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INLEDNING
Syfte
Denna uppsats ingår i den etnologiska delen av det tvärvetenskapliga projekt, Stad och
omland, Urbaniseringen, Individen och Folkrörelserna 1890 – 1975, som leds från
Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet.
Mats Hellspong vid Institutet för folklivsforskning vid Stockholms Universitet leder den
etnologiska delen av projektet, som behandlar folkrörelsernas kulturella miljö.
Tillvägagångssätt
Eftersom jag är ”född inom nykterhetsrörelsen”, valde jag ett ämne inom folkrörelseprojektet för min B1-uppsats. Min ursprungliga tanke var att skriva om föremål inom
nykterhetsrörelsen och jag tog en del kontakter för att få fram material. Flera personer
frågade mig då om jag också skulle skriva om det ”oskrivna arbetet”.
Benämningen väckte svaga minnen till liv hos mig, men jag kom inte ihåg vad som
menades med det. Det visade sig emellertid, när jag pratade med kanslichef Bertil Lindberg på IOGT-NTO-rörelsens rikskansli i Stockholm, att man på centralt håll inom
rörelsen var angelägen om att få IOGT:s ”oskrivna arbete” dokumenterat, medan det
fortfarande fanns medlemmar som kunde berätta om det. ”Det ’oskrivna arbetet’ var”,
fick jag veta, ”de ’ordenshemligheter’ man förr hade inom IOGT.”
Jag beslöt mig då för att skriva B1-uppsatsen om det ”oskrivna arbetet” och behandla
föremålen vid ett senare tillfälle.
Frågelistor
För att samtidigt få material till uppsatsen om det oskrivna arbetet och föremål inom
nykterhetsrörelsen beslöt jag – i samråd med Mats Hellspong – att skicka ut frågelistor
till äldre medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen. Organisationssekreterare Lars-Elof Svensson på rörelsens rikskansli i Stockholm hjälpte mig med namnuppgifter. Tack vare
dessa kunde jag skicka ut frågelistor både om det oskrivna arbetet och om föremål till
79 medlemmar, företrädesvis i 70-årsåldern och bosatta runt om i Sverige.
Mina frågelistor möttes av ett positivt gensvar, mycket tack vare det rekommendationsbrev som förbundsordföranden i IOGT-NTO, Rolf Persson, haft vänligheten skriva åt
mig. (Se bilaga 2.) Jag fick tillbaka 53 ifyllda listor och 3 obesvarade (på grund av
sjukdom och dödsfall). Bland de 53 svaren har jag plockat ut ett 25-tal (bilaga 3), där
svaren om det oskrivna arbetet har varit fylliga och bra. Det är framför allt de som ligger till grund för den här uppsatsen.
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Litteratur
Förutom de ifyllda frågelistorna har jag från mina uppgiftslämnare fått tidningsurklipp
och hänvisningar till artiklar i tidskrifter och böcker. Jag har också fått låna gamla
ritualer och sångböcker.
För historiken över IOGT har jag använt uppsatsen ”Ur Godtemplarordens historia” av
redaktör N S Norling (ingående i boken ”Godtemplarorden – vad den är och vad den
vill”), ”De visade vägen, IOGT-NTO – 100 år, en krönika” av Arne Svensson samt
kapitlet ”Blick tillbaka” av Gun Jacobson ur boken ”Perspektiv på IOGT”.
Avsnitten om intagningen i logen Ledfyren är hämtade ur Sven Edvin Saljes roman ”Du
tysta källa”.
Övrigt
Dessutom gjorde vi en ”upptäckt” (i januari 1980), när vi inom familjen gick igenom en
del gamla handlingar. Vi hittade en uppteckning (Bilaga 5) från 1888 där just IOGT:s
”ordenshemligheter” satts på pränt. Några av uppgiftslämnarna har berättat att de hört
talas om liknande ”ceremonier”. Med ledning av de beskrivningarna vågar jag tro att
den här uppteckningen är en korrekt återgivning av delar av det oskrivna arbetet.
Kanslichef Bertil Lindberg betraktar uppteckningen som ”sensationell”, eftersom man
tidigare inte sett det oskrivna arbetet dokumenterat på det sättet.
Avgränsning
Tidsmässigt
Jag har velat beskriva det oskrivna arbetet så ingående som möjligt. Det betyder att jag
tidsmässigt rör mig från 1879, då IOGT infördes i Sverige, och fram till våra dagar,
närmare bestämt till 1970, då IOGT och NTO gick samman och ritualarbetet togs bort.
Jag har använt mig av IOGT:s ritualer för grundloge för arbetet med uppsatsen. Jag har
haft tillgång till flera av de ritualer som varit i bruk under de gångna 100 åren. I huvudsak har jag använt den första (från 1888) och den sista (från 1951) för min beskrivning
av det oskrivna arbetet.
Rumsligt
IOGT:s ritualer var, åtminstone under ordens första tid, internationella. Senare kunde
varje storloge själv utforma sina ritualer. De var dock mestadels ganska trogna kopior
av de äldre upplagorna.
Jag beskriver här förhållandena sådana som de var i Sverige. Uppgiftslämnarna har
erfarenheter från svenska loger och även litteraturen behandlar IOGT i Sverige.
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Jag har inte försökt få fram skillnader geografiskt inom Sverige, men jag skulle tro att
det oskrivna arbetet, speciellt när det gäller igenkänningstecken utanför logelokalen, kan
ha levt kvar längre på vissa håll än på andra.
Källkritik
Anledningen till uppgiftslämnarnas intresse för mitt arbete beror troligen på att jag själv
är medlem i IOGT-NTO. Det har gjort det lätt för mig att få kontakt och det är nog
också anledningen till att jag fått så många svar på frågelistorna.
Uppgiftslämnarnas svar har varit mycket samstämmiga och jag har därför vågat sammanställa uppgifterna i övertygelse om att de var helt korrekta. Jag mindes dessutom en
hel del själv, visade det sig.
Det har givetvis varit en stor tillgång att själv känna till det som uppgiftslämnarna
beskriver. Jag har – som jag tror – kunnat ”tolka” svaren på ett helt annat sätt än om det
varit en icke-medlem som behandlat ämnet.
Det här kan givetvis också vara en fara. Uppgifter kan ”gå förbi” mig genom att jag
uppfattar dem som alltför bekanta och självklara och därför inte tar upp dem till behandling.
Jag har försökt undvika sådana fallgropar.
Sammanfattning
I den här uppsatsen kommer jag att beskriva IOGT:s oskrivna arbete, som var de
”ordenshemligheter” som Godtemplarorden i Sverige hade tagit över från sina
amerikanska förebilder. Materialet har jag hämtat främst från svar på frågelistor men
också från litteratur om IOGT.
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HUVUDDRAGEN I IOGT:s HISTORIA
Den Internationella Godtemplarorden (IOGT) hade sin upprinnelse i äldre former av
nykterhetsverksamhet i USA. 1851 bildades The Order of Good Templars genom en
utbrytning från en organisation om hette The Knights of Jericho. Fram till 1868
arbetade IOGT enbart i USA, men detta år bildades i Birmingham den första godtemplarlogen utanför USA av engelsmannen Joseph Malins. Malins införde också orden i
Skottland, Wales och Irland. Ungefär samtidigt bildades loger i Australien, Indien och
Afrika. Efter ”internationaliseringen” fick orden namnet The International Order of
Good Templars.
På grund av en konflikt om negrers medlemskap i IOGT uppstod 1876 en sprängning av
orden i två olika grenar, den ”malinska” respektive den ”hickmanska” (så kallade efter
ledarna för respektive gren, Joseph Malins och J J Hickman). Den malinska grenen erkände negrer som medlemmar i alla loger, medan den hickmanska ville bilda särskilda
loger för negrer.
På ett möte i Saratoga, USA, återförenades 1887 de bägge grenarna och därefter finns
ett IOGT. 1
Den första logen i Skandinavien bildades i Norge 1877 och 1879 kom IOGT till
Sverige. Baptistpastorn Olof Bergström, som kommit i kontakt med IOGT i England
och USA, bildade den 5 november detta år logen nr 1 Klippan i Göteborg. Efter några
månader hade så många loger bildats att man kunde konstituera en storloge (det krävdes
10 loger för att detta skulle kunna ske). Meningen var att denna skulle bildas inom den
hickmanska grenen, men på grund av stridigheter inom de svenska logerna kunde inte
den amerikanska ordensledningen godkänna den första svenska storlogen. Då vände sig
Bergström till Joseph Malins, maliniternas högste chef, och den 13 augusti 1880 instiftade denne i Skövde den första svenska storlogen. Några av logerna förblev emellertid den hickmanska grenen trogna och bildade senare samma år en egen storloge.
Så hade då Sverige två arbetande storloger. Fram till 1887 arbetade de sida vid sida och
i hård konkurrens. 1887 ägde (liksom i USA) en återförening rum, men redan 1888
separerade en minoritet och bildade ”Sveriges yngre storloge”. Då den ”yngre
storlogen” inte godkändes av den högsta ordensledningen utträdde minoriteten ur IOGT
och bildade ett självständigt sällskap, som fick namnet Nationalgodtemplarorden,
förkortat NGTO.
1884 hade en annan nykterhetsorganisation, Templarorden (TO), bildats. TO sammanslogs 1923 med NGTO till Nationaltemplarorden, NTO, som i sin tur gick samman med
IOGT 1970. De då sammanslagna organisationerna arbetar sedan dess i Sverige under
namnet IOGT-NTO-rörelsen. 2
Internationellt heter organisationen alltjämt IOGT. Numera står ”O” för Organisation.
På ett internationellt storlogemöte i Lausanne 1966 bestämdes att ordens idéprogram
och stadgar skulle omarbetas. Då de nya stadgarna antogs 1970 lämnade IOGT
ordensformen (åtminstone när det gäller det internationella arbetet). 3
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IOGT:s ORDENSFORM OCH RITUALARBETE
Den organisation som under namnet IOGT kom till Sverige var en orden, vars arbetsformer ursprungligen kom från den amerikanska förebilden Jerikoriddarna (The Knights
of Jericho). Jerikoriddarna hade i sin tur lånat det mesta av sitt ritualarbete från andra
ordenssällskap. Ordensväsendet var mycket populärt i Amerika på 1800-talet och
ordenssällskapen arbetade med omfattande ritualer. 4 IOGT var inget undantag. En
metodistpastor och frimurare utformade IOGT:s ritualarbete och mycket av hans verk
levde kvar långt in på 1900-talet. 5
Fram till 1970 och sammanslagningen med NTO arbetade IOGT i Sverige efter ritual.
Numera är ritualerna bortlagda, men ritualarbete kan ibland förekomma som en programpunkt på något möte.
I dag finns det många som saknar det ceremoniella arbetet och i vår
lokalförening ordnar vi årligen ett ceremoniellt väl utfört möte, ibland enligt
högtidsritual beledsagad av dämpad musik. (21) 6

Ritualen för grundlogerna var den mest använda. Det var – och är – ju på lokalplanet
som det huvudsakliga arbetet bedrivs. Förutom grundlogeritualen fanns högtidsritualer
(att användas på högtidsmöten som årsdagar eller vid andra högtidliga tillfällen) och
ritualer för ”överordnade” loger d v s kretsloge, distriktsloge, storloge och internationell
storloge. 7
Ritualen var främst ett hjälpmedel för att ge en ram för arbetet i logen och stadga åt
mötena. Speciellt under ordens första år var ritualerna en god hjälp för människor utan
föreningserfarenhet att bedriva organisationsarbete på ett effektivt sätt.
En ritual innehöll dels allmänna föreskrifter för hur arbetet i logen skulle bedrivas, dels
noggranna instruktioner om ceremoniernas genomförande. Begynnelse- och avslutningsceremonierna i 1888 års ritual var förhållandevis korta, medan intagningsceremonien var lång och innehöll många förmaningar, som tjänstemännen växelvis läste
för den inträdessökande. Så småningom gavs ceremonierna allt mindre utrymme och
man ägnade sig mer åt andra sidor av verksamheten.
En på det rätta sättet arbetande godtemplarloge är aldrig renons på
arbetsuppgifter. Den behöver följaktligen icke hänge sig åt ett ceremoniväsen, vars enda syfte är att fylla ut en viss tidskvantitet som man inte tror
sig ha någon bättre användning för. 8

De äldsta ritualerna var direktöversättningar från sina amerikanska och engelska
förebilder. Någon mer omfattande bearbetning för svenska förhållanden tycks inte ha
skett då. Melodiangivelserna till sångerna t ex hänvisar till amerikanska eller engelska
sånger och det skapade säkert förvirring ute i logerna. Men man var inte rådlös. ”Vi
klarade oss med melodien till ’Din klara sol’” har en gammal logeorganist berättat. 9
Under IOGT:s första årtionden kom impulser till förändringar i ritualerna från Internationella Storlogen, men senare blev det möjligt för respektive storloge att själv åstadkomma förändringar i dem. 10
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DET OSKRIVNA ARBETETF
I nr 1 av ”Svenska Good Templar – Nykterhets Veckoblad” från den 28 oktober 1880
ställs frågan ”Hvad är en Good Templar?”
Svaret blir:
Det är en af den stora skara som arbetar för nykterhet. Detta är allt hvad man
kan svara på denna fråga. Han har några tecken hvarigenom han bättre och
hastigare kan lära känna en annan eller igenkänna en vän.

Med ”några tecken” åsyftas troligen Godtemplarordens s k oskrivna arbete, d v s de
”ordenshemligheter” som en orden skulle ha. Det oskrivna arbetet återfanns i äldre
ritualer under avsnittet ”Intagning” och meddelades den inträdessökande i samband med
intagningen i grundlogen.
Torvid gick med i logen en mulen, dyster januaridag. Vid mötet var närvarande några få äldre medlemmar och förutom David ett par ynglingar, som
genom sina föräldrar fått nykterheten i blodet.
…
Nu satt David där och snurrade ordförandeklubban i handen. Han var lätt
gripen av stundens allvar, örsnibbarna lyste röda, och rösten verkade en
aning ansträngd, då han läste: Alla, som icke äro medlemmar av vår Orden,
torde avlägsna sig. – Det var den första intagning David ledde. Torvid var
inte medlem av Orden. Det var han som torde avlägsna sig.
…
Två marskalkar, två kvinnor, kom ut för att föra in Torvid.
…
Plötsligt blev det alldeles tyst där i ordenslokalen. Allas ögon var riktade mot
Torvid. Han kände igen en av marskalkarnas vassa armbågar i sin sida. Han
vaknade till. Båda kvinnorna stod med höger hand på hjärtat. Och han var ju
ingen Manne Frisk, han lyfte genast sin hand och hans ja var högt och klart.
Logen Ledfyren hade fått en ny medlem.
Torvid satte sig på en av de kalla bänkarna närmast fönstret. Logedeputeranden gick igenom ”det oskrivna arbetet”; knackningen för att komma in i
lokalen sen mötet börjat, lösens avgivande, hälsningen och allt övrigt som
hörde till ordensväsendets hemlighet. En del fäste Torvid sig vid. Annat blev
sagt för döva öron. Det där skulle väl komma så småningom. Och han hade
ju David att tillgå i svårare situationer. 11

Sven-Edvin Salje ger i sin självbiografiska bok ”Du tysta källa” en mycket exakt
skildring av hur en intagning kunde ske. Salje nämner också det oskrivna arbetet, som
omfattade regler för hur man skulle uppträda på logemöten och – i allra äldsta tid –
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igenkänningstecken som man kunde begagna sig av utanför godtemplarlokalen för att
ge sig tillkänna som godtemplare.
Benämningen ”oskrivet” arbete anger att det var fråga om regler som skulle traderas
muntligt; i ritualen markeras ”undervisningen” i det oskrivna arbetet endast med
asterisker. Det var logens tjänstemän som skulle föra det oskrivna arbetet vidare till nya
medlemmar.
Det förutsattes att logens tjänstemän och övriga medlemmar inte berättade om det
oskrivna arbetet för utomstående.
Bland tjänstemännen ute i logerna fanns det många som lade ner stor möda på undervisningen i det oskrivna arbetet och blev något av specialister på det. En av uppgiftslämnarna omnämner en norrman som på 1920-talet gjorde enorm succé som förmedlare
av det oskrivna arbetet. (6)
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DET OSKRIVNA ARBETETS TVÅ DELAR
Med det oskrivna arbetet menades enligt den äldsta ritualen ”igenkänningstecken,
prövoord och signaler, röstetecken, handgrepp och lösenord”. I den sista ritualen fanns
endast ”lösen” och ”signaler” kvar.
I min beskrivning av det oskrivna arbetet har jag valt att dela upp det i två delar, dels
hur man uppträdde utanför logelokalen, dels vad som gällde på möten i logelokalen.
Med den uppdelningen ser man också tydligt vad som, troligen rätt tidigt, kom ur bruk,
nämligen hur man uppträdde när man träffades på andra platser än i logelokalen. Det är
inte förvånande att just detta försvinner. Det var främst i Godtemplarordens barndom
man hade behov av att genom hemlighetsfulla tecken visa att man var godtemplare.
Ganska snart kunde man öppet tala om att man var det. Och när man började använda
föreningsmärket – då fanns inte längre behov av att använda sig av några mystiska
tecken.
Den del av det oskrivna arbetet som levde kvar, d v s reglerna för hur man uppträdde på
logemöten, blev dessutom inpräntat i medlemmarna på ett helt annat sätt. På varje logemöte såg man det oskrivna arbetet tillämpas praktiskt och det blev något som hörde till
logearbetet.
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DET OSKRIVNA ARBETET UTANFÖR LOGELOKALEN
Utanför logelokalerna kunde man använda vissa tecken för att visa andra människor att
man tillhörde Godtemplarorden. Det var olika igenkänningstecken, ett prövoord och ett
handgrepp.
De här tecknen kom troligen ganska tidigt ur bruk. Mycket få av mina uppgiftslämnare
(som samtliga är i 70-årsåldern) har något att berätta om dem. Själva har de inte använt
sig av dem utan har bara hört talas om dem av äldre medlemmar. Detta tyder på att igenkänningstecknen endast förekom under de första årtiondena efter ordens ankomst till
Sverige.
Jag citerar några av mina uppgiftslämnare:
Ja, jag känner till det oskrivna arbetet, men knappast de äldsta, mera
mystiska hälsnings- och igenkänningstecknen. (16)
En särskild hälsning för att ge sig till känna för en främmande person, att
man var godtemplare och samtidigt utröna, om den andre var godtemplare,
var enligt min erfarenhet sällan förekommande. (27)
För övrigt var det fråga om hur medlemmarna skulle uppträda på mötena
men ej under min tid utanför logelokalen. Min far berättade däremot, att det
hade funnits regler för hur godtemplare, som inte kände varandra, skulle ta
kontakt. Jag tror, att den gamla ritualens IGENKÄNNINGSTECKEN och
PRÖFVOORDET (sid. 30) syftar på den situationen. (15)

Igenkänningstecken
Från ett par av uppgiftslämnarna har jag fått en ungefärlig beskrivning av
igenkänningstecknen:
Situationen är den, att en godtemplare, A, någonstans träffar någon, B, som
han förmodar också är medlem av IOGT. I stället för att – som vi väl tycker
skulle vara naturligast – fråga rakt på sak: ”Är du (ni) godtemplare?” så
utförs följande ”spel”. A stryker med vänster hand, om på sidan av näsan
eller på hakan, minns jag inte. Om B är godtemplare, skall han då svara ”Det
är jag!” med betoning på det. Sedan bokstaverar de växelvis ett ord, troligen
”godtemplare”. Jag tror också, att i proceduren ingick ett handslag, där det
gällde att trycka på ett visst sätt (mot pekfingrets knoge?). (15)
I äldre tider (före mitt inträde) lär det ha förekommit, att man genom vågrörelse av fingret över pannan s a s frågade: är du godtemplare. Om så var
fallet, kunde denne svara med en motsvarande vågrörelse, utförd av vänster
hand. (9)

I den först citerade beskrivningen tar uppgiftslämnaren också med ”prövoordet” och
”handslaget”, som behandlas i följande avsnitt.
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I uppteckningen från 1888 finns det här ”spelet” beskrivet.
(1)
Knyt vänstra handens långfingrar med undantag af pekfingret, håll tummen
och pekfingret jemnlöpande och lägg tummen mot hakans spets samt pekfingret mot läpparna.
(2)
Knyt högra handens långfingrar med undantag af pekfingret öfver tummen,
beskrif med det utsträckta pekfingret under det yttersidan af handen hållas
utåtvänd en båge öfver högra ögat begynnande omkring midten af pannan
och slutande vid högra tinningen ungefär i höjd med ögonen.
(3)
Knyt venstra handens långfingrar med undantag af pekfingret öfver tummen,
tryck spetsen af det utsträckta pekfingret mot venstra tinningen ungefär i
höjd med ögat, yttersidan af handen utåtvänd.

Uppteckningen bekräftar i stort sett det som uppgiftslämnarna har berättat om de äldsta
igenkänningstecknen. Helt säker på att det här är fråga om en korrekt beskrivning kan
man ju inte vara, men det finns all anledning att tro att så är fallet.
Den som på det här sättet blev tillfrågad om han tillhörde Godtemplarorden men inte
kände till tecknen, kunde bli ganska förbryllad:
Min mamma berättade att en gång när hon och pappa var på väg till hemorten – Norrbotten – och pappa befann sig i korridoren kom han in till henne
i kupén och bad henne gå ut och tala med en herre som gjort så underliga
tecken i ansiktet och jag tror det var något med armbågen också och samtidigt tittat på pappas slipsnål som bestod av ett godtemplarmärke. Efter vad
jag minns gick mamma ut och förklarade att hon var godtemplare och gett
sin man denna nål men att han inte tillhörde IOGT. Händelsen bör ha inträffat någon gång under åren 1917 – 1925, då mina föräldrar företog resor från
antingen Malmö eller Hallsberg till Norrbotten och vi barn var små. (Pappa
var s k rallare.) (32)

Den ovan relaterade händelsen inträffade ju förhållandevis sent och man tycker att den
”frågande” kunde ha ställt sin fråga direkt i stället för att använda tecken. (På 1920-talet
var ju Godtemplarorden väl etablerad i Sverige.)
Kanske var tecknen bra att använda om man var blyg och sökte kontakt, men inte ville
riskera att bli avspisad. Fick man inget svar från den ”tillfrågade” var det troligen inte
heller många kringstående som observerat försöket till kontakt.
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Prövoord
Till igenkänningstecknen hörde också ”prövoordet”. I förra avsnittet beskrev en av
uppgiftslämnarna (15) hur det gick till att muntligt pröva någon om han var godtemplare. Nästan samma beskrivning har jag också fått från en annan av uppgiftslämnarna.
För många år sedan lär det ha förekommit att man hade ett ord som man
genom att högt och tydligt bokstavera kunde utröna om det i närheten fanns
någon godtemplare. Jag har hört berättas att ordet var TEMPLAR. Om det
är rätt och riktigt låter jag vara osagt. (5)

Uppteckningen från 1888 beskriver på ungefär samma sätt hur prövoordet användes, då
två personer (A och B) möts.
A) Är ni en godtemplare?
B) Det är jag.
A) Gif mig ordet!
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)

T
E
M
P
L
A
R

Ordet skulle stavas omväxlande av båda parterna, ”den som pröfvas skall gifva första
bokstafven”.
Kunde den tillfrågade ”svara” på rätt sätt, visste man att den man talade med också var
godtemplare!
Handgrepp
Ett speciellt handgrepp eller handslag hörde också till igenkänningstecknen. Genom att
använda det visade man dem man hälsade på att man var godtemplare. Jag förmodar att
också det kunde åtföljas av frågan ”Är ni en godtemplare?”, kanske också av den muntliga prövningen.
Handgrepper är det fler av uppgiftslämnarna som känner till, ungefär hälften har omnämnt det.
En hälsning, som jag minns, men som kanske inte användes så ofta, var, att
när man var ute på offentliga sammankomster och skulle hälsa på någon,
tryckte man med tummen på högra handens ringfingerknog. Det var en fråga
”Är du godtemplare?”. Fick man samma hälsning till svar, då visste man att
vi var ordenssyskon. Detta var inom IOGT. (23)

11

Från mitt inträde i IOGT i maj 1929 minns jag att det gällde sättet att med
”handslaget” upplysa att man tillhörde Orden. Tummens hårda tryck var
”signalen”. (7)

Enligt uppteckningen från 1888 skulle handgreppet utföras så här:
Tryckning af ringfingret på den ni tager i hand emellan eder tumme och
pekfinger, trycket bör ske å den plats hvarest ring brukar bäras.

De flesta av uppgiftslämnarna som har nämnt handgreppet säger sig inte ha använt det
själva.
Utanför mötena fanns en handtryckning för att göra sig känd som

godtemplare för andra ordensmedlemmar, den meddelades inte när jag
inträdde (borttagen). Jag fick höra om den av äldre medlemmar. (1)
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DET OSKRIVNA ARBETET I LOGELOKALEN
De delar av det oskrivna arbetet som användes i logelokalen har praktiskt taget helt och
hållet levt kvar inom IOGT ända till 1970, då ritualarbetet upphörde i och med sammanslagningen av IOGT och NTO. De punkter det här var fråga om ingick naturligt i mötesordningen och betraktades säkerligen av de flesta som självklara ingredienser i det vanliga logemötet. Det är här fråga om lösen, signaler och röstetecken.
Lösen
Alla medlemmar som deltog i ett logemöte måste kunna ”legitimera sig” och det skedde
genom att man lämnade lösen. Lösen byttes varje kvartal och man fick veta lösenordet
av logetemplaren, sedan man betalat kvartalsavgiften. Innan mötet började, gick de två
marskalkarna runt i lokalen (se bilaga 5) och kontrollerade att alla hade rätt att närvara.
Medlemmarna lämnade då viskande lösen till dem.
Lösen bestod av två ord och
… avsåg dels att vara ”nyckeln” till rätt att närvara vid möten, dels att vara
en appell till insatser i arbetet och trohet mot Ordens ideal. I vissa fall
sammankopplades den med kvartalsavgiften. Endast om den var betald hade
medlemmen stadgeenlig rätt till lösen. (13)

Om man inte innehade kvartalets lösen (d v s om man inte hade betalt kvartalsavgiften),
hade man inte heller rätt att delta i logens arbete.
Det hände, om än sällan, att främmande medlemmar, som inte hade rätt
lösen eller ingen alls, ombads att avlägsna sig eller legitimera sig. (14)

Kände alla varandra på ett logemöte, kunde det hända att man inte gick runt och tog upp
lösen. (Eftersom medlemsavgiften togs upp av uppbördsmannen i logen, visste denne
alltid vilka som hade betalt sin avgift.)
Användes inte alltid, t ex då alla närvarande kände varandra. (21)

Mina uppgiftslämnare har en hel del minnen att berätta om lösenord och om
ceremonierna kring lämnandet av lösen.
Kvartalets lösen fick man av LT när man löst kvartalsavgiften. Det fanns
även en internationell reselösen som kunde användas vid mötesbesök inom
andra storlogeområden. Tyvärr minns jag ingen reselösen. Kvartalslösen
kunde bestå av någon enkel appell eller något annat, t ex Mjölk och flytande
frukt! (3)
Lösen skulle ju också vara ”ett fältrop, fullt av betydelse” enligt en
deklaration i ritualen. Den var internationell och utgavs av ICT (International
Chief Templar). Men då ”Olsson med skägget” som ICT en gång som lösen
tog ”Mjölk och flytande frukt” så blev man betänksam, då man under
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mötena ett helt kvartal nödgades viska detta lösensord i örat på en
medmänniska! (14)
Tyvärr ha lösenorden fallit i glömska. Jag vill dock minnas Stå stark,
Världen är vårt fält. Det bör sägas, att dessa lösenord, som byttes varje
kvartal, ofta väckte löje och förvanskades av yngre och skämtsamma
personer. (9)
Några lösenord minns jag ej på svenska, men vi hade i logen en esperantoklubb, och en gång fick vi lösenordet ”Est do brava”, vilket betydde ”Är du
godtemplare”. En av logens medlemmar, som hörde dåligt, tyckte det lät
som ”hästen travar” och blev arg, då han tyckte det var ovärdigt att få ett
sådant lösenord. Men allt vändes till det bästa då han fick veta att det var
esperanto. (23)

I ett cirkulär från Sveriges Storloge av IOGT, daterat den 15 april 1947, fann
jag följande.

Tack vare en uppgift från en av uppgiftslämnarna kunde jag lösa koden.
Vid sidan av denna vanliga lösen, som alltid återgavs på modersmålet, fanns
också en internationell reselösen, som byttes varje år och som ofta kunde
bestå av ett enda ord, t ex ”Unitas” eller år 1947 ”Stockholm” med anledning
av det internationella mötet där. (19)

Koden var
A–N
O–Ö

14 – 1
27 – 15

Reselösen för 1947 var alltså ”Stockholm” och kvartalets lösen ”Hopp och förtröstan”.
(Som nämnts av en av uppgiftslämnarna användes reselösen när man besökte andra
storlogeområden.)
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Enligt Sven Elmgren, IOGT:s nuvarande internationelle chef, har koden aldrig ändrats
utan har alltid varit densamma.
Signaler
Till signaler (som nämns i ritualen från 1888) räknar jag knackningarna för att komma
in i lokalen sedan mötet hade börjat, hälsningen inne i lokalen och klubbslagen.
Knackning
Den som kom till ett logemöte i tid, gick bara in i lokalen och tog plats. Som jag nämnt
tidigare, var det marskalkarna som via lösen tog reda på om alla hade rätt att närvara.
Om man däremot kom till logelokalen, sedan mötet öppnats, skulle man genom
speciella knackningar visa att man ville komma in och delta i mötet.
I ritualen fanns en plan över en logelokal (se bilaga 6) och där kan man se tjänstemännens placering i lokalen. Yttre Loge Vakt (YLV) ”vaktade” den yttre dörren,
medan Inre Vakt (IV) satt alldeles innanför dörren i själva lokalen. När den senkomne
besökaren blivit insläppt av YLV, sedan han knackat två gånger på dörren, gav han
denne första delen av lösen, varpå han, efter att ha tagit på sig en regalia, knackade på
inre dörren med en hård och tre lättare knackningar. 13 Han meddelade IV hela den
gällande lösen och blev då insläppt i lokalen. Ibland kunde man få vänta en stund för att
inte störa pågående ceremonier.
Kom man till ett logemöte, sedan detta börjat, skulle man på yttre dörren ge
signal med, vill jag minnas, två lika hårda knackningar (något som jag dock
knappast varit med om själv). Därefter skulle man i förrummet iklä sig
vederbörlig (vit) regalia, på dörren till själva logerummet ge signal med en
hård och tre lättare knackningar samt, när dörren öppnats, viskande ge inre
logevakten kvartalets lösen. (16)

I uppteckningen från 1888 beskrivs två olika knackningar som motsvarar signalerna
som nämnts ovan.
(1)
Två tydliga (lika starka) knackningar.
(2)
En tydlig knackning samt derefter tre svagare tätt efter hvarandra.

Flera av uppgiftslämnarna har inte omnämnt knackningen på ”yttre dörren”. Förmodligen därför att Yttre Loge Vakt redan på deras tid hade ”flyttat in” i logelokalen.
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Hälsning
När Inre Vakt hade släppt in den senkomne besökaren i lokalen, gick denne fram till
rummets mitt, vände sig mot Förre Loge Templar (FLT) och gjorde ”första gradens
hälsning”, som enligt uppteckningen från 1888 skulle utföras så här.
Upplyft högra armen rätt utåt sidan tills att den bildar en rät vinkel med
kroppen, böj samtidigt armen vid armbogen uppåt så att underarm och
öfverarm bilda en rät vinkel, hvarvid handen hålles rakt uppåt och dess
insida vänd mot den tjänsteman ni hälsar. Fingrarne utsträckta uppåt.

På detta sätt hälsade man hela logen och behövde inte störa mötet med att gå runt och
hälsa på de närvarande. FLT besvarade hälsningen, också med ”första gradens hälsning”, varefter besökaren kunde slå sig ned.
Sedan gick man fram till rummets mitt och gav, vänd mot Förre Logetemplar, föreskrivet hälsningstecken med högra handen (i stil med vad som
sker vid edsavläggelse i vissa länder). Därmed hälsade man hela logen, och
hälsningen utgjorde en sinnebild av den inträdandes uppriktighet och
broderliga känslor. (”Min hand är ren, den har icke tagit befattning med
rusdrycker” – så har jag hört hälsningen tolkas.) (16)

Ville man gå, innan mötet var slut, gjorde man på samma sätt men denna gång vänd
mot Vice Loge Templar (VLT). Om denne besvarade hälsningen, kunde man avlägsna
sig från mötet.
Även här gällde det att man inte fick gå om någon ceremoni pågick. Om något viktigt
val förestod kunde det också hända att VLT inte tillät att någon gick före mötets slut.
Klubbslag
Bland signalerna måste man också nämna klubbslagen. De är beskrivna i anslutning till
det oskrivna arbetet i ritualen och är faktiskt det enda som är utskrivet i klartext. I 1888
års ritual sägs så här om klubban och klubbslagen:
Klubban är en sinnebild af myndighet, då hon handhafves af vederbörande
tjensteman.
Ett slag med denna klubba kallar till ordning, eller bringar logen att sätta sig
ned.
Två slag kalla upp tjenstemännen.
Tre slag kalla upp hela logen.

De två slagen som ”kallade upp” tjänstemännen (de skulle alltså stå upp) användes
endast då dessa installerades i sina ”ämbeten” och försvann tidigt. Ett respektive tre
slag har använts fram till våra dagar, åtminstone så länge man arbetade efter ritual.
Öppnings- och avslutningsorden i ritualen gav en viss stillhet. När LT
(Logetemplaren) med ett slag kallat till ordning blev det i regel lugnt och
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likaså de tre klubbslagen som kallade upp logen t ex vid intagning eller vid
sång. (3)

Men det kan nog fortfarande hända att man av gammal vana ”kallar upp” mötet med tre
klubbslag. Bruket har också spritt sig till andra föreningar har en av uppgiftslämnarna
lagt märke till.
Jag har iakttagit beträffande klubbslagen, att det är mycket vanligt långt
utanför våra organisationer, att en ordförande med tre slag av klubban kallar
upp en mötesförsamling. Om det t ex är parentation på arbetarekommunen
och ordföranden vill att mötesdeltagarna skall resa sig för en tyst minut, så
slår han klubban tre gånger i bordet. Jag har konstaterat, att detta bruk sprids
av människor som med säkerhet aldrig haft en direkt kontakt med en godtemplarloge och alltså inte själva tagit del av ritualens ord men ursprunget
måste sökas här. (15)

Röstetecken
Det röstetecken som finns omnämnt i de tidigare ritualerna har ingen av uppgiftslämnarna nämnt.
Röstetecknet sägs i ritualen från 1888 vara ”lika med tecknet för denna grad”, d v s den
uppsträckta handen. Inget mer är sagt om röstetecknet, men som namnet antyder måste
det ha använts när logen företog omröstningar. Än idag försiggår ju omröstning genom
handuppräckning på detta sätt.
Eftersom tecknet endast fanns med i de första ritualerna, ansågs det troligen ganska
tidigt som självklart att det var så omröstning skulle ske. Det var inte längre nödvändigt
att skriva ut en sådan regel.
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DISKUSSIONER OM RITUALER OCH DET OSKRIVNA ARB ETET
Redan tidigt i ordens historia förekom häftiga diskussioner om ritualarbetets vara eller
inte vara. Debatten tog fart i början av 1900-talet, då framför allt SGU (Sveriges
Godtemplares Ungdomsförbund – bildat 1906) angrep moderorganisationen. SGU
arbetade helt utan ritualer och de ”radikala” SGU-arna ansåg att ritualarbetet tog tid
från verksamheten i övrigt; det vore bättre att ägna sig åt nykterhetspolitiska överläggningar och diskussioner eller annan programverksamhet än att öda tid på ett
meningslöst ritualarbete.
Jag minns från diskussionerna, att de som försvarade det bestående hävdade,
att mötena skulle bli torra och tråkiga ”som fackföreningsmöten”, om
ceremonierna togs bort. Vi SGU-are hade svårt att godta det argumentet med
tanke på hur trivsamt vi hade det på våra ceremonifria träffar.
…
Vi höll före, att ritualläsningen inte gav medlemmarna bättre insikter i de
frågor som vi arbetade med, främst nykterhetsfrågan. (15)

Kritiken från SGU och även från kretsar inom IOGT ledde på 1920-talet emellertid till
att ritualerna förenklades och att mycket av det ceremoniella arbetet togs bort. Reformivern mattades så småningom, sedan man uppnått ett visst resultat i och med förenklingen av ritualerna.
Som tidigare nämnts levde ritualerna kvar till 1970, då IOGT och NTO slogs ihop till
en organisation under namnet IOGT-NTO-rörelsen. I många IOGT-loger hade man
emellertid långt tidigare frångått bruket att vid logemöten alltid använda ritualen. På
senare tid hade logerna stor frihet att själva bestämma över sina arbetsformer.
NTO upphörde tidigt att arbeta efter ritual.
Enbart det oskrivna arbetet tycks inte ha förorsakat diskussioner utan det har diskuterats
i anslutning till debatten om ritualerna. Jag frågade Sven Elmgren vilken betydelse han
trodde att ordensformerna hade haft för medlemsrekryteringen. ”Ordensformer och
regalier har haft betydelse i båda riktningarna för rekryteringen, har både lockat och
skrämt bort” svarade han. ”De negativa konsekvenserna har trätt fram tydligare allt
eftersom åren gått.” Han trodde också att rekryteringen till orden under dess första år
mycket hade skett på grund av människors nyfikenhet på arbetsformerna, som ju
innebar något helt nytt för Sveriges vidkommande, och på den miljö som arbetet
bedrevs i.
Idag, när det gått tio år sedan ritualerna togs bort, är det många som saknar dem och
gärna vill ha dem tillbaka.
Var i favör av avskaffandet av medlemsregalier, men beklagar nu att
ritualerna avvecklades, de gav mötena en stadga och prägel som ett vanligt
föreningsmöte ej kan giva. (11)
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Personligen anser jag att ordensformerna kan ha sitt berättigande även i vår
sekulariserade tid. Givetvis skall ritualen utformas så att den skänker stämning och, varför inte, en smula andakt! (14)

Det är inte så mycket ceremonierna man vill ha tillbaka utan en inramning kring mötet
och ett stöd för att genomföra förhandlingarna. En bra handledning kan vara ett
användbart instrument för att utbilda nya generationer av föreningsmänniskor.
Ett citat från en av mina uppgiftslämnare får illustrera vilken genomslagskraft ritualens
ord kunde ha.
En bra historia berättad av ”Ritola”, vars far Olof Olsson ”med mustaschen”
var talman i 2:a kammaren på 20-talet. Vid ett sent plena ställde han följande
fråga till de förvånade kammarledamöterna i stället för det sedvanliga: är
kammaren beredd att åtskiljas? – ÄR LOGEN REDO FÖR AVSLUTNING?
(20)
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SAMMANFATTNING
IOGT, som 1879 infördes i Sverige, var en orden med arbetsformer som tagits från
amerikanska förebilder. Dessa arbetsformer tillämpades även i Sverige och man hade
ritualer, handböcker, där ett logemötes alla ceremonier fanns angivna.
Till ritualarbetet hörde ordens oskrivna arbete, som nyintagna medlemmar instruerades
i av logens tjänstemän. Det oskrivna arbetet var ”ordenshemligheter” som ej fick yppas
för personer som inte var medlemmar av orden. Det omfattade två delar, dels sådant
som kunde tillämpas utanför logelokalen, dels regler för uppträdandet inne i logelokalen.
Det oskrivna arbetet utanför logelokalen, olika igenkänningstecken för att ge sig tillkänna som godtemplare, försvann troligen tidigt. Reglerna för hur man skulle uppträda
i logelokalen levde däremot kvar till 1970, då IOGT och NTO gick samman till en
organisation och man samtidigt avskaffade ritualarbetet. Bruket av ritualerna hade
redan då på sina håll upphört inom IOGT. Inom NTO försvann ritualarbetet tidigt.
Ritualarbetet och därmed också det oskrivna arbetet har livligt diskuterats under ordens
100-åriga historia och medlemmarna har varit för och emot. Under årens lopp har
många revisioner gjorts av ritualerna.
Idag, när ritualerna är borttagna sedan 10 år, är det många som gärna skulle se dem
återinförda igen, åtminstone i form av en enkel möteshandledning.
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NOTER
1

Norling 1937, s. 5 ff.

2

Svensson 1979, passim.

3

Jacobson 1972, s. 125.

4

Ritual = handbok innehållande högtidlig ordning (för kyrkliga
förrättningar, ordensceremonier o d).

5

Jacobson 1972, s. 121.

6

”Logerna” kallas numera lokalförening sedan sammanslagningen 1970 mellan IOGT och NTO.

7

IOGT hade ett gradsystem, där grundlogen var 1:a graden,
kretslogen 2:a, distriktslogen 3:e, storlogen 4:e och
internationella storlogen 5:e graden.

8

Norling 1937, s. 103.

9

Johanson 1979.

10

Lars-Elof Svensson, förbundssekreterare i IOGT-NTO, har
meddelat mig att initiativ till förändringar i ritualerna på senare
tid kom från ”underordnade loger” (d v s grundloge, kretsloge
och distriktsloge) eller enskilda medlemmar genom motioner
till storlogen.

11

Salje 1952, s. 19 – 22.

12

Olsson med skägget = Oscar Olsson, legendarisk folkbildare
och studiecirkelns fader. Internationell ordenschef på 1930och 1940-talen.

13

Regalia = ordenstecken i form av en vid krage. Medlemmarna
i grundloge bar en vit regalia på mötena förr.
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KÄLLOR OCH LITTERATUR
(Se bilaga 4)

Uppgiftslämnare
Besvarade frågelistor
från 27 personer.

(i författarens ägo)

Intervjuer med fem personer.
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INGRID NILSSON
Institutet för folklivsforskning
STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖLJEBREV
1979-11-15

Folkrörelsernas kulturmiljö
(4 bilagor)
Ditt namn och adress har jag fått genom Lars-Elof Svensson på IOGT-NTO:s
centrala kansli i Stockholm. Han har hjälpt mig ta fram ett antal personer inom
rörelsen som vi vet kan bidraga med uppgifter till ett par uppsatser som jag
skall skriva.
Jag studerar etnologi vid Institutet för folklivsforskning vid Stockholms
Universitet och samlar nu material om dels IOGT:s ”oskrivna arbete”, dels
föremål inom nykterhetsrörelsen. Uppsatserna skall ingå i det projekt om
folkrörelsernas historia som Historiska Institutionen vid Uppsala Universitet
arbetar med sedan något år tillbaka. Institutet för folklivsforskning medverkar i
projektet och ett antal uppsatser har redan skrivits eller är planerade att ingå i
detta.
Avsikten med uppsatserna är att beskriva folkrörelsernas betydelse som
kulturell miljö, som komponenter i människans dagliga liv och som skapare av
nya vanor och värderingar.
Själv tillhör jag IOGT sedan barnsben och är nu medlem i Lf 4774 i Huddinge.
Jag är också en av de värdar som tjänstgör på den pågående utställningen ”Upp
till kamp mot brännvinsdraken” på Nordiska Museet.
Nu ber jag Dig ägna en stund åt mina frågelistor och besvara frågorna i dem.
Jag är tacksam för så utförliga svar som möjligt. Vänd gärna på bladet och
skriv på baksidan, om inte utrymmet vid varje fråga räcker till. Du kan också
gärna skriva om närliggande ämnen, om Du tycker att mina frågor ger
anledning till det.
Om jag behöver kompletterande uppgifter med anledning av Dina svar hoppas
jag att Du inte har något emot att jag kontaktar Dig igen.
När jag är klar med mina uppsatser kommer jag att överlämna frågelistorna
med svaren till Institutet för folklivsforskning och till Nordiska Museet. Du
känner kanske till att Nordiska Museet just nu samlar in Godtemplarminnen II,
en uppföljning av den insamling av minnen som ägde rum 1949 till IOGT:s 70årsjubileum. Dina svar kan komma till god användning även där.
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Bilaga 1
1 (2)

INGRID NILSSON

FÖLJEBREV
1979-11-15

Jag tackar Dig på förhand för hjälpen. Senast den 15 december ber jag Dig
skicka tillbaka de ifyllda frågelistorna i det frankerade returkuvertet.
Med vänlig hälsning

Bilagor:
1
2
3
4

Rekommendationsbrev från
Förbundsordförande Rolf Persson
Frågelista ”Det oskrivna arbetet”
Frågelista ”Föremål”
Frankerat returkuvert

Adress och telefonnummer till mig är:
Ingrid Nilsson
Myrmarksvägen 40
141 43 HUDDINGE
Tel bost 08-774 41 25
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INGRID NILSSON
Institutet för folklivsforskning
STOCKHOLMS UNIVERSITET

FRÅGELISTA
1979-11-15

IOGT:s oskrivna arbete
Uppgiftslämnarens
Namn:
Adress
och tel.nr:
Födelseår:
Blev medlem i IOGT år:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 1

Känner du till det ”oskrivna arbetet”?

2

Berätta så ingående du kan om vad det ”oskrivna arbetet” innebar.
Var det fråga om mötesteknik eller var det regler för hur man skulle
uppträda – på möten och även när man möttes utanför logelokalen?
Beskriv de olika hälsningar som förekommit i olika sammanhang.
Minns du olika lösenord? När användes de?

3

Fick man ta del av nya avsnitt av det ”oskrivna arbetet” när man blev
medlem i högre grader?
Berätta om innehållet i dessa avsnitt.

4

Hur förmedlades det ”oskrivna arbetet” till medlemmarna?

5

Har det under din tid i nykterhetsrörelsen förekommit diskussioner om
a) det ”oskrivna arbetet”?
b) ordensformerna?
Berätta något om sådana diskussioner!
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INGRID NILSSON
Institutet för folklivsforskning
STOCKHOLMS UNIVERSITET

UPPGIFTSLÄMNARE
Enkätsvar
1980-06-30

IOGT:s oskrivna arbete
Namn

Född år

Medlem år

1

Curt Alf
NORRKÖPING

1914

1934

2

Fritz Almgren
KARLSTAD

1896

1913

3

Gerhard Bengtzelius
HUDDINGE

1909

1926

4

Sven Brogren
ÖREBRO

1905

1926

5

Holger Ekblom
ENSKEDE

1911

1926

6

Gösta Elfving
UPPSALA

1908

1922

7

Gunnar Engkvist
BJÄRNUM

1906

1918

8

Kurt Göranzon
ÖREBRO

1908

1924

9

Manfred Holmquist
MALMÖ

1901

1917

10

Herman Jarding
SALTSJÖ-BOO

1909

1923

11

Arvid Jernqvist
ESKILSTUNA

1904

1919

12

Majken Jernqvist
ESKILSTUNA

1908

1924

13

Jarl Jernunger
VÄSTERÅS

1903

1920
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INGRID NILSSON
Institutet för folklivsforskning
STOCKHOLMS UNIVERSITET

UPPGIFTSLÄMNARE
Enkätsvar
1980-06-30

Namn

Född år

Medlem år

14

Werner Johanson
HALMSTAD

1901

1916

15

Jösta Jonson
NORRKÖPING

1910

1924

16

Bertil Kahlström
VISBY

1901

1916

17

Beda Lackland
STOCKHOLM

1907

1924

18

Allan Larsson
ÄLVSJÖ

1908

1921

19

Erik Ljungblom
TÖREBODA

1909

1927

20

Nils H Lundgren
ÖSTERSUND

1911

1924

21

Folke Mogren
HÄLLEFORS

1903

1918

22

Erik Olsson
KROKOM

1906

1919

23

Edith Pehrsson
LINDERÖD

1895

1909

24

Gösta Sjöberg
VÄSTERÅS

1899

1915

25

Helge Sjönvall
KARLSTAD

1903

1919

26

Anna-Lisa Wendelius
ESKILSTUNA

1905

1920

27

Einar Öman
HÄRNÖSAND

1900

1912

28

2 (3)

INGRID NILSSON
Institutet för folklivsforskning
STOCKHOLMS UNIVERSITET

UPPGIFTSLÄMNARE
Muntlig information
1980-06-30

IOGT:s oskrivna arbete
Namn
28

Sven Elmgren
STOCKHOLM

29

Bertil Lindberg
JÄRFÄLLA

30

Rolf Persson
STOCKHOLM

31

Lars-Elof Svensson
STOCKHOLM

32

Gunnel Wennberg
MALMÖ
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Bilaga 6

BLS
LS
LD
LT
LUL
LU
LSk

Biträdande Loge Sekreterare
Loge Sekreterare
Loge Deputerad (= Storlogens
ombud)
Loge Templare (= Ordförande)
Loge Ungdoms Ledare
Loge Uppbördsman
Loge Skattmästare

LR
Loge Rådgivare
FLT Förre Loge Templare
BLM Biträdande Loge Marskalk
VLT
LM
IV
YLV
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Vice Loge Templare
Loge Marskalk
Inre Vakt
Yttre Loge Vakt

INGRID NILSSON

NOTERINGAR

HUDDINGE

1988-03-21

Komplettering av uppsatsen
IOGT:s oskrivna arbete i Sverige 1879 – 1970
(En beskrivning av muntligt traderade ordenshemligheter)

När uppsatsen var skriven och tryckt, fick jag följande kommentar från Kalle
Wennberg, som under många år var direktör på Godtemplarordens Centralexpedition i
Stockholm:
”I behandlingen av lösen har du givit gott utrymme åt ”Mjölk och flytande frukt” utan
att (kunna?) ge motivering åt den formuleringen. Men 1936 hade vi dels ett gott samarbete med Mjölkcentralen i propaganda för mjölken som motsats till alkohol, ett samarbete som bröts på ett brutalt sätt av potatisodlande bönder, som hotade att lämna
Mjölkcentralen, dels hade IOGT inlett sitt arbete för fruktdrycker. Vi hade bl a ett stort
propagandamöte i Auditorium under medverkan av både ICT Oscar Olsson och jordbruksminister Bramstorp och det ordnades konferenser om alkoholfria fruktdrycker,
varvid både läkare och vetenskapsmän föreläste.”
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