett bakgrundsmaterial i min egen
undersökning. Jag har genom kontakt via e-mail med Kerstin Rydbeck fått goda råd om
forskning i ämnen av den här karaktären. Skillnaden på den ovan nämnda forskningen
och min undersökning är, att medan Rydbeck och Edquist skriver om litteraturen och
den nationella identiteten i Godtemplarorden, har jag valt att fokusera enbart på
förlagsverksamheten och orsakerna till dess bildande. Jag har dock använt information
om nykterhetsrörelsen generellt som en förklarande bakgrund.

För att få en bild av hur den litterära institutionen vuxit fram och vilka teorier den
stödjer sig på, har jag studerat den av Arne Melberg redigerade boken med samma titel,
Den litterära institutionen:  Studier i den borgerliga litteraturens sociala historia
(1975). Den består av tre delar där en inledande del tar upp teoretiska förutsättningar för
den litterära institutionen. Del två handlar om bakgrunden till institutionens framväxt
och den tredje delen innefattar texter om tillämpningen för svenska förhållanden. Totalt
medverkar elva författare. Då min uppsats kontextualiseras i det litterära systemet har
Melbergs texter och teorier varit användbara på ett förtjänstfullt sätt.

2.2 Källor

De källor som används i uppsatsen är till största delen litteratur inom folkbildning,
litteratursociologi, förlagshistoria, nykterhetsrörelsens historia, vetenskapsteori och
forskningsmetod. De använda källorna består, förutom av den forskning som beskrivits i
avsnitt 2.2, i huvudsak av fem kategorier litteratur. Den första kategorin är en
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vetenskapligt grundad litteratur som antingen är avhandlingar eller litteratur framtagen
för att tjäna som kurslitteratur inom högskola och universitet. Då jag gjort en
presentation av litteratur av den arten under föregående rubrik kommer jag inte att
upprepa författare och titlar här.

Nästa kategori är historiska källor om nykterhetsrörelsen, skrivna i sin kontext, ofta av
människor som själva varit aktiva i nykterhetsarbetet. Exempel på sådana källor är
Johan Bergmans Nykterhetsrörelsens historia från 1913 och Oskar Peterssons
Godtemplarrörelsens i Sverige historia från 1903. De är båda samtida källor skrivna i
syftet att bevara information om nykterhetsrörelsen till eftervärlden. Vid läsning av
källor som till exempel Bergman och Petersson måste man ta i beaktande att böckerna
är skrivna i en nykterhetsvänlig kontext och därmed får anses som en subjektiv källa.
Trots det har jag valt att använda böckerna då jag anser att de är ett tidsdokument som
kan ge en bild av argumentationen vid tiden. Jag tycker också att i synnerhet Bergman
ger ett intryck av att har försökt att hålla sig neutral där han beskriver lagstiftningen. Till
denna kategori räknar jag också nykterhetsbibliografier. Schulthess och Nordéns
nykterhetsbibliografier, är två förteckningar utgivna år 1900 och 1916 över tryckta
nykterhetsskrifter. Den första, Svensk nykterhetslitteratur 1557-1877 omfattar 100 sidor
med tillsammans 757 poster. Den är utgiven till minne av Wieselgrens (se avsnitt 4.3)
hundraårsdag och innehåller verk och dokument om nykterhetsrelaterade ämnen som
nykterhet, dryckenskap, brännvin och liknande. Den andra, Svensk nykterhetsbibliografi
1878-1905 omfattar 600 sidor med 9.314 poster och är utgiven i samarbete med Oskar
Eklund, på Eklunds förlag och tryckt på Eklund tryckeri (se vidare avsnitt 5.4).
Bibliografin innehåller årsmöteshandlingar, programböcker, handböcker för
mötesordning, organisationsbeskrivningar, fackföreningshandlingar, officiella skrifter
om lagstiftning och böcker i ämnen som historia, rusdryckstillverkning och rusdryckers
skadeverkningar, agitation, skönlitteratur med nykterhetsanknytning, undervisning i
nykterhetsfrågan, biografier med mera.

Ytterligare en kategori består av litteratur som behandlar olika begrepp inom
folkbildning och folkrörelser. Dylik litteratur är använd som bakgrundsmaterial i
uppsatsen. Exempel på en titel från denna kategori är Ture Nermans Studiecirkeln:
Historik kring ett halvsekelminne (1952).

En för uppsatsen viktig litteraturkategori som jag använt är festskrifter och
minnesskrifter, som givits ut till minne av antingen en organisation eller en
betydelsefull person. Till denna kategori vill jag också räkna biografier. I mitt arbete har
ett flertal primärkällor utgjorts av sådan litteratur. Den får inte ses som varken objektiv
eller vetenskapligt korrekt, men med tanke på arbetets art är källor av detta slag
värdefulla, då de ger en bild av både de åsikter som funnits inom organisationen och
den framtoning enskilda personer velat ge omvärlden av organisationen och av sig
själva. Exempel på titlar är Minnesskrift i anledning av Sveriges Goodtemplares
Ungdomsförbunds 10-åriga tillvaro (1916) som ger tillbakablickar på
ungdomsorganisationens olika verksamhetsgrenar och Femtio års Godtemplararbete i
Sverige (1929), vilken ger en noggrann presentation av I.O.G.T:s historia och
verksamhet. Boken beskriver också framträdande personer som arbetat för
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organisationen. Vidare innehåller den artiklar och kåserier skrivna av medlemmar som
velat ge ett bidrag till minnesskriften.

Den sista kategorin källor är årsmöteshandlingar från I.O.G.T:s årliga kongresser från
1896 till 1918. Valet av handlingar är baserat på att de innehåller uppgifter som varit
värdefulla för att besvara mina frågeställningar. Årsmöteshandlingarna innehåller
sedvanliga redovisningar av verksamheten såsom verksamhetsberättelser,
kassarapporter, revisionsberättelser, berättelser från olika arbetsutskott med mera. Enligt
Tosh, vars källkritiska modell jag presenterar i avsnitt 2.4, kan man anse handlingar av
detta slag som tillförlitliga, även om de är skrivna av medlemmar i en organisation.
Källor av den här karaktären är ovärderliga för en uppsats där tendenser och
överväganden utgör en del av frågeställningen. Även om det vid första anblicken är
svårt att veta hur stor användningen kommer att bli bidrar källorna till att klargöra
bilden av organisationens intentioner och ställningstaganden.

2.3 Källkritik

John Tosh, professor i historia vid University of North London, diskuterar i boken
Historisk teori och metod (2000) bland annat problem inom den historiska forskningen
angående källor och källkritik. Han menar att till historiska källor räknas de typer av
material och dokumentationer som finns bevarade från forna tider. Exempel på sådana
källor kan vara inte bara det skrivna och talade ordet, utan också landskapsformer,
artefakter (föremål), konst, foto och film. Inom discipliner som samhällsvetenskap och
humaniora finns en mångfald historiska källor.1 Vad det gäller de ovan nämnda källorna
som undersöks av arkeologer och konsthistoriker, dokumenteras de ofta skriftligt vilket
gör att de i ett avseende omvandlas till skriftliga källor och därmed blir tillgängliga även
för forskare som inte är insatta i arkeologi och konsthistoria. Faktorer som också
behöver beaktas när man använder skrivna källor är i vilket syfte och i vilken kontext de
skrivits. Om det varit som information, propaganda, dokumentation, personlig
kommunikation eller privata reflexioner och om de har tillkommit i ett vetenskapligt
sammanhang eller i en politisk eller privat sfär. Även om de tillkommit i ett speciellt
syfte eller är subjektiva är de vanligen tillförlitliga angående tid, plats och upphov.
När ovan nämnda exempel på historiska källor används kräver de därför en ansats till
kritiskt tänkande, eftersom de i många fall vidarebefordrar information från
föregångare, som redan tolkat och bearbetat materialet en gång. 2

När man använder andra forskares texter kommer man således å ena sidan ett steg bort
från de ursprungliga källorna, vilket kan vara problematiskt för tillförlitligheten. Å
andra sidan kan källor som redan använts inom forskningen vara mera ingående
källgranskade än historiska förstahandskällor som inte tidigare använts i någon
forskning. Så även om källorna förvandlas till en slags sekundärkälla är det fortfarande
primärkällan som studeras. Som student i begrepp att göra en första forskningsansats, är

                                                
1 Tosh, John (2000). Historisk teori och metod. s. 53.
2 Ibid., s. 54.
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det därför svårt att avgöra vilken sorts källor som är mest relevanta och hur långt man
ska gå i sin egen källgranskning för att välja ett material som är tillräckligt tillförlitligt.

Det ovan sagda innebär också att avgränsningen mellan första- och andrahandskällor
eller primär- och sekundärkällor, enligt Tosh, inte blir lika uttalade som de vid första
anblicken kan verka. Med det menar han att en förstahandskälla ska vara samtida, men
frågar sig samtidigt hur begreppet samtida skall definieras. Om det handlar om veckor,
månader eller år. Om en händelse till exempel dokumenterats ett år i efterskott, är det
högst troligt att den räknas som samtida och därmed tillförlitlig, även om det inte finns
några garantier för att den person som dokumenterat händelsen minns den exakt, eller
ens upplevt den personligen. På så sätt kanske källan skulle fungera bättre som en
andrahandskälla, men det är problematiskt för en forskare att lång tid efteråt kunna
granska en sådan källa.3

Man brukar räkna primärkällor som är skrivna med tanke på eftervärlden som
tillförlitliga. Det finns ofta en struktur i dem angående tid och sammanhang. Däremot
går det inte att undvika att de behandlar sådant som samtiden ansåg vara relevant, vilket
kan betyda att händelser och fenomen som kunde vara intressanta för eftervärlden valts
bort och därför gått förlorade. Även offentliga dokument såsom lagtexter,
myndighetsdokument och protokoll, kyrkligt arkivmaterial, dokument från läroanstalter
och sjukvård anses vara trovärdiga källor. Alltså källor från verksamheter som drivits i
organiserad form. En annan källa som Tosh nämner som värdefull för historiker är
pressen, då den ger en bild av inte bara händelser utan också politiska och sociala
synsätt vid tiden då materialet publicerades.4 Personligen instämmer jag med att
pressmaterial kan ge en god bild av tidsandan, men jag hävdar att man behöver vara
kritisk mot de fakta den förmedlar, i synnerhet om den aktuella pressen har någon form
av ideologisk vinkling.

För att fånga tidsandan och levandegöra mänskliga relationer kan även brev, memoarer,
biografier, dagböcker och liknande vara av värde, men de bör enligt Tosh inte ses som
vetenskapligt exakta.5

I den här uppsatsen förekommer källor som är skrivna i sin egen kontext, det vill säga
av personer med intressen i nykterhetsrörelsen. Det är främst personer som skrivit med
utgångspunkt från någon form av personligt engagemang. Jag är medveten om att
sådana källor inte är vetenskapligt exakta och att man bör bemöda sig om att ha ett
kritiskt synsätt på desamma. Trots det har jag valt att använda dem, dels för att det
bedrivits lite forskning inom det valda undersökningsområdet och de därför utgör ett
slags primärkällor och dels för att de, enligt min åsikt, ger en intressant tidsbild.
Uppsatsens syfte är också att försöka fånga värderingar som legat till grund för
etableringen av förlag, vilket ytterligare förstärker relevansen av att använda subjektiva
källor.

                                                
3 Tosh, 2000, s. 55.
4 Ibid., s. 60.
5 Ibid., s. 68.
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3 Teori och metod

3.1 Teori

Jag har valt att stödja mitt arbete på en teoribildning i tre nivåer. På en övergripande
nivå har jag använt Marx materialistiska historieuppfattning då jag anser att den ger en,
för den här undersökningen, rimlig förklaring till samhällsbildningen och de sociala
strukturerna på 1800-talet. På en mellannivå har jag valt att använda Habermas teorier
om den borgerliga offentligheten, då Habermas resonemang ger en bra bakgrund till de
samhällsströmningar som påverkade utvecklingen inom mitt undersökningsområde.
Dessa båda teorier kommer jag på en tredje och mera konkret nivå att förankra i det
litterära systemet. Hur det litterära systemet fungerar inom mitt valda ämnesområde
beskrivs närmare i kapitel 5.

3.1.1 Marx samhällsteori

Karl Marx samhällsteori är komplex och har flera olika inriktningar. Jag kommer i
teoriavsnittet endast behandla de delar av den materialistiska historieuppfattningen som
jag anser kan utgöra en förklarande bakgrund till det samhälle jag beskriver i uppsatsen.

Orsakerna till Marx betydelse som samhällsteoretiker är både teoretiska och historiska.
En orsak är sambandet mellan hans teorier och den industriella utvecklingen under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, även om hans inflytande under sin samtid
inte var så stort som betydelsen av hans teorier fått i efterhand.6

I förordet till Karl Marx' Till kritiken av den politiska ekonomin, skriven 1859,
behandlas den materialistiska historieuppfattningen och Per Månsson skriver också i
Moderna samhällsteorier att Marx i sina teorier utgick ifrån en materialistisk
historieuppfattning, som bygger på att det i första hand är människors produktiva
verksamhet som gör att historien förändras. Marx ansåg att människorna först måste se
till att de grundläggande behoven av mat, dryck, bostäder och kläder blir tillfredsställda
innan de kan få kraft att arbeta med politiska och andliga frågor.7 Med utgångspunkt
från detta resonemang är det enligt Marx "…inte människors medvetande, som
bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga vara, som bestämmer deras
medvetande"8.

I sin bok Das Kapital förklarar Marx en mervärdesteori, som går ut på att människor
med makt genom tiderna har utnyttjat till exempel slavar, livegna bönder och
industriarbetare för att öka kapitalet. Även om det kapitalistiska produktionssättet
infördes först under industrialiseringen och slavar och livegna alltså inte ingår i det
produktionssättet, finns likheter vad det gäller mervärdesteorin. Arbetarnas insatser har
                                                
6 Månson, Per (1997). Karl Marx: En introduktion. s. 11.
7 Ibid., s. 107.
8 Marx, Karl (1981). Till kritiken av den politiska ekonomin. s. 205.
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över tiden varit större än den faktiska lön som utgått till dem. Differensen mellan
arbetsinsatsen och lönen kallar Marx mervärde, och mervärdet i sin tur utgör grunden
för kapitalismens men med en viss skillnad från den feodala samhällsstrukturen. Under
industrialiseringen gick den största delen av vinsten till vidare utveckling av
produktions- och produktivkrafterna medan den under feodalismen huvudsakligen
användes av feodalherrarnas för privata intressen. 9

Samhällets ekonomiska struktur bygger enligt Marx på produktionsförhållanden, till
exempel ägarstruktur och arbetsorganisation, som motsvarar den kunskapsrelaterade
utvecklingsnivån i vilken teknisk och intellektuell kunskap ingår, även kallade
produktivkrafterna. Marx talar i det här sammanhanget om bas och överbyggnad, vari
han anser att samhällets helhet är ordnad. Han sammanfattar principen med att
produktionsförhållandena bildar en strukturell och ekonomisk bas i samhället. Över
denna bas reser sig en juridisk och politisk överbyggnad som resulterar i bestämda
former av samhällsmedvetande.10 Strukturen på basen och överbyggnaden påverkas
också av sociala relationer, vanor och tänkesätt i samhället.11

Jag vill hävda att problemet för arbetarna i detta resonemang rent konkret blir att kraven
på deras arbetsinsats blir så höga att den tid och kraft de har kvar till arbete med
politiska och andliga frågor inte får särskilt stort utrymme. Arbetsgivaren kan på så sätt
påverka arbetare att inte protestera mot sin livssituation, utan istället huvudsakligen
ägna sig åt arbete och på så sätt bidra till att uppfylla arbetsgivarens ekonomiska syften.

Den materialistiska historieuppfattningen bygger också på teorin om att kapitalismen
grundas på en konflikt, en klasskamp mellan borgare och fattiga lönarbetare, proletärer.
Klasskampen resulterar i ett senare skede i nya former av samhällen där
maktfördelningen omstrukturerats.12 Marx beskriver denna teori som att utvecklingen
på ett visst stadium gör att produktivkrafterna, den tekniska utvecklingen, kommer att
utgöra en motsättning mot "…de egendomsförhållanden inom vilka dessa
produktivkrafter hittills rört sig". När ägarstrukturen kommer att utgöra ett hinder för
den tekniska utvecklingen inträder "…en period av social revolution", då
överbyggnaden blir föremål för snabba förändringar. Marx gör här skillnad på
ekonomiska förändringar som han anser kan mätas naturvetenskapligt och ideologiska
förändringar, som hjälper de människor som är inblandade i processen, att bli medvetna
om konflikten och att utveckla en vilja att bekämpa densamma. Han ser dock ett
dilemma med att befinna sig i sin egen kontext då han säger att "[l] ika lite som man kan
bedöma en person efter hans självbild, kan man bedöma en epok efter dess
medvetande". 13

En falang av engelska marxister ser kampen som en ständigt pågående process mellan
olika grupper och klasser där en helhet bestående av ekonomiska, politiska och

                                                
9 Marx (1974). Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Bok 1. s. 186ff.
10 Marx, 1981, s. 206.
11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt. s. 22.
12 Marx, 1974, s. 670.
13 Marx, 1981, s. 206.
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kulturella förhållanden ingår. Enligt denna inriktning finns det en rationalitet i kampen
även om den misslyckas, då alla människor har betydelse i arbetet med att forma
världen även om deras kamp inte alltid ger det resultat de avsett.14

Med tanke på det ovan sagda ser jag Karl Marx teori om den materialistiska
historieuppfattningen som klart applicerbar på det samhälle som växte fram under
industrialiseringen. Om övergången ifrån agrart till industriellt samhälle förde med sig
att människor blev beroende av industriägare och den lön de tjänade för att klara sitt
uppehälle, förefaller resonemanget om mervärdesteorin som logiskt. Det bör ha legat i
fabriksägarnas intressen att få ut mesta möjliga arbete med minsta möjliga ekonomiska
insats, för att på så sätt erhålla största möjliga vinst. I takt med att arbetarna med tiden
fick en lön de kunde överleva på fick de kraft över att delta i den sociala revolution
Marx talar om. Samband mellan folkrörelsernas, i det här fallet nykterhetsrörelsens,
etablering i Sverige och den ideologiska omvälvning Marx beskriver är enligt min åsikt
tydligt. Jag är böjd att hålla med Marx om att problemet med att bedöma den utveckling
som beskrivits i den samtida kontexten har relevans. Det sista påståendets betydelse för
den här uppsatsen har behandlats under rubriken källkritik.

3.1.2 Habermas teorier om den borgerliga offentligheten

Habermas har presenterat och utvecklat sin sociologisyn dels i Strukturwandel der
Öffentligkeit från 1962 och i Theorien des Kommunikativen Handels från 1980. I det
senare verket talar han om ett begrepp som han kallar det kommunikativa förnuftet.
Teorien om den borgerliga offentligheten kan ur hans perspektiv ses som ett
undersökande av villkoren för mänsklig kommunikation i olika avseenden. Habermas
bygger denna teori både på Marx materialistiska historieuppfattning och under senare
tid även på begreppet om det kommunikativa förnuftet. Det kommunikativa förnuftet är
enligt Habermas ett sätt att utveckla samhället med hjälp av ömsesidig förståelse och
som en förklaring till människors livssammanhang och därmed också en förklaring till
deras handlande både som individer och grupp.15 Habermas har vissa likheter med Marx
då hans ambition är att skapa en genomtänkt samhällsteori som kan bidra till att förtryck
och förtingligande av människor avskaffas och utvecklingen av demokratiska
värderingar istället främjas. Habermas har själv uttryckt att "[m]in teoretiska ansats
vägleds, i likhet med den marxska teorin, av avsikten att återfinna en förnuftspotential
som är inkapslad i själva den samhälleliga reproduktionsformen"16. Månsson ser denna
likhet i att Habermas försöker hitta en social förankring av förnuftet i samhället, men att
detta förnuft inte nödvändigtvis behöver bäras upp av arbetarklassen på det sätt som
Marx hävdar.17

I boken Borgerlig offentlighet beskriver Habermas sina teorier om privat och offentlig
borgerlighet ur ett historiskt perspektiv. Den borgerliga offentligheten har enligt
Habermas rötter ända tillbaka till den antika världen där man gjorde skillnad på polis-

                                                
14 Månson, Per (1998). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. s. 137.
15 Månson, 1998, s. 307.
16 Habermas enligt Månson, 1998, s. 311.
17 Månson, 1998, s. 311.
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sfären för gemensamma angelägenheter och oikos-sfären som innefattade det enskilda
hushållets angelägenheter. Under medeltiden var gränserna mellan det privata och det
offentliga utsuddade, på så sätt att makthavarna i landet, godsherrar och feodaladel,
skötte sina domäner som en politisk organisation eller ett företag, där den privata
ekonomin och strategier för skötsel av egendomen (dit även livegna hörde) samtidigt
var en form av myndighetsutövning. 18 En annan historisk process som har haft
betydelse för framväxten av den borgerliga offentligheten är handeln, som gett
förutsättningar för förmedling av information angående marknader, priser, råvaror,
kommunikationer etc. Det skulle i sin tur betyda att varumarknad och nyhetsförmedling
går hand i hand.19

Med tiden ökade kungamakten och nationalstatens betydelse som offentlig
samhällsapparat blev mera framträdande. Företeelser som postväsende och tryckerier
växte fram. Skriven och tryckt information fick en läsande publik, som hade någon form
av utbildning. Denna publik utgjordes till största delen av handelsmän, bankirer,
förläggare och manufakturägare förutom ämbetsmän, jurister, läkare, präster och
officerare. Det är först när samhällsutvecklingen har nått denna nivå Habermas börjar
tala om en modern borgerlighet, som blev dominerande på den ekonomiska marknaden.
Borgerligheten utvecklade också en social sfär med sociala institutioner där överheter
som stat och kyrka inte hade en självklar roll. Staten kritiserades genom att den nya
borgerligheten även utvecklade ett språkbruk som förmedlade ett kritiskt
förhållningssätt, trots att censur och förbud från staten påbjöds.20

Arne Melberg har i Den litterära institutionen: Studier i den borgerliga litteraturens
sociala historia fört en diskussion utifrån Habermas teori om den borgerliga
offentligheten. Jag valt att i denna uppsats använda den avgränsning av den borgerliga
offentligheten som Melberg beskriver. Även om det funnits borgare som samhällsgrupp
i flera sekler kan man säga att den borgerliga offentligheten som begrepp etablerades på
1700-talet. Habermas utgångspunkt för etableringen är enligt Melberg en självständig
kritisk hållning mellan stat och samhälle, där samhället sågs som det borgerliga
samhällets komponenter av privat produktion och den borgerliga familjen som
institution. Syftet med den borgerliga familjen som institution blev att skapa ett område
för humanitet och allmänmänsklighet. Denna familj behövde nödvändigtvis inte utgöras
av en kärnfamilj. Familjen som modell var idealet och i företagslivet kunde den mycket
väl bestå av en egendomsägare, en varuförmedlare eller en borgare som i rollen av
familjefar var överhuvud för sina anställda och underlydande. På så sätt blev bruket,
fabriken eller företaget en slags familj efter det borgerliga idealet. Borgerligheten nådde
ut till allmänheten endast inom det egna samhällsskiktet genom salonger, kaféer,
kritiska tidskrifter och i förlängningen den borgerliga litteraturen, som kom att leda till
ett borgerligt medvetande.21 Förutsättningarna för den litterära institutionen att

                                                
18 Habermas, Jürgen (1998). Borgerlig offentlighet. §1-2.
19 Habermas, 1998, §3.
20 Ibid., §4.
21 Melberg, Arne (1975). Den litterära institutionen: Studier i den borgerliga litteraturens sociala
historia. s. 26-27.



14

utvecklas hjälptes också av den konstintresserade borgerligheten där en relation mellan
författare och läsare växte fram.22

Under 1800-talet skedde sedan en strukturomvandling i samhället, som gav återsken i
den borgerliga offentlighetens sfär. Det skedde dels genom politiska beslut och dels
genom en samhällelig utveckling. Separationen mellan stat och samhälle undanröjde
gradvis förutsättningarna för den borgerliga offentligheten att ha samma funktion som
tidigare. Det uppkom också en tendens till vad Habermas kallar en kollektiv omsorg,
som kan förklaras som en sammanflätning av kollektivt organiserade privatintressen. 23

Habermas ser den borgerliga offentligheten som ett eget socialt område, där man är
beroende av principen om allmän tillgänglighet. Men principen är inte utan problem
eller motsägelser. En motsägelse är att offentligheten skulle tjäna till att bli ett fenomen
för allas bästa. Han ser det som en modell där alla får vara med och det skulle också
inrymma föreställningen om en allmän vilja, som delas av alla och som anses vara rätt.
Samtidigt kan förstås att det är en utopi som inte kan förverkligas. Den borgerliga
offentligheten var helt inriktad på den egna samhällsklassen och på intet sätt tillgänglig
för alla, i synnerhet inte om de breda lagren av befolkningen ska ses som inbegripna i
definitionen alla.24

Det finns flera motsägelser i ovanstående resonemang då förutsättningar som egendom,
utbildning, och rösträtt innehades av ett visst socialt skikt och därför inte gällde för den
stora allmänheten. Majoriteten av befolkningen hade inte samma levnadsvillkor och i
förlängningen innebar det att till exempel den spirande yttrandefriheten, som fortfarande
anses vara en mänsklig demokratisk rättighet, inte gällde för majoriteten av
befolkningen. Habermas hänvisar också till Marx och dennes kritik av den borgerliga
offentligheten som en allmän opinion, då han ansåg att den innebar en falsk
medvetenhet eftersom den inte hade betingelser att ge alla tillträde till offentligheten.
Konflikten inbegriper också den kritiska diskussionen och det faktum att den inte kunde
bli ett forum för alla, eftersom alla inte hade rösträtt och därmed inte var fullvärdiga
medborgare.25

Den inneboende motsättningen i den borgerliga offentligheten blev uppenbar då den
stora massa av invånare med ringa skriv- och läskunskaper genom folkrörelserna krävde
att få delta i det offentliga livet. Det fick som konsekvens att en kritisk opinion vändes
mot den borgerliga offentlighet, som själva ville utgöra en kritisk opinion gentemot
staten. Utvecklingen mot den allmänna rösträtten och den parlamentariska valbarheten
bidrog till att en allt större del av befolkningen genom förbättrade levnadsvillkor fick
tillgång till litteratur och diskussionsforum som den borgerliga offentligheten tidigare
haft ensamrätt till. Förutsättningarna för offentligheten har också förändrats över tiden
genom att marknadens struktur, politiska partier, folkrörelser och på senare tid

                                                
22 Melberg, 1975, s. 49.
23 Habermas, 1998, §16-17.
24 Ibid., s. 75.
25 Ibid., §11, 14.
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massmedia har bidragit till en omstrukturering och till att den borgerliga offentligheten
delvis spelat ut sin roll.26

3.1.3 Det litterära systemet

Man kan urskilja olika riktningar inom det forskningsområde av litteraturvetenskapen
som litteratursociologin utgör. Litteratursociologi kan ses som ett sätt att analysera
litteraturen utifrån olika sociala aspekter. Man sätter in litteraturen i sitt samhälleliga
sammanhang. En riktning, litteraturen i samhället, innebär att man undersöker
litteraturens och författarens roll i samhället och det litterära kretsloppet. I en annan
riktning, samhället i litteraturen, analyseras hur samhällsbilden framträder i litteraturen
och hur författaren skildrar den tid han eller hon har valt att skriva om. Den tredje
riktningen, litteratursamhället behandlar den litterära institutionen i vilken författarkår,
förlag, bokhandel, bibliotek och kritik, studeras enskilt eller i relation till varandra.27

Lars Furuland hävdar i Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser att
det är viktigt att vetenskapen är bred och har kontakt med flera discipliner, allt för att
behålla vetenskapens karaktär.28 Det alternativa litterära systemet som behandlas i
uppsatsen motsvarar den första och den tredje riktningen av litteratursociologin.
Den litterära institutionen som begrepp har sin bakgrund i 1800-talets syn på samhället
som uppbyggd av ett antal sociala institutioner, där den litterära sfären ingick i den
litterära institutionen. 29 Den litterära institutionens utveckling skedde i etapper under tre
sekler. Under 1700-talet växte den fram, den etablerades under 1800-talet och
omvandlades till dess nuvarande former under 1900-talet.30

Det litterära systemet beskriver hur litteraturen som institution och process fungerar.
Lars Furuland ger en översikt över principerna för det litterära systemet i Munch-
Petersens antologi Litteratursociologi med titeln: Litteratur och samhälle. Där beskriver
han att det litterära systemet kan förklaras genom en beskrivning av verkets väg från
författaren till läsaren. Denna väg går via instanser som förläggare och olika förmedlare
som bokhandlare och bibliotekarier. Huvudleden består av 1) produktion, 2) distribution
och 3) konsumtion.
1. Produktionsledet kan delas in i en privat och en offentlig produktion, där den

enskilde författaren och det enskilda verket utgör den privata produktionen medan
författare som också har egna förlag och tryckerier, press, teater, film,
musikproduktion, tv, radio och videoproduktion utgör den offentliga.

2. Även distributionsledet kan delas in i två delar, en kommersiell med betoning på
marknadsföring och en mindre kommersiell med betoning på spridning inom
institutioner. Exempel på kommersiella distributionsled är förlag,
distributionscentraler, bokhandel, kiosker, varuhus, bokklubbar, presstjänst, teater-
och filmföreställningar, radio- och TV-utsändningar och videobutiker. Institutionella
distributionskanaler kan vara bibliotek, sambindningslistor för folkbibliotek, skolor,
universitet, folkbildning och skolteater.

                                                
26 Melberg, 1975, s. 214ff.
27 Ibid., s. 17.
28 Furuland (1991). Ljus över landet och andra litteratursociologiska texter. s. 265.
29 Melberg, 1975, s. 9.
30 Furuland, 1991, s. 22.
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3. Konsumtionen kan sedan bestå av en passiv konsumtion som köpare,
gåvomottagare, lånare, prenumeranter, licensbetalare och abonnenter ägnar sig åt.
Medan den aktiva konsumenter utgörs av läsare, besökare, lyssnare och tittare.
Genom alla leden pågår en urvalsprocess och en kritisk granskning av verket, som
avgör om verket kommer att nå konsumenten. 31

Det litterära systemet kan enligt Marx ideologikritik, som den diskuteras av Arne
Melberg i förordet till Den litterära institutionen, ses som en social institution, vilket
innebär att man kan sätta in det i en samhällelig kontext, där den existerar relativt
självständigt. Utifrån denna kontext kan man sedan göra en analys av
produktionsförhållanden, de gränser och former som bestämmer det litterära verket och
den cirkulationssfär av kritiker, förmedlingsorgan och läsare som bestämmer räckvidd
och innebörder. Produktionsförhållandena kan då betraktas som basen och litteraturens
villkor i detta produktionssätt som överbyggnaden. Den litteratur Melberg avser är i
första hand den borgerliga litteraturen ses.32 Melberg tolkar att Marx beskrivning av bas
och överbyggnad borde beskriva den litterära institutionens villkor i ett kapitalistiskt
samhälle, så har dock enligt Melberg inte skett, utan basen har reducerats till fraser och
överbyggnaden till idéer och föreställningar. Detta gör att villkoren kommit att likna
idealism. För att inordna litteraturen i det kapitalistiska produktionssättet anser Melberg
att det krävs inte bara att man visar hur produktionsförhållanden, marknadssystem och
läsarvillkor påverkar denna process, utan man bör också påvisa litteraturens egenart,
ständiga utveckling och ideologiska karaktär. Först när det skett kan man påvisa de
produktionsförhållanden som är specifika för litteraturen och hur de bör fungera, men
som i en ideologisering av den litterära institutionen tenderar att ignoreras.33

Det finns flera sätt att kritisera utformningen av det litterära systemet. Invändningar mot
å ena sidan Marx ideologikritik är enligt Melberg att den bortsett från "den litterära
nivåns relativa självständighet" och att den inte bidragit nämnvärt till den empiriska
forskningen. Å andra sidan kan det litterära systemet även kritiseras utifrån
litteratursociologin, där författaren anser att systemet har en tendens att bortse från den
samhälleliga helheten och inte bidra nämnvärt till varken en kritisk eller historisk
förståelse av litteraturen. På så sätt blir litteraturen ett uttryck för den borgerliga
litteraturförståelsen, det vill säga en föreställningen om att litteraturen som idévärld
istället blir ett kommunikationssystem som till slut avgörs av läsaren, att det sker utan
samhällelig helhet och historiskt sammanhang och att det i sin tur leder till att systemet
blir slutet och självtillräckligt.34

Man kan också se Furulands beskrivning av det litterära systemet som en modell som
ger ett intryck av att vara uppbyggd av en rad fristående institutioner som tillsammans
bildar en länk från författaren till läsaren utan påverkan från det omgivande samhället,
alltså ett självständigt socialt system. Modellen blir då ett allmängiltigt litterärt system

                                                
31 Furuland, Lars (1995) Litteratur och samhälle. Ingår i Munch-Petersen, Erland. Litteratursociologi: en
antologi. s. 206ff.
32 Melberg, 1975, s. 10.
33 Ibid., s. 13.
34 Ibid., s. 17.
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där verket lämnas utanför den sociologiska undersökningen. 35 Detta kan förefalla vara
en brist med systemet, men det kan också vara en utgångspunkt för vidare forskning.
Furuland har i sitt arbete inspirerats av Hans Norbert Fügen, en tysk forskare inom
litteratursociologi. Fügen beskriver bristen i systemet "…som ett förarbete till ett
vetenskapligt studium av de frågor som antagandet om ett växelförhållande mellan
samhälle och litteratur implicerar"36.

Marx diskuterar olika sätt att analysera det kapitalistiska produktionssättet. Om
analysen bör börja med det verkliga och konkreta, tänkandets faktiska orsak, eller det
abstrakta, den samhälleliga helheten. En slutsats blir att den samhälleliga helheten är en
förutsättning för att forskningen av fakta inte ska dölja utan istället visa faktiska
förhållanden. En utgångspunkt för Marx blir då att han undersöker kapitalismen med
utgångspunkt från det abstrakta, som med hjälp av det konkreta visar systemets
"…ekonomiska motsägelser och lagar". På så sätt kan man sätta in det litterära verket i
den samhälleliga helheten för en litteratursociologisk undersökning, och på samma
teoretiska grunder även se den samhälleliga helheten som en grund för att undersöka det
litterära verket. 37

3.2 Sammanfattande analys

Karl Marx' samhällsteorier har fått betydelse för studier om den industriella
utvecklingen, då de bygger på tesen om att det är människors produktiva verksamhet
som förändrar historien. Två aspekter av Marx teorier är intressanta här, den
materialistiska synen att människornas idéer är avhängiga deras vara, det vill säga de
sociala omständigheter de lever under och föreställningen om att kapitalismen grundas
på en fundamental konflikt mellan kapitalister och arbetare.

Marx ansåg att det är först efter att de grundläggande behoven blivit tillgodosedda som
människor har kraft att intressera sig för politiska och andliga frågor, så ”det är inte
människors medvetande, som bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga
vara, som bestämmer deras medvetande”. 38 Detta skulle bero på samhällets ekonomiska
struktur, som bygger på produktionsförhållandena i relation till produktivkrafterna, efter
Marx idé om bas och överbyggnad, i vilken samhällets helhet är ordnad.
Produktivkrafter och produktionsförhållanden bildar då den ekonomiska bas över vilken
det reser sig en juridisk och politisk överbyggnad. Formen på överbyggnaden beror på
hur basen ser ut. Samhällsvetandet är sedan relaterat till hur bas och överbyggnad
tillsammans är utformade. Människornas vara relaterat till deras medvetande har inte
bara ett historiskt utan också ett teoretiskt samband då människors materiella
levnadsomständigheter betingar vilka föreställningar de har om samhället, oavsett vilka
materiella omständigheter de lever under. Det teoretiska sambandet finns även i ett
modernt samhälle.

                                                
35 Melberg, 1975, s. 19-20.
36 Fügen enligt Melberg, 1975, s. 20.
37 Melberg, 1975, s. 21.
38 Marx, 1981, s. 205.
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Kapitalismen övergår, enligt Marx, i en klasskamp mellan borgare och fattiga arbetare,
vilket resulterar i en omstrukturering av samhället. Utvecklingen leder till att
ägarstrukturen kommer till en punkt där den utgör ett hinder för produktivkrafterna,
varpå det i Marx analys följer ”en period av social revolution”. 39 Marx ser ett dilemma i
att människor befinner sig i sin egen kontext, då man "varken kan bedöma en person
efter hans självbild eller en epok efter dess medvetande". 40 Ovan beskrivna aspekter av
Marx teori kan, enligt min mening, appliceras på samhället i övergången mellan agrart
och industriellt samhälle. De kan också vara en förklaring till det missnöje som
behandlas vidare i avsnitt 4.2 och 4.4.1, ett missnöje som är en primär orsak till
etableringen av folkrörelserna.

Klassindelning är en av grundvalarna för Habermas idéer om offentlighet.
Han bygger sin teori om den borgerliga offentligheten dels på Marx materialistiska
historieuppfattning och dels på begreppet om det kommunikativa förnuftet, som innebär
en samhällsutveckling i samförstånd mellan människors livssammanhang både som
individ och grupp. Handeln som historisk process har bidragit till framväxten av den
borgerliga offentligheten liksom utbredningen av läskunnigheten och i förlängningen
den läsande publikens kritik mot staten. Den borgerliga offentlighet vi talar om idag
etablerades på 1700-talet som en självständig kritisk hållning mellan stat och borgerliga
samhällskomponenter. Syftet med den borgerliga offentligheten var att skapa en
institution för humanitet och allmänmänsklighet men endast inom den egna
samhällsklassen, vilket bör poängteras. Borgerligheten förde diskussioner via salonger,
kaféer och kritiska tidskrifter i syfte att höja medvetandet inom det egna
samhällsskiktet. Det ledde till att betingelserna förbättrades för att en litterär institution,
med en relation mellan författare och läsare, kunde etableras.

1800-talets strukturomvandling och separation mellan stat och samhälle förändrade den
borgerliga offentlighetens funktion. Habermas talar här om en framväxande kollektiv
omsorg, förklarad som en sammanflätning av kollektivt organiserade privatintressen.
Detta ska vi se exempel på längre fram i uppsatsen då nykterhetsrörelsen presenteras.
Den borgerliga offentlighetens princip om allmän tillgänglighet var motsägelsefull
eftersom den i praktiken endast var tillgänglig för den egna sociala kretsen och inte för
den majoritet av befolkningen, som levde under andra villkor än borgerligheten.
Habermas hänvisar också till Marx kritik av den allmänna opinionen, av vilken det
framgår att innan allmän rösträtt och därigenom allmänt tillträde till offentligheten blivit
införd är det fel att tala om allmän opinion och kritisk diskussion som ett forum för alla.
Särskilt tydligt blev det missförhållandet under brytningstiden på 1800-talet då de lägre
utbildade med svaga läs- och skrivkunskaper krävde att få delta i det offentliga livet. På
så sätt ser jag folkrörelserna som ett forum för kritisk diskussion, tillgängligt för alla
samhällsklasser.

Det litterära systemet är en konkret precisering av Habermas borgerliga offentlighet.
Det litterära systemet med beskrivningen av verkets väg från författare till läsare kan,
                                                
39 Marx, 1981, s. 206.
40 Ibid., s. 205.
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enligt Melbergs tolkning av Marx, ses som en social, självständig institution. Det går att
tillämpa Marx' teori på det litterära systemet och se en bas och överbyggnad. Det blir,
enligt Melberg, en beskrivning av det litterära systemet i ett kapitalistiskt samhälle. Han
anser dock att det sättet att analysera inte utnyttjats inom litteratursociologin, utan
stannat på idéstadiet. För att ge en helhetsbild av systemet i ett kapitalistiskt
produktionssätt bör man förutom att visa på produktionsförhållanden också påvisa
litteraturens egenart, utveckling och ideologiska karaktär. Utformningen av det litterära
systemet kan kritiseras för att bortse från den litterära nivåns självständighet och att det
inte bidrar nämnvärt till den empiriska forskningen. Det litterära systemet kan också
kritiseras ur en litteratursociologisk aspekt, då det enligt Melberg bortser från en
samhällelig helhet och inte bidrar till en kritisk eller historisk förståelse av litteraturen.
Den blir istället ett uttryck för den borgerliga litteraturförståelsen, en idévärld och ett
kommunikationssystem.

Furulands modell av det litterära systemet kan tolkas som en rad fristående institutioner
som tillsammans bildar en länk från författare till läsare utan att verket värderas. Ovan
anförda kritik är därför en utgångspunkt för vidare forskning. Enligt Marx kan helheten
analyseras både utifrån det konkreta tänkandet och utifrån den abstrakta samhälleliga
helheten. På så sätt kan man sätta in det litterära verket i den samhälleliga helheten och
på samma grunder använda den samhälleliga helheten som utgångspunkt för att
undersöka det litterära verket. De sätten att analysera anser jag svara mot två av de
litteratursociologiska riktningarna där man talar om litteraturen i samhället respektive
samhället i litteraturen. I uppsatsen är ambitionen att inte enbart se på det litterära
systemets delar inom godtemplarorden, utan även använda Melbergs tolkning av Marx
och visa på litteraturens egenart och ideologiska karaktär.

3.3 Metod

Besvarandet av uppsatsens frågeställningarna tillgodoses genom en kvalitativ ansats där
jag i första hand koncentrerar mig på att behandla innehåll, innebörd och kännetecken i
den valda kontexten. De olika aspekterna bearbetas sedan genom en idé- och
ideologianalytisk metod, där jag har för avsikt att tolka intentioner bakom och orsaker
till den verksamhet jag vill undersöka. Verksamheten kontextualiseras, för att underlätta
förståelsen, i det litterära systemet. Metoden används också som underlag för att
undersöka förlagsverksamhetens roll i nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

En idé kan enligt Göran Bergström och Kristina Boréus i Textens mening och makt
betraktas som en tankekonstruktion som utmärks av en kontinuitet. En sådan
tankekonstruktion kan dels vara "en föreställning om verkligheten" och dels "en
värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla". En ideologi i den
form som uppkom under 1800-talet kan ses "som samlingar av idéer som rör samhället
och politiken". 41

                                                
41 Bergström & Boréus, 2000, s. 148-49.
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Med hjälp av en textanalys urskiljer idé och ideologianalysen idéer inom ett parti eller
en samhällelig organisation. Ofta är en del av syftet att göra undersökningen i en social
kontext. Det finns flera inriktningar inom idé- och ideologianalys och jag har valt att
använda funktionell idéanalys, som är fokuserad på ursprung och orsaksförklaringar till
idéer och ideologier. Funktionell idéanalys undersöker också effekter av idéer och
ideologier, hur de kan påverka den sociala struktur individer lever i och hur budskapet i
ideologin kan påverka den sociala kontexten. I en sådan analys krävs ett inslag av
textanalys, men textanalysen är inte en förutsättning för metodens genomförande.42 Idé-
och ideologianalys används som instrument inom flera vetenskapliga discipliner bland
andra idéhistoria, statsvetenskap och historia. Bildning och bildningsideal har i flera fall
undersökts med hjälp av idé- och ideologianalyser och det har funnits en uttalad
ambition att sätta in ideologier i en social kontext för att förklara utvecklingen av dem. 43

Idéanalysens verktyg kan väljas utifrån de aspekter av en idé eller ideologi som ska
undersökas. Bergström och Boréus beskriver verktyget dimensioner som ett sätt att läsa
en text, och då jag anser det vara användbart för den här uppsatsen har jag valt att
använda dimensioner som analysverktyg. I den formen kan man använda dimensionerna
människosyn, samhällsteori, samhällsekonomi och moralsyn som man sedan knyter an
till den ideologi som undersöks. Materialet i undersökningen sorteras efter en analysram
där det samordnas och analyseras i sin kontext.44 Vid val av verktyget dimensioner,
liknar analysmodellen innehållsanalys och idealet är ett neutralt språk. Forskaren bör
stanna upp vid nyckeltermer och göra närmare analyser av dessa. På så sätt kan
spänningar i texten och vaghet i uttryck vara av betydelse för framställningen. Ett
problem angående tolkningen kan vara att analysverktyget dimensioner inbjuder till
vidare tolkningar som kan förefalla svävande, men detta kan även vara en styrka som
dock förutsätter ett klargörande av forskarens roll i forskningsarbetet och vilken
förförståelse forskaren har av det valda ämnet.45

De nyckeltermer jag använder i uppsatsen är förutom de nyckelord som räknas upp på
titelsidan några begrepp som det teoretiska avsnittet bygger på till exempel Marx
materialistiska historieuppfattning och borgerlig offentlighet. Nyckeltermerna är
analyserade i sin kontext i respektive kapitel. Exempel på nyckeltermer är det litterära
systemet, litterär institution, förlag, Godtemplarorden, motoffentlighet och folkbildning.

Enligt Bergström och Boréus kan en idéanalys tolkningsmässigt utföras utifrån olika
vetenskapsteoretiska traditioner och om man använder analysmodellen dimensioner har
den likheter med en innehållsanalytisk tradition. Fördelen med idé- och ideologianalys
och dimensioner som analysverktyg är, hävdar Bergström och Boréus, att en bred
analys kan ge en ansats till helhetsbild av den undersökta kontexten. Det faktum att det
inte finns någon specifik mall för hur metoden skall användas, utan forskaren har en
frihet att utforma verktygen utifrån syftet och forskningsfrågan kan vara både en fördel
och en nackdel. Precis som i flera andra forskningsmetoder måste valet av källmaterial
                                                
42 Bergström & Boréus, 2000, s. 157, 155.
43 Ibid., s. 153.
44 Ibid., s. 163.
45 Ibid., s. 172-173.
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motiveras och textanalysen följas av en diskussion där forskningsfrågans och analysens
relation diskuteras.46

Valet av metod för min undersökning motiverar jag med att idé- och ideologianalysen
har en struktur och verktyg som är användbara för att söka svar på min frågeställning
och att metoden med framgång används vid undersökningar av likvärdig natur. För att
besvara frågeställningen anser jag att det krävs att jag undersöker faktorer som innehåll,
innebörder och kännetecken inom nykterhetsrörelsen på det sätt som metoden
föreskriver. Vidare att jag fokuserar på ursprung och orsaksförklaringar till förlagens
bildande, tar hänsyn till aspekter som samhällsteori och samhällsekonomi vid den
aktuella tiden och att jag undersöker vilken människo- och moralsyn som ligger bakom
den ideologi som Godtemplarorden stödde sig på. Den ideologi som ledde fram till att
man ville starta egna förlag. Fördelen med den valda metoden är, som jag ser det, att
den ger lämpliga verktyg för en uppsats av den här arten där dimensioner som
människosyn och moralsyn, som i viss mån är abstrakta, undersöks. Ytterligare ett
argument är att jag använder subjektiva historiska källor som inte är grundade på
vetenskaplig forskning och att ramarna för metoden medger en frihet för forskaren att
använda material av den arten för att göra undersökningar i sin kontext. Jag är också
medveten om att metoden kan föra med sig svårigheterna, att det till exempel som
uppsatsförfattare är lätt att sväva ut och göra undersökningen för vid och vag som
Bergström & Boréus beskriver ovan. Min ambition är dock att ge en helhetsbild av det
valda ämnet utan att sväva ut utanför avgränsningen och jag anser att metoden är
konstruerad så att den fungerar som en hjälp för avgränsningen, inte att den inbjuder till
utsvävningar.

                                                
46 Bergström & Boréus, 2000, s. 174, 176.
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4 Politiska, sociala ekonomiska och ideologiska
orsaker till nykterhetsrörelsens framväxt

I kapitel 4 kommer jag utifrån den första frågeställningen att kort presentera det
samhälle som växte fram i Sverige under 1800-talet och ur ett samhällsperspektiv föra
fram politiska, sociala, ekonomiska och ideologiska orsaker till att nykterhetsrörelsen
fick fäste. Detta samhällsperspektiv fungerar sedan som en bakgrund för uppsatsens
följande kapitel. Kapitlet avslutas med en konklusion som förankras i den teoretiska
ansatsen. Avsnittet från och med 4.1 till och med 4.2 är skrivet utan noter då det i sin
helhet bygger på Sven Lundkvists avhandling Folkrörelserna i det svenska samhället
1850-1920 och på Sveriges historia under 1800- och 1900-talen av Lars-Arne Norborg.

4.1 1800-talets svenska samhälle

Sverige utvecklades under 1800-talet från ett agrart bondesamhälle till en växande
industrisamhälle. Förbättrade jordbruksmetoder under 1700- och1800-talen hade gett
förutsättningar för en befolkningsökning och skolmedicinens utveckling bidrog också
till att medellivslängden ökade. Detta trots perioder av missväxt och svält med en
efterföljande stor emigration främst till USA. Den begynnande industrialiseringen och
utvecklingen av infrastrukturen medförde en urbanisering och nya tätorter växte upp i
form av industri- och järnvägssamhällen. Strukturen i de nya samhällena skilde sig från
strukturen på landsbygden på så sätt att arbetarna fick reglerad arbetstid i de alltmer
mekaniserade fabrikerna. Arbetarna blev efter en tid så många att de kom att bilda en ny
samhällsklass. Den tidigare strukturen i städerna med ogifta hantverkare inneboende hos
sin arbetsgivare blev mera ovanligt. Den nya klassen bildade egna familjer och hade
intentioner att klara sig på den lön de tjänade. Detta ledde till att även attityder angående
kultur och livsstil förändrades. Arbetstid och fritid blev mera reglerade i
fabrikssamhällena än de varit i det agrara samhället, där man anpassade arbetstiden till
dagsljus och årstider. Nya ideologiska strömningar som socialism och liberalism
infördes i landet. Sociala missförhållanden som fattigdom, dåliga bostäder och
alkoholism i de nya tätorterna samt kyrkans minskade inflytande genom
konventikelplakatets47 upphävande, utgjorde en grogrund för folkrörelsernas framväxt.
Även ekonomiska, sociala och politiska förändringar spelade en viktig roll för
utformningen och mottagandet av de ideologier som folkrörelserna byggde sin
verksamhet på. Förutsättningen för att folkrörelserna skulle kunna etablera sig och
utvecklas var att detta skedde i samspel med det samtida samhället.

                                                
47 Konventikelplakatet var en förordning, gällande från 1726 till 1858, som förbjöd religiösa
sammankomster förutom husandakter. Syftet med plakatet var att slå vakt om statskyrkans makt och
förhindra pietister (religiösa fritänkare) och i förlängningen väckelserörelsen att etablera sig. Plakatet
väckte emellertid så stor ovilja att det ledde till ett avskaffande. (källa: Nationalencyklopedin, 1990, elfte
bandet, s. 298. Se även, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229655. [2003-04-22].
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4.2 Brytningen mellan agrart och industriellt samhälle

En presentation av det sociala klimat som rådde i Sverige under 1800-talet kan dels ge
en förklaring till dels varför folkrörelserna uppstod och dels visa hur det samhälle såg ut
i vilket de växte fram. Sven Lundkvist har i sin bok Folkrörelserna i det svenska
samhället 1850-1920 avhandlat folkrörelsernas plats i samhället och folkrörelsernas
funktion i samhällsomvandlingen. Dessa båda aspekter ger en hjälp att besvara frågorna
hur och varför folkrörelserna uppstod. Lundkvist behandlar tre stora folkrörelser i den
ordning de växte fram, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och de
bakomliggande teorierna för deras framväxt. Jag kommer enbart att ta upp
nykterhetsrörelsen, men eftersom utvecklingen är likartad nämns ibland alla tre under
samlingsnamnet folkrörelser.

Utvecklingen under den senare delen av 1800-talet från ett agrart bondesamhälle där det
politiska livet varit uppbyggt efter de fyra stånden, till ett modernt industrisamhälle där
den politiska strukturen omvandlades till ett klassamhälle med parlamentarisk
demokrati var genomgripande. Vid den tiden började man enligt Lundkvist använda
termerna Gemeinschaft för det äldre samhället och Gesellschaft för det moderna
samhället. Man menade att Gemeinschaft byggde på en struktur med få och inte särskilt
specialiserade enheter som i bondesamhället, och en solidaritet som riktades både mot
överordnad och underordnad då man var beroende av varandras arbete. Medan
Gesellschaft stod för det specialiserade samhället där var och en i huvudsak skötte en
uppgift. Solidariteten mellan klasser och grupper var visserligen fortfarande viktig i det
nya samhället, men individen började spela en större roll då man var tvungen att lita till
sin egen förmåga. Förändringen från agrart till industriellt samhälle pågick under lång
tid och den industriella revolutionen och införandet att det moderna samhället får
karaktären av en utvecklingsfas snarare än en revolution. Denna förändring utgjorde en
grogrund för nya sociala rörelser. Enligt Lundkvist kan man i den internationella
litteraturen se en mer eller mindre outtalad hypotes att "förutsättningen för sociala
rörelser är social oro och otillfredsställdhet och att detta sedan åstadkommer en
utveckling efter vissa linjer".

Det finns en logik i hypotesen som kan delas in i flera steg. Det första steget innebär att
medlemmar i ett socialt system uttrycker sitt missnöje över något i systemet som man
anser sig kunna övervinna. Missnöjet accepteras dock inte av de styrande i det sociala
systemet. Nästa steg blir de styrandes svar på missnöjet, som kan vara diffust och bygga
på fantasier, aggressioner eller ängslan. Följande steg blir att genom social kontroll
samordna missnöjet och de störningar som uppkommit, så att ändamålsenliga lösningar
blir möjliga. På så sätt kan lösningar prövas steg för steg, vilket för utvecklingen framåt.
Processen avstannar dock inte när man fått till stånd en förändring, utan nya
missnöjesyttringar uppkommer efter en tid och framtvingar nya förändringar som driver
utvecklingen framåt. Denna teori skulle man kunna applicera på folkrörelsernas
framväxt då de utgått från ett missnöje och en ambition till förändring till något bättre.
Sammanslutningar som de svenska folkrörelserna har historiskt sett spelat en stor roll i
denna process.
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4.3 Nykterhetspolitik

En god bakgrundsbild av Sverige vid tiden för framväxten av godtemplarorden och dess
förlag, anser jag förutsätter en redogörelse för den nykterhetslagstiftning som var aktuell
och hur den beskrivs av personer med anknytning till den politiska sfären. Personer som
i många fall också var engagerade i Godtemplarorden. En viktig orsak är att den
rådande nykterhetspolitiken bidrog till nykterhetsrörelsens etablering.

Nykterhetslagstiftningen under det tidiga 1800-talet var, anser Johan Bergman i Den
svenska nykterhetsrörelsens historia en följd av allmänna folksträvanden för
nykterhetens sak. Sedan år 1810 fanns en lagstadgad rätt till husbehovsbränning av
brännvin. Denna rätt hade jordägare, "…lägenhetsinnehavare och andra på landet
bosatta personer" och i städerna boende husägare. För att stävja följderna av
husbehovsbränningen utfärdades år 1813 och förnyades år 1825, 1832 och 1841, en
förordning mot fylleri och dryckenskap. Årsförbrukningen var vid 1820-talet 46 liter
per person och år, att jämföras med 7 liter år 1913 då boken skrevs. Öl ansågs vid denna
tid mindre farlig och bryggning av öl uppmuntrades genom att beskattningen togs bort
1834. Samtidigt ansågs vin vara en lyxartikel som beskattades. Vid 1853-54 års riksdag
pågick livliga diskussioner om hembränningens avskaffande och ändringar i
lagstiftningen. En man som var drivande i denna fråga var Per Wieselgren, präst och
nykterhetsivrare, som skulle komma att bli tongivande för den första nykterhetsvågen. 48

År 1850 tillkom stadgar för upprättande av ett statligt brännvinsbolag. Orsaken var
enligt Bergman att kroglivet ansågs vilt och osedligt och det behövdes regler för att
stävja alkoholens verkningar i form av fattigdom och "…uselhet". 49 Nästa steg tog
Wieselgren år 1862 i en motion, där han försökte förmå myndigheterna i Göteborg att
förbjuda utskänkning på söndagarna. Även om han inte vann gehör för sitt förslag
föranledde det en undersökning om fattigdomsförhållandena i Göteborg, vilken
resulterade i att brännvinet ansågs utgöra den huvudsakliga orsaken till fattigdom. Vid
denna tidpunkt vidtogs inga åtgärder, men år 1865 fick "…ett 20-tal ansedda
köpmansfirmor och enskilda personer" tillstånd att bilda ett bolag för utskänkning.
Vinsten från verksamheten skulle tillfalla "…arbetarklassens bästa". 50 Detta skulle
senare leda till bildandet av systembolag.

Under åren mellan 1878-1905 skrevs 380 motioner till riksdagen angående
alkoholfrågan. Det var främst motioner angående restriktioner i försäljning och
utskänkning av rus- och maltdrycker, det vill säga spritdrycker och öl. 51 Motionernas
antal upplyser, enligt min mening, läsaren om att engagemanget för nykterhetsfrågan
var förhållandevis högt. Motionerna tog upp olika aspekter av alkoholfrågan även om
alla syftade till att begränsa alkoholens spridning. Det framgår av förklarliga skäl inte
vilka motioner som blivit bifallna, och det är inte heller min avsikt att redogöra för det.
Avsikten är att visa att det förekom en debatt, som under de första åren från år 1878 och
framåt var bred vad det gäller ämnen. Under de första åren av 1900-talet blev
                                                
48 Bergman, Johan (1913). Den svenska nykterhetsrörelsens historia . s. 142-143.
49 Ibid., s. 155.
50 Ibid., s. 157.
51 Nordén, Nils (1916). Svensk Nykterhetsbibliografi 1878-1905. s. 264ff.



25

motionärernas ärenden mera avgränsade och gällde främst  inskränkningar i försäljning
och utskänkning av alkohol. Detta skulle år 1922 komma att resultera i en rådgivande
folkomröstning om ett totalförbud mot alkohol, delvis genomdrivet av
nykterhetsvännerna. Utslaget i folkomröstningen blev 49% för ett förbud och 51% emot
52.

För att ge exempel på motionernas karaktär följer här några exempel på rubriker. Alla
exempel är valda ur Nordéns bibliografi:

"Om underdånig skrifvelse ang. ändring af 21§ 1 mom. I K. Förordn. Ang. försäljning
av vin och maltdrycker m. m."

"Om anvisande af  20 proc. Af brännvinsförsäljningsmedlen till en
arbetarförsäkringsfond."

"Om förhöjning av brännvinstillverkningsskatten och införselavgiften å sprithaltiga
varor m. m."

"Om underdånig skrifvelse ang. förbud för utskänkning af spitiuosa vid läger under
vapenöfningtiden eller då trupp eljest är sammandragen."

"Om antagande af bestämmelser ang. handeln med Eau de cologne likställande med
försäljning af brännvin."

"Om anvisande av ett anslag å 100,000 kronor till anordnande af asyler för drinkare
eller understöd åt dylika, enskilda inrättningar."

"Om förbud mot handel med brännvin och spirituösa drycker vid marknader och
uppbördsstämmor m. m."

"Om ändring i förordningen ang. försäljning af brännvin m. m., i syfte af s. k. lokal
själfstyre för kommunerna med afseende på dylik försäljning." (Oskar Eklund)

"Om anslag till understödjande af arbetet för nykterhetens befrämjande" (Oskar
Eklund)53

I Nordéns bibliografi ingår även de propositioner som behandlar nykterhetspolitiska
spörsmål. Här framgår att brännvinsskatten år 1894 uppgick till 13.150.000 kronor och
att man började arbeta för att upprätta "…räddningshem för drinkare"54 bland annat i
Uppsala och Stockholm. Vidare drog staten in skatt på punsch och öl. I en proposition

                                                
52. Folkomröstning. Finns i Nationalencyklopedin. Band 6, s. 476. Se även;
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172620 [030606].
53 Anledningen till att endast motioner skrivna av Oskar Eklund (se kapitel 5) är markerade med författare
är att jag vill påvisa hans aktiva insats även inom nykterhetspolitiken.
54 Nordén, 1916, s. 292.
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från 1905 framgår att även nykterhetsarbetet främjandes genom att 4.000 kronor anslogs
till "Centralförbundets för nykterhetsundervisning verksamhet". 55

Statsvetaren Rolf Fredriksson har i ett föredrag vid Uppsala universitet talat om social-
och nykterhetspolitik i Sverige under tiden 1900-1939. Han beskriver att den svenska
nykterhetspolitiken under den aktuella perioden var under uppbyggnad och att den
berodde på utvecklingen av en mera humanistisk människosyn, där en humanisering av
rättssystemet med vård för alkoholister var en av nyheterna. Den var också avhängig av
den ökade demokratiseringen, som skulle komma att resultera i nya politiska partier,
parlamentarism, proportionella val och allmän rösträtt.56 Mot bakgrund av denna
lagstiftning ser jag etableringen av godtemplarorden som ett växande behov av en
ideologi, som kunde fungera som en motreaktion på lagstiftningen och de konsekvenser
den fick för de sociala förhållanden de fattiga arbetare levde under. En annan möjlig
orsak är den som följer nedan, om nykterhetsrörelsen som en motoffentlighet till den
borgerliga offentligheten. Eftersom den borgerliga offentligheten i större utsträckning
än den breda massan hade inflytande över landets styrelsesätt och därmed även över
lagstiftningen kan, enligt min mening, de båda faktorerna nykterhetspolitik och
borgerlighet ha en inbördes relation.

4.4 Nykterhetsrörelsens framväxt

4.4.1 Vad är en folkrörelse?

Begreppet folkrörelse kan enligt Sven Lundkvist i Folkrörelserna i det svenska
samhället 1850-1920  jämställas med voluntary associations, frivilligförening.
Definitionen är inte precis, men tre element återkommer. För det första ska en
frivilligförening ha tillkommit för att befordra något gemensamt intresse för
medlemmarna, för det andra ska medlemskapet vara frivilligt och för det tredje ska
organisationen vara oberoende av staten. Denna definition är vid och täcker i stort sett
alla icke statliga organisationer. En något snävare definition är en organisation där
medlemmarna gått med frivilligt och arbetar ideellt på sin fritid.57

Definitioner av voluntary associations skiljer sig mellan länder men det finns
gemensamma drag. De är karaktäristiska för urbana samhällen, vilket Lundkvist
förklarar med en högre befolkningstäthet i städer än på landsbygden, att stadsinnevånare
kan vara mera socialt aktiva då de genom reglerad arbetstid har en viss fritid. Andra
typiska drag är att organisationens bildande är indelat i tre faser, där man i en initial fas
samlas kring ett angeläget problem, ofta anfört av en karismatisk ledare, sedan följer en
organisationsfas där rörelsens struktur organiseras för att i den tredje fasen stabiliseras

                                                
55 Nordén, 1916, s. 297.
56 Fredriksson, Rolf (1991). Socialpolitik i Sverige 1900-1939. Ingår i Alkoholister och nykterister.
Gustavsson, Anders, red. s. 79-80.
57 Lundkvist, Sven (1974). Politik, nykterhet och reformer: En studie i folkrörelsernas politiska
verksamhet 1900-1920. s. 18-19.
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och institutionaliseras. De svenska folkrörelserna följer mönstret gällande voluntary
associations på så sätt att de sociala förhållandena är viktiga för rörelsen. Man har slutit
sig samman för att man vill ha till stånd en förändring av den sociala ordningen.
Människor inom rörelsen har också idéer om hur man vill förändra de missförhållanden
man upplever sig leva under. För att nå målen skapas en formell struktur med en
gemensam ideologi, en organisation med någon form av ledarskap som kan utgöras
antingen av en ledare eller av en styrelse, och en informell struktur som består av
medlemmarnas gemensamma normer och värderingar som tillsammans legat till grund
för bildandet av rörelsen. 58

4.4.2 Svenska Nykterhetssällskapet

Nykterhetsrörelsen kan delas in i två delar, den äldre och den moderna. Den äldre
svenska nykterhetsrörelsen har sitt ursprung i 1700-talet. Målet för verksamheten var då
att minska konsumtionen men inte att avskaffa den. Under första hälften av 1800-talet
blev tillgången till brännvin större då potatisen infördes i Sverige. Hembränningen
ökade för att senare minska något när man anlade större brännvinsbrännerier. I det
sociala klimatet bildades 1837 Svenska nykterhetssällskapet. Deras program
proklamerade avhållsamhet från brännvin och spritdrycker och måttlighet vad det gällde
andra alkoholhaltiga drycker såsom öl och vin. De definierades som halvabsolutister.
För att sprida sitt budskap och värva medlemmar använde man sig dels av småskrifter,
press, föredrag och sammankomster av olika slag och dels resetalare. 1845 var
sällskapet som störst och man hade då omkring 100 000 medlemmar. Sällskapet tog
intryck av väckelserörelsen och dubbelt medlemskap i dessa båda rörelser var vanligt.
Sällskapet bestod främst av medlemmar ur överklassen och den bildade medelklassen,
och man var beroende av starka ledare för att verksamheten skulle fungera.
Organisationen var dock inte stabil, vilket gjorde att verksamheten gick tillbaka på
1850-talet. Man lyckades dock i sin opinionsbildande verksamhet så till vida att
riksdagen 1853-54 reglerade brännvinslagstiftningen. 59

4.4.3 Den moderna nykterhetsrörelsen

Under 1870-talet började den nya nykterhetsrörelsen växa fram med en ideologi som
var starkare och mera radikal än den varit under Svenska nykterhetssällskapets tid. 1879
infördes I.O.G.T ( International Order of Goodtemplars) från USA, Svenska
Blåbandsföreningen (SBF) 1883, Templarordern (TO) 1884 och efter slitningar och en
utbrytning 1888 Nationalgodtemplarorden (NGTO). Den första tiden kännetecknas av
ett kristet inslag och stora likheter med frikyrkorörelsen. När Nykterhetsordern
Verdandi bildades 1896 infördes religiös neutralitet.60

Metoden man använde för att frammana avhållsamhet var att skrämma drinkarna till
nykterhet och med samma metod rädda andra från att börja använda rusdrycker. Vid
sekelskiftet 1900 började andra nykterhetspolitiska åtgärder bli aktuella, man ville

                                                
58 Lundkvist, 1974, s. 23.
59 Lundkvist, Sven (1977). Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. s. 51.
60 Ibid., s. 52.
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sträva efter ett alkoholfritt samhälle med ett totalt rusdrycksförbud, men samtidigt var
man inte eniga om huruvida man skulle kräva helnykterhet eller måttlighet av sina
medlemmar. Detta blev en stridsfråga vid stora nykterhetsmöten varje år från 1876 till
1880. Den nya rörelsens mål kom att skilja sig från den gamla, av orsaker som att
brännvinskonsumtionen i landet inte minskat efter 1853-54 års förändrade lagstiftning
utan istället ökat och att ölkonsumtionen ökat och spridits med konsekvenser som ökade
sociala problem. Dessutom hade man fått nya idéer från USA och England om hur man
skulle kunna bekämpa rusdryckerna och de problem konsumtionen av dem förde med
sig. Därför införde man en liknande organisation av rörelsen och verksamheten i
Sverige som i USA och England.61

Ett av målen för rörelsen var att genom mission, enligt frikyrkomodell, värva nya
medlemmar. Studier var en av strategierna för att uppfylla detta mål. Oskar Pettersson,
själv aktiv i I.O.G.T har skrivit Goodtemplarordens i Sverige historia, i vilken han ger
en bild av bildandet av den moderna nykterhetsrörelsen och rörelsens första decennier
fram till 1903. Han anser där att "Godtemplarorden måste vara missionerade [sic!] utåt,
om den skall kunna fylla sin uppgift att ändra opinionen och att för nykterheten vinna
personer - rekryter -, bland vilka den sedan har att välja sig medlemmar - soldater och
befäl". 62

Studier och folkbildning var en prioriterad del av den verksamhet som räknades som
inre mission, samtidigt som den blev ett verktyg för att öka läskunnighet och
allmänbildning. På så sätt blev folkbildningen genom studiekurser och studiecirklar ett
av rörelsens vapen i kampen mot alkoholen. Nykterhetslitteraturen var i det här
sammanhanget, enligt Petersson, ett förnämligt missionsmedel.63

4.4.4 Godtemplarordens organisation

Godtemplarordens organisation var uppbyggd efter samma principer som de övriga
folkrörelserna men istället för att använda dagens vokabulär med föreningar, använde
man uttrycket loger efter det engelska uttrycket för ordensloge, lodge.64

Medlemskapet i den lokala föreningen, logen eller grundlogen, utgjorde grunden för
verksamheten. Grundlogerna skulle vara en demokratisk institution där alla medlemmar
hade ”…samma rättigheter och samma ömsesidiga ansvar”. Logens uppgift var att
förutom att fungera som ”ett broderligt hem” för medlemmarna även vara ”det
verkställande organet för ordens propaganda utåt”. Medlemskapet var förbundet med ett
löfte om avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker under den tid man valde att vara
medlem.
Logerna inom en stad, socken eller ett härad utgjorde tillsammans en samordnande
kretsloge och kretslogerna inom ett län administrerades i sin tur under distriktslogen,
vars uppgift var att samordna propaganda och gemensamma aktiviteter för logerna i
distriktet. Storlogen var den övergripande riksorganisationen med ansvar att leda arbetet

                                                
61 Lundkvist, 1977, s. 52.
62 Petersson, Oskar (1903). Godtemplarordens i Sverige historia. s. 217.
63 Petersson, 1903, s. 232.
64 Svensk - engelsk ordbok  (1970). Stockholm: Läromedelsförlaget. Språkförlaget.
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inom riket och att ”…stifta lag inom ramen av ordens grundkonstitution”. Storlogen
skulle också medla i eventuella tvister och med tiden även ansvara för utgivningen av
viss litteratur.65 (Se vidare avsnitt 5.4.3) Representanterna i storlogen bestod av ombud
från de lokala logerna. För att få mandat som ombud krävdes en viss tids medlemskap,
som en garanti för att medlemmen ifråga var ”i besittning av önskvärd erfarenhet och
uthållighet i arbetet!”. 66

Barn och ungdomar fostrades i barnloger och ungdomsloger. Syftet med barnlogerna
var att ”…redan i tidig ålder bibringa dem intresse för godtemplarorden och
nykterhetssträvandet”. Ungdomslogerna sysslade med både teoretiska och praktiska
aktiviteter som till exempel idrott, gymnastik, teater, sång, musik, slöjd, scouting och
studier. Den samordnande instansen för barn- och ungdomslogerna var det av storlogen
utsedda ungdomsrådet.67

En stor uppgift för storlogen var också att främja studiecirkelarbetet i logerna och på så
sätt uppmuntra det frivilliga folkbildningsarbetet. På många orter var godtemplarorden
också ansvarig för ortens biblioteksverksamhet. De svenska logerna och storlogen
tillhörde den internationella godtemplarorden vars grundstatuter var att ”…främja
folknykterhet, folkuppfostran och förbrödring … oberoende av skiljaktigheter ifråga om
ras, hudfärg och religion”. Den internationellt högsta institutionen var International
Supreme Lodge som bestod av valda ombud från respektive länders storloger.
Medlemsländernas storloger var emellertid fria att själva utarbeta formerna för den
nationella verksamheten så länge de respekterade den internationella ordens plattform.68

4.5 Godtemplarorden en motoffentlighet till borgerligheten

Kerstin Rydbeck har i sin avhandling Nykter läsning utgått ifrån en hypotes som innebär
att nykterhetsrörelsen kunde ses som en motoffentlighet till 1800-talets borgerlighet och
ett alternativsamhälle som grundades i känslan av utanförskap i de lägre
samhällsskikten. Värderingar och behov i verksamheten utmynnade i en egen litterär
institution. Denna hypotes är strikt avgränsad att gälla I.O.G.T och ska inte ses som en
kartläggning av hela nykterhetsrörelsens litterära institution69 En källa som styrker
hypotesen är en inom dåtidens nykterhetskretsar känd författare Carl Larsson i By, som
år 1916 gjorde en beskrivning av nykterhetsrörelsen enligt följande:

Den svenska nykterhetsrörelsen är en massrörelse av helt ny innebörd. Det är
en rörelse, utgången ur massan men utan ledare ur ett högre skikt. Massan
sköter sig själv för första gången i historien, ställer själv upp mål för sin
verksamhet, och det märkligaste av allt är, att dessa mål inte är enbart
egoistiska, inga klassträvanden, vars huvudsakliga innebörd är förbättrade

                                                
65 Godtemplarorden vad den är och vad den vill . (1937). s. 22ff och Petersson, 1903, s. 188ff.
66 Ibid., s. 23.
67 Ibid., s. 24.
68 Godtemplarorden … , 1937, s. 26.
69 Rydbeck, Kerstin (1995). Nykter läsning. s. 15.
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materiella förhållanden. Nej, massan uppträder för första gången med
sociala, samhälleliga mål.70

Nykterhetsrörelsen sågs som en motrörelse i så måtto att syftet med dess aktiviteter var
en ideologisk och social debatt, som skulle leda till förändringar i samhället.
Folkrörelserna stod för en mobilisering av de samhällsgrupper som saknade politiskt
inflytande. En annan åsikt är att nykterhetsrörelsen vid tiden fungerade som ett
välorganiserat modernt politiskt parti.71 Detta får ses mot bakgrund av den process av
politisk omorganisation och införande av demokratisk parlamentarism som pågick i
landet.

4.5.1 Godtemplarordens sociala funktion

I Godtemplarordens funktion som ett alternativsamhälle utformades en social
organisation med regler och värderingar som reglerades av så kallade ordensstatuter.
Medlemsregistret fungerade som en form av folkbokföring och medlemmar som
flyttade kunde begära flyttningsbetyg, klareringskort när man gick över från en loge till
en annan. Medlemsavgifterna betalades som ett slags skatt till distriktsloger på regional
nivå och storlogen nationell nivå. Avgifterna gick sedan tillbaka till logernas
verksamhet under benämningen anslag. Ett försök till socialt skyddsnät bestående av
egna sjukkassor och begravningskassor utarbetades. Inom organisationen valde man
egna ledare efter demokratiska principer där en person, en röst gällde. Även om
kvinnorna vid den här tiden inte hade någon framträdande roll i orden gällde den
demokratiska principen både kvinnor och män, vilket inte var fallet i det övriga
samhället. Orden hade också egna kanaler för diskussioner och samtal i ordenshus,
nykterhetskaféer och inte minst den framväxande nykterhetspressen. Detta sammantaget
möjliggjorde även för individer som inte hade inflytande i den politiska världen att göra
sin röst hörd och att kunna arbeta sig till en maktposition inom Godtemplarordens
alternativsamhälle.72

4.5.2 Folkbildning och studiecirklar

Ellen Key, en av förespråkarna för folkbildningstanken beskrev vid en föreläsning i
Vetenskapsakademien 1897 begreppet bildning, som en sammansmältning av olika
sorters bildningsmoment till en enhet där alla förmögenheter fungerar i en växelverkan.
Bildningsmomenten uttryckte hon som hjärtats, förståndets, skickets och smakens
bildning. Hennes uppfattning var att "[b]ildningen blir äkta och rik endast om man inte
kan särskilja de olika enheterna utan att de upptas och omsätts av hela
personligheten". 73 Hon ansåg att det krävs anlag för att tillgodogöra sig bildning och att
anlagen är oberoende av etisk, intellektuell eller estetisk uppfostran. 74

                                                
70 Carl Larsson i By, enligt Rydbeck, 1995, s. 26.
71 Rydbeck, 1995, s. 26-27.
72 Ibid., s. 27.
73 Key, 1897, i Aldenstam 1992. Bildning några synpunkter av Ellen Key s. 6ff.
74 Ibid., s. 9.
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Folkbildningen som kulturföreteelse är nordisk. De första idéerna till "…livsoplysning"
kom från den danske prästen N S F Grundtvig. Han reagerade på vad han ansåg vara en
andligt död lärdom och ville istället verka för "…det levande ordet" och "…hjärtats
bildning". De Grundtvigska idéerna ansågs dock lite för andliga för att passa Sverige
som istället hade sina traditioner ifrån upplysningstidens ideal. 75

De första moderna studiecirklarna startades av Oscar Olsson 1902 efter en reform inom
I.O.G.T men det hade förekommit cirklar i folkbildande syfte även inom den äldre
nykterhetsrörelsen. De första cirklarna var så kallade bildningscirklar som utvecklades
under 1840-talet i liberalismens anda. Denna form av folkbildning "…var både en
strävan av vidsynta personligheter från högre samhällslager att höja det fattiga folkets
kultur och moral och ett utslag av självbevarelseinstinkt hos de mest vakna i den unga
arbetarklassen". 76 Bildningscirklarna upphörde efter sexton år av flera orsaker. Några av
dem var att tjänstehjonstadgan inte tillät den tjänande klassen att delta i cirklarna, att
kvinnor bara fick delta i mån av plats, att deltagande skedde efter inval och prövning
och att många cirklar övergick till att bli rena sällskaps- och nöjesföreningar.77

Oscar Olsson, var en stor förgrundsgestalt i både nykterhetsrörelsens och
arbetarrörelsens folkbildning. Han beskrev studiecirkeln som en syntes av de läsecirklar
i vilka man högläst skönlitteratur, lånebibliotek som bestått av små vandringsbibliotek
tillhandahållna av Storlogen och de studiekurser som nykterhetsrörelsens folkbildning
hade bestått av under den äldre nykterhetsrörelsens era före 1879, då den moderna
nykterhetsrörelsen bildades. Olssons förslag var att studiecirkeln skulle bestå av mellan
fem och trettio deltagare och att delningstalet för cirkeln skulle vara vid fyrtio deltagare.
Böcker skulle beställas så att varje deltagare kunde få var sitt exemplar och de
ämnesområden som borde representeras var populärvetenskap, religionsfilosofi, stat-
och samhällslära, historia och skönlitteratur. Nykterhetslitteraturen var ett så självklart
inslag att det föll utanför övriga ämnen. Litteraturen skulle cirkulera mellan deltagarna
och vid årets slut tillfalla den loge som anordnat studiecirklarna. Kostnaderna för
litteraturen skulle logerna själva stå för. Då man hade lärarbrist inom rörelsen skulle
studiecirkeln bli en bra form av folkbildning eftersom det räckte med en cirkelledare
som samordnade arbetet och kanske någon inbjuden föreläsare vid något tillfälle.78

Folkhögskolorna kom att utgöra en viktig del av folkbildningen. Idéerna kom, som
tidigare nämnts, från Danmark. De första kurserna organiserades med vinterkurser för
manliga elever och sommarkurser för kvinnliga elever. Eleverna bodde på skolorna
under studietiden och lägsta ålder för inträde var 18 år. Det var böndernas barn som
kom i fråga under de första åren, men snart började även landsting och senare
folkrörelserna att inrätta folkhögskolor. Den nya yrkeskåren, folkskollärarna, kom att
spela en stor roll för folkbildningen då de även kunde fungera som ledare för lokala
studiegrupper och på så sätt sprida de folkbildande aktiviteterna till landsbygden. Alla

                                                
75 Gustavsson, Bernt (1992). Folkbildningens idéhistoria. s. 17-18.
76 Nerman, Ture (1952). Studiecirkeln: Historik kring ett halvsekelminne. s. 12.
77 Ibid., s. 13.
78 Åkerstedt, Jonas 1967. Den litterate arbetaren : Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930.
s. 41-42.
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folkrörelserna arrangerade så småningom föredrag och startade studiecirklar i skiftande
ämnen. 79

4.5.3 Behovet av studielitteratur

Behovet av litteratur som uppfyllde rörelsens syften berodde delvis på den läsart som
blev utmärkande för folkrörelserna. Det viktiga var i första hand hur man läste inte vad
man läste, även om ämnesvalet naturligtvis inte var oväsentligt. Tidigare hade man lärt
sig utantilläxor, med ett innehåll som dikterats av präst eller lärare, i förlängningen stat
och kyrka, utan att man nödvändigtvis behövt förstå innehållet. Folkbildningsidealet
föreskrev att man skulle utveckla förståelsen i det lästa, genom att reflektera över och
diskutera innehållet utifrån erfarenheterna hos de personer som deltog i studierna. Det
ledde till att språket hos deltagarna utvecklades och att det i sin tur kunde uppmuntra till
en ökad medverkan i frågor som rörde samhällsdebatten och bidra till ett  ökat politiskt
medvetande. I studiearbetet var samarbetet med folkrörelsebiblioteken omfattande och
det ledde till en utveckling av nykterhetsrörelsens biblioteksverksamhet. På så sätt blev
processen en bildningsprocess och inte bara en studieprocess. Denna läsart hade
väckelserörelsen introducerat i landet och nykterhetsrörelsen och övriga folkrörelser
övertog tekniken och använde den i sin bildningsverksamhet.80

För att på ett överskådligt sätt kunna överblicka tillgänglig litteratur upprättades
litteraturlistor med förslag på användbara böcker, vilket gjorde att normer om vilken
litteratur som ansågs vara nyttig och ändamålsenlig utvecklades. Listorna innehöll både
fack- och skönlitteratur och det kan ha bidragit till en positiv syn på den typ av
lättillgänglig skönlitteratur, som i den borgerliga offentligheten ansågs ha en sämre
kvalitet. På så sätt kan man se att det litterära systemet styrdes av både medvetna och
omedvetna val och syften. De medvetna syftena var främst att uppfylla behovet av en
alternativ social samvaro och att medlemmarna skulle öka sina kunskaper. Ett
omedvetet val skulle kunna vara att man också kunde läsa litteratur med högt
underhållningsvärde. Grundförutsättningen var dock att verksamheten skulle ske i en
nykter miljö. Det andra prioriterade syftet var av organisationsbyggande art, vilket
innebar att förlag och bibliotek bidrog till att institutioner som kunde stärka rörelsens
organisation och öka medlemstalet skapades. Dessa institutioner kunde i sin tur
konkurrera med andra organisationer och institutioner om människors intresse och tid. 81

Kerstin Rydbeck för en diskussion om nykterhetsrörelsens funktion som tredelad med
en fostrande, en bildande och en underhållande funktion. I den fostrande funktionen
skulle främst fack- och fiktionslitteratur med uttalade moraliska värderingar till exempel
vad det gäller alkoholpolitiska frågor och agitationstexter höra hemma. I den bildande
funktionen skulle litteraturen vara av stor bredd och ha som syfte att bidra till
intellektuell utveckling och själsodling. Den sista funktionen, den underhållande, skulle
inrikta sig på skönlitteratur för förströelse, spänning och underhållning för stunden. Hon
anser att det inte går att särskilja dessa funktioner och inte heller fullt ut den litteratur

                                                
79 Marklund, Sixten (1997). Profiler i folkundervisningens historia. s. 66ff.
80 Rydbeck, 1995, s. 32-33.
81 Ibid., s. 35-36.
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som kan vara adekvat inom de olika funktionerna. Med största sannolikhet har
litteraturen använts inom olika funktioner och man har genom att diskutera den lästa
litteraturen betonat den funktion som varit aktuell för att uppfylla det adekvata syftet.82

4.6 Politiskt engagemang inom Godtemplarorden

Godtemplarordens företrädare hade ett uttalat politiskt engagemang och de fick
dessutom med tiden en samhällsställning, som gjorde det möjligt för dem att engagera
sig i riksdagsarbete och lagstiftning. Exempel på politiska frågor var inte bara
nykterhetsfrågor utan också rösträttsfrågan, som var central för rörelsen. Under 1893 års
riksdag gjorde ledande män inom orden ett upprop för allmän rösträtt, där de hävdade
att det skulle vara ett effektivt medel i kampen för nykterhet, eftersom stora delar av de
grupper som rekryterades till rörelsen var utestängda från den demokratiska process
som rösträtt innebar.83 Ett annat verktyg för organisationen att påverka rikspolitiken
blev att inrätta valintendenturer, som dels hade till uppgift att påverka politiker att verka
för nykterhetsfrågor och dels att hålla sig á jour med förbudslagstiftningen och se till att
den efterlevdes av rörelsens medlemmar.84

Inom Godtemplarorden gjorde man skillnad på partipolitik och nykterhetspolitik. I
stadgarna framgick att man som organisation skulle hålla sig partipolitiskt neutral.
Nykterhetspolitik var däremot tillåtet att behandla vilket inte uteslöt att det också kunde
finnas ett privat politiskt engagemang. Däremot ansågs det fullt legalt att öppet stödja
riksdagsmän som arbetade för nykterhet och avhållsamhet från alkohol. Alternativet till
uttalat partipolitiskt arbete inom rörelsen blev att man istället bedrev ett
upplysningsarbete, genom vilket man ville väcka intresse för och kunskap om olika
samhällsfrågor utan att förankra dem inom någon politisk riktning. På så sätt ville man
öka den politiska medvetenheten.  85

För att öka den nykterhetspolitiska genomslagskraften bildades relativt tidigt i de
moderna folkrörelsernas arbete samarbetsorgan, med syfte att verka för "…ett
brännvinsförbud i landet" och för att arbeta för "…sammanhållning mellan
nykterhetsvännerna vid val till riksdag, landsting och kommunstyrelse". Samarbetet
resulterade i ett parti 1890 som kom att kallas Svenska förbudspartiet. Partiets program
bestod av att vara ett parti för alla helnyktra, inte bara medlemmar i Godtemplarorden
med syfte att arbeta för att förbjuda tillverkning och försäljning av alkohol för annat än
medicinska och tekniska ändamål.86

De etablerade politiska partierna var i stort sett överens om att nykterhetsfrågan var
central och viktig i deras arbete. De sociala följderna ansågs uppenbara och man var
överens om att åtgärder krävdes för att förbättra situationen för den del av befolkningen
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86 Lundkvist, 1974, s. 71, 74.
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som levde i social misär och fattigdom. Även ekonomiskt var man i stort sett överens.
Problemet var, enligt Lundkvists sätt att argumentera, det klassiska med att höger- och
vänsterblocken hade olika grundvärderingar och därmed ville lösa problemen med hjälp
av strategier, som motståndarsidan inte kunde acceptera. Högersidan ville inte ge avkall
på sin maktstruktur och vänstersidan, som förespråkade reformer, ansåg att högersidans
vägran just befäste deras karaktär av herremakt.87

4.7 Sammanfattande analys

I Sverige pågick särskilt under andra halvan av 1800-talet genomgripande förändringar.
Exempel på sådana förändringar är förbättrade jordbruksmetoder, tekniska uppfinningar
och en förbättrad infrastruktur, vilka bidrog till att nya industrisamhällen växte fram.
Samhällsstrukturen förändrades i och med industrialiseringen och uppkomsten av de
nya samhällsklasserna, som behandlats i den teoretiska ansatsen. Nya ideologiska
strömningar tillsammans med förändringen från jordbruks- till industrisamhälle ledde
till en öppenhet mot de ideologier som folkrörelserna byggde. Synen på människan
förändrades också. Från att ha varit en del i det agrara samhällssystemet blev hon en
mera självständig individ, som var tvungen att lita till sin egen förmåga. På så sätt
krävdes en större överlevnadsförmåga, då betydelsen av jordbrukssamhällets sociala
skyddsnät som storfamilj och bygemenskap minskade.

För att kunna etablera en ny ideologi bör de politiska förutsättningarna vara gynnsamma
och det bör finnas en positiv inställning till nytänkande. Nykterhetslagstiftningen under
1800-talet hade en ambition att främja nykterheten. Det hade under seklet antagits flera
lagar i syfte att minska den höga brännvinskonsumtionen. Det politiska klimatet med de
etablerade partiernas engagemang i nykterhetsfrågor och de nya ideologiska
strömningarna ser jag som bidragande orsaker till nykterhetsrörelsens framväxt.
Riksdagspartierna ansåg att nykterhetsfrågan var viktig och man var överens om att
situationen behövde förbättras, men de olika grundvärderingarna förhindrade en
gemensam lösning av den sociala misär och fattigdom som brännvinsförbrukningen
ledde till. Problemen med en gemensam lösning och de konsekvenser de fick för de
breda folklagren kan ses som ytterligare en orsak till nykterhetsrörelsens framväxt.
Orsakerna för tanken vidare till grunden för de nya folkrörelserna som utgick från en
social oro och otillfredställelse, vilka genom människors ideella arbete skapade en
principiell utveckling i flera steg. Det första steget innebär att man uttrycker ett
missnöje i ett socialt system. Missnöjet accepteras inte av de styrande i systemet. I
följande steg samordnas missnöjet och man försöker genom att organisera sig
genomföra förändringar för att lösa missnöjet. När de första målen är uppnådda
uppkommer nya missnöjesyttringar som framtvingar nya lösningar och driver
utvecklingen framåt. En sådan missnöjesyttring var strävan mot ökad nykterhet och i
citatet av Carl Larsson i By i avsnitt 4.5 framgår klart även en medveten strävan efter
mål av social och samhällelig art.
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Begreppet voluntary association kan användas för att definiera folkrörelser. Begreppet
står för en från staten oberoende frivilligförening som utgår från medlemmarnas
gemensamma intresse. Man sluter sig samman för att utifrån ett gemensamt missnöje
arbeta för att förändra den sociala ordningen. Godtemplarorden passar väl in i den
definitionen. Ordens missnöje resulterade också i en ambition att utgöra ett alternativt
samhälle och en motoffentlighet till den borgerliga offentligheten. Det grundade sig
enligt Rydbeck i en känsla av utanförskap i de lägre samhällsklasserna. Man ville föra
en debatt för att få till stånd förändringar i samhället och öka sitt politiska inflytande,
vilket kan jämföras med arbetet i ett politiskt parti. Den sociala organisation som den
yttrade sig med egen folkbokföring, medlemsregistret, skatt i form av medlemsavgifter,
sjuk- och begravningskassor och lika rösträtt för både män och kvinnor är tydliga
exempel på en motoffentlighet. Förutom nykterhetspolitiska frågor och etablering av en
motoffentlighet blev rösträttsfrågan central för folkrörelsen då den ansågs viktig i
kampen för nykterhet och demokrati. Särskilt viktig var den eftersom medlemmarna i
organisationen ofta rekryterades från samhällsklasser som ännu inte hade rösträtt.

Behovet av egen litteratur bottnade i några grundläggande mål. Ett mål var att genom
mission värva medlemmar. Studier och folkbildning var en prioriterad verksamhet som
räknades till den inre missionen. Det var också ett viktigt verktyg för att öka bildningen
hos medlemmarna och ett led i kampen mot alkoholen. Studiematerialet bestod till
största delen av nykterhetslitteratur och facklitteratur. I den form av folkbildning som
utarbetades var synen på litteratur och läsart viktig. Det nya var att deltagarna i
studiecirklar utifrån studielitteraturen diskuterade och reflekterade över det lästa
materialet och på så sätt utvecklade språket och förståelsen för det lästa. Det ledde i sin
tur till en ökad kunskap som gav möjlighet till medverkan i samhällsdebatten och i
förlängningen till en bildningsprocess. En litterär institution med egna förlag skulle bli
en förutsättning för den nyktra motoffentligheten.
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5 Förlagsverksamhetens framväxt och verksamhet

I detta kapitel kommer jag utifrån den andra frågeställningen att presentera orsaker till
bildandet av två förlag, dels Svenska Nykterhetsförlaget som var godtemplarordens
förlag och dels S. G. U. - Förlaget som var godtemplarordens ungdomsförbunds förlag.
Jag kommer också att redovisa förlagens verksamhet och organisation, samt ge exempel
på deras utgivning. Orsaker till förlagens etablering sammanfaller delvis med
etableringen av nykterhetsrörelsen som i ett samhällsperspektiv har behandlats i kapitel
4. Här kommer några av orsakerna ånyo att behandlas men nu i den litterära
institutionens perspektiv.

Den definition av bokförlag som används i denna kontext är hämtad från
Nationalencyklopedin. Bokförlag förklaras där som affärsföretag inom bokbranschen.
Ett förlags främsta uppgift är att välja ut de verk som ska tryckas, samt produktion,
marknadsföring och försäljning av litteratur. Ett förlag kan även ha rollen av
återförsäljare av verk antingen direkt till kunden eller genom bokhandel, postorder
etcetera.88 De första förläggarna, som yrkesmässigt ansvarade för utgivningen av
litterära och konstnärliga verk, kunde ha en bakgrund som boktryckare, bokbindare eller
bokhandelsinnehavare.89 Den största förläggaren i Sverige fram till 1700-talet var
staten, det vill säga Kungliga tryckeriet i Stockholm och domkapitlen. I och med det
ökade liberala synsättet på 1700 och 1800 talen har lagförändringar lett till en ökad
yttrandefrihet och tryckfrihet. Exempel på sådan lagstiftning är tryckfrihetsförordningen
från 1766 och 1810 års tryckfrihetsförordning då censuren avskaffades och förläggarna
fick upphovsrätt. Andra händelser som påverkat bokförläggarnas verksamhet och som
berörs i uppsatsen är bildandet av Svenska Förlags-Föreningen 1843. Den bytte namn
1853 till Svenska bokförläggareföreningen. 90

5.1 Godtemplarorden som litterär institution

Godtemplarordens plats i det litterära systemet kan, precis som dess ideologi och
organisation, ses som ett alternativt system. Detta system ingår i det litterära kretsloppet
med produktion, distribution och konsumtion. I systemet ingår också litterära villkor,
produktionsförhållanden och litteraturens innehåll.

Inom hela nykterhetsrörelsen hade man, enligt Furuland i Ljus över landet, en
litteratursyn som skilde sig från den borgerliga offentlighetens. Som tidigare nämnts,
var litteraturens funktion det viktigaste. Man skulle ha en praktisk nytta av innehållet i

                                                
88 Attius, Håkan (1990). Bokförlag. Finns i Nationalencyklopedin, tredje bandet, s. 130-131 se även;
Pettersson, Jan-Erik. Bokförlag. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=132363 [2003-03-24].
89 Förläggare. Finns i Nationalencyklopedin (1992).sjunde bandet, s. 220. se även; förläggare.
http://www.ne.se/jsp/article.jsp?i_art_id=178341 [2003-03-24].
90 Pettersson, Lars (1990). Bokhandel i Sverige. Finns i Nationalencyklopedin, tredje bandet, s. 132. se
även; Pettersson, Jan-Erik. Bok- och förlagsväsen. Sverige.
http://www.nw.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320855 [2003-03-24].
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litteraturen i första hand, medan det estetiska uttrycket som form och originalitet var av
sekundär betydelse. Innehållet skulle dels tjäna rörelsens syfte att vara en hjälp i
mötesverksamheten och dels i spridandet av rörelsens idéer och folkbildningsarbete.91

Detta tolkar jag som att nykterhets- och facklitteratur ansågs mera användbar än skön-
och underhållningslitteratur, även om de också ansågs ha ett värde. Framför allt hade
böckernas utseende och inbindning inte någon primär betydelse.

Skapandet av ett alternativt litterärt system gjorde Godtemplarorden oberoende av den
borgerliga offentligheten. På så sätt kunde man inom produktionsledet utgå från egna
kriterier, som överensstämde med de egna värderingarna och som hade till syfte att
litteraturen i första hand skulle vara användbar i föreningsarbetet. Formen och det
konstnärliga uttrycket fick komma i andra hand. Vidare kunde man etablera egna
författare och skapa ansatser till egna genrer. Distributionen kunde ske med hjälp av
egna förlag och distributionskanaler och på så sätt kunde man få en större spridning än
genom de offentliga kanalerna som till exempel bokhandeln. Litteraturen spände över
de flesta genrer såsom agitationsskrifter, nyhetsinriktade veckotidningar, jultidningar,
tidskrifter med medicinsk, social och litterär inriktning, barntidningar, årsböcker,
kalendrar, regionala och lokala medlemsblad och folkbildningslitteratur och
skönlitteratur för barn och vuxna.92

Denna litteratur var inte heller så känd inom det borgerliga litterära systemet, eftersom
den inte behandlades av borgerliga litteraturkritiker och litteraturhistoriker. Den
sannolika orsaken är att nykterhetslitteraturen inte överensstämde med de värderingar
som rådde i samhället om kriterierna för god litteratur. Resultatet har blivit att
Godtemplarordens litteratur inte ingått i den litterära kanon och därför inte är så känd
idag. Man skapade också en egen bibliografi som innehåller i princip all utgiven
nykterhetslitteratur fram till 1905. Den innehåller fack- och skönlitteratur, pamfletter
(småtryck med agiterande innehåll), periodica, offentliga dokument som
riksdagsmotioner och föreningstryck.93

5.2 Orsaker till bildandet av förlag

Nedan ges som en bakgrund några exempel på orsaker till bildandet av förlag.
Orsakerna och diskussionerna som föregick godtemplarordens förlagsetablering
diskuteras närmare i kapitel 6.

En orsak till bildandet av egna förlag är att mötesverksamheten, som utgick från
tämligen strikta mötesritualer och arbetssätt i logerna, tidigt hade ett behov av
handböcker som kunde användas till att vägleda mötesverksamheten. Dessa handböcker
annonserades till en början ut i den nykterhetspress som började tryckas i Sverige år

                                                
91 Furuland, 1991, s. 286ff.
92 Furuland, Lars (1989). Folkrörelser och arbetardikt 1880-1920. ingår i: Den svenska litteraturen IV:
Den storsvenska generationen 1890-1920. s. 230-231.
93 Rydbeck, 1995, s. 31, se även uppsatsen avsnitt 2.3 där en presentation av bibliografierna görs.
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1880.94 Förlagsverksamhet hade en gammaldags vid definition, där man avsåg inte bara
bok- och tidskriftsutgivning, utan allt material man behövde för verksamheten i logerna.
Förlagsartiklar av denna art kunde vara allt från handböcker för möten och skrivböcker
för protokollförande och bokföring till regalier. Exempel på regalier kunde vara praktisk
utrustning som ordförandeklubba, standar och de speciella "kragar" som visade
mötesdeltagarnas olika befattningar.95

En annan orsak till etableringen av förlag var den i kapitel 4 beskrivna uppfattningen
om godtemplarorden som en motreaktion till etablissemanget, vilket kom förlagen att
fungera som en alternativ litterär institution. De personer som ingick i den första kärnan
av förläggare hade dels med sig tidigare erfarenheter av utgivning och distribution, och
dels fick man i flera fall överta förlags- och distrubutionsrättigheter från privatpersoner
och mindre förlag som tidigare hade gjort försök att ge ut små upplagor av
nykterhetsskrifter. Dessa förläggare och privatpersoner hade alla haft någon form av
personliga band till nykterhetsrörelsen, antingen eget medlemskap eller personliga
kontakter. I och med detta faktum kunde de nya förläggarna i viss mån överta en redan
existerande organisation och kundkrets, vilket underlättade arbetet med etableringen. 96

Ytterligare en orsak till etableringen och framförallt en orsak till det målmedvetna
uppbyggnadsarbetet, var att man hade ett ekonomiskt syfte med ideologiska grunder för
sin verksamhet. Huvudsyftet torde ha varit att förse organisationen med litteratur,
tidskrifter och föreningsmaterial. Men det ideologiskt grundade ekonomiska målet var
definitivt att verksamheten så fort som möjligt skulle gå med vinst, en vinst som skulle
utveckla förlagen men som också skulle komma orden tillgodo.97

En av de stora utmaningarna för godtemplarorden var just att uppfylla syftet med
folkbildningsarbetet. Studieverksamheten krävde anpassad litteratur. Som exempel på
folkbildningsorsaker följer nedan ungdomsorganisationens syn på behovet av förlag i
folkbildande syfte. I början av 1900-talet när ungdomsorganisationen, Sveriges
Godtemplares Ungdomsförbund (S. G. U), startade eget förlag, var det med syfte att
skapa förutsättningar för ett forum som kunde verka för att allmänbildningen bland
ungdomar förbättrades. Man ville skapa en kanal som tillgodosåg behovet av en öppen
debatt emot orättvisor och missförhållanden. Ungdomsorganisationen tyckte sig arbeta i
motvind gentemot moderorganisationen I.O.G.T. Oscar Olsson var en av
förgrundsgestalterna även här. Han ansåg att huvudorganisationen bedrev censur
gentemot ungdomarna och att det var ett brott mot yttrandefriheten. Den första tidens
utgivning kom, efter beslut i den första förbundskongressen 1906, att förutom S. G. U:s
egen tidskrift Unga Tankar bestå främst av "lämpliga mindre broschyrer i skilda ämnen
för upplysning i dagens aktuella, sociala och humanitära frågor". 98

                                                
94 Femtio års Godtemplararbete i Sverige, 1929, s. 166-167.
95 Rydbeck, 1995, s. 60.
96 Ibid., s. 317.
97 Ibid., s. 138.
98 Minnesskrift i anledning av Sveriges Goodtemplares Ungdomsförbunds 10 åriga tillvaro  (1916). s. 40-
41 och Rydbeck, 1995, s. 94.
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5.3 Förläggare och förlagsverksamhet före 1896

Utgivningen av nykterhetsanknuten litteratur har förekommit sedan de första
nykterhetssällskapens tid, men det var först vid den moderna nykterhetsrörelsens
bildande som utgivningen fick en sådan omfattning att man kunde börja tala om en
litterär institution. Detta får som tidigare påpekats, också sättas i samband med den nya
begrundande läsart som uppkom i och med bildningsverksamhetens utveckling, där
studiecirklarna spelade en stor roll, och den karaktär av alternativrörelse som I.O.G.T
utgjorde.99 Det innebär att de tidiga förläggarna kunde börja ge ut föreningstidningar
som innehöll texter om nykterhetsideal och ordens ideologi. Ett exempel på en sådan
tidskrift var månadstidningen Nykterhetskämpen, utgiven i Gävle av Olof Bergström,
som anses ha spelat en avgörande roll vid introduceringen av godtemplarorden i
Sverige. Han spred sedan 20.000 småskrifter från Gävle under åren 1878-1879. Samma
år gav han ut veckotidningen Nordstjärnan, som dock upphörde redan 1880.100

5.3.1 Oskar Eklunds introduktion i förläggarverksamheten

Ett annat tidigt ordensorgan var Svenska Good Templar, startad 1880, i vilken man från
första numret kunde läsa annonser om försäljning av ritualböcker och nykterhetsskrifter.
Mannen bakom dessa annonser var storlogens sekreterare Carl Christian Eklund i
Arboga. Hans son, Oskar Eklund fick på grund av faderns usla läs- och skrivkunskaper
endast nitton år gammal överta redaktörskapet av Svenska Good Templar år 1881. Strax
efter gav Oskar ut den första sångboken och år 1884 etablerade han sitt första
boktryckeri i Stockholm, vilket ledde till att han så småningom blev den störste
tryckaren och förläggaren av nykterhetslitteratur i landet.101

Under de första åren stod de enskilda förläggarna personligen som ekonomiskt
ansvariga för utgivningen. Oskar Eklund skriver i sin kåserande "Själfbiografi" från
1884 att han beklagar sin ungdom och berättar om hur det var att arbeta som förläggare i
nykterhetens tjänst. När han skulle etablera sig i Stockholm reste han dit som redaktör
för Svenska Good Templar. Redaktionen ägde enligt Oskar inte ens "en sax och en
papperskorg". Startkapitalet utgjordes av fem kronor och i sin egenskap av tjänsteman i
storlogen tog han också med sig dess expedition i ena halvan av sin ryggsäck.102 Oskar
hade förutom sina ambitioner som förläggare en önskan att starta en inriktning inom
nykterhetsrörelsen som kunde tillgodose de nykterhetsvänner som också hade
frireligiösa ideal. Dessa ambitioner resulterade 1883 i den religiösa
nykterhetsorganisationen Blå Bandet, vars bekantskap Oskar hade gjort under ett
världsstorlogemöte i USA dit han blivit "…deporterad" samma år. Blå Bandets tidning
med samma namn var Oskar Eklund redaktör för i sex år, men I.O.G.T stod honom hela
tiden närmast hjärtat. Han beskriver orden som sin "…älskade hälft". 103 Utgivningen av

                                                
99 Rydbeck, 1995, s. 55.
100 Kämpe, Alfred (1929). Olov Bergström och goodtemplarorden. s. 82-83.
101 Ibid., s. 175ff.
102 Eklund, Oskar (1887). Oskar Eklund ( Själfbiografi). s. 46ff.
103 Ibid., s. 50.
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nya tidskrifter som Reformatorn (1887)104, Vid Julbrasan (1889) och småskrifter om
nykterhetsfrågor var viktiga och det skedde en markant ökning av utgivningen från den
här tiden och under åren fram till sekelskiftet.

Det finns 101 poster på tidskrifter och tidningar, jultidningar undantaget, för olika
målgrupper inom nykterhetsorganisationerna i Svensk Nykterhetsbibliografi105, vilket
jag tolkar som att tidskriftsutgivningen snabbt utvecklades till att dels bli ett viktigt
medel för spridning av nykterhetsfrågan och dels ett forum debatt inom rörelsen.

5.3.2 Några andra förläggare och författare av betydelse

Oskar Eklunds framgångsrika verksamhet gav efterverkningar ute i landet där flera
initiativrika män följde i hans spår. Kvinnor var inte alls representerade bland förläggare
och utgivare, de förekom dock bland författarna, om än mycket sparsamt. Hjalmar
Wernberg, författare och tidningsman började 1895 att annonsera i Reformatorn om att
han startat en sommartidning vid namn Solstrålen. Tidningens existens blev dock
kortvarig och Wernberg kom senare att etablera sig som nykterhetsförfattare. Detta var
inte Wernbergs första försök att publicera sig, han hade redan 1893 satt in annonser i
nykterhetstidningar om tre skönlitterära verk som han skrivit. Ansvarig för dessa
annonser var Vilhelm Sköld i Östersund. Sköld stod som förläggare av fjorton titlar i
femtio häften som tillsammans utgjorde Skölds Nykterhets-bibliotek. Vilhelm Sköld var
uppvuxen i Stockholm. Hans far var en fattig, alkoholiserad skrädderiarbetare vilket
bidrog till att Vilhelm tidigt började arbeta. Först som bokhandelsbiträde och en tid
också anställd hos C.E. Gernandt, som bland annat gav ut Nordisk Familjebok.
Förläggarverksamheten bedrev Sköld till att börja med som en fritidssysselsättning, som
växte och fick en inriktning klart påverkad av Skölds intresse för teosofiska ideal. Det
innebar att han hade en människosyn i vilken man ansåg att föda och levnadssätt
påverkade själsegenskaperna. Ett exempel är att man ansågs bli brutaliserad av att äta
för mycket kött och att sprit och andra droger påverkade både den andliga och moraliska
utvecklingen. Sköld såg, mot bakgrund av sina filosofiska ideal, som sin största
förläggaruppgift att ge alla människor tillgång till nykterhetslitteratur.106

Sköld skrev i en annons 1894 i Reformatorn om några av de stora problemen som
förläggare av nykterhetslitteratur kunde ha att brottas med. Han klagar i annonsen på att
nykterhetsrörelsens medlemmar inte intresserar sig för seriös litteratur i den
utsträckning som han anser vara lämplig. Gensvaret för seriös nykterhetslitteratur om
nykterhetshistoria och agitation är litet jämfört med om han ger ut häften med anekdoter
i en "…tjing-la-la-ton", som han själv uttrycker det, eller skönlitterära verk. Resultatet
av verksamheten blev att han efter tre års verksamhet hade dragit på sig en skuld på
7.000 kronor och inte ansåg sig kunna fortsätta utan blev tvungen att realisera sitt förlag

                                                
104 Nordén, 1916, s. 202, post 3384. Reformatorn  "ordensorganet för absolut nykterhet och sann
människokärlek" presenteras närmare i Petersson, 1903, s. 243ff.
105 Nordén, 1916 s. 197ff.
106 Kämpe, Alfred (1930). Carl Hurtig och hickmaniterna. s. 402-403, och Rydbeck, 1995, s. 58.
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till 50% av värdet. Inte bara förlagets resultat utan också hälsan var skral hos Sköld och
han avled endast 34 år gammal år 1895.107

Mauritz Enander har i sin levnadsbeskrivning av Oskar Eklund påpekat att före 1896
ägnade sig I.O.G.T:s centrala organisation storlogen åt förlagsverksamhet i mycket liten
skala. Man gav sällan ut litteratur i egen regi, som primärförläggare, dels på grund av de
stora ekonomiska riskerna det innebar och dels på grund av att organisationen
fortfarande var förhållandevis ung och under uppbyggnad. Trots det annonserade
storlogen en hel del i rörelseorganet Reformatorn,108 vilket kan innebära att man
fungerade som distributör för andra förlag som producerade en för I.O.G.T användbar
litteratur

Andra personer som etablerat sig som författare till nykterhetslitteratur under perioden
före 1896 var t ex Johan Lindström Saxon som skrivit den första skönlitterära
nykterhetsskriften Från Bacchi verld. Skildringar. Tidningsmannen och författaren
Johan Danielsson som hade vunnit två pristävlingar, en för nykterhetsskrifter och en för
barnlitteratur och som skulle komma att bli en av Svenska Nykterhetsförlagets
viktigaste författare.109 Gustav Schönberg var en annan författare, som ofta annonserade
i nykterhetspressen om sina häften med humoristisk poesi. Han blev mycket populär
och gick så småningom över till Åhlén &Åkerlunds förlag där hans diktsamlingar gavs
ut i billighetsutgåva kallad enkronasböcker.110

5.3.3 Huvudsaklig  inriktning av förlagsverksamheten

Det mest karaktäristiska för utgivningen före 1896 var att tillhandahålla
nykterhetsskrifter till godtemplarorden för vidare distribution till människor som inte
var medlemmar. Dessa nykterhetsskrifter, kallade ströskrifter och traktat, annonserades
ut i nykterhetspressen och tillhandahölls av storlogen. Medlemmarna i I.O.G.T
uppmanades sedan att dela ut skrifterna till så många som möjligt. Målet under 1800-
talets sista decennier att frälsa människorna från alkoholen och präglade också
utgivningen av nykterhetslitteratur.111 Enligt en annons i det första försöket till
ordensorgan, Reform, skulle ströskrifterna "…utdelas bland den om nykterhetsfrågans
värkliga innebörd okunniga hopen"112, det vill säga den breda allmänheten. Tron på
nykterhetslitteraturen var stor och jag ser en i det närmaste religiös framtoning där
frälsningen från alkoholen betonas. Det förefaller dock ha varit tillräckligt att läsa
nykterhetspamfletterna för att bli avskräckt ifrån alkoholens verkningar och få en ren
karaktär. Det uttrycks tydligt att man var medveten om vilka fysiska skador som kunde
uppkomma, men svårigheter som det psykiska beroendet nämns inte alls. Det förefaller
alltså ha räckt med en god vilja för att frälsas från begäret till alkoholen.

                                                
107 Rydbeck, 1995, s. 59.
108 Enander, Mauritz (1919). Oskar Eklund: Några anmärkningar om ett liv i stora idéers tjänst. s. 11.
109 Svenska Good Templar, 1881:49  enligt Rydbeck, 1995, s. 61.
110 Svedjedal, Johan (1994). Författare, förläggare och andra litteratursociologiska studier. s. 149.
111 Petersson, 1903, s. 232.
112 Reformatorn, 1892:41 enligt Rydbeck, 1995, s. 60.
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5.4 Svenska Nykterhetsförlaget 1896-1925

5.4.1 Behovet av förlag

Behovet av en strukturerad förlagsverksamhet blev större under 1890-talet, då
litteraturutgivningen ökat så mycket att storlogen inte längre ansåg sig kunna ha ansvar
för den. Dels ville man utöka utgivningen till att omfatta även annan litteratur än
nykterhetslitteratur och man insåg att, om det lyckades, skulle det bli en alltför
omfattande verksamhet att driva för en privatperson i egen regi. Man var orolig för att
en privatperson skulle göra om samma misstag som Vilhelm Sköld gjort några år
tidigare och hamna i ekonomiska trångmål. För att tillgodose sina behov  och samtidigt
undvika fällorna, ville storlogen lösa litteraturfrågan genom att starta ett förlag med
flera ansvariga. Genom en fördelning av såväl det ekonomiska ansvaret som utgivning
och distribution av litteratur ansåg I.O.G.T att man bättre skulle kunna tillgodose ordens
litteraturförsörjning på ett bättre sätt.113

5.4.2 Oskar Eklund som förläggare

Man brukar räkna Svenska Nykterhetsförlaget som I.O.G.T:s första egna förlag. Det
grundades av Oskar Eklund år 1896 och hade den första tiden sin verksamhet i en
tvårumslägenhet på Norra Smedjegatan 9 i Stockholm. Eklund hade vid den här tiden,
varit aktiv som förläggare och utgivare i femton år och man får förmoda att han skaffat
sig både kunskaper och kontaktnät som var värdefulla när han skulle arbeta upp det
egna förlaget. Han kom också att bli centralgestalten inom godtemplarordens litterära
system när det gällde utgivning och tryckning av litteratur och tidskrifter. Förlaget kom
att ge ut verk av flera av de författare och tidningsmän som varit aktiva även under
perioden före 1896.114 Oskar Eklund hade uppdrag inte bara som förläggare och
utgivare utan satt också som tjänsteman i storlogen, vilket gjorde att han förekom i flera
skepnader eller roller i det litterära systemet. Skepnaden som tjänsteman i storlogen
förde med sig att han hade inflytande på det som skrevs i ordensorganet Reformatorn,
medan rollerna som tryckare, förläggare och utgivare gjorde att han hade inflytande på
hur och vad som skulle annonseras ut och skrivas om i tidskriften. 115 Det var inte helt
ovanligt att förläggare även hade andra uppdrag, då förlagen fortfarande bedrevs i en,
efter dagens mått, liten skala. Förläggaren var därför ofta av ekonomiska skäl tvungen
att uppträda i flera roller.116

Av detta drar jag slutsatsen att Eklund, trots samarbetet med andra kollegor, hade makt
nog att styra både förlagets karaktär och utgivning efter eget intresse och att han kunde
påverka annonsernas utformning i de tidskrifter han var redaktör för, så att de
tillgodosåg storlogens kommersiella behov av försäljning av rörelseanknutet material.

                                                
113 Petersson, 1903, s. 324.
114 Rydbeck, 1995, s. 62.
115 Ibid.
116 Petersson, Bo (1993). Boktryckaren som förläggare: Förlagsfunktionen och utgivningspolitik hos P.A.
Norstedt & Söner 1979-1910. s. 56.
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Eklund hade under sitt yrkesverksamma liv ytterligare uppdrag såsom liberal
riksdagsledamot, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och under en period
ordförande i Svenska Boktryckareföreningens Stockholmsavdelning. 117 I sin egenskap
av riksdagsledamot skrev Oskar Eklund nio motioner med nykterhetspolitisk inriktning
under åren 1894 till 1904.118 Efter en genomsökning av Nordéns bibliografi har jag
insett att Eklund också var en flitig skribent och författare till både artiklar i tidskrifter,
småskrifter och böcker. Bibliografin innehåller ett fyrtiotal titlar119 med Eklund som
författare.

5.4.3 Utgivning

Förlaget startade sin utgivning med att köpa Vilhelm Skölds bokförlag av hans änka
Sally Sköld och kunde börja försäljningen med att sälja ut Skölds kvarvarande
produkter. De kompletterades efter hand med försäljning av nykterhetslitteratur och
bildningslitteratur, varav en del titlar mottogs i kommission120 från andra förlag. 121 Man
erbjöd också annat material såsom stämplar, brevpapper, ordensmärken och regalier.
Försäljningen av ritualhandböcker och sångböcker, som vid tiden för nykterhetslogernas
bildande var stora produkter, fortsatte dock storlogen att ansvara för en tid, vilket
innebar att en möjlighet att avsevärt öka vinsten gick förlorad för förlaget.122 Den första
förlagskatalogen från 1896 innehöll tjugofem poster. Efter det första årets verksamhet
uppgick vinsten, enligt den ekonomiska berättelsen från storlogens årsmöte år 1887, till
1.200 kronor och omsättningen till 8.000 kronor, varav 5.000 kronor kom ifrån egna
artiklar och 3.000 kronor ifrån kommissionslitteratur. Under tiden fram till 1901 skulle
förlaget komma att öka sin verksamhet till att ge ut 36 poster där 25% utgjordes av
skönlitteratur och 75% av facklitteratur inklusive agitationsböcker. Vinstuppgifter för
1901 framgår enligt Rydbeck inte av handlingarna, men omsättningen hade ökat till
14.000 kronor för egna artiklar och kommissionen minskat till 2.700 kronor. Man hade
också utökat sitt sortiment med skioptikonbilder med föredrag och
undervisningsplanscher för ungdomsbildningen. Omsättningen för
undervisningsmaterialet uppgick till 3.000 kronor.123

5.5 Förlagets perioder

Man kan dela in Svenska Nykterhetsförlagets verksamhet i tre faser eller perioder. Den
första, uppbyggnadsfasen, som sträcker sig från 1896 till 1901. Den andra som utmärks
av expansion och tillväxt varade från 1901 till mitten av 1910-talet. Och den tredje
fasen pågick från ca 1915 fram till 1925, då stagnation och lönsamhetsproblem var
utmärkande.

                                                
117 Enander, 1919, s. 23ff.
118 Nordén, 1916, s. 264ff.
119 Nordén, 1916, passim.
120 För definition av kommission; se kommissionsbokhandel avsnitt 5.8.
121 Petersson, 1903, s. 234.
122 Femtio års Godtemplararbete…, 1929, s. 176 och Rydbeck, 1995, s. 69.
123 Sveriges Storloges af Independent Order of Good Templars Förhandlingar vid adertonde årsmötet,
(1897). s. 57ff, s. 73 och Rydbeck, 1995, s. 69, 71.
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5.5.1 Fas 1, Organisation

Det juridiska ansvaret för förlaget fick Arvid Eriksson, som hade viss erfarenhet av
förlagsverksamhet då han tidigare varit utgivare av en tidskrift med namnet Raketen.
Eriksson var andelsägare i ett handelshus och ansågs ha den juridiska kunskapen som
krävdes för uppdraget. Han, tillsammans med Oskar Eklund själv och Hjalmar
Wernberg (se 5.3.2) utgjorde storlogens ständiga litteraturkommitté, som hade det
yttersta ansvaret för skötseln av förlaget. Distributionen sköttes av en före detta
sjökapten, Rudolf Flemming, som var den ende anställde med lön, eftersom
litteraturkommittén arbetade ideellt.124 Kontakter med författare, tryckare, översättare
och agenter sköttes av den ständiga litteraturkommittén, som även hade det ekonomiska
ansvaret och, för att hålla den kvalitet man avsåg, läste allt material.125  Av
medlemmarna i litteraturkommittén förefaller Oskar Eklund vara den som var mest
framträdande och insatt i förlagsverksamheten.

Redan efter ett års verksamhet insåg litteraturkommittén att en omorganisation var
nödvändig. Man förstod att det inte skulle gå att förmå folk att arbeta ideellt när
verksamheten ökade. Förlaget saknade rörelsekapital och Eklund ansåg att
organisationen borde vara affärsmässigt konstruerad. Därför ombildades förlaget till
aktiebolag 1898. De största aktieägarna blev medlemmarna i litteraturkommittén och till
styrelseordförande utsågs litteraturkommitténs föreståndare, det vill säga Oskar Eklund.
Ett annat namn vi känner igen från studieverksamheten är Oscar Olsson, som invaldes
som ersättare.126

5.5.2 Fas 2, Expansion

Förlagets andra fas varade under perioden 1901 till cirka 1915. Under den perioden var
expansion och tillväxt de utmärkande dragen både inom godtemplarorden och för
förlaget. Under den fasen samordnades många av de tidskrifter som givits ut av andra
nykterhetsorganisationer och förlades av Svenska Nykterhetsförlaget. På så sätt blev
verksamheten så pass ekonomiskt bärande att man kunde anställa mera personal.
Arbetsuppgifter som tidigare legat på litteraturkommittén kunde delegeras ut till de
anställda och Oskar Eklund blev avlönad verkställande direktör. Samtidigt flyttade
förlaget till en sexrumslägenhet på Jakobsbergsgatan 39 i centrala Stockholm.
Inriktningen ändrades också så att bokförlaget blev den minsta enheten och den
huvudsakliga verksamheten bestod av tidningsutgivning, förlags- och
tryckeriverksamhet.127 Omsättningen ökade successivt så att man år 1904 kunde starta
utgivning av tidskriften Föreläsningsbibliotek, vars uppgift var att förse I.O.G.T:s loger
med material till sin högläsnings- och studiecirkelverksamhet. Under det första
decenniet av 1900-talet sålde man också förlagsrätten till ett par ungdomstidskrifter som
inte ansågs lönande. År 1912 råkade förlaget dock ut för ett bakslag när en av
medarbetarna, tryckerifaktorn och vice VD:n J.B.Lantto, förskingrade en försvarlig
summa pengar och rymde till Amerika. Lantto hade just blivit invald i riksdagen som
                                                
124 Petersson, 1903, s. 234ff.
125 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid adertonde årsmötet (1897), s. 56ff.
126 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid nittonde årsmötet (1898), revisorsberättelsen s. 3.
127 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid tjugondeförsta årsmötet (1900), s.143 och 1901, s. 119ff.
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socialdemokratisk ledamot vilket gjorde affären extra pinsam. Man kunde läsa om
händelsen i rörelseorganet Reformatorn under rubriken "En sorglig historia". 128

Organisationen under den här fasen är svår att överblicka då bland annat ägarstrukturen
var oklar, hävdar Rydbeck, samtidigt som organisationen ger en nödvändig inblick för
att förstå förlagets utveckling och relation till I.O.G.T. Ägarstrukturen hjälper också till
att förstå dess ställning som alternativrörelse. Man skulle enligt henne kunna se förlaget
som den alternativa "statens affärsdrivande verk" och att förlaget ägdes av den
alternativa statens "riksdag", det vill säga storlogen. Litteraturkommittén skulle i det
samhället ha fungerat som ett "arbetsutskott". När man 1901 avskaffade
litteraturkommittén fick de största aktieägarna istället status som "regering" och
ordenschefen fungerade då som en slags "statsminister". 129 Oskar Eklunds roll i denna
organisation har av Enander i hans skildring av Eklund, betecknats som
"finansminister". 130

Min tolkning av förlagets plats i rörelsen är att dess chef Oskar Eklund bör ha fått ett
mycket stort inflytande då han periodvis var både förlagets verkställande direktör och
ordförande i storlogen. Det finns dock en risk med den här formen av organisation, där
ansvaret för rörelsens organisation och förlagets struktur i stort sett ligger hos samma
människor. Jag vill hävda att det finns en risk att det kan resultera i en intressekonflikt
mellan de ideologiska målen och ett lönsamhetstänkande. Förutsättningarna för att
strukturen ska fungera bör vara att alla inblandade har samma ideal och att de strävar
efter organisationens bästa och bortser från privat ekonomisk vinning. Det ser dock i
förstone ut som om detta organisationssätt fungerade tämligen väl. En orsak kan vara de
demokratiska grundprinciper man såg som grundläggande för hela folkrörelsens arbete.
Ett problem med strukturen var dock enligt källorna, att de personerna som satt på
ansvarsposter var bosatta över hela landet, vilket gjorde arbetet långsamt och otympligt.
Samtidigt som man inte ville göra avkall på den demokratiska grundprinciperna, bör det
ha lett till att företaget fick svårt att fungera självständigt och effektivt.

En affär som belyser mitt resonemang ovan är storlogens inköp av Oskar Eklunds
tryckeri och omorganisation av förlagsverksamheten. Storlogen och förlagsstyrelsen
förde förhandlingar i över ett år innan de kunde komma överens om villkoren för köpet.
Under förhandlingstiden var det problem med att samla ihop alla berörda personer på
grund av de geografiska avstånden, men också på grund av att man trodde sig kunna
förhala besluten genom att inte delta i förhandlingarna. Detta var dock inte möjligt i det
långa loppet och köpet genomfördes till slut med en reservation från de frånvarande
ledamöterna. Trots att köpet var genomfört och beslutet om omorganisation taget, ledde
reservationen till att storlogen sedan inte vågade ta ansvar för betalningsvillkoren, utan
bordlade frågan. Ärendet tog alltså ett helt år från förslag till beslut, trots att Oskar
Eklund vid det här laget var en av storlogen respekterad och känd man och själv en av

                                                
128 Reformatorn , 1912:47, enligt Rydbeck, 1995, s. 71-72.
129 Rydbeck, 1995, s. 72.
130 Enander, 1919, s. 15.
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de drivande personerna i organisationen. 131 Man kan fundera över om det inte varit
bättre om Eklund sålt sitt tryckeri till någon köpare utanför Godtemplarordens krets,
men med tanke på hur han framställs i litteraturen var han troligen en man med höga
ideal och ett engagemang som gjorde att han inte tröttnade på att vänta tills I.O.G.T
genomfört sitt beslut. Resultatet efter alla turerna i förlagsaffären blev emellertid att
Oskar Eklund slutligen fick skriva under köpeavtalet både som säljare, i sin egenskap av
tidigare ägare och köpare, i sin egenskap av styrelsemedlem i bolagsstyrelsen. 132

Tryckeriverksamheten var den del av förlagsverksamheten som expanderade mest under
den nämnda perioden. Efter försäljningen av tryckeriet till I.O.G.T:s storloge flyttades
det till ett trevåningshus på Drottninggatan där man fick en sammanlagd yta på 600
kvm. Under tryckeriets kommande verksamhetsår diskuterades ett eventuellt inköp av
en egen fastighet men Eklund var tveksam, förmodligen på grund av sina tidigare
erfarenheter av storlogens utdragna beslutsrutiner.133

1907 startade förlaget en bokförmedling i större skala än man haft tidigare.
Bokförmedlingen skulle förse I.O.G.T:s studiecirkelverksamhet med litteratur, inte bara
nykterhetsfrågor utan även i andra ämnen. Statsbidrag till bibliotek hade införts i
Sverige 1912 och 1913 kom även bokförmedlingen i åtnjutande av samma förmån.
Bidraget uppgick till 2000 kronor per år. Under åren 1908 till 1914 ökade
bokförmedlingen från 5% till 15% av förlagets totala omsättning. 134

Under förlagets andra period var inställningen hos majoriteten av medlemmarna i
storlogen att förlaget skulle skötas som ett professionellt företag, att det skulle bära sina
egna kostnader. Man ville också avveckla icke vinstbärande projekt för att
verksamheten skulle kunna resultera i en vinst som skulle tillfalla storlogen. Det började
också föras en mera radikal diskussion där inställningen var den motsatta. Den radikala
falangen ville ha en förlagsverksamhet som bedrevs på ideell basis med ideell personal
och inga egentliga krav på vinst. Att vinna medlemmar för nykterhetens sak var enligt
denna falang viktigare än att driva ett företag i vinstsyfte. En av de drivande personerna
i den radikala rörelsen var Johan Bergman. 135 Han ansåg inte att förlaget tillhandahöll
"god litteratur" i den utsträckning han krävde. Hans erbjudande att ta över hela förlaget
och driva det utan vinstsyfte avslogs dock och Bergman utmanövrerades ur styrelsen.
Efter denna händelse utgjorde Eklund en enmansstyrelse vilket förenklade
beslutsprocessen väsentligt.136

1908 hade Eklund fått överta ordförandeposten i storlogen av I.O.G.T då den förre
ordföranden avlidit. För att minska Eklunds arbetsbörda som både rörelsens ordförande
och bolagets verkställande direktör och styrelseordförande utökades bolagsstyrelsen åter
                                                
131 Protokoll från A. B. Svenska Nykterhetsförlagets sammanträde 28/11 1900, enligt Rydbeck, 1995, s.
73.
132 Rydbeck, 1995, s. 74 och Franzén i Godtemplarorden… , 1937, s. 82.
133 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid tjugosjunde årsmötet, (1906), s. 27.
134 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid tjugonionde årsmötet (1908), s. 151, Förhandlingar vid
trettionde årsmötet (1909), s. 151 och Förhandlingar vid trettiosjätte årsmötet (1915), s. 24.
135 Bergman var också författare (se källförteckningen).
136 Protokoll från A. B. Svenska Nykterhetsförlagets sammanträde 11/9 1901, enligt Rydbeck, 1995, s. 76.
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till att bestå av tre medlemmar. Herman Kvarnzelius blev ny styrelseordförande och då
han och Eklund hade ungefär samma synsätt kunde förlaget drivas vidare utan större
meningsskiljaktigheter.137

5.5.3 Fas 3, Stagnation och lönsamhetsproblem

Den tredje perioden av Svenska Nykterhetsförlagets verksamhet pågick från 1915 till
1925. De här åren utmärks av stagnation och lönsamhetsproblem. Man fick ta mycket
tid i anspråk till diskussioner om hur de ökande omkostnaderna skulle kunna minskas
och hur man skulle ställa sig till nödvändiga rationaliseringar för att minska företagets
förluster. Tryckeriet var den verksamhetsgren som gick med störst förlust,
huvudsakligen på grund av yttre omständigheter. Första världskriget pågick med
dyrtider som följd och det förde också med sig problem med materialförsörjningen.
Bland annat framgår av storlogens årsmöteshandlingar från 1916 att papperspriserna
ökade med början 1915. 138 Priserna fortsatte att öka med motsvarande 450% mellan
åren 1915-1920139. En annan orsak till företagets problem var de ökade kraven ifrån de
anställda om höjda löner. Fackföreningsrörelsen stödde de anställda i
löneförhandlingarna. Den yrkesgrupp som var fackligt starkast var tryckeriarbetarna
som utgjordes av 43 av de totalt 57 anställda. Resterande var 9 kontorsanställda och 5
som förde förlagets räkenskaper.140 Från 1911 och framåt hade nykterhetsrörelsen nått
sin kulmen och medlemsantalet i alla organisationer inom nykterhetsrörelsen började
visa en tillbakagång, vilket i sin tur påverkade förlagets utgivning. Flera av tidskrifterna
gick med förlust och förlaget drog på sig en förlust 1915 på ca 20.000 kronor.
Bokutgivningen minskade också betydligt, dels på grund av nedgången i antalet
studiecirklar, vars existens var direkt avhängigt till antalet rörelsemedlemmar, och dels
på grund av att de statsanslag som infördes för inbundna böcker 1912 missgynnade
förlagets egen utgivning. Distributionen av böcker till studiecirkelbibliotek skulle ske
genom bokförmedlingar som staten auktoriserat och godtemplarorderns bokförmedling
blev en av dessa. Bokförmedlingen pågick mellan åren 1912-1922 och trots att man
hade stor försäljningsvolym, ca 25% av företagets totala omsättning, och fastän det
utgick statsbidrag gick verksamheten med förlust. Några orsaker till detta kan ha varit
att man tvingades ge höga rabatter och ha stora volymer från andra förläggare i lager, så
man inte kunde göra några inköp på kommission utan var tvungen att själv ta alla
ekonomiska risker.141

1923 förändrades dock distributionen till studiecirkelbiblioteken, vilket medförde att
problemen med bokförmedling minskade i takt med att denna verksamhetsgren
minskade för att slutligen tämligen obetydlig. Företagets totala ekonomiska problem
ökade dock och man minskade bara under år 1923 sin omsättning med över 22%. Som
orsak uppgav man en sviktande konjunktur, men förmodligen var förbudsomröstningen
1922 och det resultat den uppvisade den huvudsakliga orsaken. (Se avsnitt 4.3)

                                                
137 Rydbeck, 1995, s. 76.
138 Sveriges Storloges … förhandlingar vid trettiosjunde årsmötet (1916), s. 14.
139 Rydbeck, 1995, s. 77.
140 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid trettioåttonde årsmötet (1918), s. 13.
141 Femtio års Godtemplararbete… , 1929, s. 181.
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Attityden hos människor gentemot Svenska Nykterhetsförlaget hade förändrats efter den
omfattande propagandakampanj hela nykterhetsrörelsen bedrivit inför
folkomröstningen. Detta medförde att alla böcker förlaget gav ut sågs som förtäckt
nykterhetspropaganda. För att komma tillrätta med problemet och för att göra ett mera
neutralt intryck bytte Svenska Nykterhetsförlaget namn 1923 till Oskar Eklunds
Bokförlag och Tryckeri Aktiebolag. 142 Oskar Eklund hade redan 1917 börjat lämna över
ansvaret för förlaget till yngre medarbetare. En av dem var Oskar Franzén som först
blev chef för bokförmedlingen och vid Oskar Eklunds avgång 1924 också övertog
posten som styrelseordförande fram till 1929. Han var sedan förlagschef för Oskar
Eklunds Bokförlag och Tryckeri Aktiebolag fram till 1957. Oskar Franzén kom, som
många andra inom nykterhetsrörelsen ifrån enkla förhållanden. Han var fiskarson från
Östergötland och hade när han tillträdde sin tjänst hos Eklund redan 14 års erfarenhet av
tryckeribranschen. Han var skolad inom S.G.U (Sveriges Godtemplares
Ungdomsförbund) sedan han var sju år gammal och hade gått på Brunnsviks
folkhögskola, som drevs i nykterhetsrörelsens regi. Dessutom hade han en
handelsutbildning med sig i bagaget, vilket ansågs värdefullt för hans nya position. 143

Under tjugotalet stod det klart att den organisation inom nykterhetsrörelsen som under
uppbyggnadsskedet fungerat som ett alternativ till den borgerliga offentligheten
utvecklats till att själv bli en institutionaliserad del av etablissemanget. Det var särskilt
tydligt inom förlagsverksamheten. Svenska Nykterhetsförlaget som startat som ett
kooperativ med Oskar Eklund som en chef med personlig anknytning till sina anställda,
hade utvecklats till ett företag helt anpassat till marknadskrafterna. Samtidigt ville
godtemplarorden behålla sin ställning som ett alternativ till det samhälle som
accepterade alkoholens existens. Detta var ett dilemma, som visade sig inte minst inom
förlaget och kanske mest för liberalen Oskar Eklund själv. För Eklunds personliga del
blev konsekvensen att han drog sig tillbaka och lämnade över förlaget till den ovan
beskrivne Oskar Franzén, som från 1925 kunde börja genomföra de moderniseringar
och rationaliseringar han ansåg vara nödvändiga för förlagets anpassning till
mellankrigstidens litteraturmarknad.144

5.6 S. G. U - Förlaget 1906 - 1925

I.O.G.T:s ungdomsorganisation Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (SGU) hade,
som så många andra ungdomsorganisationer, ett mera radikalt synsätt än
moderorganisationen. De uttalanden som ungdomsstudieledaren Oscar Olsson gjorde,
ger ett intryck av att man ansåg att I.O.G.T i allmänhet och Oskar Eklund i synnerhet
var inskränkt och bakåtsträvande. Detta är intressant då Oscar Olsson i flera år varit
aktiv i den permanenta litteraturkommitté, som var tongivande i Oskar Eklunds förlag.
Det framgår inte heller av källorna att det skulle ha förekommit samarbetssvårigheter
mellan Olsson och Eklund i litteraturkommittén.

                                                
142 Femtio års Godtemplararbete… , 1929, s. 185.
143 Hansson, Sigfrid, red. (1936). Svenska folkrörelser, 1 . s. 410 och Rydbeck, 1995, s. 79.
144 Rydbeck, 1995, s. 79-80.
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5.6.1 Bildande och uppgång

SGU bildades 1906 och på den första kongressen beslutades att SGU skulle bilda ett
eget förlag som fick namnet S. G. U - Förlag. Redan från starten gav man ut en tidskrift
med titeln Unga Tankar. Tidskriften skulle dels verka för allmänbildning och dels
fungera som ett forum för fri debatt då ungdomarna inte ansåg sig kunna föra en sådan
inom moderorganisationen. Förlagets uppgift var att förutom tidskriften Unga Tankar
också ge ut småskrifter om aktuella sociala och humanitära frågor. Oscar Olsson hade
fått en artikel refuserad av Eklund och Olsson hävdade därför att yttrandefriheten i
ordensorganet Reformatorn var inskränkt och att censuren saknade motstycke. Olssons
artikel blev istället publicerad i Unga Tankar. Utöver åsikterna om de äldres
inskränkthet ansåg många SGU:are att det var fel av Eklund att annonsera jultidningen
Vid Julbrasan som I.O.G.T:s jultidning i Reformatorn. Julbrasan var i själva verket
Oskar Eklunds privata egendom och hade egentligen inte hade med Svenska
Nykterhetsförlagets övriga förlagsverksamheten att göra.145

Tidskriften var och skulle förbli förlagets viktigaste verksamhetsgren och SGU:s
viktigaste diskussionsorgan. Den skulle under hela förlagsperioden redovisas fristående
från den övriga förlagsverksamheten. Förlaget blev också ett viktigt medel i SGU:s
arbete med att reformera orden, motarbeta "osunt nöjesliv", främja bildningsarbete,
stödja fredsarbetet och arbeta mot tuberkulosen. 146

Den första skriften som gavs ut var en 52-sidig redogörelse för förarbetet till
SGU:s bildande, inklusive referat från den första kongressen och en presentation av
Oscar Olsson och hans folkupplysningsarbete. Omsättningen för förlaget uppgick det
första året till 170 kr.147 Det påföljande året, 1907, tillsattes en kommitté med uppgift att
sköta förlagets produktion av småskrifter, samt utgivning och distribution av tidskriften.
Året därpå uppfylldes också önskemålet att ge ut en sångbok för ungdomslogernas
mötesverksamhet. Sångboken Sjung blev en storsäljare som på tio år gavs ut i fyra
upplagor. Ungdomsförbundet expanderade snabbt och det från början blygsamma
förlaget fick allt större krav på sig i takt med att medlemsantalet och ungdomslogernas
behov av material ökade. Ett stort problem var dock ekonomin, då ungdomsorganet
Unga Tankar gick med förlust. För att komma tillrätta med kapitalbristen gjorde
förlaget på samma sätt som Svenska Nykterhetsförlaget gjort och bildade ett aktiebolag.
1909 startade S. G. U Förlags - Aktiebolag sin förlagsverksamhet i Stockholm. Den
största aktieägaren var ungdomsförbundet och dess lokala ungdomsloger men det fanns
också enskilda aktieägare i förbundsledningen. Syftet med bolaget var att under kontroll
av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund ge ut och förlägga böcker, tidskrifter och
övrigt föreningsmaterial. I styrelsen för förlaget satt boktryckerifaktorn och redaktören
Abel Francke, förbundets sekreterare A. Th. Nilsson och en försäkringstjänsteman
Petrus Pettersson som också innehade posten som verkställande direktör.148
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Förlagsverksamheten växte och efter fem år från starten hade omsättningen ökat till
3.000 kronor för förlagsartiklar. Då tillkom inkomsterna från den självständigt
redovisade och numera vinstgivande tidskriften Unga Tankar. Tidskriftens vinst
uppgick till ca 8.300 kronor. Man gjorde inte skillnad på böcker och andra skrifter, utan
kallade allt förlagsartiklar efter gammalt maner, precis som Svenska Nykterhetsförlaget
gjorde. I samlingsnamnet förlagsartiklar ingick således både pappersmaterial och även
idrottsartiklar, då man lade stor vikt vid sport av skilda slag i ungdomsförbundet.149

Exempel på sådan idrottsutrustning kunde vara både cyklar och utrustning för skytte.150

Trots ett stort sortiment kvarstod dock de ekonomiska problemen och efter storstrejken
1909 och det sjunkande medlemsantalet efter 1911 förvärrades de ytterligare. I ett
försök att rädda tidskriften Unga Tankar flyttades både tryckning och distribution år
1912 från Svenska Nykterhetsförlaget, som ansvarat för tryckningen sedan 1908, till
Götatryckeriet, ägt av en medlem i SGU, Oscar M. Blomqvist, i Lidköping.151

5.6.2 Nedgång och ekonomiska problem

1912 hade SGU på grund av de ekonomiska problemen en skuld till Svenska
Nykterhetsförlaget på 4.000 kronor. För att få en säkerhet tvingade Nykterhetsförlaget
S. G. U.- Förlaget att ingå ett avtal i vilket det framkom att de skulle lämna sitt
varulager i kommission till Nykterhetsförlaget. Behållningen efter kostnader för porto
och frakt skulle tillfalla Nykterhetsförlaget tills skulden var betald. Oskar Eklund hade
på så sätt i realiteten tagit över verksamheten även om SGU hade kvar sitt namn på
artiklarna.152 Som vi sett ovan uppgick omsättningen till 3.000 kronor 1911, vilket i
praktiken betydde att den skuld på 4.000 kronor som förelåg utgjorde förlagets hela
verksamhet, tidskriften undantagen. Missnöjet över Nykterhetsförlagets agerande var
stort inom SGU då man ansåg sig berövad att genom det tryckta ordet föra ut sitt
budskap, vilket varit den viktigaste orsaken till varför man bildat eget förlag. Man var
inte heller nöjd med det sätt på vilket Nykterhetsförlaget skött försäljningen av S. G. U.
- Förlagets lager, eftersom omsättningen sjunkit med 50% så skulden inte blivit reglerad
i den takt man förväntat sig. Ungdomsförbundets ordförande Henning Lind bedrev
därför en brevväxling med Oskar Eklund för att få till stånd en förändring. Detta
resulterade i att man fick lösa ut förlaget mot att man betalade 60% av skulden kontant
och att Svenska Nykterhetsförlaget fick annonsera gratis i Unga Tankar. På så sätt
kunde Eklund försäkra sig om att ungdomstidskriften inte skulle kunna växa så mycket
att den utvecklades till en konkurrent till andra tidskrifter inom godtemplarordens
litterära institution. 153

5.6.3 Nystart

I samband med att skulden reglerades och man startade om flyttades förlaget till Falun
där ovan nämnde Henning Lind, tog över som förlagschef. Han ersattes efter ett par år

                                                
149 Idrott, folkdans och folklekar utgjorde en viktig del i ungdomslogernas verksamhet.
150 Unga Tankar, 1909:6 enligt Rydbeck, 1995, s. 95.
151 Protokoll från A. B. Svenska Nykterhetsförlagets sammanträde 11/2 1912, enligt Rydbeck, 1995, s. 96.
152 Rydbeck, 1995, s. 96.
153 Unga Tankar, 1915:6, enligt Rydbeck., s. 97.
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av Oscar M. Blomqvist, som tidigare gett ut Unga Tankar i Lidköping. I Lidköping
skulle tidningsutgivningen sedan bli kvar.154

Under hela den tid förlaget existerat hade man kämpat med ekonomin, ett faktum som
Lind ansåg ligga i sakens natur när det gällde verksamhet som var grundad på idealitet.
Blomqvist lyckades emellertid med hjälp av sina branschkunskaper att vända trenden
och till och med få Unga Tankar att slutligen visa permanenta vinstsiffror. Förlaget var
fortfarande litet jämfört med många andra förlag, men det lyckades överleva i sin nya
form och visade vinstsiffror på mellan 1.900 kronor och 11.800 kronor.
Försäljningssiffrorna var som högst under första världskriget då SGU engagerade sig i
fredsarbetet, vilket gjorde att förlaget kunde öka sin försäljning av både
agitationsskrifter och kommissionslitteratur från andra förlag. En exceptionell
försäljningstopp uppvisade förlaget 1922, då SGU bedrev en omfattande agitation inför
folkomröstningen om alkoholförbudet. Försäljningen detta år visade ett resultat på
36.800 kronor.155

"Livslusten tvingar varje art av liv att kämpa för sin existens. Detta gäller även olika
former av sammanslutning. I denna kamp äro två eggande faktorer: tradition och
nyskaparlusten"156. Detta citat gäller i högsta grad S. G. U - Förlaget, som aldrig blev
särskilt stort och som under hela sin verksamhet fick kämpa för sin existens.

Efter 1925 tog Oskar Franzén och förde över det som var kvar av verksamheten till
Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri Aktiebolag och kontroverserna som förekommit
under åren mellan Oskar Eklund och S. G. U - förlaget var därmed överspelade.
Ungdomsförbundet SGU inriktade sig under den senare delen av 1920-talet och framåt
på andra verksamheter än förlagsverksamhet. Kulturaktiviteter, som folkdans, musik
och teater tog upp en allt större del av verksamheten och den litteratur som krävdes för
den kulturella inriktningen förlades av Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri
Aktiebolag. 157

5.7 Medlemskap i Svenska Bokförläggareföreningen

Svenska Nykterhetsförlaget, men inte S.G.U - Förlaget, var medlem i Svenska
Bokförläggareföreningen som bildades 1837 för att ge bokförläggare och förlag ett
forum för gemensamma intressen. I Bokens samhälle, Volym 1, en jubileumsskrift över
150 års jubileet, beskriver Johan Svedjedal om villkoren för vad han kallar "[b]okens
samhälle … produktionen, distributionen och konsumtionen av böcker". 158

                                                
154 SGU … 1906-1931, 1931, s. 51.
155 Ibid., s. 52.
156 Ibid., s. 53.
157 Ibid., s. 31ff och Rydbeck, 1995, s. 98.
158 Svedjedal, Johan (1993). Bokens samhälle: Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad
1887-1943, Volym 1-2 , s. 14.
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Han beskriver föreningen som en maktfaktor där uppgifterna som arbetsgivare,
förhandlingspart, remissorgan och lobbygrupp gjorde att föreningen spelade en
avgörande roll på bokmarknaden. 159 Detta påverkade naturligtvis även de förlag som
inte var medlemmar. Så även om Godtemplarorden ville utgöra ett alternativt litterärt
system bör bokförläggareföreningen ha påverkat förutsättningarna för deras arbete.
Förlag inom folkrörelserna tas inte upp i egentlig mening i denna bok. Däremot
beskriver författaren spridningsvägar, förutom bokhandeln, där agitatorer tas upp som
exempel och angående litteraturinriktning nämns folkbildande litteratur som en egen
kategori. 160 I den kategorin är det troligt att det fanns representanter från folkrörelserna,
med tanke på det arbetssätt och den förlagsverksamhet de hade.

Svenska Nykterhetsförlaget blev medlem i Sveriges Bokförläggareförening år 1900.
Syftet med medlemskapet var att de, i sin egenskap av motoffentlighet ville sprida sin
litteratur även inom den borgerliga litterära institutionen och att befästa sin ställning på
bokmarknaden. 161 I jubileumsskriften nämns inte nykterhetsrörelsens förlag vid namn,
endast Oskar Eklund som förläggare och då bara i förbigående. De folkrörelseanknutna
förlag som omtalas specifikt är arbetarförlag och arbetarbibliotek. Detta föranleder en
fundering över om folkrörelsernas medlemskap hade någon betydelse alls för
Bokförläggareföreningen. Däremot drar jag slutsatsen att medlemskapet bör ha varit
värdefullt för folkrörelseförlagen, då det gav dem möjlighet att vidga sin marknad och
etablera kontakter med de stora förlagen. Ideologiskt kan jag tänka mig att det krävdes
ett visst mått av diplomati om de skulle kunna dra nytta av fördelarna med ett
medlemskap och samtidigt hålla fast vid sina ideologiska värderingar. Oskar Eklund
torde därför ha besuttit de diplomatiska egenskaper som krävdes för att lösa sådana
eventuella ideologiska dilemman. Ett annat alternativ är att han kan ha haft dubbla
lojaliteter, men det kommer vi förmodligen aldrig med bestämdhet att få veta.

1905 bildades specialföreningar som "Sällskapet de religiösa bokförlagen" inom
föreningen162, men det nämns ingenting om övriga ideologiska inriktningar inom
folkrörelserna. Det tolkar jag, mot bakgrund av ovan förda resonemang, som att
Godtemplarordens förlag vid den tiden var så etablerade i det borgerliga systemet att det
inte var intressant för dem att bilda någon specialförening.

5.8 Distributionskanaler

De båda förlagen använde sig av olika distributionskanaler. Svenska Nykterhetsförlaget
använde sig både av kommissionärsbokhandeln och av ett eget alternativt
distributionsnät, medan S. G. U - Förlaget nästan uteslutande använde sig av
ungdomslogerna och dess medlemmar som distributörer.

                                                
159 Svedjedal, 1993, s. 15.
160 Ibid., s. 14, 55.
161 Rydbeck, 1995, s. 138.
162 Svedjedal, 1993, s. 17.
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Kommissionärssystemet var ett sätt för Svenska bokförläggareföreningen att förbättra
kontakterna mellan bokförlag och bokhandel. Systemet var uppbyggt så att bokhandel
kunde beställa hem, alternativt att förlagen kunde erbjuda litteratur som de ville föra ut
på marknaden. Bokhandeln betalade sedan litteraturen efter försäljningen. På så sätt
minskade både bokhandelns behov av lagerutrymme och deras ekonomiska risktagande,
samtidigt som förlagen kunde skapa en marknad för sin litteratur. Förlagen tog dock en
större ekonomisk risk än bokhandeln genom detta system.163

5.8.1 Kommissionärsbokhandeln som distributionskanal

Efter att Svenska Nykterhetsförlaget hade blivit medlemmar i Svenska
Bokförläggareföreningen år 1900, kunde man börja använda sig av bokhandeln
(boklådor) som distributionsnät. Det förefaller dock enligt Rydbeck endast ha varit en
liten del av förlagets utgivning som distribuerades den vägen.
Kommissionärsbokhandlarna var inte heller särskilt vänligt inställda till förlaget,
eftersom dess bokförmedlingsverksamhet inte gynnade bokhandelns försäljning.
Förlaget ansökte vid ett tillfälle om att själva få bokhandelsrättigheter för att kunna
ombesörja all försäljning av böcker till samma priser som bokhandeln. Ansökan
bordlades dock av Svenska Bokförläggareföreningen eftersom man inte ville stöta sig
med landets boklådeinnehavare.164

1923 förändrades statsbidragssystemet så att bokhandlarna, genom bestämmelser om
decentraliserad distribution, fick rättigheter att sälja statsbidragsunderstödd litteratur till
studiecirkelbiblioteken. 165 Även om distributionen via bokhandeln var liten var den
ansträngda relationen ett bekymmer för dåvarande förlagschefen Oskar Franzén.
Namnbytet som beskrivits i avsnitt 5.3.3 kan, förutom av där nämnda orsaker, även haft
till syfte att ge en bättre klang och hjälpa till att förbättra relationerna både till andra
förläggare och till bokhandeln. Enligt Rydbeck klargjorde han detta i en skrivelse till
ordförande i A. B. Svenska Nykterhetsförlaget .166

5.8.2 Svenska Nykterhetsförlagets egen distributionskanal

Den andra distributionskanalen skapades av Svenska Nykterhetsförlaget själv. Denna
kanal användes för majoriteten av förlagets böcker och hade utformats vid etableringen
av förlaget. Man använde sig av ett system med ombud, kommissionärer eller agenter167

som erhöll utgiven litteratur mot kredit och returrätt på 25% av försäljningsvärdet.168

Övrig litteratur och föreningsmaterial fick kommissionärerna köpa mot

                                                
163 Bokhandel i Sverige. Finns i Nationalencyklopedin, 1990, tredje bandet, s. 132. Se även, Pettersson,
Jan-Erik. Bok- och förlagsväsen. Sverige. http://www.nw.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320855 [2003-
03-24].
164 Rinman, Sven (1951). Svenska bokförläggareföreningen 1843-1887. s. 406-407 och Rydbeck, 1995, s.
89.
165 Svedjedal, 1993, s. 567.
166 Rydbeck, 1995, s. 90.
167 Dessa benämningar användes synonymt.
168 Kussak, Åke (1982). Författaren som predikant: Ett frikyrkosamfunds literära verksamhet1910-1939.
s. 31-32.
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förskottsbetalning. Redovisning av försäljningen skedde fyra gånger per år. Agenterna
som kunde tillhöra vilken gren av nykterhetsrörelsen som helst, blev godkända på
rekommendation från någon godtemplarloge eller annan nykterhetsorganisation. Om
agenterna inte redovisade i tid kunde den som rekommenderat dem bli
betalningsskyldig. För att undvika oseriösa agenter krävdes från 1906 att förlagets
ombud skulle ställa en personlig säkerhet eller värdehandling som borgen för att få
förlagets böcker i kommission. 169

5.8.3 Filialer

Ett tredje distributionsnät började år 1904 byggas upp i form av filialer i landsorten.
Filialerna skulle värva lokala försäljningsombud, som antingen skulle arbeta direkt på
förlagets uppdrag eller på filialens. När filialerna var som flest fanns det 35 stycken.
Målet var att det skulle finnas en filial i varje distrikt, av ungefär ett läns storlek, med
distriktslogen som ansvarig. Föreståndaren för varje filial var ekonomiskt
redovisningsskyldig till distriktslogen. Systemet fungerade inte så väl som förlaget hade
hoppats, då det mest var föreningsmaterial och inte litteratur filialerna sålde, dessutom
var många filialföreståndare dåliga på att redovisa sin försäljning. Detta ledde till att
Svenska Nykterhetsförlaget avskaffade systemet redan efter tio år. Det skulle dock dröja
flera år och hot om att distriktslogerna skulle få lägre ekonomiska anslag ifrån storlogen
innan förlaget fått in alla sina fordringar.170

Efter 1914 skedde distributionen enbart genom ombud, inklusive storlogerepresentanter,
som fick lov att sälja agitationslitteratur vid resor till de lokala föreningarna. Litteratur
erhölls nu endast efter förskottsbetalning inklusive frakt och ingen returrätt, men
däremot bytesrätt om böckerna inte sålts inom sex månader. Försäljningen av
tidskrifterna hade hela tiden distribuerats mot förskottsbetalning och inte ingått i
systemet med varken kommissionärsbokhandlare eller filialer.171

5.8.4 S. G. U. - Förlagets distribution

Liksom Svenska Nykterhetsförlaget hade S. G. U - Förlaget en form av
kommissionärssystem, men det var utformat så att varje ungdomsloge utsåg en medlem
som var personligen ansvarig för förlagets försäljning. Denna medlem skulle både värva
prenumeranter och annonsörer och dessutom sälja lösnummer av i första hand
tidskriften Unga Tankar mot en provision på 25%. Osålda tidningar skulle returneras.
För övrigt var kommissionären också ansvarig för försäljningen av förlagets böcker och
föreningsmaterial. Vad det gäller problem med ekonomisk redovisning visar S. G. U -
Förlaget även här stora likheter med Svenska Nykterhetsförlaget, i så måtto att det var
svårt att få de lokala kommissionärerna att redovisa inkomsterna. Förlaget försökte
komma tillrätta med problemet genom att publicera namnen och hota med indrivning.
Då det inte hjälpte blev resultatet att ungdomslogerna fick stå som ekonomiskt

                                                
169 Sveriges Storloges … förhandlingar vid tjugufjärde årsmötet, (1903), s. 132.
170 Sveriges Storloges … Förhandlingar vid trettiofjärde årsmötet (1913), s. 17-18, s. 299-300 och
Sveriges Storloges … Förhandlingar vid  trettiosjätte årsmötet (1915), s. 20.
171 Rydbeck, 1995, s. 92.
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ansvariga för att undvika slarv av kommissionärerna.172 Det förefaller enligt Rydbeck,
som om förlagets distribution sköttes utan särskilt stor branschkunskap, vilket visade sig
i att utgivningstider inte hölls, kommissionärer kunde krävas på pengar som redan
redovisats och bokföringen inte var tillfredsställande. Förhållandena förbättrades dock
när Oscar M. Blomqvist, vid förlagets nystart tog över ansvaret för distributionen.
Under hans inflytande ökade också spridningen av ungdomsorganet Unga Krafter.
Bland annat började Pressbyrån sälja tidskriften och priset kunde därmed sänkas. Vidare
infördes försäljning av förlagsartiklar i föreningslokalerna.173 Under den period som
förlagets verksamhet sköttes av Svenska Nykterhetsförlaget sköttes distributionen enligt
deras principer. När Henning Lind tog över S. G. U. - Förlaget införde han ett nytt
kommissionärssystem, där kommissionärerna hade skyldighet att redovisa varulager och
försäljning varje månad. Under förlagets sista år då Blomqvist hade övertagit ansvaret
fortsatte det kontrollerade systemet med denna typ av kommissionärer.174

5.9 Sammanfattande analys

I detta avsnitt kommer jag att analysera resultaten i kapitel 5 med det litterära systemet
som modell.

En central fråga i analysen är godtemplarordens litterära system som ett alternativt
system, ett alternativt litterärt kretslopp där också litterära villkor,
produktionsförhållanden och litteraturens innehåll ingår. Litteratursynen skilde sig från
den offentliga borgerlighetens då funktionen och den praktiska nyttan var viktigare än
det estetiska uttrycket. Ett alternativt litterärt system blev då en förutsättning för att
kunna tillgodose egna kriterier utifrån syftet att tillhandahålla litteratur för förenings-
och folkbildningsarbetet. Organisationen av ordens förlag och den symbios mellan
förlag och storloge som förelåg visar också tydliga tecken på  alternativtänkande. Ett
sådant tecken är att Enander använder titeln "finansminister" om Oskar Eklunds
befattning i litteraturkommittén. Även Rydbeck använder sig i sin avhandling av uttryck
som visar att hon i sin tolkning understryker förlagets och storlogens roll som en
alternativ stat med egen administration. (se avsnitt 5.5.2)

Det privata produktionsledet etablerades i stor utsträckning med författare som hade
anknytning till godtemplarorden, men också med skönlitterära författare erkända av den
borgerliga offentligheten. Litteraturen spände över områden som prioriterades inom
orden såsom agitationsskrifter, skönlitteratur, tidningar, tidskrifter med medicinsk,
social och litterär inriktning, barntidningar, årsböcker, kalendrar, folkbildningslitteratur
med mera. Den nykterhetsanknutna litteraturen behandlades inte av litteraturkritiker och
litteraturhistoriker, vilket gjort den tämligen okänd inom den borgerliga offentligheten
och den överensstämmer i många fall inte med borgerliga värderingar om vad som är
god litteratur. I princip all utgiven nykterhetslitteratur fram till 1905 finns upptagen i två

                                                
172 SGU minnesskrift…, 1916, s. 38.
173 Unga Tankar, 1909:3, enligt Rydbeck, 1995, s. 101.
174 Unga Tankar, 1922:8, enligt Rydbeck, 1995, s. 103.
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bibliografier. De innehåller både fack- och skönlitteratur, pamfletter, periodica,
föreningstryck och offentliga dokument som riksdagsmotioner.

Behovet av offentlig produktion i form av förlag hade flera orsaker, praktiska orsaker,
som att tillgodose behovet av möteshandböcker och annat material för föreningsarbetet,
strategiska orsaker, eftersom man ville utgöra en alternativ litterär institution. Vidare
ekonomiska orsaker på ideologiska grunder då man dels ville tillgodose organisationens
behov av litteratur till rimliga priser och dels generera en vinst, som kunde användas
både till förlagens utveckling och även komma godtemplarorden tillgodo.
Folkbildningen prioriterades och man ansåg att ett eget förlag var en förutsättning för att
folkbildningsmålet skulle kunna uppfyllas. Ungdomsorganisationen S.G.U ville
dessutom få en kanal för öppen debatt emot orättvisor och censur.

Ansatser till att etablera ett distributionsled med förlagsutgivning av nykterhetslitteratur
och nykterhetstidningar gjordes under de sista decennierna av 1800-talet i liten skala.
Svenska Nykterhetsförlaget, kunde från 1896 tillgodose behovet av en strukturerad
förlagsverksamhet för utgivning av nykterhetslitteratur, tidningar och annan litteratur
för godtemplarordens verksamhet i första hand, men också för spridning till
allmänheten. Oskar Eklund grundare av förlaget blev centralgestalten inom
godtemplarordens litterära institution. Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund
bildades 1906 och startade S. G. U - Förlaget och tidskriften Unga Tankar. Syftet var att
föra en mera radikal diskussion än moderorganisationen angående alkohol och
nykterhet. Förlagets uppgift var att ge ut tidskriften Unga Tankar, småskrifter om
aktuella sociala och humanitära frågor, sångböcker och föreningsmaterial. Förlaget
övertogs 1925 av Oskar Eklunds Bokförlag och Tryckeri Aktiebolag och de  fortsatte
sedan utgivningen i liten skala. De båda förlagen använde sig av olika
distributionskanaler för att nå konsumenterna. Svenska Nykterhetsförlagets distribution
skedde via tre vägar. Man kunde genom medlemskapet i Svenska
Bokförläggareföreningen använda kommissionärsbokhandeln i liten skala. Den största
distributionskanalen skapad av förlaget bestod av ett system av ombud från hela
nykterhetsrörelsen som distribuerade litteraturen mot en säkerhet från den loge eller
organisation som rekommenderat dem. Den tredje kanalen var ett system men en filial i
varje distrikt i landsorten. Filialerna skulle värva försäljningsombud för distribution och
försäljning av litteratur. S. G. U - Förlaget hade i varje ungdomsloge en personligt
ansvarig medlem, för värvandet av både prenumeranter och annonsörer till tidningen
och försäljning av föreningsmaterial.

Konsumtionsledet bestod till största delen av godtemplarordens medlemmar, som
behövde litteratur och material till föreningssammankomster, studieverksamhet och
även privat läsning. Man kan räkna dem både som aktiva och passiva konsumenter då
de hade rollen som både lånare, köpare, prenumerant och läsare, lyssnare.

I Marx ideologikritiska syn på det litterära systemet ser han det som en egen social
institution. Godtemplarordens alternativa litterära system kan då ses som ett försök till
en självständig social institution i en samhällelig kontext. I det här fallet som
motoffentlighet och alternativsamhälle. Utifrån denna kontext görs en analys av



57

litteraturens produktionsgränser, cirkulationssfären av organisationens egna kritiker och
läsare som bestämmer räckvidd och innebörder.

Man kan tolka godtemplarordens litterära system som en långtgående ambition att
utgöra en självständig social institution. Självständigheten kan dock ifrågasättas då man
samtidigt som man ville vara ett alternativ inte kunde avskärma sig helt från den
borgerliga offentlighetens litterära system. Det förefaller snarare som om man har
försökt inrätta ett alternativt litterärt system där all litteratur som var användbar för att
uppfylla systemets syfte var inbegripen oavsett om det var nykterhetslitteratur eller
borgerlig skönlitteratur.
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6 Diskussioner inom godtemplarrörelsen angående
förlagsetableringen

I detta kapitel kommer jag att föra ett resonemang kring några av godtemplarordens
diskussioner om orsaker som ledde fram till förlagens etablering. Diskussionerna utgår
från den använda litteraturen, ur vilken jag återger några utvalda partier, som jag anser
ger en bild av hur diskussionerna fördes. Jag har valt att lägga upp argumenten i
kronologisk ordning dels för att visa hur diskussionen fördes över tid och dels för att
flera begrepp förekommer i samma citat. I sammanfattningen redovisas resultaten
utifrån begreppen i kapitlets rubrik.

6.1 Idéer, avsikter, värderingar, erfarenheter och bedömningar som
ligger till grund för förlagens etablering

Under en period på 1800-talet var godtemplarorden delad i en amerikansk och en
engelsk inriktning. Den amerikanska inriktningen maliniterna gjorde ett försök att ge ut
ett organ med titeln Svenska Good Templar. Det första tunna numret gavs ut den 28
oktober 1880, enligt Kämpes Olov Bergström och Godtemplarorden. Han ger följande
förklaring till avsikten med en föreningstidskrift:

Goodtemplarorden har nu så tillväxt, att den är i behov av eget organ. … För
tidningens framtida betryggande ansågs nödigt att anskaffa eget tryckeri och
säkra förlagsmän. Detta har nu lyckats. Vi hava … kallat denna tidning
Svenska Good Templar. Vi komma dock icke uteslutande att fylla dess
spalter med sådant som angår goodtemplarorden, utan skall redaktionen även
ägna nödig uppmärksamhet åt allt, som rör nykterhetsverksamheten i
allmänhet, såväl i detta land som i utlandet.175

Redan ett år efter den första godtemplarlogens bildande gjorde man alltså bedömningen
att det behövdes en egen tidskrift, i avsikt att tillgodose nykteristernas behov av läsning.
Man insåg också att det krävdes både ett eget tryckeri och ansvariga som var kunniga
nog att ta ansvar för uppgiften, vilket jag tolkar som att man av någon anledning inte
kunde eller ville använda redan existerande tryckerier eller förlag. Redan här kan alltså
ett drag av alternativt litterärt system skönjas. Även om det ännu inte var aktuellt med
etablering av förlag, använder man benämningen "förlagsmän" på dem som utsågs till
att vara ansvariga för verksamheten.

Idéer om folkbildningsidealet var en av grunderna i godtemplarordens ideologi och
Emil Nord, en av medarbetarna i boken Godtemplarorden: Vad den är och vad den vill
ansåg att tillgången till böcker var en förutsättning för att folkbildningen skulle kunna
utvecklas.

Redan under Godtemplarordens barndom i vårt land höjdes röster för att
goda böcker skulle inköpas för utlåning till logernas medlemmar.

                                                
175 Kämpe, 1929. s. 187-188.
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Logebibliotek grundades litet varstädes. … Biblioteksverksamheten inom
Orden blev av större betydelse först när den blev anknuten till den av lektor
Oscar Olsson år 1902 grundade studiecirkelverksamheten. Då fastslogs, att
biblioteken skulle vara den centralpunkt omkring vilken studiecirkelns
medlemmar skulle samlas och utföra sitt arbete. Ett bibliotek i varje
ordenslokal blev då lösen för de bildningsintresserade inom Orden176.

Att folkbildningstanken var en av de viktigaste idéerna är, enligt min mening, inte alls
förvånande. Vi har sett tidigare i uppsatsen att godtemplarorden och hela
nykterhetsrörelsen arbetade hårt för att ge medlemmarna en medveten bildning, och att
förutsättningen för att uppfylla det syftet var en god tillgång till böcker och bibliotek. På
så sätt kan man säga att tillgången till studielitteratur var en av de idéer som ledde fram
till att förlagen bildades.

Ett annat kapitel i samma bok bär titeln Godtemplarrörelsens ekonomiska företag i
Sverige. Det är skrivet av Oskar Franzén, som efterträdde Eklund som förläggare. Han
hade under sin verksamma tid gjort följande erfarenhet:

För en ny och fattig rörelse äro emellertid de svårigheter, som behovet av
litteratur medför, ingalunda lätta att bemästra. Icke heller i detta hänseende
utgör Godtemplarorden något undantag. Organisationen hade under de första
åren ingen möjlighet att taga det ekonomiska ansvaret för all den materiel av
litterär natur, som erfordrades. Redan utgivningen av ritualer vållade
svårigheter. Ännu värre blev det att reda upp de ekonomiska svårigheter,
som den första sångboken och det först ordensorganet medförde. ... Det blev
den tjugoårige ordenssekreteraren Oskar Eklund, som modig och full av tro
och hänförelse tog bördan på sig själv 177.

Franzén såg tillgången till litteratur som en förutsättning för organisationens existens.
Med utgångspunkt från den värderingen och tillika organisationens syn på sig själv som
en motoffentlighet, förstår jag önskan att arbeta för att kunna etablera ett eget förlag. I
det lästa materialet återkommer behovet av litteratur som argument för
förlagsetableringen gång efter annan. Eftersom man uttalat arbetade för att fungera som
ett alternativ, förefaller tanken på att anlita redan etablerade förlag som i det närmaste
omöjlig. Jag tror inte heller att godtemplarorden ansågs vara någon intressant kund för
andra förlag under ordens uppbyggnadsperiod. Inriktningen på litteratur och
organisationens ekonomi bör ha gjort de etablerade förlagen tveksamma till samarbete.

Tankar på egen förlagsverksamhet bedömdes redan under etableringen av den moderna
nykterhetsrörelsen som viktig. Oskar Franzén beskriver diskussionen i minnesskriften
Femtio års Godtemplararbete.

Vid storlogemötet 1884 hemställde J. A. Fjällbäck, att storlogen måtte
besluta att för framtiden driva en ordnad förlagsverksamhet. Förslaget
bifölls, men man glömde tydligen att ordentligt ordna för dess realiserande
… Vid 1885 års storlogemöte ansåg sig litteraturkommittén nämligen böra
påpeka, att verksamheten bidrivits planlöst. För att nu få ordning i det hela

                                                
176 Godtemplarorden…, 1937, s. 64-65.
177 Ibid., s. 77-78.
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föreslogs, att en permanent litteraturkommitté skulle få hand om förlaget.
Förslaget bifölls.178

Här ser man att diskussionen förekom flera år innan förlagen blev verklighet och att det
tog tid innan man var rustad att skrida till verket. Det förefaller vara ett genomgående
drag i organisationen, det faktum att det tog tid innan idéer blev verklighet. En orsak till
detta kan vara att man i en organisation som vilar på demokratiska grunder, måste vänta
tills tillräckligt många medlemmar stöder ett förslag för att det ska kunna antas genom
majoritetsbeslut.

Jag har tidigare i uppsatsen beskrivit den missionstanke, som liksom
folkbildningstanken var en av de grundläggande idéerna. Litteraturen var enligt källorna
det viktigaste missionsmedlet, vilket man kan se i Oskar Peterssons bok
Godtemplarordens i Sverige historia från 1903, där han skriver:

Som ett missionsmedel, och det ett mycket betydande sådant, måste äfven
nykterhetslitteraturen betraktas. Och de svenska goodtemplarna ha äfven
under årens lopp fått allt öppnare ögon för detta medels betydelse.      Förut
är omtaladt, hurusom, på förslag af fabrikören J. A. Fjällbäck, storlogen
1884 böslöt att äfven genom förlagsverksamhet drifva mission, huru ett fåtal
skrifter på detta sätt utgifvits samt huru slutligen tillsatts en s. k. permanent
litteraturkommitté, som fick i uppdrag bland annat att i samverkan med rådet
utgifva värderika nykterhetsskrifter.179

Franzén befäster detta i Femtio års godtemplararbete i Sverige där han skriver:
Medlemmarnas intressen måste förankras vid rörelsen på ett säkrare sätt. Det
fordras bl. a. fördjupande och vederhäftiga kunskaper om rörelsen, dess
grundprinciper, syften och förutsättningar. … För detta ändamål behöver
rörelsen sin egen litteratur. Vill den – som oundgängligt är – bereda
medlemmarna en möjlighet att själva taga del av de nya rön som göras eller
följa med det, som händer och sker av allmän betydelse i förbindelse med
rörelsens strävanden, behöver den även litteraturen.180

Jag har fått intrycket att källorna är tämligen samstämmiga vad det gäller
missionstanken särskilt under uppbyggnadsskedet av organisationen, under den period
av 1800-talet då man hade stora likheter med väckelserörelsen. Ovan nämns också
fabrikör Fjällbäcks förslag, som även beskrivits i Franzéns citat. Skillnaden är att
Petersson betonar ett framtida förlags missionerande uppdrag, med avsikten att sprida
god och uppbygglig litteratur till godtemplarna. Vad man behöver ha i åtanke vid ett
dylikt resonemang är att majoriteten av medlemmar kom från lågutbildade
samhällsklasser som inte hade så stor vana vid böcker och läsning. Därför vill jag påstå
att man kan förstå avsikten med, att genom studier bidra till en högre bildningsnivå och
medvetenhet bland medlemmarna. Även nedanstående citat bekräftar resonemanget, då
det berättar om de erfarenheter man gjort under de första sju åren, eftersom boken är
skriven 1903.

                                                
178 Femtio års godtemplararbete…, 1929, s. 172.
179 Peterson, 1903. s. 232.
180 Femtio års godtemplararbete…, 1929. s. 164.
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Den har således utvecklats i hög grad sedan 1896, denna förlagsverksamhet,
och tvifvelsutan är den mission, som därigenom drifvits och drifves, af långt
större betydelse, än man i allmänhet tror. Ty genom det skrifna ordet träffas
ofta personer, som icke kunna nås af det talade; det skrifna ordet verkar
länge, sedan det talade flytt ur minnet och uppmärksamheten; och framför
allt – det förra verkar, där det träffar, djupare och mera allsidigt än det
senare, som oftast verkar blott ytligt och ensidigt känsloväckande.181

De erfarenheter man fått under de år då de första initiativen till förlagsverksamhet gjorts
av några privatpersoner, låg senare till grund för de värderingar som föregick
förlagsbildningen. Både Petersson och Franzén berör detta i följande:

Bolaget är alltså helt och hållet Ordens eget förlag. Dess enda uppgift är att
Ordens intressen  genom att till skäliga priser tillhandahålla böcker,
tidskrifter och annan litteratur samt ändamålsenlig arbetsmateriel för Ordens
olika arbetsgrenar182.

Vid årsmötet 1896 inträdde förlagsverksamheten i ett nytt skede. I sin
rapport till mötet förklarade O.-S., att denna verksamhet måste bedrifvas och
skötas på annat sätt, om det därmed afsedda ändamålet skulle kunna vinnas
… .183

Av ovan förda resonemang drar jag slutsatsen att de huvudsakliga idéerna, avsikterna,
värderingarna, erfarenheterna och bedömningarna som ledde fram till förlagens
etablering till största delen var behovet av egen litteratur, som kunde användas dels för
propaganda och dels i undervisande och missionerande syfte. Detta syfte vilade på
ideologiska grunder och värderingar. Tidigare försök till nykterhetsförlag hade
resulterat i erfarenheter som bidrog till att man gjorde bedömningen att ett förlag
grundat på godtemplarordens intressen var nödvändigt om organisationen skulle kunna
expandera och fylla sin funktion som motoffentlighet.

Ytterligare en företeelse som medvetet användes i avsikt att driva fram idéer och som
bidrog till att förlagsetableringen kom till stånd var utgivningen av ordensorganet
Reformatorn.

Då Reformatorn efter föreningsmötet 1897 uppsattes, var det naturligtvis
meningen att den skulle vara goodtemplarordens i Sverige, närmast dess
storloges, organ och sålunda endast förfäkta de åsikter och grundsatser, som
den skulle främst vara till undervisning, lärdom och ledning för de svenska
goodtemplarna i gemen och därnäst till väckelse och upplysning för andra.
För den skull ställdes den äfven under rådets, närmast chefens, omedelbara
uppsikt.184

Denna tidskrift blev I.O.G.T:s ordensorgan efter den första tidningen Good Templar och
jag menar att syftet med, inte bara ordensorganet utan, hela förlagsverksamheten
framgår koncentrerat i citatet från Peterssons bok om godtemplarordens historia.

                                                
181 Petersson, 1903. s. 239.
182 Godtemplarorden…, 1937, s. 79.
183 Petersson, 1903. s. 234.
184 Ibid., s. 243.
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Diskussionen som förts under sexton år hade då resulterat i att ett förlag till slut kunnat
etableras.

6.2 Sammanfattande analys

De viktigaste idéerna som ingick i de diskussioner som föregick förlagsetableringen
uttryckte möjligheten att föra ut tankarna om folkbildningsidealet, att agitera för
mission, upplysning och frälsning från brännvinet.
Avsikterna med ett förlag var att på ideologiska grunder etablera ett ordensorgan och
tillhandahålla goda böcker för utlåning i logebiblioteken för att på så sätt bidra till högre
bildningsnivå och medvetenhet bland medlemmarna och sprida god litteratur utanför
organisationen.

Man hade värderingarna att organisationens position som motoffentlighet krävde eget
förlag och att förlagets viktigaste uppgift var att tillgodose godtemplarordens intressen.
De värderingarna hade vuxit fram utifrån erfarenheten att behovet av litteratur var en
förutsättning för organisationens existens, eftersom det var svårt att få litteratur förlagd
hos andra förlag, som inte hade samma ideal och värderingar som godtemplarorden.

Bidragande orsak till förlagsetableringen var också bedömningen att det tidigt fanns ett
behov av en tidskrift som skulle tillgodose medlemmarnas behov av läsning och att
spridningen av nykterhetspropaganda från eget förlag var viktig för ordens utveckling.
Förlagsbildningen kan också ses som en förutsättning för utvecklingen av ett alternativt
litterärt system.
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7 Konkluderande diskussion

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för uppsatsens konklusioner utifrån den
teoretiska ansatsen. Diskussionen utgår huvudsakligen från syftet, frågeställningarna,
tidigare forskning och sammanfattningarna i kapitel 3-6.

Marx materialistiska historieuppfattning innehåller flera aspekter som jag anser att man
kan använda för att förstå orsakerna till etableringen av folkrörelserna och i den här
kontexten godtemplarorden. I och med att samhällsstrukturen förändrades på 1800-talet
förändrades, som nämnts i kapitel 4, också människors levnadsvillkor. I diskussionen
om den förändringen kan idén om bas och överbyggnad appliceras på en
samhällsekonomisk nivå med produktionsförhållanden och produktivkrafter men också
på det litterära systemet.

Även om man talar om de stora samhällsförändringarna som en industriell revolution
vill jag se det mera som en revolutionerande process, som påverkade den enskilda
människans levnadsvillkor lika mycket som samhällets villkor, på så sätt att individen
fick nya möjligheter att påverka sin situation. Marx påstår att sociala relationer, vanor
och tänkesätt påverkar hur överbyggnaden utformas. Man kan hitta orsaker till
etableringen av alla folkrörelserna i det påståendet, då man i det nya industrisamhällets
struktur kunde etablera nya sociala relationer. De olika folkrörelserna är exempel på
sådana sociala relationer. I dessa relationer fanns ett öppet klimat i vilket man kunde
utveckla nya tänkesätt. Strukturen i industrisamhället samt de förändrade
levnadsvillkoren som till exempel den reglerade arbetstiden gav också möjligheter att
förändra personliga vanor.

Den sociala oron och missnöjet dit problemen med hög alkoholkonsumtion och
tillhörande misär kan räknas har, som behandlats i kapitel 4, varit utlösande faktorer för
godtemplarordens etablering och det kan också ses som ett försök till en social
revolution av det slag som Marx beskriver. Han drar slutsatsen att revolutionen är ett
resultat av kapitalism och klasskamp. Folkrörelserna hade det gemensamma draget att
de var en reaktion på ett missnöje och att missnöjet riktade sig både mot överheten och
mot de företeelser man ville förändra. I nykterhetsrörelsens fall var det både alkohol och
social orättvisa. Man kan se det som, om inte en regelrätt revolution, så i alla fall en
social missnöjesrevolt. I godtemplarordens fall gick också missnöjesyttringen så långt
att man ville ställa sig utanför etablissemanget och etablera en motoffentlighet, ett
alternativt samhälle fritt från alkohol och sociala orättvisor. En känsla av utanförskap
bland de breda samhällslagren, varifrån godtemplarordens flesta medlemmar
rekryterades, var en starkt bidragande orsak till strävan efter ett sådant alternativ. Carl
Larssons i By beskrivning av nykterhetsrörelsens mål visar, enligt min mening, på att
samhällsengagemang och mål av social art inte hade förekommit tidigare i nämnvärd
utsträckning. Godtemplarordens utformande av ett socialt system med sjukkassor och
begravningskassor bekräftar den medvetna strävan att etablera en motoffentlighet.
Kerstin Rydbecks avhandling förmedlar samma syn då hon beskrivit organisationen av
förlag och storloge som en statlig administration med storlogen som riksdag, förlaget
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som statligt verk, litteraturkommittén som arbetsutskott, aktieägarna som regering.
Ordenschefens ställning motsvarande statsminister och ordförande i litterära kommittén,
Oskar Eklund, som finansminister.

Det alternativa samhället genomförde man dock, enligt min mening, aldrig fullt ut utan
skapade det som ett komplement till det etablerade samhället. Man försökte utnyttja de
bästa komponenterna från båda systemen och därigenom komma så nära sitt ideal som
möjligt. Ytterligare ett argument att motoffentligheten fungerat som ett komplement är
att medlemmarna i godtemplarorden som boende i staten Sverige samtidigt ingick i det
etablerade samhället.

Förutom Marx teori ovan ingår även Habermas teori om den borgerliga offentligheten i
min konkluderande diskussion. Habermas bygger resonemanget om offentligheten både
på Marx materialistiska historieuppfattning och under senare tid på begreppet om det
kommunikativa förnuftet, vilket Habermas myntade på 1980-talet. Habermas förklarar
begreppet som en samhällsutveckling i samförstånd mellan människors
livssammanhang både som individ och grupp. Godtemplarordens roll som en sådan
grupp, i vilken den ideologiska utvecklingen kan fortgå i samförstånd och samtidigt
stimulera den individuella utvecklingen finner jag uppenbar. Den borgerliga
offentligheten och godtemplarordens motoffentlighet kan ses som två motpoler, men
samtidigt som två parallella system, då principerna har stora likheter men också
olikheter. Den borgerliga offentligheten, med den läsande publikens kritiska hållning
gentemot staten och fadersgestalten som överhuvud för den borgerliga institutionen var
tongivande för samhällslivet och det litterära systemet. Jag uppfattar godtemplarordens
reaktion på den borgerliga offentligheten som en vilja att etablera en motoffentlighet,
vilket skulle innebära att samtidigt som man reagerade på det etablerade systemet ville
man använda samma principer, men utforma dem efter sina egna idéer och ideal.

På samma sätt kunde man etablera det alternativa litterära system som jag ser som en
motreaktion på det borgerliga litterära systemet. Innehållet i folkrörelsens
studielitteratur, läsarten och det faktum att medlemmarna inom organisationen till
största delen tillhörde en annan samhällsklass än borgerligheten bör också ha vägt tungt
i bedömningen av vikten att etablera ett alternativt system. Ambitionen får ses som
imponerande då systemet byggdes upp med alternativa och inomorganisatoriska
resurser i vart och ett av de ingående leden från produktionsledet med egna författare
och förlag, via distributionen där förutom förlagen även logebibliotek och
folkbildningsverksamheten spelade en stor roll, till medlemmar och, i och med tankarna
om yttre mission, även ickemedlemmar.

Enligt Melbergs tolkning av Marx kan man se att det litterära systemet är en social,
självständig institution och att principen med bas och överbyggnad borde beskriva det
litterära systemet i ett kapitalistiskt samhälle, men att det inte skett och att man heller
inte påvisat litteraturens egenart, utveckling eller ideologiska karaktär. Att likna det
litterära systemet vid en självständig institution finner jag överensstämmer med
godtemplarordens ambition att skapa ett eget system, i synnerhet med den del av
verksamheten som tillgodosåg den inre missionen och de folkbildningsideal man
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värderade som ett par av de viktigaste idéerna och syftena. Däremot vill jag hävda att
man kan se en medveten vilja att lyfta fram litteraturens egenart eftersom man delvis
skapade egna genrer utifrån de egna behoven, att litteraturens utveckling ansågs mycket
viktig, i synnerhet utvecklingen av studielitteraturen, och att den ideologiska karaktären
i litteraturen i mycket stor utsträckning kan påvisas som en medveten strategi. På så sätt
skiljer sig godtemplarordens litterära system från den borgerliga offentlighetens.
Litteraturens särart belyses även av Rydbeck och hon framhåller att man kan tala om
densamma i så måtto att litteraturen kretsade kring nykterhetsfrågor och förhållningssätt
till alkoholen. Hon hävdar dock att litteraturens ideologiska karaktär under senare delen
av undersökningsperioden fick stå tillbaka och att utgivningsprofilen pekade på en
integrering med den borgerliga litterära institutionen.

I den beskrivning av det litterära systemet som Furuland ger, kan uppbyggnaden ses
som en rad fristående institutioner som bildar en länk från författaren till läsaren utan att
påverka det omgivande samhället. Denna beskrivning anser jag inte stämma in på
godtemplarordens alternativa litterära systemet. Visserligen bildade systemet en länk
mellan författare och läsare, men även om de ingående institutionerna delvis var
självständiga kan man genom den gemensamma ideologin se ett klart samband mellan
till exempel författare och förlag och folkbildningsverksamhet. En bidragande orsak kan
vara att det i flera fall var samma människor som var delaktiga i alla leden och därför
påverkade både de olika leden av systemet och hela organisationen. Framförallt
påverkade systemet det omgivande folkrörelseanknutna samhället i allra högsta grad, då
det utgjorde grunden för dess litterära och folkbildande sfär. Även om det alternativa
systemet under den senare delen av perioden närmade sig den borgerliga offentlighetens
ideal, förefaller ändå de egna idéerna vara grunden för det alternativa litterära systemet.
Avsikterna och värderingarna att det var nödvändigt med ett alternativ för att tillgodose
godtemplarordens behov av god nykterhetslitteratur, studiematerial och ordensorgan för
diskussion och debatt beskrivs, som tidigare visats, som mycket viktiga skäl. De
erfarenheter man hade gjort av utanförskap och missförhållanden i samhället bör också
ha bidragit till bedömningen att ett fullgott alternativ var det enda möjliga för att kunna
sprida sin ideologi och arbeta för målet att utgöra en motoffentlighet och ett alternativ.
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8 Sammanfattning

Uppsatsen inleddes med att ämnet och bakgrunden till ämnesvalet presenterades följt av
syftet, som varit att undersöka vilka faktorer som låg bakom etableringen av
Godtemplarorden i Sverige, vilka bedömningar som låg bakom beslutet att bilda egna
förlag, hur förlagsverksamheten organiserades och hur den fungerade i det litterära
systemet.

Frågeställningar jag utgått ifrån för att uppfylla syftet har varit:
1. Vilka huvudsakliga politiska, sociala, ekonomiska och ideologiska orsaker ligger

bakom etableringen av Godtemplarorden?
2. Vilka var förlagen och förläggarna?
3. Vilka idéer, avsikter, värderingar, erfarenheter och bedömningar inom

Godtemplarorden ledde fram till att förlagen etablerades?
En konkretisering av frågeställningarna är att undersöka hur den sociala
samhällsstrukturen såg ut, i vilket politiskt klimat nykterhetsrörelsen växte fram. Vidare
vilka ideologiska samhällsströmningar som låg bakom bildandet av folkrörelsen, hur
behovet av egna förlag uppkom och vilken struktur, organisation och ekonomiska
förutsättningar de hade.

Undersökningsområdet avgränsades till att enbart gälla Godtemplarordens
förlagsverksamhet från dess etablering på 1800-talet fram till förlagens ombildande
1925. Kapitlet avslutades med uppsatsens disposition.

I kapitel 2 gjordes en kort genomgång av informationssökningsprocessen. Därefter
följde en genomgång av de olika kategorier av källor samt den tidigare forskning som
jag använt i min undersökning och kapitlet avslutades med en källkritisk diskussion
angående användandet av historiska källor.

Använda teorier och metoder behandlades i kapitel 3. Den valda teoretiska ansatsen har
utgått från Marx materialistiska historieuppfattning på en övergripande nivå, från
Habermas teori om den borgerliga offentligheten på en mellannivå för att på en mera
konkret nivå förankras i det litterära systemet. I det påföljande avsnittet presenterades
den använda metoden idé- och ideologianalys med analysverktyget dimensioner.

Kapitel 4 behandlade utifrån, frågeställning 1, 1800-talets svenska samhälle, hur
övergången från agrart till industriellt samhälle påverkade samhälle och människosyn.
Vidare presenterades den rådande nykterhetspolitiken och jag gav förklaringar till
folkrörelsernas grundläggande karaktär som missnöjesyttring. Nykterhetsrörelsens äldre
period och Godtemplarordens etablering och organisation presenterades. I det
påföljande avsnittet behandlades nykterhetsrörelsen som motoffentlighet, med fokus på
den sociala funktionen, folkbildningsarbete och studiecirkelverksamhet, synen på
litteratur och det politiska engagemanget.
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Förlagsverksamheten behandlades i kapitel 5 utifrån frågeställning 2. Kapitlet inleddes
med nykterhetsrörelsen roll i det litterära systemet innan orsaker till bildandet av förlag,
förlagsverksamhet före 1896 och den huvudsakliga inriktningen undersöktes. Svenska
Nykterhetsförlagets verksamhet och organisation presenterades och diskuterades utifrån
olika aspekter, för att följas av S. G. U - Förlagets funktion och verksamhet.
Medlemskapet i Svenska Bokförläggareföreningen nämndes och kapitlet har avslutades
med en genomgång av förlagens respektive distributionskanaler.

Den avslutande frågeställningen om vilka idéer, avsikter, värderingar, erfarenheter och
bedömningar som ligger till grund för förlagens etablering diskuterades i kapitel 6.

För att underlätta för läsaren avslutades respektive kapitel från kapitel 3 till 6 med en
sammanfattande analys där resultaten av undersökningen förankrades i den teoretiska
ansatsen.

Uppsatsen avrundades med en konkluderande diskussion grundad på undersökningens
sammanfattande analyser utifrån frågeställningarna. Resonemanget kopplades sedan till
den teoretiska ansatsen.

Sist gjordes en avslutande sammanfattning följd av en käll- och litteraturförteckning.
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