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1. INLEDNING 

I 1800-talets västerländska industrisamhällen började man i stigande grad engagera sig i 

initiativ mot det som upplevdes vara ett utbrett alkoholmissbruk. Det har konstaterats att det 

växande intresset för nykterhet i Finland paradoxalt nog inte korrelerade med ett växande 

alkoholbruk bland befolkningen i genomsnitt.1 De viktigaste orsakerna står i stället att finna i 

utbredd religiös väckelse, ökande tidningsutgivning och därmed större spridning av idéer, 

fennomanernas nationalistiska identitetsbygge med inslag av nykterhet och de framväxande 

sociala och filantropiska idealen i samhället.2 

Under 1880-talet fick nykterhetsrörelsen i Finland sina fasta, organisatoriska drag i samband 

med framväxten av ett nätverk av lokala föreningar som sedan underställdes regionala kretsar. 

Högst upp fanns organisationen Nykterhetens Vänner i Helsingfors som fungerade som en 

tvåspråkig takförening.3 Samtidigt skärptes kraven på nykterhet i och med att absolutism, det 

totala avståndstagandet från alla alkoholhaltiga drycker, bland många av landets ledande 

nykterister började ses som det eftersträvansvärda idealet.4 

Vid 1800-talets slut fanns det i och med samhällsförvandlingen gynnsamma förutsättningar 

för ett framgångsrikt organiserat nykterhetsarbete i Västnyland. Det sydvästra kustområdet i 

Finland utgjorde rentav kärnan i den tidiga nykterhetsrörelsen i Finland.5 Området präglades 

starkt av religiös aktivitet, vilken under 1880-talet utgjorde den drivande kraften inom 

nykterhetsrörelsen. I Ekenäs grundade tidningsmannen Fredrik Waldemar Lönnbeck, 

inspirerad av den brittiska nykterheten, år 1883 nykterhetsföreningen För andras skull. 

Föreningen fick två år senare fick namnet Ekenäs absoluta nykterhetsförening.6 Dess 

inflytande nådde genom några medlemmar småningom grannsocknen Pojo med dess talrika 

industriarbetare.7 Som en följd av detta grundades flera lokala nykterhetsföreningar som långt 

in på 1900-talet med varierande framgång väckte allmänhetens intresse. I kontrast till de 

gynnsamma omständigheterna förekom också ett starkt motstånd mot de allt mer synliga 

nykterhetsambitionerna på det lokala planet. Pojos bruksarbetare skulle visa sig vara allt annat 

än lätta att omvända till ett liv utan brännvin. 

                                                        
1 Sulkunen 1986, 22. 
2 Peltonen 1997, 45; Stenius 1987, 167; Sulkunen 1986, 41, 304. 
3 Sulkunen 2004, 258–259; Hytönen 1921, 35–36. 
4 Hytönen 1930, 153. 
5 Sulkunen 1986, 174, 192. 
6 Fredrik Wald Lönnbeck inspirerades som sjöman av nykterhetsfrågan genom en väckelserörelse i Liverpool  

  1879, varefter han återvände till Finland. Strömberg 1983, 41; Talmanuskript 60-årsjubileum, Västra Nylands  

  nykterhetskrets (i fortsättningen förkortat VNN), PLA. 
7 Strömberg 1981, 58. 
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1.1 Ämne, frågeställning och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka nykterhetsföreningarna i Pojo socken mellan 

åren 1887 och 1919. Genom en lokal utgångspunkt vill jag placera in nykterhetssträvandena i 

Pojo socken i en större föreningshistorisk kontext för att se ifall Pojos bruksmiljöer skiljer sig 

från vad tidigare forskning berättar om nykterhetsföreningarna i övriga Finland. För att 

klargöra detta kommer följande frågor att ställas. 

1. Vem stod bakom föreningarna och vilka var de huvudsakliga målgrupperna?  

2. Hur fluktuerade intresset för nykterhetsföreningarna i Pojo och vad berodde detta på? 

3. Hurdana officiella och indirekta mål satte nykterhetsföreningarna upp för 

verksamheten? 

De verksamma nykterhetsföreningarna i Pojo under de aktuella åren var Pojo absoluta 

nykterhetsförening, Pojo nykterhetsförening, Fiskars (absoluta) nykterhetsförening8 och 

Billnäs nykterhetsförening. Föreningarna var verksamma inom samma socken, varvid en 

förenings aktivitet stundvis kunde överlappa med en annans. Föreningarna uppvisade liksom i 

resten av Finland flera strukturella likheter med varandra men präglades i hög grad också av 

de olika personligheter som ledde verksamheten.9 Övriga föreningar i Pojo, som till exempel 

den lokala arbetarrörelsen, kunde efter sekelskiftet uppvisa inslag av nykterhet men inte som 

huvudsaklig målsättning. 

Den första absolutistiska nykterhetsföreningen i Pojo grundades på initiativ av 

seminarieföreståndarinnan Hedvig Sohlberg år 1887.10 Vid förbudslagens ikraftträdande år 

1919 ansågs det primära målet för nykterhetssaken vara uppfyllt, varvid en del av rörelsens 

slagkraft följaktligen började ebba ut åtminstone bland de breda massorna. För Pojos del hade 

dessutom den väpnade konflikten mellan röda och vita styrkor i regionen 1918 en dämpande 

effekt på det lokala föreningslivet.11 Avhandlingen avgränsas därför geografiskt till Pojo 

socken och tidsmässigt till perioden 1887–1919. 

                                                        
8 Föreningens namn skrevs både med och utan tillägget ”absolut” beroende på källorna. I noterna hänvisas  

   konsekvent till Fiskars nykterhetsförening (FNF) i fortsättningen. 
9 Sulkunen 1986, 117. 
10 Hedvig Sohlberg (1858–1937) var folkskollärarinna och från och med 1889 föreståndare för lärarseminariet i   

    Ekenäs. Utöver sitt engagemang inom nykterhetsfrågor var hon en aktiv politiker för Svenska folkpartiet och  

    valdes som en av de första kvinnorna in i Finlands lantdag 1907. Mäkelä-Alitalo 2007, 154–156; FSN:s  

    årsskrift 1930; Protokollsbok 1887-1888, Pojo absoluta nykterhetsförening (i fortsättningen förkortat PANF i  

    noterna), PLA. 
11 Bland annat förbjöds alla privata och allmänna sammankomster med tre eller flera personer 

    av befälhavaren för Pojos skyddskårister. VN 13.4.1918. 
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1.2  Källor och metod 

Källmaterialet som granskas i denna avhandling består av skriftligt material som antingen är 

producerat av nykterhetsföreningarna i Pojo socken eller anknyter till föreningarna och deras 

verksamhet under åren 1887–1919. Typen av källor från föreningarna varierar i omfattning på 

grund av den ojämna graden av nykterhetsaktivitet som förekom på orten under den aktuella 

tidsperioden. Bland källmaterialet återfinns skrifter av såväl politisk, ideologisk, ekonomisk 

som religiös karaktär. De använda källorna är i huvudsak från Pojo lokalhistoriska arkiv. 

Pojo absoluta nykterhetsförenings verksamhet inleddes 1887 och pågick fram till 1909, även 

om föreningen under delar av 1890-talet de facto enbart fungerade vid Fiskars bruk och nätt 

och jämnt hölls vid liv. Från tiden 1887–1909 finns protokoll från verksamhetsåren bevarade 

tillsammans med föreningens första stadgar. Protokollen och stadgarna ger insikter i 

föreningsstyrelsens målsättningar och avslöjar fragment av mötesverksamheten och -kulturen. 

Medlemsmatrikeln gör det möjligt att iaktta trender i föreningens tillväxt och också att studera 

under hurdana omständigheter människor antingen gick med i eller lämnade föreningen. Det 

bör dock påpekas att matrikeln fyllts med tilläggsinformation under de aktiva åren, varvid 

otydligheter och mindre sakfel kan förekomma i den. 

För Pojo nykterhetsförenings del finns medlemsmatriklar och protokoll bevarade sedan 

föreningen grundades år 1912. Föreningen kan genom namnet och verksamhetsområdet ses 

som en återuppstånden version av Pojo absoluta nykterhetsförening, men föreningen drevs av 

andra personer och något förändrad målsättning, vilket gör att den i denna avhandling 

behandlas som en helt egen enhet. I denna förenings arkiv finns också en liten mängd 

småskrifter utgivna av Nykterhetens Vänner som fungerade som den första takorganisationen 

för hela landets nykterhetsföreningar. Koncept till diverse tal som hållits för föreningens 

räkning återfinns också i samma samling. 

Fiskars nykterhetsförening beskrev sig precis som Pojo absoluta nykterhetsförening som en 

absolutistisk förening och var verksam åren 1897–1915. Föreningen övertog den tynande Pojo 

absoluta nykterhetsförenings roll under en svacka på 1890-talet, varvid Fiskars blev ett fäste 

för nykterhetsarbetet i Pojo. På grund av banden till Pojo absoluta nykterhetsförening råder 

det en viss osäkerhet kring vilken förening delar av källmaterialet i Fiskars 

nykterhetsförenings samlingar tillhör.12 Föreningen anslöt sig till den nybildade takföreningen 

Finlands Svenska Nykterhetsförbund som lokalförening nummer 11 år 1905. I Pojo 

                                                        
12 Detta gäller främst de lösa, odaterade papper som arkiverats tillsammans med Fiskars nykterhetsförenings  

    övriga dokument. 
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lokalhistoriska arkiv finns föreningens medlemsförteckningar, stadgar, protokoll och 

räkenskapshandlingar samlade. Trots svagt deltagande i allmänhet visar materialet att 

regelbundna möten och andra aktiviteter hölls fram till föreningens upplösning år 1915.13
 

Billnäs nykterhetsförening med säte i Billnäs bruk bildades 1891 och har efterlämnat för 

avhandlingen relevanta matriklar som täcker åren 1902–1919. Förda protokoll från 

föreningens styrelsemöten före år 1919 saknas i arkivet. Föreningen hade absolut nykterhet 

som målsättning även om det inte framkommer i dess namn.14 Bara enstaka uppgifter om 

föreningens första medlemmar finns bevarade, vilket begränsar en mera ingående studie av 

verksamheten före år 1902 då föreningen återuppväcktes. I föreningens arkiv finns 

handskrivna nummer av föreningens egen nykterhetstidskrift Myran, en handskriven historik 

från början av 1900-talet samt egna tryck från föreningens barnavdelning Hoppets här 

bevarade. 

I början av 1900-talet slog centralorganisationens idé igenom på allvar och såväl föreningar 

som politiska partier organiserade sig i skikt med lokalföreningar underställda regionala 

kretsar som sedan underställdes en takförening.15 Västra Nylands nykterhetskrets som 

grundades 1903 samlade upp information från de lokala nykterhetsföreningarna i Västnyland 

och därför utgör dess protokoll för avhandlingen relevanta källor. Denna organisation 

fungerade som en mellanlänk till takföreningen Nykterhetens Vänner i Helsingfors och efter 

1905 till Finlands Svenska Nykterhetsförbund. Kretsen förde bland annat statistik över de 

regionala nykterhetsföreningarnas verksamhet och medlemsantal. I Pojo lokalhistoriska arkiv 

återfinns protokoll från kretsens styrelsemöten från de aktuella åren. Historiker och 

nedskrivna tal från kretsföreningens olika jubileumsår efter andra världskriget visar att 

kretsens styrelse flera gånger har gått tillbaka till sina tidiga protokoll för att studera sin egen 

historia. Dessa manuskript ger bra sammanställda fakta om kretsens syn på sin roll i 

nykterhetsarbetet i Pojo.16 

Nykterhetstidskriften Balder (från och med år 1911 under namnet Fram) fungerade som den 

finlandssvenska nykterhetsrörelsens egna språkrör och rapporterade om landets föreningar på 

månatlig basis. I tidskrifterna presenteras sporadiskt statistiska uppgifter om hur 

nykterhetsarbetet fortgick i Pojo. Det förekom dock kritik mot ”redigeringen” i Fram bland 

Pojos nykterister; enligt ett kretsmöte som hölls i Ekenäs 1913 påpekades det att tidskriften 

                                                        
13 Strömberg 1981, 58. 
14 Björkman, Heporauta & Tuomi 1991, 72. 
15 Stenius 1987, 307. 
16 Talmanuskript från jubileumsår ända in på 1960-talet har bevarats. 
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inte ”intagit insända meddelanden om föreningarnas verksamhet”.17 Ifall Fram inte 

publicerade alla rapporter som skickades från Pojo betyder det att viss information om den 

lokala verksamheten sannolikt är försvunnen. Både föreningarnas arkivmaterial och 

tidskrifterna ger också information om landsomfattande samtida händelsers potentiella 

inverkan på föreningarna, såsom till exempel orosåren 1899–1905, händelserna 1918 eller 

förbudslagens ikraftträdande 1919.  

Föreningarnas aktivitet åren 1887–1919 framgår i vissa fall också i den samtida pressen. 

Bland annat dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Ekenäs Tidning nämnde 

flera gånger föreningslivet i Pojo i sina artiklar. Som tryckta källor används också två 

memoarer innehållande texter som anknyter till de lokala nykterhetsföreningarna i Pojo. De 

två verken Från tider som flytt. Minnen och hågkomster sammanställda 1940 av Laura 

Holmström (1994) och Neribrukare och oppibrukare – Minnen och hågkomster samlade av 

Alfons Flemming (1999) ger subjektiva men informativa bilder av hur några av ortsborna i 

Pojo socken såg på det lokala nykterhetsarbetet.18 De två memoarerna är båda utgivna först på 

1940-talet men innehåller berättelser om personer som levde i Pojo kring sekelskiftet, varvid 

de är av intresse för denna avhandling. 

Källmaterialet varierar beträffande omfattning, ålder och tema, varvid olika brister måste 

beaktas. Protokollen och rapporterna är för det första fragmentariska och ger inte alltid en 

önskvärt heltäckande bild av verksamheten. Detta gäller också medlemsmatriklarna, som i 

vissa fall ofullständiga, otydliga eller redigerade i efterhand. För det andra bör det påpekas att 

nykterhetsföreningarnas ledande skikt såg på sin omgivning utgående från sin egen moraliska 

uppfattning, vilket gör att en stor del av källmaterialet, som till exempel mötesprotokoll, lätt 

ger en vinklad och något ensidig bild av situationen. För det tredje har mycket information om 

hållna föredrag, diskussioner och nykterhetsmöten aldrig nedtecknats eller helt enkelt 

försvunnit under årens lopp. Trots dessa brister har föreningarnas verksamhet ändå 

efterlämnat ett digert material som kan låta sig undersökas och skapa en bild av den lokala 

nykterhetsrörelsens utveckling. 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Nykterhetsrörelsens historia har varit av intresse i Finland också innan den modernare 

historieforskningen lyfte fram dess skeenden. Den finsknationella professorn, 

                                                        
17 Protokoll för kvartalsmöte 7.12.1913, VNN, PLA. 
18 Flemming 1999; Holmström 1994.  



 

 

6 

socialdemokraten och nykterhetsförespråkaren Väinö Voionmaa skrev ett översiktsverk om 

den finländska nykterhetsrörelsen redan 1907.19 Viljo Hytönen porträtterade likaså den tidiga 

finländska nykterhetsrörelsen både före och efter förbudslagens ikraftträdande 1919.20 En 

annan akademiker som redan på 1920-talet började forska i alkoholfrågor och 

nykterhetsrörelsen i Finland var Uuno Tuominen.21 Voionmaa, Hytönen och Tuominen hade 

dock alla starka band till organisationer anknutna till nykterhetsrörelsen, varvid i synnerhet 

deras tidigaste verk har ideella drag som inte uppfyller kraven för kritisk historieforskning. 

Forskningen i nykterhetsrörelsens historia fick sitt moderna genombrott kring 1970-talet i 

samband med kritiken mot att historieforskningen i västvärlden ansågs vara fixerad vid den 

samhälleliga eliten. Det stod småningom klart att nykterhetsidealet hade spelat en viktig roll i 

många betydelsefulla subkulturer och politiska rörelser som exempelvis kvinnorörelsen och 

de svarta amerikanernas kamp för ökade rättigheter. I både USA och Europa bedrevs vid 

denna tid intensiv forskning i socialhistoria och nykterhetsrörelsens betydelse på samhällets 

gräsrotsnivå. I Norden var det framför allt i Sverige som intresset för nykterhetsrörelsens 

historia väcktes i akademiska kretsar. Tätt därefter följde de övriga nordiska länderna efter.22 

Under 1980-talet publicerades två doktorsavhandlingar som tar sig an nykterhetsrörelsen och 

föreningsväsendet i Finland. Henrik Stenius verk Frivilligt-jämlikt-samfällt. 

Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början, med speciell hänsyn till 

massorganisationsprincipens genombrott från 1987 ger en övergripande teoretisk 

förklaringsgrund till de finska medborgarrörelsernas genombrott och utgavs kort efter Irma 

Sulkunens doktorsavhandling om nykterhetsrörelsens uppkomst i Finland år 1986 med titeln 

Raittius kansalaisuskontona: Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon 

jälkeisiin vuosiin. Även om bägge avhandlingar innehåller vissa upprepningar och 

generaliseringar lyckas de ur ett socioekonomiskt perspektiv presentera nykterhetsrörelsen i 

Finland dels som en mobilisering på samhällets gräsrotsnivå, dels som den fennomanska 

elitens identitetskonstruktion.23 För denna avhandling är särskilt gräsrotsnivån av central 

betydelse, i och med att bruksorterna i Pojo kring sekelskiftet 1900 präglades av landsbygd 

med en växande modern arbetarklass vid traktens järnbruk. Eftersom Västnyland var 

svenskbygd var den fennomanska agitationen här inte av lika stor betydelse.  

                                                        
19 Meinander 2001, 186; Voionmaa 1907. 
20 Hytönen 1909; Hytönen 1921; Hytönen 1930. 
21 Tuominen 1950. 
22 Sulkunen 1986, 11–12. 
23 Stenius 1987; Sulkunen 1986. 
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Trots att mycket historisk forskning har gjorts om bruksmiljöerna i Västnyland har inga 

tidigare avhandlingar fokuserat på just nykterhetssträvandena i dessa miljöer. Sulkunen gör i 

sin avhandling nedslag i Finlands samtliga landskap men kommer inte närmare Västnyland än 

Askola och Åbo.24 Stenius hänvisningar till Västnyland är mestadels statistiska och han går 

således inte in på detaljer gällande de lokala nykterhetsföreningarna. Två lokalhistoriska 

översiktsverk som behandlar Fiskars och Billnäs bruks historia nämner kort föreningslivet i 

Pojo men inte de lokala nykterhetsföreningarna.25 John Strömbergs pro gradu-avhandling från 

1981 fokuserar på föreningslivets uppkomst i Västnyland under 1800-talet och nämner de 

lokala nykterhetsföreningarna samt deras ledande personer.26 Avhandlingen fokuserar dock på 

föreningslivets etablering, vilket gör att den endast omfattar nykterhetsföreningarnas 

inledande skeden på 1880-talet. Finlands svenska nykterhetsförbund utgav år 1955 verket I 

kamp för människovärdet. Finlands svenska nykterhetsförbund 50-åriga verksamhet 1905–

1955, vilken kan ses som en förbundshistorik som fungerar som ett slags översiktsverk där 

föreningarna i Pojo också nämns.27 

Termerna folkrörelse och medborgarrörelse har i Norden länge utgjort de centrala begreppen 

inom forskningen kring massorganisationer och är också av betydelse för denna avhandling. 

Det frivilliga medlemskapet i en organisation och faktumet att denna existerar oberoende av 

staten har i tidigare forskning räknats till viktiga kriterier.28 Nykterhetsrörelsen är ett tidigt 

exempel på detta. Dessa tämligen ospecifika krav på kriterier har dock i sin tur kritiserats av 

forskare som krävt snävare definitioner av begreppet, vilket har medfört krav på att en folklig 

mobilisering till exempel bör ha tillräckligt stor anslutning och starka ideella inslag för att 

kunna klassas som folkrörelse.29 Även inom dessa ramar platsar den finländska 

nykterhetsrörelsen in. Forskare har dock varit noga med att termen folkrörelse med samma 

exakthet inte skall appliceras på samhällen som på många sätt skiljer sig från de nordiska. 

Därför bör man endast med stor försiktighet jämföra organiserad nykterhet i det finländska 

samhället med liknande allmäneuropeiska företeelser.  

Den finlandssvenska nykterhetsrörelsen hade sin egen definition av folkrörelsetermen i slutet 

av 1800-talet då man framhävde den bredare lägre klassens drivande roll framom den ofta 

motstridiga intelligentians.30 Begreppet folkrörelse är således inte en anakronism som skulle 

                                                        
24 Sulkunen 1986, 173–175. 
25 Se Nikander 1929; Tegengren 1949. 
26 Strömberg 1981. 
27 Se Forsberg 1955. 
28 Strömberg 1981, 5. 
29 Lundkvist 1977, 32. 
30 Se till exempel Balder 2/1897; Balder 1/1899. 
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ha uppstått först i senare historieforskning även om dess innebörd skiftat något från tid till tid. 

Nykterhetsrörelsen omfattas av den klassificering av folklig mobilisering som av historikern 

Stenius betecknas som massorganisationsprincipen, och utgör ett tidigt exempel på en 

landsomfattande rörelse vars anhängare byggde upp ett expansivt nätverk av lokalföreningar 

som sedan underställdes regionala kretsat och slutligen en takförening.31  

Nykterhetsföreningarna i Pojo knappast hade knappast uppstått utan den nationella iver som 

inspirerade människor att organisera sig på det lokala planet. För Pojos del ser jag 

lokalföreningarnas verksamhet som direkta svallvågor av en större nationsomfattande rörelse. 

Då nykterheten dessutom fungerade som en tidig form av arbetarrörelse och hade stöd av 

väckelserörelserna i Finland stärktes de lokala nykterhetsföreningarna alltså av ett tätt, för att 

inte säga sammanflätat, samarbete.32 Irma Sulkunen klassar nykterhetsrörelsens 

genomslagskraft som ett slags medborgarreligion för arbetarklassen i sin doktorsavhandling 

från 1986. Hon såg detta som en följd av den snabba förändringen av det finländska samhället 

där nykterhetsrörelsen erbjöd den moderna arbetarklassen en möjlighet att anpassa sig till de 

krav en modern industrianläggning ställde på anställda.33 Nykterhetsrörelsen kom alltså 

bildligt talat att utgöra en viktig etapp i medborgarens, och framför allt arbetarens, sociala 

resa. 

Det har under decennier av forskning kring den nordiska nykterhetsrörelsen gjorts försök att 

dela in den i olika skeden på basen av vilken grad av nykterhet som betonades. Redan 1893 

delades Sveriges nykterhetsrörelse in i tre perioder: måttlighetsföreningarnas tid 1830–1835, 

halvabsolutismens tid 1835–1870 och därefter den totala avhållsamhetens tid.34 Denna 

indelning är tidsmässigt för grov för att kunna appliceras på lokalföreningarnas agendor i 

Finland och gör heller ingen skillnad på geografiska faktorer i Norden. Dessutom är den gjord 

så tidigt att många av de årtionden då nykterhetsrörelsen ännu var stark inte omfattas. 

Angående den finländska nykterhetsrörelsen konstaterade Hytönen att en övergång från 

halvabsolutism till total avhållsamhet skedde från och med 1876 då ett nykterhetstal i 

Jyväskylä startade en intensivare alkoholdebatt i bildade kretsar. 1877 grundades landets 

första absolutistiska nykterhetsförening i Vasa. Måttlighetens Vänners namnbyte till 

Nykterhetens vänner år 1884 är en annan händelse som pekar på skärpta nykterhetsideal.35  

                                                        
31 Se Stenius 1987. 
32 Sulkunen 1986, 243, 260–261. 
33 Sulkunen 1986, 278. 
34 Jansson 1985, 144. 
35 Hytönen 1930, 153. 
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Det är dock värt att notera att det kunde dröja länge innan absolutismen slog igenom på vissa 

håll. I Finland var ofta landsbygden, och därmed också Pojo, betydligt snabbare med att gå in 

för en hårdare linje mot rusdrycker. Den religiösa falangen av alkoholmotståndarna var 

dessutom betydligt noggrannare med nolltolerans och denna hade sin största spridning på just 

landsbygden. Samtidigt härskade i Pojo som industriell landsbygd en lokal manlighetskultur 

som på många sätt bejakade brännvinet och därmed motarbetade nykterhet som ideal. Matias 

Kaihovirta behandlar denna aspekt i sin doktorsavhandling Oroliga inför framtiden. En studie 

av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 från 2011.36 

Holmströms och Flemmings memoarer från 1940-talet bekräftar att denna typ av mansideal 

förekom.37  Därmed bör den lokala brännvinskulturen också betraktas ur ett genusperspektiv. 

Kampen mot rusdryckerna ”som närings- och njutningsmedel” var klart formulerad i 

föreningarnas och nykterhetskretsarnas stadgar från första början.38 Nykterhetsföreningarna 

öppna, officiell agenda var i huvudsak att bryta ner alkoholbruket och från och med 1880-talet 

att arbeta för att införa en förbudslag i landet.39 Med begreppet grader av nykterhet avser jag 

tolkningar av vad som egentligen är nykterhet samt de icke-formulerade målsättningar som 

föreningarna och deras medlemmar antingen medvetet eller omedvetet försökte uppnå inom 

ramen för nykterhetsarbete. Denna typ av målsättningar, ofta med väckelsekristna undertoner, 

tangerade nog nykterhetsidealet men stod inte alltid inskrivna i stadgarna.  

  

                                                        
36 Kaihovirta 2015, 181. 
37 Flemming 1999, 25; Holmström 1999, 266. 
38 Stadgar för Pojo absoluta nykterhetsförening 1889; Stadgar för Fiskars absoluta nykterhetsförening 1899; 

    Stadgar för Finlands Svenska Nykterhetsförbund och kretsförening 1905, PLA.  
39 Hytönen 1921, 40–41. 
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2.  KAMPEN MOT FLASKAN TAR FORM 

2.1 Den långa vägen till föreningsfrihet 

I det gamla finska ståndssamhället var medborgarens, eller snarare undersåtens, 

kommunikation med myndigheter och monark vertikal. För att som medborgare framföra ett 

initiativ eller ett klagomål kunde man egentligen bara välja mellan att antingen ”gå till kungs” 

eller försöka skapa medhåll enligt egen ståndstillhörighet. Runtom i Europa syftade många 

lagar på 1700- och 1800-talet till att neutralisera hemliga sällskap eller rätt och slätt förbjuda 

föreningsverksamhet överlag, men det fanns också exempel på repressiva regimer som aldrig 

uttryckligen förbjöd dylik verksamhet i lag. Ett flertal lagar om föreningsfrihet i det 

kontinentala Europa uppstod i sviterna av dramatiska händelser såsom revolutioner och krig. 

Till skillnad från stora delar av övriga Europa implementerades massorganisationsprincipen i 

Norden så fredligt att det till och med skapade illusionen om att Nordens folk alltid högaktat 

denna form av folklig föreningsfrihet. Så har dock fallet historiskt sett inte varit.40 

Den styrande eliten var i Norden precis som i övriga Europa länge misstänksam mot de breda 

massornas sammanslutningar. Skråväsendets lagar inskränkte till exempel rätten till 

sammankomster i enrum medan det agrara husbondeväldet effektivt kuvade landsbygdens 

tjänstefolk på traditionellt patriarkaliskt vis. Signalen från både kyrka och stat var tydlig: 

utöver enskilda lokala organ eller ständer fick sammankallade grupper i samhället inte belasta 

överheten med sina initiativ. Revolutionsåret 1848 fick Nikolaj I av Ryssland och senaten i 

Finland att vidta åtgärder mot mer eller mindre sannolika uppror eller konspirationer, även om 

Finland då hörde till de lugnaste områdena i det ryska imperiet.41 I en kungörelse år 1849 

klargjordes att inga privata sällskap eller föreningar kunde grundas utan att deras stadgar för 

stadfästelse skickades till regenten själv.42 

I storfurstendömet Finland inleddes under 1860-talet en tid av stora förändringar i samhället 

som en följd av lagreformer och innovationer. Avregleringen inom näringslivet banade väg 

för kapitalismen och åstadkom en ny form av formell frihet och jämställdhet som i sin tur 

smittade av sig på det politiska och kulturella livet.43 Även kyrkan fick det nu svårare att 

kontrollera de allt friare religiösa sammanslutningarna då sådana sammankomster tilläts enligt 

                                                        
40 Stenius 1987, 59, 62–63, 66. 
41 Jakobson 1999, 19. 
42 Stenius 1987, 67; 70–81. 
43 Stenius 1987, 284. 
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kyrkolagen 1869.44 Grunden för det aktiva medborgarsamhället med dess ideella pluralism 

var därmed lagd och på 1870-talet syntes en markant ökning i skrivelser mot just brännvinet.45 

Nykterhetsrörelsen fick snabbt en dominerande ställning bland landets övriga 

massorganisationer. Även medlemmar av den bildade överklassen gjorde i ett tidigt skede 

uttalanden mot bruket av rusdrycker.46 1886 fanns det redan 121 nykterhetsföreningar i 

landets alla län med totalt över 9 000 medlemmar medan exempelvis bara tio 

arbetarföreningar var verksamma i landet under samma tid.47 I jämförelse med just 

arbetarrörelsen betraktades nykterhetsrörelsen dessutom av den ryska överhögheten som 

tämligen harmlös och hade lättare att med myndigheternas godkännande ordna större 

representationsmöten som till exempel det allmänna nykterhetsmötet i Åbo 1883. Samtidigt 

blev nykterhetsföreningar också tillhåll för radikalare element som i skydd av dessa kunde 

samlas mer ostört.48 

Då generalguvernör Bobrikov tillträdde sin tjänst 1898 började han omedelbart verka för 

inskränkningar av föreningsväsendet i hela Finland. Föreningarna, och i synnerhet de som 

hade rätt att grunda filialföreningar, skulle stävjas. Åren 1899–1905, allmänt kända som 

förryskningen eller första förtrycksperioden i Finland, begränsades bildandet och även själva 

upprätthållandet av otaliga föreningar.49 År 1903 fick Bobrikov möjligheten att utan vidare 

prövning upplösa en förening inklusive dess filialföreningar och uppmanade som ett extra 

försiktighetsskäl alla nykterhetsföreningar att knyta sig närmare Nykterhetens Vänner samt 

beviljade denna takorganisation ett bidrag på 20 000 mark.50 Antagligen tyckte han att lösare 

föreningar utgjorde ett potentiellt större hot. Ironiskt nog uppger den finlandssvenska 

nykterhetstidskriften Balder 1903 att ”magister H. Gummerus” fungerade som Studenternas 

nykterhetsförenings viceordförande året innan Bobrikov mördades.51 Detta stärker 

uppfattningen om att nykterhetsrörelsen kunde fungera som en utmärkt täckmantel för helt 

andra agendor. Få personer i Finland hade vid denna tid större skäl att kunna samlas utan 

myndigheternas insyn än de aktivister som likt Gummerus motarbetade den ryska politiken.52 

                                                        
44 Heikkilä & Seppo 1987, 70–71. 
45 Sulkunen 1986, 20. 
46 Sulkunen 1986, 18. 
47 Stenius 1987, 297. 
48 Sulkunen 1986, 255. 
49 Polvinen 2003, 694–697. 
50 Balder 7/1904. 
51 Balder 10/1903. 
52 Forskaren och sedermera professorn i historia Herman Gummerus (1877–1948) motsatte sig aktivt  

    russificeringen av Finland och organiserade bland annat jägarrörelsen under första världskriget. Han  

    arresterades misstänkt för delaktighet i mordet på Bobrikov 1904. Väisänen 2004, 351–352. 
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Efter 1905 inleddes ett nytt kapitel i föreningsväsendets historia i Finland. Ståndssamhällets 

sönderfall och utökningen av de medborgerliga rättigheterna innebar också nya möjligheter 

för föreningarna. Så länge de inte stred mot ”lag eller god sed” kunde föreningar enligt lagen 

om föreningsfrihet 1906 grundas utan förhinder, vilket innebär att föreningsfriheten nu var 

stadfäst enligt grundlagen.53 På grund av oenighet mellan senaten och kejsaren tillkom då 

inget förtydligande i befästande av föreningar. Åren 1909–1919 fanns det därför de facto 

ingen finländsk lag som tvingade föreningar att anhålla om godkännande av stadgarna.54 

Under denna tid, närmare bestämt 1912, uppstod till exempel Pojo nykterhetsförening, men 

friheten att grunda föreningar ledde också till att ny konkurrerande frivillig verksamhet på det 

lokala planet uppstod. Nykterhetsföreningarnas hegemoni i lokalsamhället började bland 

annat därför naggas i kanterna av en uppsjö av föreningar som lockade med starkt varierande 

verksamhet.55 

Som konstaterat har den långa vägen till föreningsfrihet i Finland fram till självständigheten 

varit kantad av förordningar och lagar som kontinuerligt tjänade samma syfte: att kontrollera 

och övervaka föreningar snarare än att uppmuntra människor att driva frågor i samhället 

kollektivt. De stora medborgarrörelserna, däribland nykterhetsrörelsen, var ur statens 

synvinkel inte lämpliga att ges något större inflytande. Ändå axlade de ett stort ansvar i 

samhällsbygget och aktiveringen av medborgarna på 1800-talet både på det nationella och 

lokala planet. 

Nordens föreningsväsende och medborgarsamhälle har ur europeiskt perspektiv sett en unik 

historia. För Finlands del var vägen till folklig massmobilisering inom ramen för nya idéer 

lång. De viktigaste juridiska och politiska milstolparna i Finlands föreningshistoria visar att 

ett flertal faktorer möjliggjorde massorganisationsprincipens genombrott just i slutet av 1800-

talet. Nykterhetsrörelsen var den ledande medborgarrörelsen i det inledande skedet. 

2.2 Brännvinet i industriell landsbygd 

Pojo socken utgjorde åren kring sekelskiftet 1800–1900 ett unikt område på flera olika sätt. 

Socknen var sett till folkmängden Finlands mest industrialiserade, eftersom järnhanteringen 

sedan mitten av 1600-talet utgjorde socknens ekonomiska livsnerv.56 De karaktäristiska 

bruksmiljöerna i Pojo styrdes på traditionellt vis av brukspatronerna och fungerade som egna 

                                                        
53 Stenius 1987, 336. 
54 Stenius 1987, 92. 
55 För Pojos del gällde detta till exempel idrotts-, sång-, arbetar- och ungdomsföreningar. 
56 Lindholm 2007, 8. 
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små samhällen med långtgående autonomi och självförsörjning.57 Socknen var ett så kallat 

industriellt landsbygdscentrum där en stor del av den odlade jorden ägdes av järnbruken.58 

Språkligt sett var svenskan i stark majoritet, även om finskspråkig arbetskraft flyttade in i 

betydande antal kring sekelskiftet. Dessa faktorer styrde i hög grad 

massorganisationsprincipens implementering och idéerna om nykterhet. Teorierna om 

nykterhetsföreningarnas uppkomst, framförda bland andra av Irma Sulkunen och Matti 

Peltonen, indikerar att det rådde stora skillnader mellan landsbygd och industriell miljö vad 

gäller både alkoholbruket och viljan av att bekämpa detsamma.59 

För att förstå förutsättningarna för nykterhetsidealets uppkomst är det nödvändigt att 

analysera följderna av de alkoholpolitiska milstolpar som redan på 1700-talet har haft effekter 

på brännvinets roll i Finland. I forna tider hade hembränningen en given plats bland 

bondebefolkningen. Gustav III:s förbud mot hembränningen på 1700-talet åstadkom stort 

missnöje bland allmogen, ett tecken på brännvinets roll som närings- och njutningsmedel i 

samhället.60 Det kortlivade förbudet kom således uppifrån och saknade de breda massornas 

stöd. 

Hembränningen förbjöds följande gång i Finland år 1865. Nu blev det i stället fabrikernas 

uppgift att producera spriten, vilket orsakade förändringar i dess kvalitet och även i 

invånarnas konsumtionsvanor. Priset på alkoholprodukterna sjönk som en följd av 

industrialiseringen.61 Samtida nykterhetsmän var övertygade om att den industriella 

brännvinsbränningens kapacitet skulle förvärra situationen. Alkoholmotståndarna, och i 

synnerhet den fennomanska falangen, var i den offentliga debatten på 1870-talet 

samstämmiga i påståendet om att speciellt arbetarklassen befann sig i alkoholmissbrukets 

våld. Sulkunen påpekar dock att produktionen av starka drycker hade sjunkit kraftigt på grund 

av hembränningsförbudet, varvid produktionsvolymen i sig inte ger en tillfredsställande 

förklaring till att många arbetare klassades som alkoholmissbrukare.62 

Brännvinsförbrukningen per capita i Finland var vid denna tid de facto den lägsta i hela 

Europa.63 

                                                        
57 Kaihovirta 2015, 20. 
58 Soikkanen 1961, 195–196. 
59 Sulkunen 1986, 104–105; Peltonen 1997, 58. 
60 Peltonen 1997, 23–26. 
61 Peltonen 1997, 10. 
62 Sulkunen 1986, 22. 
63 Klinge 1996, 360; Peltonen 1997, 11. 
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Sulkunen hävdar att den moderna arbetarklassens relativt höga brännvinskonsumtion hade 

utvecklats ur sedvänjor och ett kollektivt identitetsbygge som hade urgamla rötter. De 

regelbundna middagssuparna som husbonden traditionsenligt skänkte sitt tjänstefolk vid 

matbordet levde kvar ännu efter att arbetarna i takt med arbetskraftens ökade mobilitet 

började flytta från landsbygden till städer och industriorter för att bo och arbeta mer 

självständigt. Den stora förändringen i alkoholvanorna skedde i stället i själva tidpunkten för 

det dagliga drickandet, eftersom arbetsgivarna inom industrin av säkerhetsskäl ville förbjuda 

att de anställda söp under lunchraster eller på arbetstid överlag, vilket till exempel Fiskars och 

Billnäs bruks stränga regler från denna tid visar.64  Detta skulle ha lett till att alla de småsupar 

som så ofta förr hade hört till avbrotten under arbetsdagen vid husbondens matbord nu 

försköts till timmarna efter avslutad arbetsdag. Detta gjorde i sin tur drickandet mer 

okontrollerat och också mer gränslöst. 

Matti Peltonen ser dock förklaringen ovan som bristfällig. Han tillägger att en annan faktor på 

landsbygden spelade en stor roll, nämligen det snabbt ökade antalet lanthandlar. Detta 

berodde i sin tur på det reformerade kommunala självbestämmandet på 1860-talet och innebar 

att spriten blev märkbart mer tillgänglig för konsumenterna, trots vissa försök att begränsa 

försäljning av starkare drycker.65 Mycket riktigt uppstod denna typ av handel i Västnyland vid 

denna tid, vilket gav brukens egna försäljningsställen konkurrens.66 Den moderna finländska 

arbetaren var således fri att själv köpa och förtära sitt brännvin men också ensamt ansvarig för 

följderna.67  

Statistiken visar att industriarbetarna till skillnad från landsbygdens bönder inte kan räknas till 

dem som minskade sin spritkonsumtion före sekelskiftet 1900.68 Arbetarrörelsen började 

senare engagera sig aktivt i nykterhetssträvandena men det var först kring början av 1900-talet 

som arbetarföreningar började uppstå i en större skala.69 När dessa väl bildades i Pojo hade 

nyktra arbetare en stor betydelse för organiseringen i arbetsföreningarna genom sina tidigare 

erfarenheter av nykterhetsföreningarna. Förutom krav på nykterhet under arbetstid fanns det 

dock få faktorer som på allvar utmanade industriarbetarnas alkoholkultur.70 

                                                        
64 Kaihovirta 2015, 178; Sulkunen 1986, 23. 
65 Peltonen 1997, 45–58. 
66 Strömberg 1983, 32. 
67 Sulkunen 1986, 24. 
68 Alasuutari 1992, 9. 
69 Alapuro & Stenius 1987, 19; Peltonen 1997, 11. 
70 Hembygden 16/1966; Sulkunen 1986, 275. 
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Brännvinets framträdande roll bland invånarna i Pojo och i synnerhet på järnbruken bildade 

en skarp kontrast gentemot nykterhetsidéerna. De starka rusdryckerna var institutionaliserade 

och uppfyllde flera olika syften i bruksmiljöerna. Eftersom arbetarklassen genom 

järnhanteringen var starkt representerad i Pojo är särskilt dess förhållande till nykterhet och 

alkoholbruk av central betydelse för denna avhandling. 

2.3 Grogrund för social och religiös filantropi 

Klimatet för organiserad nykterhet kan delas in i faktorer som motverkade eller tvärtom 

försvarade brännvinskonsumtionen bland invånarna i Pojo. Nykteristerna förespråkade ofta 

trygghet i familjerna och samhället, men i synnerhet under slutet av 1800-talet såg man i 

föreningarna på dessa frågor också genom ett väckelsekristet filter.71 Därmed blev 

lokalsamhället i Pojo en grogrund för både socialt och religiöst motiverad filantropi. För de 

övertygade nykteristerna i trakten var socknen i starkt behov av insatser. Den försupna 

arbetarklassen upplevdes vara förslavad av spriten och detta manade till engagemang.72 Det 

fanns samtidigt flera faktorer som talade för att idéerna om nykterhet skulle möta ett kraftigt 

kulturellt motstånd i Pojo. 

Ett organiserat nykterhetsinitiativ kunde på grund av flera orsaker påbörjas i Pojo under 1880-

talet. För det första fick folklig massmobilisering, i synnerhet inom nykterhetsrörelsen, ett 

markant uppsving 1880-talet. Nykterhetsrörelsen växte kraftigt och samlade anhängare ur 

flera sociala klasser och områden och var därmed gränsöverskridande på flera sätt. 

Nykterhetsidealet kunde appliceras på vilken människa som helst och ställde föga krav på 

medlemmarnas sociala, ekonomiska eller geografiska situation.73 Nykterhetslitteratur och 

offentliga evenemang riktades till både män, kvinnor och barn.74 Denna bredd innebar att 

nykterhetsrörelsens aktörer kunde samarbeta både med eliten och samhällets lägre skikt 

eftersom dessa enades av åsikten om att alkoholen var skadlig för den enskilda människan och 

hela nationen. Dessutom ledde överskottet på industriarbetare till att arbetsgivare gärna 

prioriterade arbetare som tog avstånd från rusdrycker.75 Härmed kom medlemskap i 

nykterhetsrörelsen att fungera som ”bevis” på en sundare livsstil och attityd. 

                                                        
71 Stenius 1987, 269–271; Sulkunen 1986, 33. 
72 Peltonen 1997, 11. 
73 Peltonen 1997, 63; Strömberg 1983, 32. 
74 Mötesprotokoll 4.12.1887, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
75 Sulkunen 1986, 23, 273. 
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För det andra fanns det i Pojo en tydlig koppling till en redan existerande nykterhetsförening. 

Ur Lönnbecks nykterhetsförening i Ekenäs hade under 1880-talet ett antal medlemmar utträtt 

och önskade grunda en egen nykterhetsförening i Pojo. En av dessa ortsbor var 

seminarieföreståndarinnan Hedvig Sohlberg på vars initiativ Pojo absolutistiska 

nykterhetsförening grundades 1887.76 Erfarenheten av nykterhetsarbetet i Ekenäs samt 

kontakter till blåbandsrörelsen i Sverige hade gett Sohlberg en viss erfarenhet av 

föreningslivet och hon utgjorde därmed den länk som behövdes för att ett organiserat 

nykterhetsarbete kunde påbörjas i Pojo.77 Det för fortsättningen viktiga beslutet att grunda 

föreningen som en underavdelning till Nykterhetens Vänner i Helsingfors fattades också vid 

grundandet av Pojo absoluta nykterhetsförening 1887.78 På detta sätt knöts den lilla 

föreningen omedelbart till det etablissemang som småningom skulle bli den tvåspråkiga 

takorganisationen för landets samtliga nykterhetsföreningar. Därmed kunde föreningen med 

sina kopplingar till både Ekenäs och Helsingfors räkna med ett visst stöd och i förlängningen 

också mer publicitet. Pojo utgjorde alltså ett exempel på en lokal implementering av en 

translokal och transnationell idé. 

För det tredje hade nykterhet ett synnerligen starkt stöd i de väckelserörelser som från och 

med 1870-talet vuxit sig allt starkare i regionen. Tillsammans med fennomanerna var de 

svenskspråkiga väckelserörelserna nykterhetssakens starkast pådrivande kraft från och med 

1870-talet.79 Lönnbecks absoluta nykterhetsförening i Ekenäs kanaliserade mycket riktigt en 

aktiv grupp väckelsekristna medlemmar. Också i Pojo märktes denna koppling tydligt; snart 

sagt vartenda slutet styrelsemötesprotokoll från 1800-talets Pojo genomsyras av andliga inslag 

och så gott som varje offentligt möte börjades och avslutades med psalmsång och bön. I Pojo 

absoluta nykterhetsförenings första stadga från 1887 anges målet för verksamheten vara att i 

”kristlig och fosterländsk anda söka avskaffa bruket af rusdrycker såsom närings- och 

njutningsmedel”.80 Denna tids frikyrklighet uppvisade förutom sina sekteristiska tendenser 

även en social sida som innebar att osedlighet i samhället skulle bekämpas handgripligen och 

inte bara med moraliserande prat.81 

                                                        
76 Strömberg 1981, 44.  
77 Strömberg 1983, 43. Blåbandsrörelsen var en nykterhetsrörelse som spreds från USA till Sverige på 1880-   

    talet. Det karaktäristiska blå bandet fästes vid medlemmens klädsel för att signalera att personen tog avstånd  

    från alkoholbruk. 
78 Mötesprotokoll 2.10.1887, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
79 Liikanen 2005, 231–235; Stenius 1987, 307. 
80 Mötesprotokoll 2.10.1887, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
81 Strömberg 1983, 41. 
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Religiös koppling var överlag utbredd inom de finländska nykterhetsföreningarna under 1880-

talet. För en anhängare av väckelserörelser uppfattades nykterhet som en viktig del av den 

omvända människans identitet. Efter individens omvändelse från sitt gamla liv förväntades 

denne också lämna ifrån sig allt som hade med osedlighet att göra, till vilket bland annat 

rusdrycker hörde.82 Eftersom väckelserörelserna redan hade etablerat sig i Västnyland kunde 

nykterhetsivrarna alltså stödja sig på de absoluta värderingar som genom väckelsen redan 

slagit rot i regionen. 

Som framkommit i detta kapitel utgjorde Pojo en lockande miljö för idealister som på social 

eller religiös grund ville införa ett nyktert leverne bland ortsborna. Återhållsamhet och 

nolltolerans mot spritkonsumtion som ideal var känt genom de kommunala spritförbudens och 

väckelserörelsernas framfart. Sohlberg och hennes närmaste medarbetare hade dessutom 

erfarenhet av arbete i F.W Lönnbecks förening i Ekenäs, vilket motiverade dem att utföra 

något motsvarande i Pojo. Socknen utgjorde under 1880-talet liksom många andra orter en 

grogrund för sociala, religiösa och filantropiska experiment som tycktes florera i det 

framväxande medborgarsamhället. Den rådande dryckes- och manlighetskulturen i Pojo, och i 

synnerhet på järnbruken, skulle dock utgöra ett starkt bålverk mot de fromhets- och 

nykterhetsideal som Sohlberg och hennes medarbetare försökte implementera från och med 

1887 då Pojos första nykterhetsförening bildades.  

  

                                                        
82 Stenius 1987, 307. 
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3. AKTÖRER OCH MÅLGRUPPER 

3.1 Bildade kvinnor och en friherre i spetsen 

Folkskollärare tillhörde det finländska samhällets sociala mellanskikt på 1800-talet. Enligt 

Sulkunen hörde denna grupp till de mest initiativrika inom folkrörelsen på lokal nivå och 

kunde dra fördel av sitt yrke vad gäller möteskompetens, agitation och kontakt med olika 

samhällsgrupper.83 I Pojo har mycket riktigt ett flertal lärarinnor lämnat sin prägel på det 

lokala föreningslivet.84 Dessutom hade nykterhetsföreningarna vid både Fiskars och Billnäs 

bruk flera barnavdelningar som dessa lärarinnor ledde med stort intresse. Detta innebär att 

nykterhetsundervisningen kunde ske både på skoltid och på fritiden. Brukens minderåriga 

befolkning var följaktligen en central målgrupp för föreningarna. 

Hedvig Sohlberg var förutom lärarinna och ledande nykterist på det lokala planet dessutom 

aktiv på landets högsta politiska nivå. Hon representerade Västra Nylands nykterhetskrets, 

korresponderade med centralorganisationen och ställde framgångsrikt upp i lantdagsvalen 

1907–1913 som en av de första kvinnorna i landet. Hon rekommenderades i tidskriften Balder 

som lämplig kandidat i lantdagsvalet 1907 med motiveringen att hon var kvinna men framför 

allt helnykter. I lantdagen skulle hon kämpa för en lagstiftning mot alkoholen och tog därmed 

upp sin personliga nykterhetskamp från lokal och regional nivå till den högsta beslutsfattande 

nivån i landet.85 Utan sina insatser i Pojos nykterhetsföreningar är det tveksamt om hon hade 

fått denna publicitet och uppbackning av nykterhetsförbundet. 

Sohlberg verkade till skillnad från de andra ledande nykteristerna i Pojo hela tiden velat ta 

steget högre upp i sin kamp mot rusdrycker i samhället. Bara några år efter att hon grundat 

Pojo absoluta nykterhetsförening meddelade hon att det var dags att dra vidare. Efter detta var 

hon aktiv i föreningen i Ekenäs och sedan på kretsnivå.86 Till slut tog hon steget ända in i 

lantdagen. I en petition till Nikolaj II år 1915, undertecknad av Sohlberg och den övriga 

styrelsen i Västra Nylands Nykterhetskrets, framfördes ett önskemål om att förbudslagens 

ikraftträdande skulle påskyndas då de tillfälliga rusmedelsinskränkningarna till följd av 

världskriget lett till bland annat ”aftagande brottslighet” och ”fredligare tillstånd på gator och 

vägar”.87 Tillvägagångssättet visar att Sohlberg, som ju suttit i både kretsstyrelsen och 

                                                        
83 Sulkunen 1986, 239. 
84 Lindholm 2009, 167. 
85 Balder 20/1907. 
86 Löst handskrivet papper A, PANF, PLA. 
87 Mötesprotokoll 22.12.1915, Protokoll 1903–1919, VNN, PLA. 
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lantdagen, siktade betydligt högre än att bara försöka agera i nykterhetsfrågor på det lokala 

planet. 

Då Sohlberg ville återvända till Ekenäs föll ansvaret för att hålla Pojo absoluta 

nykterhetsförening verksam på en annan folkskollärarinna, den något motvilliga Alfhild 

Jungberg som efter övertalning åtog sig ordförandeskapet efter Sohlberg.88 Jungberg innehade 

sitt lärarjobb 1884–1915 och betonade vikten av att uppfostra barn till dugliga 

samhällsmedlemmar. Hon var en av ledarna för Hoppets här men höll också i trådarna under 

otaliga nykterhetsmöten för allmänheten.89 

I november 1902, samma år som Billnäs nykterhetsförening officiellt återuppstod, hölls en 

nykterhetskurs på bruket. De 27 deltagarna var ”nästan uteslutande” folkskollärarinnor från 

Pojo och närliggande socknar. Under dagarna höll man också möten riktade till arbetarna på 

bruket i hopp om att få fram sitt budskap. Målgrupperna för nykterheten kunde alltså lätt 

korsas bara tillfälle gavs. Tidskriften Balder skrev att lärarinnorna genom kursen nu skulle ge 

nykterhetsundervisningen åt barnen ”ett uppsving i våra bygder”.90 Man underströk 

slagkraften i att lärare engagerade sig och bekräftade skolan som en av de viktigaste 

plattformarna för spridning av nykterhetsidealet. 

Under år 1913 rapporterade Västra Nylands nykterhetskrets att intresset för Hoppets här 

”kraftigt befordrats” bland lärarinnorna i socknen. Fröken Huldi Torckell besökte på uppdrag 

av kretsens styrelse skolorna och som ett resultat sades ”flere nya avdelningar av hären” ha 

bildats. Denna för nykterhetsföreningarna goda nyhet kom under en period då antalet vuxna 

medlemmar återigen hade börjat minska. Bara två år senare var till exempel Fiskars 

nykterhetsförening definitivt nedlagd. Rekryteringen av barn kunde alltså ses som en 

avgörande faktor för föreningarnas fortlevnad och fungerade bra så länge lärarna bemödade 

sig att leda verksamheten inom Hoppets här. 

De återkommande fortbildningsdagarna för barnledare visar att Finlands Svenska 

Nykterhetsförbund ihärdigt fortsatte sin strategi att kanalisera nykterhetsidealet via lärare. I 

mars 1917 hölls en kurs för ledare inom Hoppets här i Pojo. Förutom annonsering ”medelst 

affischer på stolparna” var föreningen också mån om att ”underrätta socknens folkskollärare 

                                                        
88 Löst handskrivet papper A, PANF, PLA. 
89 Holmström 1994, 117; 183; Nikander 1929, 185. 
90 Balder 11/1902. 
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om det påtänkta mötet”.91 Eftersom Hoppets här riktade sin verksamhet till barn var lärare på 

folkskolenivå en strategisk målgrupp för ledarskapsutbildning i Hoppets härs regi.  

Billnäs nykterhetsförening utgjorde ett undantag såtillvida att dess avantgarde inte bestod av 

lärarinnor. Brukets ägare, friherre Fridolf Leopold Hisinger, tog själv initiativet till att grunda 

föreningen. Detta kan förklaras på två huvudsakliga sätt: antingen som resultat av en 

personlig övertygelse eller som ett medel för kontroll.92 Strömberg medger att Hisinger 

onekligen var en stor vän av nykterhet men påpekar samtidigt att kontroll över föreningslivet 

också gav honom goda möjligheter att övervaka bruksarbetarna. I det närliggande Ekenäs var 

nykterhetsrörelsen en oppositionskanal som öppet utmanade stadens styrande men i Billnäs 

blev det tvärtom en grupp som ställdes under brukspatronens personliga ledning och 

beskydd.93 Viljan att stärka kontrollen över arbetarna genom att mobilisera dem i 

nykterhetsfrågans namn kan därmed mycket väl ha varit ett taktiskt drag av Hisinger som 

kände till hur inflytelserik Lönnbecks förening i Ekenäs hade blivit.94 Överlag var ledningen 

både vid Billnäs och Fiskars bruk mån om att ha insyn i föreningslivet.95 

Kaihovirta tar mer fasta på Hisingers personliga övertygelse i bildnings- och nykterhetsfrågor 

då han skriver att Hisinger visade ett ”uttalat intresse” för dessa frågor.96 Avhållsamma 

arbetare var lönsamma för verksamheten, varvid bruken i Pojo småningom också slutade med 

att belöna flitiga arbetare med brännvin.97 Ytterligare stöd för att Hisinger betonade fostran 

framom kontroll hittas i en resebeskrivning från 1887 där Hisinger lär ha låtit arbetarna ”sluta 

sina göromål” redan klockan 18 mot löfte att de skulle lyssna till ett nykterhetsföredrag.98 

Detta indikerar att Hisinger redan tidigare hade ett särskilt intresse av nykterhetsfrågor, vilket 

motsäger teorin om att Hisinger skulle ha grundat Billnäs nykterhetsförening i första hand 

bara för att öka kontrollen av de anställda vid bruket även om detta självfallet kunde ha varit 

en önskvärd bieffekt.  

Billnäs nykterhetsförening var precis som Sohlbergs förening inledningsvis kopplad till 

Ekenäs absoluta nykterhetsförening. Hisinger var dessutom personligt bekant med Lönnbeck 

                                                        
91 Mötesprotokoll 11.3.1917, Protokollhäfte 1917–1922, Pojo nykterhetsförening (i fortsättningen förkortat    

    PNF), PLA. 
92 Friherre Fridolf Leopold Hisinger (1845–1928) ärvde Billnäs bruk efter sin far år 1883 och omstrukturerade 

    bruket till ett modernt aktiebolag. Hans internationella erfarenhet av industri och gruvdrift gav honom högt  

    anseende och bland annat erhöll han bergsrådstitel 1918. Laati et al. 1961, 177. 
93 Strömberg 1981, 44. 
94 F.W.Lönnbeck var bland annat chef för tidningen Vestra Nyland och motarbetade aktivt stadens styrande elit. 
95 Strömberg 1983, 40. 
96 Kaihovirta 2015, 148. 
97 Strömberg 1983, 43. 
98 Nykterhetsvännen 2/1887. 
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och lät sig inspireras av honom. Lönnbeck utnämndes till och med till hedersmedlem i Billnäs 

nykterhetsförening.99 Billnäs nykterhetsförening var inte inledningsvis bunden till 

Nykterhetens Vänner men skulle dock med tiden ansluta sig till takföreningen i likhet med 

övriga nykterhetsföreningar i Pojo. 

De manliga ledarnas insatser syntes oftare på krets- och förbundsnivå även om det givetvis 

fanns män som också i Pojo gjorde sin röst hörd för nykterhet. Fiskars nykterhetsförening 

leddes till exempel under perioden 1905-1908 av Karl Wiman, en arbetare anställd vid 

gjuteriet vid brukets gjuteri.100 Även om ett flertal manliga lärare engagerade sig i 

nykterhetsfrågor både på lokal- och kretsnivå, däribland Oskar Forsström och kyrkoherde von 

Bonsdorff, är det tydligt att det i Pojo var kvinnor som utmärkte sig som ledargestalter. 

Gällande Hoppets här spelar antagligen en för tiden typisk könsroll in: eftersom dess 

sammanträden riktade sig till barn var det mer naturligt att en kvinna fungerade som dess 

initiativtagare och koordinator. I Balder kunde man 1898 läsa om hur fröken Jungberg i ett 

årsfesttal prisades för sitt mångåriga nykterhetsengagemang i Fiskars. Talaren, pastor Kastrén, 

manade speciellt kvinnor att delta aktivt för nykterhetssaken då de ansågs kunna ”förädla 

männens karaktär”.101  

3.2 Mobilisering av barn och unga 

Tanken på att skapa ett organiserat nykterhetsarbete till vilket barn kunde ansluta sig blev 

verklighet i Finland under 1890-talet genom Alli Trygg-Helenius, en aktiv förgrundsgestalt 

inom den finländska nykterhetsrörelsen.102 Barnorganisationen Hoppets här grundade efter 

Trygg-Helenius resor i Storbritannien där hon inspirerades av den engelska varianten Band of 

Hope som uppstått redan under 1840-talet.103 Även om Trygg-Helenius kan ses som en 

pionjär inom nykterhetsfostran för barn i Finland är det uppenbart att idén om att fostra barn 

och ungdomar till nyktra medborgare hade slagit rot tidigare än så. 

Flera år tidigare, i mars 1888, höll Pojo absoluta nykterhetsförening ett möte i Fiskars där 

ordförande Sohlberg framförde ett förslag om att börja inkludera lokalsamhällets barn i 

                                                        
99 Talmanuskript VNN:s 60-årsjubileum, VNN, PLA. 
100 Årsmötesprotokoll 30.1.1908, Protokollsbok 1905–1910, FNF, PLA. 
101 Balder 12/1898. 
102 Alli Trygg-Helenius (1852–1926) var vid sidan av sitt arbete som folkskollärarinna mycket engagerad i  

    kvinno- och nykterhetsfrågor samt en aktiv fennoman. Hon tog intryck av sina resor i den anglosaxiska    

    världen och ses tillsammans med sin make Matti Helenius-Seppälä som några av den finländska  

    nykterhetsrörelsens viktigaste personer. Sainio 2007, 20–22. 
103 Syrjä 2010, 80; Brownlee 2002, 99. 
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verksamheten.104 Initiativet fick bifall av de samlade och Sohlberg beslöt att kontakta 

Nykterhetens Vänner i Helsingfors för att få tillstånd för detta, vilket också erhölls. Detta är 

samtidigt ett exempel på föreningens band till sin takorganisation i huvudstaden; viktiga 

beslut skulle godkännas från högre ort. Därmed organiserades nykterhetsarbete för barn i Pojo 

tidigare än Trygg-Helenius initiativ med Hoppets här etablerade sig i landet. Det var ändå 

under Hoppets härs organisation som barnen i Pojos nykterhetsföreningar med tiden 

mobiliserades. Den första avdelningen med det namnet torde ha bildats av Alfhild Jungberg i 

Fiskars 1895.105 

I september 1892 hölls ett nykterhetsmöte i Fiskars som enligt protokollet blev ”besökt af 

barn och ungdom” och vars totala antal åhörare lär ha uppgått till hela 60 personer.106 Hur 

många av dessa som faktiskt var minderåriga förblir oklart men åtminstone välkomnades 

deltagare i alla åldrar till mötet. För övrigt var 16 år den nedre gränsen för fullvärdigt 

medlemskap i en nykterhetsförening i Pojo.107 

Metoderna för nykterhetsfostran för barnen verkar vid sidan om böner, psalmer och 

bibelläsning ibland ha gått ut på ren skrämseltaktik. Genom exempelberättelser liknande 

gamla folksagor ville man se till att ingen undgick att förstå farorna med rusdrycker i 

familjen, något som även samtidens kvinnorörelse var mån om att föra på tal.108 Målet var att 

avskräcka barnen från att i framtiden själva bli slavar under ett spritberoende, men en som en 

nyttig följd av detta såg man kanske också att barnens ökade rädsla och avsky för berusade 

människor kunde få eventuella missbrukande föräldrar på andra tankar. På så sätt utgjorde 

även vuxna personer en indirekt målgrupp för Hoppets här. 

En handskriven berättelse om ”en stark och elak jätte”, möjligtvis författad av någon av de 

lokala lärarinnorna, är en allegori som någon gång under 1890-talet verkar ha cirkulerat bland 

Hoppets här i Pojo.109 I berättelsen står den ondskefulla jätten för rusdrycker och instruktioner 

för hur denna fiende ska besegras varvas med beskrivningar av hur grym och destruktiv han 

är. Dylika allegorier förekom för övrigt också sporadiskt i tidskriften Balder. Det går inte att 

fastställa huruvida de handskrivna manusen lästes upp enbart inom ramarna för Hoppets här 

eller om dessa också användes i undervisningssyfte i folkskolan där lärarinnorna arbetade till 

                                                        
104 Mötesprotokoll 11.11.1888, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
105 Forsberg 1955, 147. 
106 Mötesprotokoll september (okänt datum) 1892, Lösa protokoll 1891-1894, PANF, PLA. 
107 Mötesprotokoll 2.10.1887, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
108 Stenius 1987, 269–271; Sulkunen 1986, 33. 
109 Lösa handskrivna papper 1890-talet, PANF, PLA. 
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vardags. Berättelser med varnande syfte var åtminstone på 1800-talet precis som i klassiskt 

sagoberättande en del av verksamheten bland barn och unga. 

Barnavdelningen i Billnäs grundades något senare än i Fiskars och Pojos 

nykterhetsföreningar. Enligt Balder 1908 grundades Hoppets här i Billnäs i samband med 

nykterhetsföreningens återskapande 1902 men i Fram anges 1911 å sin sida 1901 som det 

rätta årtalet.110 Om man får tro Frams uppgifter skulle detta innebära att barnverksamheten 

pågick ett år innan föreningen officiellt återuppstod, vilket i så fall antyder att det 

organiserade nykterhetsarbetet redan pågick i Billnäs före föreningens stadgar officiellt 

godkänts 1902. Detta är inte helt orimligt med tanke på att föreningslivet i Finland under 

denna tid led av svårigheter att få myndigheternas godkännande till följd av den hårdhänta 

ryska integrationspolitiken.111 Hoppets härs verksamhet tedde sig stabil och livskraftig i 

Billnäs där man till exempel 1910 beskrevs som ”ett bra år med aktiva unga”.112  

Det är tydligt att Hoppets här inte följde samma mönster som de egentliga 

nykterhetsföreningarna. Barnen var av naturliga skäl medlemmar på helt andra grunder än till 

exempel de fullvuxna industriarbetarna i Pojo. Föräldrarna kunde långtgående bestämma om 

barnens medlemskap, men det är också anmärkningsvärt att flera av socknens lärarinnor var 

djupt engagerade i nykterhetssaken. Detta gav dem närmast obegränsade möjligheter att på 

vardaglig basis påverka barnens syn på alkoholfrågor i önskvärd riktning. Ett bevis på ett 

lyckat arbete inom barnavdelningen var ifall en medlem anslöt sig till huvudföreningen efter 

att ha ”upnått faststäld ålder”. I februari 1892 ”öfverflyttades” personer från barnavdelningen 

till Pojo absoluta nykterhetsförening, vilket tyder på en viss automatik i rekryteringen. Det 

räckte alltså med den fastställda åldern och inget tyder på att dessa ungdomar tillfrågades om 

de alls ville inträda i den huvudsakliga föreningen.113 

I oktober 1910 fördes det sista bevarande protokollet för den borttynande 

nykterhetsföreningen i Fiskars, även om den på pappret existerade till 1915. Den sista 

paragrafen som nedtecknats i protokollsboken handlar om att ansöka om ett bidrag på 100 

mark för ”arbetets fortsättande bland barnen” och ”uppköp af god ungdoms literatur”. Denna 

sista önskan om att sprida nykterhetsidealet bland de unga kan också ses som ett hopp om att 

föreningen i framtiden skulle få en bättre chans att återuppstå. Föreningen hade dragits med 
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alarmerande lågt lokalt intresse och gjorde på detta sätt ett sista försök till att lämna sin prägel 

på bruksbefolkningen.114 

Även om barnavdelningarna redan på 1890-talet utgjorde en viktig del av nykterhetsarbetet i 

Pojo är det tydligt att de fick mera publicitet ju närmare förbudslagens ikraftträdande man 

kom. År 1917, då införandet av förbudslagen verkade stödas av majoriteten i lantdagen, 

manade ungdoms- och nykterhetstidskriften Fram till fortsatt arbete ”åtminstone ännu några 

år” i synnerhet inom Hoppets här.115 Orsaken var att man ville cementera följande generations 

starka avståndstagande från alkoholen och därmed försäkra att samhället en gång för alla 

skulle vara fritt från alla rusmedel och framför allt begäret till dessa. Därmed kan man dra 

slutsatsen att barnen från och med år 1917 definitivt blev den högst prioriterade målgruppen 

för nykterhetsverksamheten. 

År 1917 syntes inga som helst tecken på stagnation inom nykter barnverksamhet i Pojo 

nykterhetsförening. En söndag i mars 1917 anlände ”en skara barn” till föreningshuset på 

Högåsa i Pojo efter att en instruktionskurs för ledare inom Hoppets här samlats. Barnen var 

inte bara passiva åhörare utan utförde också programnummer. Alli Trygg-Helenius talade 

först för barnen och senare för de vuxna och konstaterade för de sistnämnda blanda annat att 

det inte är svårt att samla barn till dylika tillställningar, utan att ”konsten att få dem att hållas i 

föreningen” är det avgörande. Som en ”direkt följd av föredraget” anslöts sig några nya vuxna 

medlemmar i föreningen.116 Genom barnen nådde man alltså ut till personer som kanske inte 

annars hade skrivit in sig i en nykterhetsförening. 

I januari 1919 ordnade Pojo nykterhetsförening en fest med ändamålet att ”få beklädnadshjälp 

åt fattiga barn”. Förutom sång och föredrag medverkade också barnen ”med sång och en liten 

dramatisk lek”. Behållningen på 200 mark, en inte helt obetydlig summa, beskrevs som ”en 

betydande hjälp för de små”.117 I detta fall var sålunda filantropi och inte nykterhet 

huvudagendan under tillställningen även om man givetvis samtidigt marknadsförde 

föreningen som en aktiv och nyttig lokal aktör där barnens bästa var i fokus. 

Så sent som i februari 1919, bara månader innan förbudslagen trädde i laga kraft, höll 

Finlands Svenska Nykterhetsförbund en samlings- och mönstringsvecka i Billnäs. Detta 

indikerar att man här inte såg den kommande förbudslagen som en orsak att trappa ner den 
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lokala verksamheten. Vid sidan av annat program framförde 11-åriga samskoleelever en sång 

om ”fredens längtan och alkoholens förbannelse” för den samlade publiken och följande dag 

framförde 23 skolbarn en teaterpjäs, vilket visar att man nu gärna såg att barnen aktiverades 

också utanför Hoppets härs verksamhet.118  

3.3 Motsträvig manskultur 

Medan barn och ungdom, precis som Alli Trygg-Helenius konstaterade, relativt enkelt kunde 

organiseras under nyktra och religiösa förtecken på folkskollärarnas initiativ, krävdes helt 

andra tillvägagångssätt för att engagera de fullvuxna arbetarna som utgjorde den huvudsakliga 

målgruppen för nykterhetsrörelsen.119 Ur ett genusperspektiv kan de rådande mansidealen vid 

bruksmiljöerna ses som en faktor som motverkade nykterhetsidealet och därmed 

föreningarnas framgång. 

Källorna från bruken i Pojo talar sitt tydliga språk om den rådande alkoholkulturen i Pojo. 

Arbetarklassen involverade rusdrycker som socialt bindemedel på många olika sätt. Vid 

Billnäs bruk fick de yngre manliga bruksarbetarna lov att passa upp de äldre kollegerna. 

Matias Kaihovirta skriver i sin avhandling om hur de yngre kollegerna varje vecka 

förväntades hämta en flaska brännvin till den äldre smeden och mästaren.120 I detta fall blev 

spriten för arbetaren ett slags valuta för social acceptans och en bättre ställning hos chefen. 

Samtidigt visar detta att ledarskapet på bruken ingalunda dolde sitt eget tycke för starka 

drycker. ”Flitpenningar” delades vid bruken ibland ut till arbetare som visat upp goda 

prestationer. Dessa belöningar bestod i allmänhet av brännvin.121 Alkoholbruket hade därmed 

sin givna plats både i arbetsgemenskapens lägre och högre skikt. Eftersom brännvinet på flera 

sätt hade en central plats i arbetarnas tillvaro stötte nykterhetsvännerna från första början här 

på ett kännbart motstånd. De rådande mansidealen frammanade en defensiv attityd bland 

arbetarna. 

Från arbetaren Alfons Flemmings memoarer framgår det att cheferna vid Fiskars bruk ofta såg 

mellan fingrarna med arbetare som led av kraftig baksmälla under arbetsdagen. Skälet som 

Flemming anger var att arbetarna ofta jobbade ”på styck” och därför kunde kompensera en 

dags dålig arbetsprestation senare i veckan.122 Ett annat troligt skäl är att en strängare linje 
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mot arbetsfolkets dryckesvanor hade haft en förödande effekt på arbetsmoralen. Varken 

lagstiftningen eller kulturen motsatte sig uttryckligen att arbetaren var uppenbart bakfull på 

jobbet. Traditionellt hade bruken dessutom tillverkat och sålt sitt eget brännvin till arbetarna 

och lokalbefolkningen under århundraden. Omsättningen från brännvinsförsäljningen på 

Fiskars bruk överskred före 1900-talet ibland inkomsterna från själva järnindustrin medan 

brännvin kunde ges som en naturaförmån åt arbetare på Billnäs bruk.123 Samtidigt bidrog ändå 

den ökade mekaniseringen till en ny typ av olycksrisker i arbetet, vilket kan vara en förklaring 

till att allt fler inom bruksledarskapet blev angelägna om en förändring i industriarbetarnas 

alkoholvanor.124 

Flemming återger i sina memoarer en berättelse om hur de manliga arbetarna under sina 

lediga dagar gärna umgicks genom till exempel fisketurer, där en medhavd flaska brännvin 

ofta tycktes utgöra utflyktens höjdpunkt. Denna fritidssyssla fortsatte långt in på förbudstiden 

och involverade såväl berusat handgemäng som livslång vänskap.125 Kaihovirta ser också de 

homosociala fiskesällskapen som en viktig arena för upprätthållandet av de manliga idealen 

på bruket.126 Både chefer och kolleger kunde alltså blidkas med hjälp av brännvinet och detta 

sociala samspel befäste brännvinets roll som ett smörjmedel för relationer både på arbete och 

fritid.  

Holmström berättar att det på de mycket populära brandkårsfesterna vid Fiskars bruk förekom 

slagsmål och fylleri men att följderna aldrig ”blevo farliga”.127 De stationära arbetarna som 

ofta hade egna familjer utgjorde inget egentligt hot mot ledarskapet på bruken med sitt 

supande. Kaihovirta beskriver just dessa stationära arbetares något berusade fritid som ett 

slags ”ordnat kaos”. Men de gånger yngre och rörligare arbetskraft anställdes kunde de 

nyanlända med sitt supande och härjande störa ordningen både för de stationära arbetarna och 

hela omgivningens auktoriteter.128 Brukspatronen och greven Fridolf Leopold Hisinger på 

Billnäs bruk lär för resepredikanten Alfred Öhman kärnfullt ha uttryckt: ”Här stjäl man, super 

och slåss”.129 Ledarskapet såg med andra ord åtminstone närmare sekelskiftet gärna att en viss 

del av supandet skulle motarbetas. Sådan verksamhet kunde nykterhetsföreningarna erbjuda. 
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Laura Holmström, som jobbade som kontorist i Fiskars, beskriver i sina memoarer Från tider 

som flytt. Minnen och hågkomster sammanställda 1940 av Laura Holmström kärnfullt att en 

man vid Fiskars bruk skulle lukta ”tobak och brännvin och skit [smuts]” för att ”ha tur hos 

kvinnfolket”.130 Onekligen fanns det prestige i att inte bara dricka brännvin, utan också i att 

visa det i offentligheten vid såväl vardag som fest. Kaihovirta tolkar i sin avhandling supandet 

i Pojo som en del av industriarbetarnas motstånd mot samtidens nya manlighetsideal där även 

nykterhet ingick. Slagsmålen och brännvinet kan enligt honom ses som uttryck för att bevara 

den paternalism som traditionellt sett gett männen en stadig, ohotad och privilegierad position 

på bruken.131 Härigenom uppstår en konflikt också med den nyktra medborgarreligion som 

Sulkunen menar att började ersätta arbetarklassens livssyn i samband med de sociala 

omvälvningarna. Brukens autonoma ställning med sina starka traditioner erbjöd arbetarna en 

trygghet som den nya medborgarreligionen inte rubbade nämnvärt. Denna genuscentrerade 

problematisering skulle kunna förklara varför just Pojo var en ort där nykterhetsrörelsen 

uppnådde så magra resultat bland arbetarklassen. 

Nykterheten och demoniseringen av brännvinet var, i likhet med andra borgerliga mansideal 

under det sena 1800-talet, något som framkallade motreaktioner hos arbetarklassens män. 

Trots det började de gamla självständiga och patriarkala bruksmiljöerna, precis som andra 

områden inom näringslivet, sakta glida in i den moderniseringsström som greppade hela 

samhället.132 I början av 1900-talet blev det inom arbetarrörelsens ledande krets allt viktigare 

att betona nykterhet som ett tecken på medborgerlig mognad. Härigenom kom således en del 

av nykterhetsupplysningen i bruksmiljöerna också att ske utanför den plattform som 

nykterhetsföreningarna erbjöd.133 

För industriarbetaren i Pojo socken utgjorde med andra ord köp och förtärande av brännvin ett 

tecken på individuell frigörelse, en potentiell brygga till en bättre relation med förmannen, ett 

socialt bindemedel till kollegerna samt en byggsten i den manliga identiteten. Det var mot 

denna kultur som nykterhetsivrarna i Pojo skulle börja fäktas mot från och med år 1887 då 

socknens första nykterhetsförening grundades. Nykteristerna såg supandet som en farsot, men 

frågan är om de alls gav sig tid att reflektera över de egentliga orsakerna till arbetarklassens 

relativt höga brännvinskonsumtion. Hur som helst är medlemsmatriklarna fulla av bevis på att 

det var allt annat än enkelt för arbetarna att hålla sina nykterhetslöften då de väl skrivit in sig i 

föreningarna. 
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Finsmedlärlingen Karl Granroth skrev in sig i Pojo absoluta nykterhetsförening i januari 1888 

men avgick redan följande månad med förevändningen att han ”icke vetat, hvad han förbundit 

sig till” och ”blivit tvingad” fastän nykterhetslöftet stod tydligt skrivet på medlemskorten som 

dessutom försågs med medlemmarnas egna underskrifter. Den verkliga orsaken till Granroths 

uppsagda medlemskap står att finna i hans fortsatta förklarande då han också uppgav att han 

”fått lida så mycket genom att tillhöra föreningen”.134 Detta lidande är förmodligen just det 

som Sohlberg passade på att ta upp under följande månadsmöte i mars 1888. Sohlberg kom 

vid detta tillfälle med en uppmaning om att medlemmarna troget skulle arbeta ”för 

föreningens framgång samt icke avskräckas av mödor, motstånd eller åtlöje” från personer 

utanför föreningen.135 

Att hot mot en föreningsmedlem över huvud taget nämns i ett protokoll är sällsynt och 

avslöjar att föreningens medlemmar i detta tidiga skede redan hade stött på en hel del glåpord 

och trakasserier. Att nykteristerna hånades visar att föreningens arbete syntes utåt och således 

utmanade den rådande alkohol- och manlighetskultur som i synnerhet arbetarklassen på 

bruken företrädde.136 Arbetare som hade gått med i föreningen kunde alltså räkna med att ofta 

hånas av kolleger som kände sig både hotade och roade av nykterhetsföreningens ideal. Ett 

flertal av de som skrev ut sig ur föreningen gjorde det förmodligen på grund av detta 

grupptryck även om det inte sades rakt ut. I matriklarna står det i tiotals fall bara att 

medlemmen ”avgått utan vidare förklaring”.137 

Supandet var också knutet till andra sysselsättningar än arbete och fiskefärder. Finsmeden 

Karl Henriksson, inskriven i Pojo absoluta nykterhetsförening 1894, skildes från föreningen 

1895 på grund av löftesbrott. I samband med uteslutningen tillade han att han ”icke kunna stå 

i föreningen som musikant emedan man då måste supa”.138 Med andra ord spelade en 

homosocial gruppidentitet igen en markant roll; de övriga musikanterna hade fått Henriksson 

att förstå att hans påstådda nykterhet inte passade in i gemenskapen. Flemming ger också i 

sina memoarer ett exempel på musikanternas beteende under nöjestillställningar. Under en 

ångbåtsutflykt uppträdde musikanterna från bruket så onyktert att flera av dem inte hölls på 

benen. Slutligen föll även ett blåsinstrument överbord.139 Därmed utgjorde orkestrarna 

ytterligare en gemenskapsform som motarbetade nykterhetsföreningarnas popularitet. 
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Från första början stod det klart att alkoholfrågan i grund och botten ansågs vara ett problem 

som berodde på männens beteende, och då främst arbetarklassens män. Kvinnorna brukade i 

allmänhet beskrivas som offer utlämnade åt brutala och berusade makar och fäder och på 

detta sätt bortsåg man i alkoholdebatterna ofta från att alkoholism också förekom bland 

kvinnor.140 En större procent av de utskrivna var enligt matriklarna män, men det är på grund 

av kvinnornas offerroll inte helt otänkbart att nykterhetsföreningarna i Pojo i viss mån 

särbehandlade kvinnor som bröt sina löften eller hade svårt att leva upp till föreningarnas 

stränga stadgar. 

  

                                                        
140 Sulkunen 1986, 33. 



 

 

30 

 

  4. FLUKTUATIONER I FÖRENINGARNAS STORLEK 

4.1 Etablering och tillväxt 

År 1885, två år innan Pojo fick sin första nykterhetsförening, var enligt Stenius 2,5 % av 

stadsbefolkningen i Finland medlemmar i nykterhetsföreningar medan motsvarande siffra för 

landsbygden var blygsamma 0,18 %.141 Trots den statistiskt sett ojämna fördelningen mellan 

stad och landsbygd fanns det ändå möjligheter att starta upp ett lokalt nykterhetsarbete 

varhelst någon tog initiativ.142 Den personliga faktorn var i det inledande skedet avgörande. 

Att utdöda föreningar återuppstod hörde inte heller till ovanligheterna i Finland och var på 

samma sätt beroende av lokala aktörer.143  

Den vanligaste rekryteringsmetoden var utdelning av nykterhetslitteratur samt möten riktade 

till allmänheten. Dessa blev en kontinuerlig kontaktyta med potentiella medlemmar. Större 

nationsomfattande händelser kunde också indirekt bidra till tillväxt i medlemsantalen. I 

föreningarnas matriklar kan man urskilja faser då människor tenderade att skriva in sig i större 

antal än normalt.  

Den 2 oktober 1887 bildades Pojo absoluta nykterhetsförening som den första 

nykterhetsföreningen i socknen. 19 personer närvarade vid grundandet. Redan i november 

samma höst höll föreningen sitt första offentliga möte som registrerad förening och enligt 

protokollet skrev 11 nya medlemmar in sig samma kväll. Det går inte att redogöra för exakt 

vad som tilltalade de som ville skriva in sig, men föredraget som ordförande Hedvig Sohlberg 

höll fick enligt protokollet starkt bifall av åhörarna.144  

I talet hade Sohlberg redogjort för en lagstiftning som skulle förbjuda försäljning och 

tillverkning av alkoholdrycker, vilket innebär att tanken på en landsomfattande förbudslag 

tidigt planterades bland medlemmarna. Även om lagen trädde i kraft först 1919 hade den varit 

under uppbyggnad sedan 1880-talet och vann allt fler anhängare också på högsta politiska 

nivå.145 Ifall visionen om förbudslagen var det som övertygade de nya besökarna att skriva in 

sig i föreningen skulle det innebära att de snarare kände sig som viktiga kuggar i ett 

nationsbygge än ortsbor med endast lokal målsättning. Det stora, slutgiltiga målet för 
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nykterhetsrörelsen betonades med andra ord redan från första början i Pojo och var eventuellt 

en av orsakerna till att rekryteringen lyckades väl under de första månaderna. Laura 

Holmström skrev i sina memoarer att det blev ett ”verkligt sista skrik” att gå med i Pojo 

absoluta nykterhetsförening, ett tecken på att föreningen lyckades väcka ett omedelbart 

intresse med sin verksamhet.146 

I december 1887 fattades beslutet att föreningen skulle börja prenumerera på tre olika 

nykterhetstidskrifter samt införskaffa både finska och svenska exemplar av alla skrifter som 

utgivits av takorganisationen Nykterhetens Vänner. Styrelsen siktade också på att beställa 

litteratur från Sverige.147 Det är oklart ifall inköpen i detta skede skulle bekostas med hjälp av 

medlemsavgifter, stöd av takorganisationen eller med grundarnas egna pengar. Oavsett rörde 

det sig om en betydande samling litteratur, vilket visar att föreningen i en anda av optimism 

förväntade sig tillväxt. Här är också kopplingen till folkrörelsen i både Finland och Sverige 

tydlig; inspirationen kom utifrån och implementerades sedan lokalt. 

I januari 1888 anslöt sig 18 nya medlemmar till Pojo absoluta nykterhetsförening, varav en 

kom ända från Fagervik.148 I maj hade det totala antalet inskrivna medlemmar vuxit till 91.149 

Ännu under föreningens årsfest 1889 meddelades att föreningens medlemsantal uppgick till 

”närmare sjuttio medlemmar”, ett tecken på att intresset för föreningen ännu var 

förhållandevis stort i detta skede även om man redan här kan skönja en minskning från 

föregående års 91 medlemmar.150 

Föreningens inledande skede kan sägas ha pågått fram till 1891. Enligt en dåtida inbjudan 

sammankallades nykteristerna då till ett möte lett av lärarinnan Alfhild Jungberg på uppdrag 

av Hedvig Sohlberg. Orsaken till detta möte var att Sohlberg hade avsagt sig sitt 

ordförandeskap i Pojo absoluta nykterhetsförening för att i stället anta samma roll i föreningen 

i Ekenäs. Därför föreslog Jungberg att Pojo absoluta nykterhetsförening skulle upphöra och i 

stället ansluta sig antingen till nämnda förening i Ekenäs eller den nyligen bildade Billnäs 

nykterhetsförening. Detta förslag tyder på att hon inte såg särskilt stora framtidsutsikter för 

föreningen. De få närvarande vid mötet uttryckte efter Sohlbergs avsked ”sin ledsnad öfver 

föreningens upplösning” och önskade fortsätta med Jungberg som ledare, vilket efter 
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övertalning också skedde.151 Föreningens etablerings- och tillväxtfas kan därför sägas ha 

påbörjats 1887 och avslutats i och med Sohlbergs avhopp 1891. 

I november 1891 hölls det första offentliga nykterhetsmötet utan Sohlbergs ledarskap. Det 

beskrivs som ”talrikt besökt” med nio nya medlemmar och tre barn inskriva i barnavdelningen 

som resultat.152 Även om medlemsantalet ännu verkade öka vid detta tillfälle stod det klart att 

sämre tider snart väntade. Eftersom föreningen bara två år tidigare hade räknat upp till sjuttio 

medlemmar betyder det att intresset för det lokala nykterhetsarbetet nu hastigt hade svalnat. 

Sohlbergs bortfall påverkade uppenbart Pojo absoluta nykterhetsförenings livskraft 

ytterligare, vilket också framgår av att Jungberg föreslog att medlemmarna skulle följa 

Sohlberg genom att exempelvis ansluta sig till föreningen i Ekenäs.153  

Händelserna ovan skedde tre år innan Fiskars absoluta nykterhetsförening överhuvudtaget 

nämns som efterträdare, vilket tyder på att Jungbergs något motvilliga ledarskap långsamt 

flyttade över verksamheten från att täcka hela Pojo till att koncentrera sig på Fiskars. Därmed 

minskade föreningens geografiska verksamhetsområde något efter 1891, vilket dock i sig inte 

förhindrade att medlemmar från andra byar fortsättningsvis kunde ansluta sig. I den 

svenskspråkiga allmogetidningen Folkwännen rapporterades det 1889 att 

nykterhetsföreningen ”för resten icke särskilt hör till Fiskars, utan till socknen i dejs helhet, 

och är dejs ordförande folkskolelärarinnan Sohlberg”.154 Underförstått var Fiskars alltså från 

första början föreningens huvudsäte.  

Vid Billnäs bruk uppstod den första nykterhetsföreningen på andra villkor. Tre personer med 

anknytning till Billnäs hade visserligen skrivit in sig i Pojo absoluta nykterhetsförening redan 

vid dess grundande 1887, men det var inte förrän brukspatron Hisinger själv engagerade sig i 

frågan som Billnäs grundade en egen nykterhetsförening år 1891. ”Nästan samtliga brukets 

unga män” sägs ha anslutit sig till föreningen vid dess grundande.155 Omkring 100 

medlemmar anslöt sig till föreningen i inledningsskedet, vilket är betydligt fler än i Pojos 

övriga nykterhetsföreningar.156 Huruvida de som anslöt sig gjorde det mer genom personligt 

intresse eller av respekt för brukspatronen förblir oklart men med tanke på brukspatronens 

maktposition är det senare alternativet måhända sannolikare. Följaktligen kan man med fog 
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fråga sig huruvida de första hundra medlemmarna alls var villiga att avsäga sig sitt 

alkoholbruk. Hisinger var också bekant med Alli Trygg-Helenius.157 

Det finns olika versioner av hur och när Fiskars absoluta nykterhetsförening uppstod. John 

Strömberg skrev i sin avhandling 1981 att Pojo absoluta nykterhetsförening år 1894 fick ”en 

fortsättning” i Fiskars absoluta nykterhetsförening som samtidigt övertog den förra 

föreningens nummer 94 i Nykterhetens Vänners register.158 Hembygdsforskaren Irina 

Matvejew hävdar däremot att Fiskas absoluta nykterhetsförening i flera år arbetade som en 

underavdelning till Pojo absoluta nykterhetsförening, vilket Laura Holmström också anger i 

sina minnesanteckningar.159 I föreningens rapport till takföreningen Nykterhetens Vänner 

1894 står den mycket riktigt i Pojos och inte Fiskars namn.160 1897 anges däremot Fiskars 

absoluta nykterhetsförening som föreningens namn i en rapport till takföreningen.161 Det 

officiella namnbytet till Fiskars absoluta nykterhetsförening ägde de facto rum så sent som 

1905 då styrelsen på årsmötet bestämde om detta.162 Det är således oklart hur snabb 

övergången från Pojo absoluta nykterhetsförening till en helt fristående förening egentligen 

var men hur som helst var det en process som fortgick under snart sagt hela 1890-talet. 

Att Fiskars småningom fick en ”egen” nykterhetsförening ursprungen ur Sohlbergs 

pionjärförening kan ha skapat ett intresse bland brukets arbetare inledningsvis. De 

identifierade sig måhända mer som det självförsörjande brukets egna invånare än som 

sockenbor i Pojo.163 Inskrivningen i föreningen i Fiskars under de första åren var ”relativt 

god, men redan vid sekelskiftet hade verksamheten gått tillbaka” och föreningen förde överlag 

en ”tynande tillvaro”.164 Något större genombrott var det alltså aldrig frågan om. 

År 1905 anlände ett formulär från Finlands Svenska Nykterhetsförbund som uppmanade 

föreningen att ansluta sig till denna nygrundade centralorganisation, vilket styrelsen också 

gick med på. Föreningen anslöt sig i och med detta som lokalförening nummer 11.165 Även 

om Fiskars absoluta nykterhetsförening inte egentligen kan sägas ha uppstått innan 1905, 

förutom till det officiella namnet, kan man åtminstone tala om en nyetablering i och med att 

den nya takorganisationen nu fanns till för landets svenskspråkiga orter. Dessutom hade också 
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den lokala centralföreningen Västra Nylands nykterhetskrets bildats år 1903 till vilken allt fler 

lokalföreningar anslöt sig. Åren 1905–1908 växte mängden medlemmar i svenskspråkiga 

nykterhetsföreningar kraftigt, vilket också syntes i Fiskars.166 Omorganiseringen gav 

föreningen ny energi och livskraft. Detta uppsving syns överlag i Västnyland.167 Det rådde 

alltså en tillväxtfas inte bara lokalt utan även regionalt och till och med nationellt. Ofärdsåren 

var över och en ny föreningsiver rådde eftersom det politiska klimatet i landet underlättade 

föreningslivet igen. 

År 1901 återupptogs verksamheten i Billnäs nykterhets förening samtidigt som Finland var 

inne i den första förtrycksperioden, också känd som förryskningen. Den nya ordföranden var 

en rikssvensk med erfarenhet av godtemplarrörelsen och hans engagemang ledde till ett stort 

uppsving för föreningen. Redan följande år var medlemsantalet återigen över 100 personer.168  

 Generalguvernör Bobrikovs allt mer kontrollerande åtgärder utgjorde ett hinder för 

föreningslivet också i Pojo, vilket bland annat märktes då Fiskars Ungdomsförening inte 

kunde bildas som självständig förening under samma tid.169 Överhuvudena vid Fiskars och 

Billnäs bruk hade dessutom ett kyligt förhållande till generalguvernören. På Fiskars bruk hade 

Bobrikov under en visit i slutet av 1890-talet blivit utsatt för ett avsiktligt gnistregn i gjuteriet 

och det var känt att patron Hisinger på Billnäs bruk fanns upptecknad på Bobrikovs ”svarta 

lista” över personer som han önskade landsförvisa eller deportera till Sibirien.170 Hisinger var 

inte ordförande i den återuppståndna nykterhetsföreningen vid Billnäs bruk, vilket gjorde det 

mindre uppseendeväckande. Hans namn stod däremot fortsättningsvis som nummer ett i 

föreningens matrikel, vilket innebär att hans närvaro alltjämt spelade en stor roll i föreningens 

popularitet.171 

21 april 1912 hölls ett nykterhetsmöte i lokalen Högåsa i Pojo i samband med ett besök av 

medlemmar från Billnäs nykterhetsförening. Mötet öppnades med ett tal av magister 

Forsström och sedan hölls ett föredrag som redogjorde för ”vilka skadliga följder” rusdrycker 

hade. Detta tal höll av Rosa Invenius som var utsänd av Finlands svenska 

nykterhetsförbund.172 I föreningens första årsberättelse antyder man att Invenius anlände utan 
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att känna till att Pojo absoluta nykterhetsförening i det närmaste hade dött ut. Det berättas 

vidare att då det ”därjämte framgick att endel antingen missuppfattat eller icke velat fullfölja 

de förpliktelser ett nykterhetslöfte medför, ansåg man själ [sic!] föreligga att förklara den 

föreningen för död och bilda en ny”.173 De tjugo åhörarna uppmanades ”sluta sig samman till 

föreningar för att bettre kunna motarbeta den starka fienden”. En kommitté utsågs för att 

utarbeta stadgar och driva frågan vidare.174 I maj 1912 fick socknen således en ny 

nykterhetsförening under namnet Pojo nykterhetsförening. Tillägget ”absolut” var borta och 

föreningen hade ingen egentlig koppling till sin föregångare Pojo absoluta nykterhetsförening 

som ju de facto inte bedrivit verksamhet sedan 1890-talet. 

Det signifikanta i sambandet är att Pojo nykterhetsförening uppstod som ett resultat av band 

till tre olika organisationer. För det första kan den delvis ses som en reinkarnation av sin 

absoluta föregångare både till namnet och den verksamma orten. För det andra var Invenius 

där som en representant för nykterhetskretsen, vilken självfallet var mån om att blåsa nytt liv i 

de lokala föreningarna. För det tredje understödde nykterister från Billnäs verksamheten, 

varvid Pojo nykterhetsförening kan ses som en systerförening till den i Billnäs. I tidningen 

Västra Nyland nämndes under 1910-talet främst Billnäs i fråga om nykterhetsföreningarnas 

verksamhet och i dessa artiklar framkommer ofta samarbetet med Pojo nykterhetsförening.175 

Under det första verksamhetsåret hölls två nykterhetsfester av vilka en samlade åtminstone 50 

personer trots avgiftsbelagd entré. Man lyckades också förmå myndigheterna i Ekenäs att 

stänga ”brännvinsbutikerna” tidigare än vanligt inför julen 1912.176 Intresset för föreningens 

verksamhet och initiativrikedomen var i detta inledande skede påtaglig och ledde alltså till 

synliga lokala åtgärder i nykterhetens namn. Dess medlemsantal höll sig runt 30 personer 

fram till inbördeskriget.177 

Under första halvan av år 1918 försämrades föreningslivet kraftigt som en följd av 

inbördeskriget. I Billnäs återupptog dock nykterhetsföreningen raskt sin verksamhet i hopp 

om att återigen kunna sprida nykterhetsupplysning bland bruksbefolkningen. Förbudslagen 

var i antågande och medlemmarna uppmanades ”vara på sin vakt” då flera andra föreningar 

hade ”förslappats”.178 1919 blev ett aktivt år där protokollen vittnar om mångsidig verksamhet 
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med såväl utflykter, undervisning och stor satsning på barn i skolåldern.179 Trots att 

inbördeskriget hade sargat regionen under föregående år hade föreningen bara krympt med sju 

personer totalt vilket är ett positivt resultat sett till omständigheterna.180 

Mötesprotokollen och nykterhetsföreningarnas matriklar visar att tillströmningen till 

föreningarna ganska långt korrelerar med deras etableringsfas samt tillfällen då enskilda 

personer såg till att återuppliva en existerande förening. Detta gäller både föreningen i Billnäs 

1901 och Fiskars 1905 och fenomenet stöds också i Sulkunens avhandling. 181 Hedvig 

Sohlberg och baron Hisinger må ha varit olika till verksamhetspunkt, kön och social ställning 

men ledde sina föreningar på ett sätt som höll idealet och verksamheten vid liv. Det är 

nämnvärt att de mest långvariga medlemmarna i nykterhetsföreningarna tenderar att vara de 

som deltog just under etableringsskedet, något som pekar på att de hade ett uppriktigt intresse 

av nykterhet från första början och därmed inte behövde rekryteras genom övertalning eller 

utåtriktad agitation.  

Bandet till andra aktörer är också värt att notera. Pojo absoluta nykterhetsförening uppstod år 

1887 genom Sohlbergs koppling till Ekenäs absoluta nykterhetsförening medan Pojo 

nykterhetsförening vid dess grundande 1912 inspirerades både av närliggande Billnäs 

nykterhetsförening och Västra Nylands nykterhetskrets tillresta talare Roosa Invenius. Det går 

dock samtidigt lätt att konstatera att det tillfälliga uppsving som en nyetablering åstadkom 

blev kortvarigt i snart sagt alla nykterhetsföreningar i Pojo. 

4.2  Stagnation 

Enligt Sulkunen dröjde det inte många år förrän en majoritet av medlemmarna i lokala 

nykterhetsföreningar sade upp sitt medlemskap eller i vissa fall blev uteslutna på grund av sitt 

agerande. Medlemsantalet höll sig på en relativt hög nivå under nykterhetsföreningarnas 

första aktiva år men då effekten av nyhetens behag lade sig avspeglades detta direkt i antalet 

medlemmar i föreningarna.182 Dessutom lämnade medlemmarna sina föreningar under en 

mängd olika förevändningar. 
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I december 1891 kunde styrelsen i Pojo absoluta nykterhetsförening konstatera att mötena 

varit ”talrikt besökta, dock hafva flera medlemmar afgått, få ingått”.183 I årsberättelsen uppges 

att medlemmarna från Billnäs och Åminnefors återlämnade sina medlemskort för att i stället 

av rent geografiska orsaker inträda i den nyligen grundade Billnäs nykterhetsförening, vilket 

ju i sig visar att intresset för nykterheten fanns kvar bland dem. Av medlemmarna från 

närliggande Brödtorp ”qvarstannade” de flesta. I själva Fiskars var situationen däremot 

alarmerande. ”På egen begäran hafva de flesta medlemmar i Fiskars, 10 män och 3 qwinnor, 

utträdt ur föreningen så att endast några av brukets talrika befolkning nu mera höra till 

densamma”. Detta år lämnade också ordföranden och grundaren Hedvig Sohlberg föreningen.  

Av de 30 personer som stod ”qvar uti matrikeln” hade ”blott 24 personer” betalat årsavgiften. 

De som inte hade betalat sade sig utgå ur föreningen på grund av att kostnaden på en mark per 

person i året blev en för stor belastning då flera medlemmar av samma familj tillhörde 

föreningen.184 Årsavgiften gällde alla medlemmar som inte var bokförda som ”medellösa”.185 

Här anges alltså främst ekonomiska orsaker till missnöje och utskrivning. 

 

Under 1892 hade Pojo absoluta nykterhetsförening ”ej verkat mycket”. Den angivna orsaken 

var att ”dess medlemmar äro spridda på olika ställen i socknen”. Dessutom var ”intresset för 

nykterhetssträfvandena af utom föreningen stående ringa”. Stagnationen började alltså redan 

efter 1891 bli kännbar efter de första årens uppsving. Följande år, 1893, hade med 14 nya 

medlemmar inneburit ett betydligt framgångsrikare år om inte tio medlemmar hade avgått på 

egen begäran. Dessutom anges att ”endast ett fåtal af dessa betala årsavgifterna”, vilket 

indikerar att engagemanget inte heller var särskilt stort bland de inskrivna samt att årsavgiften 

verkade vara något av en knäckfråga. 1894 fortsatte verksamheten ”med ringa framgång enär 

intresset för nykterhetssaken är dåligt och medlemsantalet i föreningen ringa”.186 

 

Pojo nykterhetsförening behandlade också obetalda årsavgifter år 1919.187 Man bestämde 

under årsmötet 1919 att helt enkelt stryka icke-betalande medlemmar från matrikeln i stället 

för att driva saken vidare. Det ansågs ofördelaktigt att föreningen för deras skull skulle betala 

den årliga avgiften på 10 penni till nykterhetskretsen som fick betalt baserat på de lokala 

föreningarnas storlek.188 Förutom konflikter med det nyktra idealet var alltså obetalda 

årsavgifter en återkommande orsak till stagnationen i föreningarna. 
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Att uppsvingen i nykterhetsföreningarnas etableringsskede var korta kunde också bero på 

personliga faktorer i ledarskapet. Detta stöds av bland annat ett nummer av Fram där det 

berättas att antalet medlemmar i Billnäs nykterhetsförening som grundats 1891 kraftig sjönk 

efter att baron Hisinger lämnade över föreningen ”i andras händer”.189 Brukspatronen hade 

utgjort en självklar auktoritet i föreningen och naturligtvis på hela Billnäs bruk varefter hans 

efterträdare, bruksförvaltare Schöldborg, inte kunde leva upp till samma förväntningar. 

Föreningen, som till medlemsantalet vida överstigit Pojo absoluta nykterhetsförening, började 

raskt tappa medlemmar och upphörde efter fem verksamma år slutligen 1896.190 Precis som i 

fallet med Sohlbergs avskedsansökan från Pojo absoluta nykterhetsförening i början på 1890-

talet hade Hisingers bortfall från föreningen en starkt dämpande inverkan på dess livskraft. 

Ordförandens samlande roll i föreningarna kunde alltså ha en större påverkan på 

medlemmarna än det nyktra idealet i sig när det kom till att hållas kvar som aktiv och 

betalande medlem. 

1902 kunde den återuppståndna Billnäs nykterhetsförening stoltsera med 110 medlemmar i 

sin matrikel men redan följande år var antalet mer än halverat till 52 medlemmar. 1904 

kvarstod endast 37 personer i matrikeln.191 En rimlig förklaring var att Hisingers namn nu 

saknades i matrikeln. Han lämnade allt oftare landet av hälsoskäl men efter februarimanifestet 

1899 också av direkt politiska orsaker.192 Utan Hisingers närvaro fanns inte samma 

auktoritära tyngd i gemenskapen, varvid tröskeln för utskrivning antagligen upplevdes som 

lägre bland medlemmarna. 
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Källa: Matrikel 1902–1914, BNF, PLA. 

1904 var det uppenbart att energin att fortsätta verksamheten hade nått botten i Pojo absoluta 

nykterhetsförening som sedan 1890-talet egentligen varit koncentrerad på Fiskars bruk: ”Skall 

föreningen kvarstå, ehuru fåtalig, för att förvalta och spara kassan och inventarierna för 

kommande tider då intresset möjligen blefve större för nykterhetssaken än nu? Hvad skall då 

göras i nästa år för att få mera lif [understruket] i föreningen?193 Bristen på liv kan också 

översättas till avsaknad av motivation som en följd av det svaga deltagandet i föreningen. 

Utan nyetableringen följande år är det möjligt att all organiserad nykterhetsverksamhet hade 

upphört i Fiskars år 1904. Ifall den hade dött ut i detta skede är det tveksamt ifall det hade 

funnits kraft att blåsa liv i verksamheten igen. 

I en rapport till Västra Nylands nykterhetskrets 1905 gav Fiskars absoluta nykterhetsförening 

det lokala intresset för nykterhet på orten sämsta möjliga betyg på en skala från ett till tre.194 

Även om de allmänna nykterhetsmötena väckte lokalbefolkningens intresse samma år som 

föreningen anslöt sig till Finlands svenska nykterhetsförbund stod det klart att de stora 

grupperna som lockades till mötena inte kom för att stanna i föreningen, vilket styrelsen 

tolkade som ett misslyckande. Personer som kanske tilltalades av budskapet men inte skrev in 

sig räknade man således inte med även om flera av dem i teorin kunde ha omvärderat sina liv 

och ändrat på sitt förhållande till alkoholen. 
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1906 rapporterades det att de allmänna nykterhetsmötena i Fiskars absoluta 

nykterhetsförening var ”ganska talrikt besökta” då omkring 100 personer hade besökt det 

senaste mötet. Problemet var att bruksborna uppenbarligen nöjde sig med att delta i utåtriktad 

verksamhet utan att skriva in sig som egentliga, betalande medlemmar. De möten ”som 

uteslutande hålls för endast medlemmar” var tomma på folk. Under ett möte i maj 1906 var 

endast fem medlemmar närvarande under ett möte arrangerat av Fiskars absoluta 

nykterhetsförening.195 Lokalbefolkningen deltog med andra ord gärna i den underhållning och 

traktering som nykterhetsföreningen erbjöd men gick oftast inte längre än så. Samma år fick 

Billnäs nykterhetsförening känna på den nationella arbetarrörelsens kraftiga tillväxt sedan 

storstrejken 1905. Föreningens samtliga finskspråkiga arbetare gick över till Billnäs 

arbetarförening, vilket reducerade medlemsantalet med ungefär en tredjedel.196 

Arbetarrörelsen tog överlag gärna emot nykterister med erfarenhet av möteskultur och 

organisationsförmåga och växte småningom om nykterhetsföreningarna nationellt sett.197 

 

 
 

Källa: Matrikel 1902–1919, BNF, PLA. 

 

Enligt Balder 1907 var Västra Nylands nykterhetskrets med totalt 892 medlemmar den fjärde 

största i Svenskfinland efter de tre österbottniska kretsarna.198 Nationellt sett växte 

landsbygdens nykterhetsföreningar för första gången om stadsbefolkningens i antalet 

                                                        
195 Mötesprotokoll 5.5 1906, Cb. Protokoll 1905–1906, FNF, PLA. 
196 Hembygden 16/1966. Se figur 2. 
197 Peltonen 1997, 11. 
198 Balder 7/1907. 
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medlemmar efter storstrejken 1905.199 Någon större tillväxt i Pojo var det dock inte fråga om. 

År 1910 uppgav Hufvudstadsbladet att endast 0,9 % av den svensktalande befolkningen i 

sydvästra Nyland var med i nykterhetsföreningar medan den mera religiöst präglade Vasa läns 

norra krets jämförelsevis utgjorde en motpol med hela 11 % av befolkningen.200  

Gjuteriarbetaren Karl Wiman övertog ordförandeskapet i Fiskars efter Jungberg men inte 

heller detta bidrog till någon tillväxt popularitetsmässigt. 1908 motsatte sig Wiman ”å det 

bestämdaste” ett återval, vilket gav föreningen en ny ordförande, folkskollärarinnan Julia 

Lindgrén. Hon efterträddes redan följande år av Edit Björkwall. Efter fyra olika ordförande på 

lika många år återvände Jungberg år 1910 som ordförande för föreningen men då fanns det 

knapp någon framtidstro kvar. Föreningen tynade bort efter flera år av stagnation och 

osäkerhet kring ledarskapet.201 

Under Västra Nylands nykterhetskrets årsmöte 1917 stod det klart att somliga föreningar i 

regionen hade stagnerat till den grad att de inte sände representanter till kretsen. Fiskars 

absoluta nykterhetsförening var en av de som inte längre gav några livstecken ifrån sig. 

Kretsen beslöt att intensifiera verksamheten till sådana orter för att ”genom föredrag, kurser, 

agitationsmöten och spridning av agitationslitteratur” försöka blåsa liv i lokalföreningarna.202 

Denna typ av handling uppmärksammades för Fiskars del tidigare under ett av 

nykterhetskretsens möten år 1914 då kretsstyrelsen satte som mål för följande år att fokusera 

på områden där föreningar ”ej finnas, men jordmånen genom tidigare arbete kan anses 

beredd”.203 Svårare tider för föreningslivet i Pojo väntade dessutom när spänningarna mellan 

arbetarklassen och borgerskapet följande år drevs till sin spets. Försöken att återuppliva 

nykterhetsarbetet i Fiskars fick i och med inbördeskriget ett abrupt slut. Det stod därefter klart 

att Fiskars nykterhetsförening hade gått i graven för att aldrig mera återuppstå. 

27 januari 1918, det vill säga exakt samma dag som inbördeskriget bröt ut, samlades Pojo 

nykterhetsförening i vanlig ordning till årsmöte. Man oroade sig för föreningens framtid då 

det stod klart att flera ledande och aktiva medlemmar inom kort skulle flytta bort från orten. 

Möjligen syftade man på att läget vid bruken blivit så spänt att somliga ortsbor redan 

planerade att fly från den kommande sammandrabbningen mellan röda och vita styrkor. 

Många medlemmars intresse för deltagande i månadsmötena hade dessutom ”i den grad 

                                                        
199 Stenius 1987, 273; Sulkunen 1986, 98–107, 128. 
200 Hufvudstadsbladet 15.6.1910. 
201 Årsmötesprotokoll 29.1.1906, 30.1.1908, 22.1.1909, 20.1.1910, Protokollsbok 1905–1910, FNF, PLA. 
202 Årsmötesprotokoll 11.3.1917, Protokoll 1903-1919, VNN, PLA. 
203 Mötesprotokoll 23.2.1914, VNN, PLA. 
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nedgått, att det härefter inte lönar sig att hålla regelbundna månadsmöten”.204 

Förbundssekreterare uppmanade föreningen i ett brev att försöka fortleva och brevet lästes 

upp av ordförande Elli Paunu. De närvarande lydde uppmaningen. Precis som i fallet med 

Alfhild Jungbergs något motvilliga ordförandeskap då Pojo absoluta nykterhetsförening 

hotade upphöra under början 1890-talet räckte ett fåtal personers invändningar till för att 

verksamheten ned nöd och näppe fortsatte.  

Av naturliga skäl fortsatte inte någon föreningsverksamhet i trakten under de kommande 

månaderna då området drabbades av kaoset och samlingsförbudet som rådde så länge 

inbördeskriget rasade. Fler än tre personer fick till exempel inte samlas utan ett särskilt 

tillstånd under den tid som skyddskårerna återtagit kontrollen över socknen.205 Händelserna 

1918 utgjorde alltså en definitiv nedgång för nykterhetsrörelsens organisation och verksamhet 

i Pojo. Dess överlevnad hängde under 1918 på ett hår. 

4.3 Löftesbrott och angiveri 

En medlem som ertappades berusad eller idkade handel med alkohol kunde anklagas för 

löftesbrott och uteslutas från föreningen. Med ett enkelt angivarsystem kunde 

nykterhetsföreningarna dessutom utöva en ständig kontroll över sina medlemmar.206 I detta 

kapitel behandlas föreningarnas kontroll över sina medlemmar samt följderna av brott mot 

stadgarna. 

Nykterhetsföreningarna i Finland hade en lång tradition av löfteskrav på sina medlemmar. 

Löftesföreningar hade stiftats redan under första halvan av 1800-talet och innebar att en 

medlem förband sig till överenskomna förhållningsregler i samband med inskrivningen. 

Byråkratin och strängheten ökade överlag i föreningarna under slutet av 1800-talet och i Pojos 

nykterhetsföreningar skrevs löftesprincipen in i stadgarna.207 Kravet på medlemmen 

formulerades på ett medlemskort på följande sätt: 

Jag förbinder mig härmedelst att afhålla mig från bruket af alla slag af 

berusande drycker såsom närings- eller njutningsmedel, och skall jag 

hvarken bruka dem för min egen person ej heller bjuda deraf åt andra; och 

                                                        
204 Årsmötesprotokoll 27.1.1918, Protokollhäfte 1917–1922, PNF, PLA. 
205 VN 13.4.1918. 
206 Sulkunen 1986, 121. 
207 Jansson 1985, 229; Stadgar för Pojo absoluta nykterhetsförening 1889, FNF, PLA. 
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bör denna förbindelse avses gällande minst under ett års tid, hvarjennte jag 

är skyldig återlemna detta kort, innan jag kan anses från mitt löfte löst.208 

Nolltoleransen ledde till att de medlemmar som enstaka gånger föll för frestelsen att ta en sup 

riskerade skarpa tillrättavisningar eller som en sista åtgärd uteslutning ur föreningen. I Pojo 

absoluta nykterhetsförenings matrikel kan man läsa på vilka grunder medlemmar avslutat sitt 

medlemskap. Förutom naturliga orsaker som död eller bortflyttning från orten finns i somliga 

fall medlemmens egen förklaring nedtecknad, vilket innebär att något slags samtal eller förhör 

torde ha ägt rum i samband med avskiljandet.  

Viljan att idka angiveri inom föreningarna tycks ha varit stark och mängden ertappade 

löftesbrytare var betydande. Detta var ett effektivt sätt att kontrollera medlemmarna på 

eftersom en medlem som ertappade någon uppfattade sig göra en i grunden god gärning som 

främjade ett nyktert leverne. Det finns många mer eller mindre bekräftade fall av medlemmar 

som trots sitt engagemang inte klarade av nykterhetsföreningarnas stränga krav på 

avhållsamhet från rusdrycker. 

I februari 1889 rapporterades det att nykterhetsvännernas antal i Fiskars en tid var ”öfwer 40, 

men har smultit ihop till knappast hälften och af dessa hafwa nästan alla brutit sitt löfte.”209 

Det finns inga bevis för denna alarmerande höga siffra av löftesbrytare i matrikeln från detta 

år, men om uppgifterna bygger på rykten som cirkulerade på bruket tyder det ändå på att 

föreningen hade stora disciplinära problem.210 Ur Pojo absoluta nykterhetsföreningens 

matrikel för perioden 1887–1900 återfinns totalt 60 fall av uteslutning till följd av löftesbrott, 

vilket onekligen är en hög siffra för en förening som under nämnda år hade under 200 

inskrivna medlemmar totalt.211 

                                                        
208 Medlemskort Emma Uggeldahl 1892, PANF, PLA. 
209 Folkwännen 16.2.1889. 
210 Se figur 3. 
211 Matrikel 1887-1009, PANF, PLA. 
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Källa: Matrikel 1887–1909, PANF, PLA. 

I februari 1888 sammankallades styrelsen för Pojo absoluta nykterhetsförening en halvtimme 

innan ett offentligt möte skulle äga rum. Styrelsen hade fått nys om medlemmar som 

”åstadkommit oordning och uppfört sig i motsats till föreningens syftemål och sträfvan”. Man 

beslöt sig efter diskussion för att varna dessa medlemmar, det vill säga förmodligen genom att 

hota om uteslutning. Då medlemmarna var samlade en halvtimme senare fördes också 

medlemskort på tal, vilka delades ut ”till vissa”. Sannolikt väntade man med att dela ut korten 

till de medlemmar som inte övertygat styrelsen med sin påstått nyktra livsstil.212 I mars 

samma år tilldelades finsmeden Johan Mickelsson en varning på oklar grund.213 Bara två 

månader senare uteslöts han ”till följd av upprepade löftesbrott”.214 

Alla moraliska snedsteg som föreningsmedlemmarna tog gällande alkoholförtäring blev 

naturligtvis aldrig avslöjade eller bokförda. På samma sätt är det lätt att föreställa sig att flera 

falska rykten om påstådda supare cirkulerade i socknen. Det är därför svårt att klargöra hur 

många påstådda absolutister som i hemlighet nyttjade alkhoholdrycker, men Laura 

Holmströms memoarer beskriver åtminstone ett fall av denna dubbelmoral i Pojo absoluta 

nykterhetsförening på 1890-talet. Till saken hörde att vissa bruksbor gärna skyltade med sin 

nykterhet genom att fästa det blå bandet synligt på sina kläder: 

                                                        
212 Mötesprotokoll 5.2.1888, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
213 Mötesprotokoll 1.3.1888, Protokollsbok 1887–1888, PANF, PLA. 
214 Matrikel 1887–1009, PANF, PLA. 
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Det var svårt för ledningen att skilja mellan de laglydiga och dem som 

syndade mot föreningens absoluta krav. På den tiden fanns på bruket en 

rättare,215 som /…/ hittade på alla möjliga förlustelser. En gång hade han 

arrangerat ett orakel sålunda, att han placerade en man i en låda /…/ och 

oraklet svarade. Som exempel: Vem är föreningens största fiffikus? Den 

som drar filosofikus (Oraklet). Vem är Gammal och ung också? Den som 

bär 10 blåband i rocken och super ändå.216 

Spexet syftade på en föreningsmedlem som hette Gammal i efternamn och är ett exempel på 

att även de som stod utanför föreningarna mycket gärna följde med verksamheten och 

genomskådade dem som sade sig följa föreningens stadgar men samtidigt inte klarade av det. 

Namnet Gammal finns mycket riktigt uppskrivet i föreningens matrikel där det står att denne 

person skrev in sig i april 1896 bara för att bryta sitt löfte i juni samma år. Gammal 

återinskrevs sedan i föreningen efter bara två veckor varpå han igen uteslöts på grund av ett 

nytt löftesbrott bara dryga två veckor senare.217 Spexet som återges i Holmströms memoarer 

syftar alltså på verkliga händelser om man får tro informationen angiven i föreningens 

matrikel. Samtidigt som fallet med Gammal belyser en uppenbar dubbelmoral visar det också 

att det inte var omöjligt att få en andra och till och med tredje chans att skrivas i en 

nykterhetsförening.  

I somliga fall var inte enbart löftesbrott en orsak till uteslutning ur föreningen. Flera 

bruksarbetare uteslöts exempelvis ur Pojo absoluta nykterhetsförening på 1880- och 1890-

talen på grund av ”ett lif motvärkande föreningens syften”. Med andra ord dömdes också 

medlemmar beroende på deras attityd och livsstil i allmänhet och inte bara som en följd av 

enstaka överträdelser. Strängheten verkar ha varierat från fall till fall; finsmeden Adolf 

Malmberg blev till exempel ”varnad flera särskilda gånger” och uteslöts först efter ”förnyade 

försök, men ständiga återfall.”218 

Somliga förklaringar till uppsagt medlemskap sticker ut ur mängden. Dagsverkaren Lindblad 

lämnade frivilligt in sitt medlemskort 1891 med att lakoniskt konstatera att ”kortet ej hjelper 

till nykterhet”. Finsmedsbokhållare Rasmusson avgick 1888 efter åtta månader eftersom han 

”på läkarens ord måste bruka rusdrycker och då ej kan kvarstå”. Ifall föreningen inte i detta 

fall kunde göra ett undantag kan det ses som ett tecken på att föreningen var nyetablerad och 

                                                        
215 Rättare är en benämning på en arbetsledare vid en jordbruksenhet. 
216 Holmström 1949, 93–94. 
217 Matrikel 1887–1909, PANF, PLA. 
218 Matrikel 1887–1909, PANF, PLA. 
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därför inte vågade tumma på sina absoluta krav. En annan förklaring är att hänvisningen till 

läkarens uppmaning bara var ett sätt för Rasmusson att göra separationen från föreningen 

mindre laddad.219 

En som medlem lämnade föreningen kunde också dra med sig andra och på så vis skapa ett 

slags kedjereaktion. Valsverksarbetare Karl Öhman hade varit inskriven i drygt ett år då han 

begick löftesbrott i augusti 1897 och måste lämna föreningen. Samtidigt avgick hans hustru 

Sofia på egen begäran, antingen på grund av skammen orsakad av det skedda eller på grund 

av ren sympati för maken som inte klarat av att hålla sitt löfte.  Likaledes kunde nykterister då 

och då tillsammans falla för brännvinets frestelser. 1899 uteslöts till exempel båda 

”arbetardöttrarna” Irene och Lydia efter tre års medlemskap på grund av löftesbrott. 

Förmodligen hade flickorna brutit sina löften vid ett och samma tillfälle och detta visar på ett 

tydligt sätt hur sociala faktorer ofta var iblandade vad gäller löftesbrott och utskrivning. Mot 

slutet av 1890-talet syns för övrigt allt fler unga kvinnor bland de utskrivna medlemmarna, 

något som på lokal nivå kunde ha att göra med sociala faktorer snarare än en allmän trend i 

samhället.220 1896 skrevs totalt 16 personer ur föreningens matrikel, vilket tyder på ökat 

superi eller alternativt en medvetet strängare policy i föreningens ledarskap.221 

En betydligt vanligare orsak var att medlemmarna själva sade upp sitt medlemskap utan 

vidare förklaring. En del samvetsgranna löftesbrytare angav också sig själva och lämnade 

villigt in sina medlemskort. Så skedde till exempel med finsmed Johan Wikström som i maj 

1889 lämnade föreningen ”emedan han en gång brutit sitt löfte”.222 Majoriteten lämnade dock 

in sina medlemskort utan vidare förklaring och precis som Sulkunen hävdar i sin avhandling 

skedde detta ofta innan medlemmar hunnit vara med i mer än två år.223 

Så länge Ryssland deltog i första världskriget rådde det på de ryska myndigheternas order ett 

strängt rusdrycksförbud i Finland.224 Billnäs nykterhetsförening egna tidning Myran 

uppmärksammade detta förbud i en artikel redan under det första krigsåret 1914 där man 

skrev att det ”tydligt bevisas, vilka lyckeliga följder detsamma haft”. 225 I april 1917 blev en 

diskussion om angiveri aktuell i Pojo nykterhetsförening sedan det blivit klart att 

förbudslagen så småningom skulle börja gälla i landet också i fredstid. Föreningen var 

                                                        
219 Matrikel 1887–1909, PANF, PLA. 
220 Matrikel 1887–1909, PANF, PLA. 
221 Se bilaga 3. 
222 Matrikel 1887–1009, PANF, PLA. 
223 Sulkunen 1986, 118–119. 
224 Hytönen 1921, 9–10; Kallenautio 1979; 18–19. 
225 Myran 2/1914. 
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överens om att den var förpliktad att hjälpa till att beivra lagöverträdelser när sådana 

upptäcktes.226 Därmed satte man indirekt också upp angiveri till lokala myndigheter som ett 

nytt mål för nykterhetsföreningen. 

Under ett möte i oktober 1917, då det ryska alkoholförbudet ännu rådde, frågade ordföranden 

i Pojo nykterhetsförening om någon hade sett ”druckna personer”, varvid flera jakande svar 

erhölls. Svårigheterna med att beivra dessa fall uppmärksammandes av deltagarna. Det 

föreslogs att anmäla dylika fall till förbundssekreterare Bondestam eller till 

nykterhetsföreträdaren Matti Helenius-Seppälä, make till Alli Trygg-Helenius, för att få hjälp 

med beivrandet.227 Bägge personer var framträdande agitatorer för nykterhetssaken i Finland. 

Ordföranden berättade vid samma tillfälle om ett system som börjat tillämpas bland annat 

Förenta Staterna och England där berusade brottslingar undslapp bestraffning om de avgav ett 

nykterhetslöfte.228 Under mötet framfördes detta system som idealt också för Finlands del, 

något som dock inte togs i bruk. Systemet hade onekligen gett nykterhetsrörelsen en seger i 

och med att domstolsväsendet i sådana fall tagit stöd av praxisen med 

nykterhetslöfteskulturen.  

Den nya inofficiella målsättningen som gick ut på övervakning i förbudslagens namn i Pojo 

nykterhetsförening ersatte delvis den ursprungliga målsättningen som i grund och botten var 

att bana väg för nämnda lag. När detta var uppnått ställde man sig sålunda till myndigheternas 

tjänst för att se till att lagen skulle upprätthållas och gav samtidigt föreningen en orsak att 

fortsätta bedriva verksamhet också under förbudstiden. Denna omformulering av föreningens 

syfte är en rimlig förklaring till att flertalet nykterhetsföreningar inte lades ned i samband med 

förbudslagens ikraftträdande 1919. 

  

                                                        
226 Styrelsemötesprotokoll 22.4.1917, protokollhäfte 1917–1922, PNF, PLA. 
227 Mötesprotokoll 27.10.1917, PNF, PLA. 
228 Detta så kallade Pollardsystem var en metod som den amerikanske domaren William Jefferson Pollard  

     använde sig av i huvudsak gällande förstagångsförbrytare. Se Hälsovännen 17/1917. 
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5. GRADER AV NYKTERHET 
 

5.1 Måttlighet eller absolutism? 

Tidigare forskning har visat att synen på vad som är nykterhet har varierat från tid till tid.229 

Måttlighet var i början av 1800-talet det eftersträvansvärda idealet för nykterister, vilket 

innebar att inte ens brännvin var förbjudet så länge det avnjöts i mindre doser. I detta fall var 

man mest angelägen om att få ett slut på redlöst supande och den utbredda alkoholismen. De 

första experimenten med måttlighet återfanns i Finland på tidigt 1800-tal främst i 

överklassens urbana klubbar, såsom till exempel Elias Lönnroths måttlighetsklubb i 

Kajana.230 Måttligheten banade väg för halvabsolutismen som inte tolererade 

brännvinskonsumtion men var moderat i förhållande till öl och vin.231 

Från myndigheternas sida kan förbudet mot hembränning 1865 delvis ses som ett försök att 

hålla drickandet på en mera moderat nivå i samhället. Konsumtionen sjönk som en följd av 

detta men det egentliga resultatet blev att brännvinsbränningen bara förflyttades från hemmen 

till bryggerierna. De som verkligen ville komma åt starka rusdrycker kunde också i 

fortsättningen göra det.232 

På 1880-talet radikaliserades den slumrande urbana klubben Måttlighetens vänner under 

inflytande av Finlands kanske mest ikoniska nykterhetsman, doktor A. A. Granfelt.233 Efter 

namnbytet till Nykterhetens vänner 1884 byttes agendan till nolltolerans mot rusdrycker och 

Granfelt började aktivt fokusera på att bilda ett nätverk av lokala föreningar runt om i landet. I 

och med att Pojo absoluta nykterhetsförening grundades som en underavdelning till 

Nykterhetens Vänner 1887 var föreningens absolutistiska värderingar tydliga; enbart 

måttlighet räckte inte till för ett medlemskap.234 Det finns dock tecken på att 

föreningsmedlemmarna inte alltid var överens om att nolltolerans var ett eftersträvansvärt mål 

med verksamheten. 

                                                        
229 Jansson 1985, 144; Forsberg 1955, 19. 
230 Stenius 1987, 165. 
231 Forsberg 1955, 19. 
232 Sulkunen 1986, 22. 
233 Axel August Granfelt (1846–1919) inspirerades av både den amerikanska och den väckelsebetonade  

     nykerhetsrörelsen men inympade dessutom en fennomansk agenda i sina strävanden, vilket resulterade i den  

     så kallade granfeltianismen. Han var Nykterhetens Vänners skapare samt dess sekreterare åren 1884–1906  

     och är också känd för sina insatser för 1800-talets folkupplysning i Finland. Sulkunen 2004, 258–259;  

     Hytönen 1921, 35–36. 
234 Stadgar för Pojo absoluta nykterhetsförening 1889, FNF, PLA.  
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Den villkorslösa absolutismen vållade tidvis vissa bekymmer för medlemsantalet och 

sammanhållningen i Pojo. Exempelvis var inte alla av ortens lärare lika nitiska absolutister. 

Lärarinnan Etel Grankvist avgick ur Pojo absoluta nykterhetsförening efter ett års medlemskap 

1897 ”på egen begäran för att kunna taga sig något glas vin”.235 En mer moderat och 

pragmatisk förening hade säkert kunnat hålla kvar sådana måttliga medlemmar men 

Grankvists formulering antyder att föreningens ledarskap inte vågade göra ett undantag i detta 

läge. Stadgarna krävde total avhållsamhet av medlemmarna och kompromisser med detta 

kunde på sikt ha skadat föreningens ideal. 

Ordförande för det konstituerande mötet för Pojo nykterhetsförening i maj 1912, magister 

Forsström, önskade att ”stadgorna måtte bliva sådana att föreningen kunde räkna på så många 

medlemmar som möjligt”.236 Denna formulering antyder att något mildare nykterhetskrav på 

medlemmarna var att vänta såvida Forsström inte här endast avsåg medlemsavgiften. Sex 

mötesdeltagare ville först efter att noggrant ha bekantat sig med nämnda stadgar skriva in sig, 

vilket antyder att de hade vissa betänkligheter angående kraven som skulle ställas på 

deltagandet. I maj samma vår grundades Pojo nykterhetsförening utan tillägget ”absolut” och 

skrevs in i takorganisationen Finlands Svenska Nykterhetsförbund. Denna omstart med 

nyskrivna stadgar och Forsströms moderata inställning är något som föreningen i senare 

verksamhetsberättelser och jubileumsskrifter inte nämner. 

På baksidan av ett protokoll från Pojo nykterhetsförening kan man i svag blyerts läsa att en 

utdragen diskussion hållits om huruvida ”iskällardricka”, det vill säga en tidig form av 

mildare öl, skulle få förtäras av nykteristerna i Pojo eller inte. Ordförande Elli Paunu sade då 

att hon åtminstone själv avhöll sig från sådan dricka men förbjöd alltså ingen från det 

ordagrant.237 I likhet med Hedvig Sohlberg på 1880-talet var Paunu på 1910-talet tydlig med 

att inte personligen kompromissa med absoluta ideal även om också denna episod avslutades 

med en överenskommelse lik den gång då Sohlberg motsatte sig nöjesinslag i verksamheten 

och i stället lät dem ske officiellt utanför föreningens regi. Föreningen enade sig i fallet om 

iskällardricka om att ”blott i nödfall” begagna denna dryck men ansåg att drycken ändå ”icke 

kan förbjudas”.  

Diskussionen som fördes kan i en större kontext ses som ett exempel på den diskrepans som 

fanns inom nykterhetsrörelsen i hela Finland; långt ifrån alla ledande personligheter i 

nykterhetsrörelsen var ense om vad som räknades till absolut nykterhet. I en jubileumsskrift 
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från 1952 står det att villkoret för medlemskap alltid varit helnykterhet, något som både 

Forsströms eventuella kompromissande samt den tidigare nämnda debatten om 

”iskällaredricka” ger skäl att ifrågasätta.238 

Också i Billnäs nykterhetsförening finns tecken på att det bland medlemmarna fanns en vilja 

att se var gränsen för nykterhet gick. 1919 diskuterade man om alkoholen bevisligen hade 

värmande egenskaper, ett tecken på att man försiktigt ville ta reda på huruvida det under 

särskilda omständigheter var acceptabelt att förfriska sig med något starkt. Diskussionen 

verkar dock ha varit kort och i protokollet antecknades svaret på frågan om den värmande 

alkoholen på följande sätt: ”Jo den kan värma men bara tillfälligt, sedan förkylning”.239 Ingen 

kompromissvilja kunde alltså i denna fråga skönjas i Billnäs nykterhetsförening. Däremot är 

det känt att brukspatron Hisinger bjöd på svagdricka under midsommarfirandet vid Billnäs 

bruk, vilket åtminstone i någon mån torde ha innehållit alkohol.240 

Enligt källorna följde föreningarna i Pojo i huvudsak den absolutistiska linjen med få 

kompromisser i alkoholfrågan. Sohlbergs ovilja att inkludera dans och andra nöjen på 1880-

talet är tidstypisk och absolutistisk. Den stränga inställningen mot både alkohol och 

nöjesinslag under denna tid är något som Viljo Hytönen noterade redan 1930.241 Diskussionen 

kring iskällaredrickan samt magister Forsström angelägenhet att fastställa något mildare 

stadgar i Pojo nykterhetsförening 1912 tyder dock på en viss kompromissvilja under 1910-

talet. Även om Pojos nykterhetsföreningar verkade på kristlig nolltolerans finns det alltså 

tecken på att deras förhållningssätt med tiden mjuknade något.  

5.2 Dans och ångbåtsturer – konkurrerande verksamhet  

Samtidigt som läran i nykterhetsföreningarna var sträng önskade man ändå aktivera största 

möjliga antal ortsbor i föreningarna, vilket ledde till att man försökte locka till sig nya 

medlemmar genom annat än bara nykterhetsupplysning. På detta sätt övergick ohjälpligt delar 

av nykterhetsföreningarnas verksamhet till nöjen av de slag som delar av nykteristerna fann 

onödiga eller rentav skadliga. Enligt Stenius fanns det ett motstånd mot just nöjesinslag inom 

den tidiga nykterhetsrörelsen, vilket också källmaterialet från Pojos nykterhetsföreningar 

visar.242 Däremot var utflykter ett mycket vanligt inslag i nykterhetsföreningar i Finland redan 
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på 1880-talet.243 Det gällde således att balansera programutbudet i föreningarna så att 

tillräckligt mycket tilldragande verksamhet förekom utan att medlemmarna för dess skull gick 

miste om nykterhetsfostran. 

Laura Holmström påminner i sina memoarer om att nykterhetsföreningarna inte bara samlade 

intresserade genom renodlade nykterhetsmöten och agitation. Hon nämner också de talrika 

tekvällarna och att det ordnades sång- och diskussionstillfällen i nykterhetsföreningens regi.244 

Många nykterhetsvänner ansåg att nöjestillställningar kunde fungera som ”nyttiga 

dragplåster” för föreningarna.245 Syftet var naturligtvis att stärka gemenskapen och att efter 

hand göra besökarna mer mottagliga för nykterhetsidealet utan att detta prackades på dem på 

ett alltför konfronterande sätt. Föreningarnas styrelsemedlemmar kunde vara överens om 

målet med föreningens verksamhet men inte alltid om metoderna. 

Sekreterare Otto Lindgren i Pojo absoluta nykterhetsförening efterlämnade en grundlig 

redogörelse för en diskussion under ett möte i december 1887, inte långt efter att föreningen 

hade grundats på initiativ av Hedvig Sohlberg. Enligt protokollet fick man ett ”nekande svar 

på frågan om föreningen skulle anordna aftonsamkväm, därvid dans och sällskapsspektakel”. 

Ordförande Sohlberg godkände inte initiativet och föreslog att man i stället skulle ordna 

”samtal, föredrag, och sång”. Lindgren motsatte sig Sohlbergs förslag med hänvisning till 

risken för en ”sträng och trist uppfattning av föreningens verksamhet, hvars syftemål 

ingalunda kunde skadas däraf”.246 Här framstår sekreterare Lindgren som en anhängare av 

”dragplåstermetoden” medan Sohlberg representerade den falang som oroade sig över att 

föreningens egentliga uppgift riskerade gå förlorad bland konkurrerande verksamhet. 

Tvisten om aftonsamkvämen löstes genom en kompromiss som innebar att dessa fick ordnas 

på enskilt initiativ och ”inte i föreningens namn” för att inte ”avskräcka tilltänka 

medlemmar”. Dispyten är ett talade bevis för den typ av oenigheter som rådde inom 

nykterhetsrörelsen särskilt på 1880-talet då föreningarna på lokal nivå sökte sina 

verksamhetsformer och målgrupper. Sohlberg upplevde nöjesinslag i föreningen som 

riskfyllda experiment medan andra nykterister såg fördelar med dragplåster som indirekt 

skulle stöda föreningens, och följaktligen även nykterhetens, popularitet. Det förefaller troligt 

att det nu som då förekom flera andra tvistemål angående verksamhetens ramar men just 

denna diskussion nedtecknades antagligen för att Lindgren var sekreterare och därmed hade 
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möjlighet att grundligt påminna eftervärlden om att han hade gjort sitt bästa för att från första 

början vilja införa något lättsammare inslag i föreningen. 

1898 rapporterade Balder om Fiskars absoluta nykterhetsförenings årsfest. Alfhild Jungberg 

prisades för sitt mångåriga engagemang i föreningen. Ett intressant inslag var att Fiskars 

Arbetaresångförening deltog i programmet med många framförda sånger.  Det dansades till 

och med vals under tillfället, vilket kan ses som att föreningen sedan Sohlbergs tid som 

ordförande hade utvecklats i en mera moderat och inkluderande riktning.247 Det är tveksamt 

om Sohlberg under sin tid som ordförande hade gått med på detta slags nöjen parallellt med 

det nyktra årsfestprogrammet. Övriga föreningars deltagande och dansen i sig är tecken på att 

föreningen tog intryck av det övriga föreningslivet vid bruket. 

1909 hade Billnäs nykterhetsförening förutom en tågresa till Lojo också anordnat en 

skärgårdstur med ångbåten Fiskars II. Här fanns en tydlig koppling till den på Fiskars så 

aktiva frivilliga brandkåren som tidigare hade ordnat dylika tillställningar till sjöss. Skillnaden 

var att brandkårsevenemangen var kända för att vara allt annat än nyktra såväl till sjöss som 

på land. Årsmötesrapporten avslöjar inte om någon föreningsmedlem syndade mot 

föreningens regler under nykterhetsföreningens båttur, men om man får tro Alfons Flemming 

var det svårt för mången arbetare att lämna fickpluntan hemma under sociala tillställningar 

som till exempel utflykter.248 

I juli 1915 begav sig Billnäs nykterhetsförening åter iväg på en ångbåtstur ut till Villaholmen i 

Pojoviken. Medlemmarna blev där emottagna av den åldrande friherre Hisinger själv som vid 

denna tid inte längre ansvarade för bruksbolagets verksamhet. Jämte annat program passade 

man också på att tillsammans sjunga Vårt land.249 Hisinger hyste en stor kärlek för 

fosterländska inslag i föreningslivet och inympade som nämnts gärna sådana element också i 

nykterhetsarbetet på bruket.250 Patriotiska sånger och dikter var med andra ord inte ovanliga 

under sammankomster som egentligen skulle handla om nykterhet. Här fick nykterhet snarare 

rollen som blott en av många andra byggstenar i den goda medborgarens karaktär. 

Datumet för Västra Nylands Nykterhetskrets årsmöte i Karis år 1917 ändrades eftersom det 

skulle ordnas en västnyländsk sång- och musikfest i Ekenäs under samma tid. I Pojo 

nykterhetsförening meddelades detta för att klargöra för intresserade deltagare att dessa 
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tillställningar inte skulle krocka. Denna justering av datumet skulle troligen av vissa av 1880-

talets helnyktra pionjärer ha betraktats som ett svaghetstecken i och med att man 

kompromissade med världslig och icke-andlig sång och musik, men den radikala och något 

världsfrånvända falangen hade uppenbart tappat mark inom Pojos nykterhetsföreningar vid 

denna tid.251  

Billnäs nykterhetsförening höll både årsmöte och årsfest i början av år 1919. Som nämnts 

hade regionen och bruken i Pojo under 1918 sargats av striderna mellan röda och vita styrkor. 

Årsmötets talare nämnde Storbritanniens erkännande av Finlands självständighet och talade i 

övrigt om samhällsansvar och plikttrogenhet. Att bruksledningen hade sympatiserat och 

understött skyddskårerna var ett vedertaget faktum och samhällsfostran betonades i 

föreningen än en gång framom nykterheten.252 Solosånger och hornmusik nämns som inslag i 

mötet men däremot sjöngs inte en endaste psalm. Även andligheten tycktes alltså vid denna 

tid ha tonats ner till förmån för en mera medborgerlig predikan. 

Nykterhetsföreningarna i Pojo försökte alltså på många olika sätt varva sin verksamhet med 

”nyttiga dragplåster” för att locka till sig fler intresserade. Man kan med fog fråga sig om 

detta ledde till framgång. Sett till medlemsstatistiken korrelerar i alla fall inte strategin med 

särskilt många nyinskrivna medlemmar; det var fortsättningsvis etableringsskedet och 

omstruktureringar i föreningsväsendet som åstadkom de största vågorna av tillväxt i 

nykterhetsföreningarna.253 

Försöken med att inlemma annan ”nyttig verksamhet” i nykterhetsföreningarna innebar precis 

som Sohlberg uttryckte på 1880-talet dessutom en risk för att fokus allt mer skiftade från 

nykterhet till socialt umgänge. Därtill kan tilläggas att det inom föreningarna dessutom 

förekom inre motsättningar beträffande inslag som dans eller andra ”spektakel”. Diskussionen 

kring dessa inslag som beskrivs i protokollen visar att nykteristerna var långt ifrån eniga om 

hurdana former verksamheten skulle ta. Man stod således inför en knepig balansgång: skulle 

föreningen endast framhäva verksamhet relaterad till nykterhet med risk för att 

medlemskretsen skulle bli sekteristisk eller skulle verksamheten breddas med ”dragplåster” 

med risk för att föreningens huvudsakliga budskap gick förlorat? 
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Den något ospecifika målsättningen om ett helnyktert samhälle var inte bara en utopi utan 

också något som i fortsättningen skulle stänga ut nykterhetsföreningarna från den täta 

samhörigheten med det övriga samhället. Stenius beskriver hur en allt mer samhällsfrånvänd 

begreppsvärld i stället växte fram i nykterhetsföreningarna och småningom skulle detta leda 

till att rörelsen tappade mark och allt fler medlemmar inympades i andra föreningars 

verksamhet.254 Man kunde beskriva det som att nykterhetsrörelsen både på nationellt och 

lokalt plan småningom råkade i ett slags identitetskris som i Pojo till exempel tog sig uttryck i 

form av en vacklande inställning gentemot idéer rörande föreningarnas programutbud. 

5.3 Nykter agenda med andliga inslag eller tvärtom? 

Den organiserade nykterhetsrörelsen hade under det sena 1800-talet sin blomstringstid i 

Förenta Staterna, England och Norden och det skedde med tydligt religiösa förtecken. I 

Finland är Lars Levi Laestadius nykterhetspredikningar på 1830- och 1840-talen ett tidigt 

exempel på detta. På det nationella planet blev slitningarna mellan nykteristernas 

väckelsekristna falang och de mer moderata anhängarna med tiden stora. Denna klyfta 

debatterades gång på gång i tidskriften Balder och delade med tiden upp nykteristerna i två 

läger.255 Källorna visar däremot få tecken på att medlemmarna och åhörarna skulle ha motsatt 

sig den andliga prägeln i nykterhetsföreningarna i Pojo.  

I och med att mycket av verksamheten dessutom bedrevs i ”kristlig och fosterländsk anda” är 

det ändå relevant att fråga sig hur mycket av verksamheten i föreningarna huvudsakligen kan 

betecknas som främjande av nykterhet.256 I synnerhet i Billnäs tenderade den religiösa och 

medborgerliga fostran i viss utsträckning överskugga nykterheten, även om denna självfallet 

fanns med på ett hörn. Finlands svenska nykterhetsförbund uppmärksammade denna 

dubbelagenda då man i sin 50-årshistorik 1955 skrev att nykterhetsföreningarna delvis 

utgjorde ett ”kamouflage för frireligiös verksamhet” på 1870- och 1880-talen.257 Som den 

svenskspråkiga nykterhetsrörelsens språkrör fungerade tidskriften Balder som började utges 

1896. Också i den framkommer det tydligt redan i de första numren att nykterhetsfolket 

samtidigt agiterade för andligt uppvaknande och sträng kristen moral i alla samhällsfrågor: 

”Förvissade om, att nykterhetsarbetet icke skall vara fåfängt, så länge det sker i kraft till våra 
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bröders räddning, beder vi om Hans välsignelse och bistånd för detsamma samt innesluta oss i 

ärade läsares och vänners bevågenhet.”258 

Den religiösa agitationen minskade inte nämnvärt förrän Balder gick ihop med 

ungdomsförbundets tidning under namnet Fram år 1911. Alliansen med ungdomsförbundet 

följde ett nationellt mönster då detta fenomen förekom på flera andra håll i landet.259 Efter 

detta började argumenten mot brännvinet allt mer föras på vetenskaplig och medicinsk grund i 

tidskriften och syns också på den lokala verksamheten i Pojo i form av de inbjuda 

föredragshållarnas ämnen.260 Även om hälsoproblematiken redan på 1800-talet var en viktig 

del av argumentationen för nykterhet trädde den fram på ett helt nytt sätt vid detta skede.  

Redan på 1880-talet hade nykterhetsvännerna pekats ut av de svenskspråkiga liberalerna som 

”förrädare i nykterhetsfrågan”.261 Tidskrifterna Balder och Nya Pressen förde långa och 

stundvis upprörda debatter om nykterhetens betydelse för samhället i sina ledartexter. Hedvig 

Sohlberg berömde å Västra Nylands nykterhetskrets vägnar år 1904 det finskspråkiga 

nykterhetsarbetet i landet. ”Däremot står en stor del af vår svenska intelligens ännu 

främmande för nykterhetssakens stora kulturella betydelse” tillade hon något uppgivet.262 

Finlands Svenska Nykterhetsförbund behöll sin religiösa prägel vid dess grundande år 1905, 

vilket till exempel Balders nitiske redaktör Johannes Klockars ledartexter är ett bevis på.263 På 

finlandssvenskt håll kan de väckelsekristna undertonernas fortlevnad förklaras av att de mer 

sekulariserade finlandssvenska liberalerna, främst företrädda av Svenska Folkpartiet, ställde 

sig utanför nykterhetssaken.264 

Tilltron till det andliga blev en märkbar försvarsmekanism bland styrelsemedlemmarna i 

synnerhet vid tillfällen då resultaten var så svaga att föreningarna nätt och jämnt höll 

verksamheten vid liv. ”Medlemmarna få, arbetsfältet stort” antecknades under ett möte i Pojo 

absoluta nykterhetsförening i april 1892. Protokollet som fördes vid tillfället avslutades på 

följande sätt: ”Gud gifve vår lilla förening kraft och förmåga att i svaghet verka Hans 
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verk”.265 Den religiösa förvissningen om att föreningen arbetade på uppdrag av Gud själv 

utgjorde således ett hopp som förmådde medlemmarna att fortsätta, trots att föreningen hade 

stora problem med att skapa bestående resultat. 

Patron Hisinger ledde personligen Billnäs bruk under åren 1883–1903 och var ännu efter 1903 

starkt engagerad i det lokala föreningslivet. Han gav betydande summor åt föreningar som 

sysslade med religiös och fosterländsk verksamhet.266 Hisingers starkt religiösa engagemang 

var mycket omtalat och den prägel han satt på nykterhetsföreningen i Billnäs gjorde att den 

tillsammans med föreningen i närliggande Karis hörde till de mest religiösa i regionen.267 

Något som talar för att Hisinger inte bara uppskattade väckelserörelsernas framfart utan också 

aktivt understödde dem var gången då han omhändertog ett stort antal ”väckta” arbetare från 

Svartå bruk. Dessa hade omvänt sig efter att resepredikanten Alfred Öhman besökt bruket och 

hållit flera uppeggande religiösa möten för bruksarbetarna, varvid Svartås brukspatron sett sig 

tvungen att avskeda dem allihop för att återställa ordningen. Dessa fick omedelbart 

anställning på Billnäs bruk under den betydligt mer tillmötesgående patron Hisingers 

beskydd.268 Utan ett personligt intresse för andliga frågor skulle Hisinger knappast ha gått 

med på att omhänderta ett stort antal påstått radikaliserade arbetare. 

 I en lång dikt i Balder 1904 berättar skribenten, lärarinnan Aina Lagus, om sina besök i 

många av de västnyländska nykterhetsföreningarna. Hon hyllar Hisingers engagemang medan 

övriga Pojo beskrivs som ett förhärdat samhället där ingen verkade intresserad av att lämna 

ifrån sig brännvinet. Om Pojo nämns följande: ”Pojo först en dag var målet; hårdt tyvärr jag 

fältet fann, utaf de få som kom – jag ingen vann.”  Det rådande motståndet mot 

nykterhetsidealet framkommer på detta sätt tydligt i dikten. Billnäs bruk och i synnerhet 

”ädlingen till börd”, det vill säga baron Hisinger, prisas däremot: ”Och enkel, ödmjuk af Guds 

Ande lärd baronen är! Ej torde många ha som Billnäs bruksarbetare så bra. Två föredrag där 

hölls men liten var åhörarskaran. Därtill kanske bar yrvädret skulden.”269 Att antalet åhörare i 

Billnäs, liksom i resten av Pojo, var lågt verkade inte bekymra Lagus som verkade fast 

övertygad om att Hisingers andliga profil var en garant för att nykterheten var i säkra händer 

bland brukets arbetare. 

Den genuint religiösa prägel som Hisinger satte på sin nykterhetsförening redan 1891 

avspeglades på föreningslivet ända fram till förbudslagens ikraftträdande 1919. Inte endast 
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protokollen och rapporterna till nykterhetskretsen och pressen tyder på detta. Billnäs 

nykterhetsförenings egen tidskrift Myran är också ett talande exempel på hur argumenten för 

nykterhet ständigt hade en andlig framtoning. Andlighet och fosterländskhet hörde uppenbart 

till den organiserade nykterhetsverksamheten i Billnäs. Nykterheten flätades enligt 

brukspatronens önskemål samman med patriotism och medborgerlig duglighet. 

De strikt religiösa inslagen i de finländska nykterhetsföreningarna började tonas ner ju längre 

1900-talet fortskred. Detta kan bland annat förklaras med att nykterhetsrörelsen i grund och 

botten bara hade en enda riktigt konkret målsättning samtidigt som allt fler samhällsskikt 

anslöt sig. Avantgardet som på svenskspråkigt håll främst bestått av människor med 

väckelseidentitet befann sig således snart i minoritet. Detta ledde i sin tur till att oenigheten 

om vad som egentligen räknas till nykterhet verkar ha spridit sig. Som en följd av 

genombrottet för centralorganisationens idé i början på 1900-talet betydde det att den tidigare 

ledande svenskspråkiga väckelsefalangen, och med den även den mer kompromisslösa 

absolutismen, snabbt tappade sin maktposition i nykterhetsrörelsen nationellt sett.270 

Även om den finlandssvenska nykterhetsrörelsen på många håll tonade ner sin religiösa 

prägel under 1900-talet fanns det ändå tecken på att den i hela Pojo fortsättningsvis drevs av 

personer med väckelseidentitet. Från Fiskars nykterhetsförening utreste till exempel 

ordföranden och sekreteraren Julia Lindgrén till Afrika som missionär i april 1908.271 Även 

om källorna inte berättar mer om hennes ambitioner visar hennes avresa att missionen och 

därmed det kristna budskapets spridning åtminstone för Lindgrén trots allt hade högre 

prioritet än kampen för ett nyktrare samhälle i hemlandet. Att Lindgrén dessutom hade lett 

den lokala söndagsskolan med tillhörande religionsundervisning tyder också på att det andliga 

gick före det nyktra även om dessa naturligtvis med lätthet kunde kombineras.272 

 

Wilhelmina ”Mimmi” Södervall undervisade som lärarinna på båda inhemska språken i 

småbarnsskolan i Fiskars 1893-1933. Förutom att hon var en aktiv nykterist bland vuxna var 

hon redan i ett tidigt skede en viktig kugge i satsningen på barnverksamheten; hon ledde flera 

barnavdelningar i nykterhetsföreningens regi och beskrivs som ”den uthålligaste” 

söndagsskolläraren i Laura Holmströms memoarer.273 Hennes religiösa engagemang 

omfattade också sjömansmission och hon beskrevs som en ”varmhjärtad sann kristen, som 

arbetade och levde anspråkslöst för sin kallelse”. Vidare berättas det att hon ordnade en egen 
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förening vid namn Senapskornet som ”anordnade andliga möten för allmänheten”.274 

Södervalls agenda var utan tvivel religiös i större utsträckning än nykter. 

Västra Nylands nykterhetskrets fortsatte likaså på 1910-talet med en religiös prägel som också 

under slutna styrelsemöten manifesterades av inslag som exempelvis psalmsång och böner.275 

Vid kretsens styrelsemöte i mars 1913 uttalades en önskan om att ”samkvämen vid årsmötena 

skulle anordnas i mer kristlig anda än förr”.276 Denna önskan skulle också framföras ända upp 

till förbundsstyrelsen. Eftersom kretsen styrdes av i stor utsträckning samma lokala förmågor 

som vid seklets början kunde den alltså i likhet med Finlands Svenska Nykterhetsförbund 

behålla sin kristna prägel även om denna inom den nationella folkrörelsen fick allt mindre 

betydelse. 

Nykterhetsföreningarna i Pojo stötte också trots sin religiösa prägel på oväntat motstånd från 

kyrkligt håll. Enligt Västra Nyland avslogs Billnäs och Fiskars nykterhetsföreningars anhållan 

om ett kommunalt bidrag på 200 respektive 100 mark. Kommunalstämmans ordförande 

ursäktade sig skriftligen och ”bedyrade sin oskuld” genom att påstå att ”församlingens 

kyrkoherde med sin stab” inte hade backat upp förslaget.277 Föreningarnas frireligiösa 

traditioner var något som det lokala kyrkliga ledarskapet vid denna tid inte gärna ville 

understöda eftersom kyrkan såg verksamheten som ett slags ”andligt mullvadsarbete”.278 

Även barnavdelningen Hoppets här var starkt influerad – för att inte säga styrd av – 

uppfostran i kristlig regi. Sammankomsterna innehöll inslag av skrämseltaktik beträffande 

alkohol och argumenten hade en tydligt utstakad andlig målsättning där barnet skulle behaga 

Gud med ett nyktert leverne. Även om detta mönster också återfanns i de vuxnas 

nykterhetsmöten verkar det ha varit ännu viktigare att behålla den andliga prägeln på 

barnsamlingarna. Föredragen varvades med böner och psalmsång och även interaktivt 

program såsom lekar och dramatiseringar hade religiösa undertoner. 

Pojo nykterhetsförening utgör här ett lokalt undantag eftersom dess grundningstillfälle 21 

april 1912 inte öppnades med varken bön eller psalmsång, vilket är anmärkningsvärt eftersom 

föreningens drivande personer var pastor Hjalmar Paunu och hans fru Elli. Ett föredrag som 

redogjorde för ”vilka skadliga följder” rusdrycker hade hölls men källorna nämner inte att 
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religiösa inslag skulle ha förekommit.279 Uppenbarligen var de återkommande bönerna och 

sångerna ett väckelsekristligt drag som pastor Paunu inte var lika noggrann med. De religiösa 

dragen var inte lika tydliga som de varit i 1880-talets förening. 

I maj 1915 hölls en föredragsserie i Billnäs om kristendomen och den sociala frågan. 

Arbetarrörelsens popularitet hade här, precis som på andra håll, tidigare skapat betydande 

konfrontationer med brukets patriarkala ledarskap. I början av 1900-talet hade flera arbetare 

avskedats som en följd av sitt engagemang i lokala arbetarföreningar.280 Under 

föredragsserien betonades dock arbetarrörelsens kristna drag med situationen i England som 

förebild. Sannolikt såg bruksledningen detta som ett led i att styra bort arbetarklassen i Billnäs 

från det socialistiska uppror som riskerade att blossa upp när som helst. Lokalen var enligt 

uppgifter ”fylld till sista plats”. Det mest uppseendeväckande var att hornorkestern direkt efter 

föredraget spelade Internationalen och direkt därefter en psalm med tillhörande kollekt.281 I 

detta skede hade således arbetarrörelsen och väckelserörelsen i Pojo ännu inte gått skilda 

vägar och bruksledningen hoppades på detta sätt minska på motsättningarna bland arbetarna. 

På hösten 1915 hade doktor Carl Tigerstedt hållit föredrag på Billnäs bruk.282 Denna gång 

stod vetenskapliga argument för nykterhet i fokus under rubriken ”Alkoholens inverkan på 

kroppens förrättningar”. Västra Nyland rapporterade att detta hade varit framgångsrikt då 

”just den samhällsklass, som önskat få höra en vetenskapsmans åsikter i alkoholfrågan, var 

talrikt representerad”.283 Kommentaren antyder att denna typ av föreläsning med andra ord 

inte hörde till de vanliga under nykterhetsmötena och att de ständigt förekommande 

utläggningarna om synd och omvändelse inte i någon större utsträckning bet på 

ortsbefolkningen. ”Helnykterheten fick helt säkert nya vänner och förbudslagssträvandet nya 

förkämpar” skrev tidningen vidare.  Det är oklart huruvida Tigerstedts föredrag bidrog till att 

föreningen omedelbart fick några nya medlemmar men föredraget visar att man åtminstone på 

1910-talet då och då i nykterhetsupplysningen i Pojo betonade andra aspekter än ett kristet 

leverne. Följande år höll Pojo nykterhetsförening ett annat nykterhetsmöte i Åminnefors 

folkskola. Detta föredrag handlade om sociala problem med alkoholen och inga andliga 
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argument eller inslag verkar ha förekommit.284 Således verkar andligheten åtminstone till det 

yttre ha tonats ned en aning vid offentliga möten. 

Enligt Västra Nyland höll Finlands Svenska Nykterhetsförbund en samlings- och 

mönstringsvecka i Billnäs i februari 1919. Tillställningen bar namnet ”medlemssamkväm” 

och i samband med det framfördes flera moraliserande tal med religiösa förtecken.285 Även 

om tidskriften Fram och diskursen överlag på många håll hade övergått till mer 

hälsorelaterade argument för nykterhetssaken var denna tillställning till framtoningen 

betydligt mer lik de sammankomster som arrangerades i nykterhetsföreningarnas namn på 

1880-talet. Då notisen antyder att endast medlemmar ägde tillträde kan man dra slutsatsen att 

de öppna mötena hade övergått till en mindre religiös prägel medan de aktiva och inskrivna 

medlemmarna fortsättningsvis tycktes föredra att förfäkta nykterhet med den kristna läran 

som utgångspunkt. Billnäs nykterhetsförening var känd för sin religiösa prägel och den 

andliga förankringen i föreningen visade strax efter inbördeskriget inga egentliga tecken på att 

avta.286  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Det bör påpekas att inte enbart dryckeskulturens utbredning i sig själv ledde till födelsen av en 

organiserad nykterhetsrörelse i Finland. Det krävdes ett samhälleligt klimat som gynnade, och 

inte misstänksamt motarbetade, mobilisering av medborgare på frivillig basis. Först på 1880-

talet var tiden i och med de samhälleliga omstruktureringarna mogen för strukturellt 

välfungerande massorganisationer. Intresset för nykterhet ökade i Finland delvis som en följd 

av internationella impulser. Medan mobiliseringen på i synnerhet svenskspråkigt liberalt håll 

inte levde upp till beskrivningen av en massrörelse föll den inledningsvis i god jord i 

Västnyland. 

Den moderna arbetarklassen utvecklade umgängesformer som ofta involverade rusdrycker, 

varvid allt fler kritiska röster om just den försupna arbetarklassen började florera. Också 

industrins arbetsgivare började se fördelar med avhållsamma och ansvarsfulla arbetare. Detta 

kombinerat med utbredd religiös väckelse gav nykterhetsrörelsen flera skäl att etableras i 

Pojo. Några enskilda ledande personligheter hade i lokalsamhället möjlighet att ange tonen för 

en nybildad förening som kunde bestå i årtionden.  

De enskilda individernas betydelse avspeglades genast i Pojos första nykterhetsförenings 

etableringsskede då Hedvig Sohlberg hade blivit inspirerad i Lönnbecks frikyrkliga förening i 

Ekenäs och sedan förmedlade idealen till Pojo där hon arbetade som lärarinna. Resultatet blev 

socknens första nykterhetsförening grundad 1887. Folkskollärarna, som också i Pojo kunde 

arbeta som söndagsskollärare, var helt avgörande för rekryteringen av ortens barn och 

ungdom och var en nyckelgrupp för nykterhetsrörelsens spridning till Pojo. De mest 

framstående lärarinnorna i nykterhetsföreningarna arbetade på orten i årtionden och hörde 

därmed till de personer som upprätthöll nykterhetsföreningarna trots att ett egentligt 

medlemsunderlag under långa perioder saknades på bruksorterna. 

Billnäs nykterhetsförening grundades av brukspatron Hisinger 1891, också han påverkad av 

bekantskap med Lönnbeck. Hisingers betydelse för föreningslivet i Billnäs var avgörande 

eftersom han på 1890-talet styrde bruket på traditionellt patriarkaliskt vis, vilket innebar 

nästan obegränsad makt gällande föreningslivet. Tidigare forskning har påpekat att Hisinger 

såg en möjlighet att kontrollera sina arbetare via föreningarna, men hans starkt personliga 

engagemang i både nykterhets- och väckelsefrågor vägde enligt denna avhandling ännu 

tyngre. Det direkta stödet uppifrån bruksledningen gav Billnäs nykterhetsförening ett starkt 

beskydd som Pojos övriga nykterhetsföreningar inte åtnjöt. Denna förenings medlemsantal 
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blev som en följd av detta större än någon annan likasinnad förening i socknen inledningsvis 

kunde uppvisa.  

Organiseringen av nykterhetsfostran för barn och unga var nationellt sett tidig i Pojo. Den 

slog som denna avhandling visat igenom i Pojo flera år innan Alli Trygg-Helenius etablerade 

barnavdelningarna under namnet Hoppets här i Finland. Hedvig Sohlberg blev i och med 

denna åtgärd också en lokal pionjär vad gäller denna typ av verksamhet då hon erhöll bifall 

för saken av Nykterhetens Vänner redan år 1888. Övriga folkskollärare i socknen förvaltade 

sedermera arbetet med barn och unga långt in på 1900-talet, varvid föreningarna alltid hade en 

möjlighet att rekrytera medlemmar ur de ungas led då dessa fyllt 16 år. Även Västra Nylands 

nykterhetskrets såg potential i unga nykterister och bedrev en strategi som bland annat innebar 

att man bekostade lokala kurser för ledare i Hoppets här. Barnen var, kanske både på grund av 

sin ålder och kontakten till sina lärarinnor, enklare att mobilisera än de fullvuxna arbetarna på 

bruken. 

Trots att tidigare forskning betonat att särskilt industriarbetare utgjorde en god rekryteringsbas 

för nykterhetsföreningar visar källorna från bruken i Pojo att nykterhetsidealet inte mottogs på 

ett bejakande sätt. Matriklarna och årsrapporterna ger vid handen att föreningarnas popularitet 

fluktuerade kraftigt under de aktuella årtiondena och tillväxtfaserna var kortlivade. Pojo 

absoluta nykterhetsförening blev snabbt populär på 1880-talet men tappade största delen av 

sina medlemmar efter 1891. Billnäs nykterhetsförening växte kraftigt vid grundandet 1891, 

återuppståndelsen 1901 samt åren kring 1910. Föreningen hade också kraft att återhämta sig 

omedelbart efter inbördeskriget 1918, vilket tryggade dess överlevnad också efter 

förbudslagens ikraftträdande. Pojo nykterhetsförenings medlemsantal höll sig på en 

anspråkslös men stabil nivå från och med dess grundande 1912. 

Sulkunens beskrivning av nykterhetsrörelsen som medborgarreligion passar enligt denna 

avhandling dåligt in på förhållandena i Pojo, där de rådande mansidealen bland 

bruksarbetarna motarbetade medlemskap och ökade viljan att lämna föreningarna. De faktorer 

som kunde ha gett nykterhetsrörelsen inflytande i socknen visade sig inte vara tillräckligt 

starka. Även om nykterhetsföreningarna i Pojo vid etableringsskedet uppvisade en snabb 

rekrytering av medlemmar stod det snabbt klart att intresset för nykterhetsföreningarna inte 

var bestående i Pojo ens under de år som nykterhetsrörelsen var den största 

medborgarrörelsen i Finland. 
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Eftersom arbetarna stärkte banden till arbetsplatsen och varandra med hjälp av rusdrycker och 

spontana slagsmål sågs nykterhet som något främmande som rånade dem på den trygghet 

brännvinet gav dem. Källorna visar att de arbetare som gick med i nykterhetsföreningarna ofta 

riskerade trakasserier av kolleger som ville bevara de institutionaliserade mansidealen på 

bruken. Detta slags grupptryck ledde i flera fall till att föreningsmedlemmar fick nog och 

lämnade föreningen. I flera fall kunde en utesluten person också dra med sig en annan 

medlem. Utträdet berodde också på att de årliga medlemsavgifterna på upp till en mark av 

många medlemmar ansågs vara för höga.  

Förutom att många medlemmar lämnade föreningarna av sociala och ekonomiska orsaker 

fanns det också andra faktorer som spelade en stor roll. Då Hedvig Sohlberg lämnade Pojo 

absoluta nykterhetsförening 1891 verkade stagnationen tillta omedelbart och på samma sätt 

sjönk medlemsantalet i Billnäs nykterhetsförening då brukspatron Hisinger lämnade över den 

i andra ledares händer. Därmed går det att konstatera att föreningslivet lätt stod och föll med 

sina drivande ledargestalter. Västra Nylands nykterhetskrets försökte på flera orter blåsa liv i 

utdöda föreningar i Pojo under 1910-talet, men insatserna var inte tillräckliga för att 

åstadkomma några bestående resultat. Fiskars absoluta nykterhetsförening tynade under detta 

årtionde bort. Inbördeskriget 1918 var en nationell händelse som effektivt hämmade kretsens 

försök att förmå nya föreningar att växa fram i lokalsamhället. 

Nykterhetsföreningarna i Pojo var på inrådan av centralorganisationen Nykterhetens Vänner 

löftesföreningar, vilket innebar att man behöll sitt medlemskort så länge man inte frångick 

löftet att villkorslöst avstå från alla rusdrycker. Löftesbrott var en mycket frekvent faktor som 

ledde till att medlemsantalen sjönk. Med ett slags outtalat men allestädes närvarande 

angiverisystem bevakades medlemmarna hårt av varandra och också av utomstående som 

fann ett nöje i att avslöja påstådda helnykteristers dubbelmoral. Somliga löftesbrytare kom 

undan med varningar medan andra omedelbart avgick. Samtidigt förvandlades angiveriet till 

en ny inofficiell målsättning i Pojo nykterhetsförening i och med att man gärna visade sig 

redo att bistå myndigheterna med att beivra personer som bröt mot förbudslagen. Denna 

revidering av föreningens syfte gav den ett skäl att fortsätta finnas till också efter att 

förbudslagen, det primära målet, uppnåddes 1919. 

Nykteristerna i Finland utgjorde aldrig någon homogen, grupp även om man gärna sett det 

som så. Följaktligen uppstod med tiden därför slitningar mellan föreningarnas konservativa 

och mer moderata falanger. Då Pojo nykterhetsförening grundades 1912 konstaterades till och 

med att den alkoholhaltiga ”iskällaredrickan” inte kunde förbjudas bland medlemmarna, något 
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som hade varit en otänkbar kompromiss under Sohlbergs ledning på 1880-talet. I Pojos 

nykterhetsföreningar syntes detta slags dispyter också till exempel i etableringsskedet på 

1880-talet då diskussionen gällde vilken typ av ”nyttiga dragplåster” som föreningen kunde 

acceptera. Den mer konservativa falangen var orolig för att diverse ”spektakel” skulle driva 

verksamheten i en farlig riktning, medan de mer moderata var angelägna om att föreningen 

inte skulle profilera sig som en trist och ensidig organisation. Pojos nykterhetsföreningar 

drevs ändå i en riktning som med tiden involverade flera sorters aktiviteter som inte kan 

beskrivas som annat än just dragplåster. Ett för de väckelsekristna så känsligt 

programnummer som sällskapsdans förekom redan på 1890-talets årsfester, medan man i 

Billnäs tidigt inympade allt från fosterländska sångstunder till ångbåtsturer och syjuntor. 

Statistiskt sett är det tveksamt om nöjesinslagen hade avsedd effekt; antalet medlemmar i 

nykterhetsföreningarna verkar inte korrelera med det utökade programutbudet även om man 

tillfälligt fick stora mängder utomstående människor att närvara vid tillställningarna. 

Eftersom samtida väckelserörelser kraftigt betonade värdet av ett nyktert leverne var agitation 

för fromhet och nykterhet nära sammanflätade. De ledande personerna i 

nykterhetsföreningarna i Pojo var med andra ord missionärer med dubbla agendor; åhörare 

och medlemmar skulle bli av med sitt alkoholbruk och på köpet fostras i kristen tro och 

livsstil. Protokollen visar att nykterhetsföreningarnas möten i synnerhet på 1800-talet kunde 

innehålla minst lika mycket likhet med religiösa sammankomster som med upplysning om 

riskerna med alkoholbruk. I Billnäs var också medborgerlig fostran i friherre Hisingers regi en 

del av nykterhetsarbetet, vilket tidvis tycktes överskugga föreningens huvudsyfte. Billnäs 

nykterhetsförenings tidskrift Myran var så kraftigt inspirerad av väckelseretorik att också 

denna i flera avseenden bedrev en agenda av mer religiös än nykter karaktär. 

På finlandssvenskt håll var pionjärerna inom nykterhetsrörelsen ofta personer som kunde 

klassas som väckelsekristna.  Även om den mest religiösa falangen vid 1900-talets början 

hade tappat mycket av sitt inflytande går det att på lokal nivå se avvikande mönster. För Pojos 

och Västra Nylands nykterhetskrets del fortsatte den starkt religiösa prägeln medan 

situationen på nationell nivå utvecklades i motsatt riktning. Pojo följde med andra ord inte den 

utveckling som nykterhetsrörelsen i stort sett antog på en nationell nivå. Detta kan förklaras 

med att samma ledande personer höll sig kvar på sina poster längre och därmed hindrade en 

förändring. Då de svenskspråkiga liberalerna dessutom aldrig ställde sig positiva till kraven på 

en förbudslag var det lättare att på finlandssvenskt håll fortsätta med den gamla religiöst 

präglade agitationen, eftersom de mer sekulärt sinnade inte hade samma intresse av 

medlemskap i denna folkrörelse.  
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Barnavdelningarna i Hoppets härs regi var om möjligt ännu mer präglade av den andliga 

inriktningen och leddes främst av folkskollärare som också till vardags hade kontakt med 

ortens barn. Lärarnas nyckelroll i nykterhetsarbetet underströks gång på gång på både lokal-, 

krets- och förbundsnivå. Som en direkt följd av detta hölls för ortens lärare många 

mönstrings- och ledarskapshelger i Pojo. Då det började stå klart att förbudslagen slutligen 

skulle vinna laga kraft ökade satsningen på barnen för att trygga den kommande 

generationens avstånd från rusdrycker. Den direkta uppmaningen att fortsätta skolningen av 

barn visar att man på lokal- och förbundsnivå såg att nykterhetsföreningarna vid sidan om 

angiveriet kunde ha ytterligare en relevant uppgift efter förbudslagens ikraftträdande. Därmed 

håller för Pojos del inte påståendet om att förbudslagen i sig själv skulle ha utgjort en definitiv 

vändpunkt i nykterhetsrörelsens fortlevnad. Rörelsen behövde bara omformulera sin 

målsättning. 

Den unga republiken Finland hade år 1919 redan förändrats på flera sätt, men i Pojo pågick 

alltjämt nykterhetsupplysningen enligt ett bekant mönster: en andligt inspirerad agitation 

riktad till såväl folkskolebarn som motsträviga arbetare. Tillvägagångssättet var lokalt och 

resultatet lagom nyktert. 
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