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Upptäck nykterhetsrörelsen 
 

 

 

I Jämtlands län har nykterhetsrörelsen varit en av de 

största folkrörelser och inom rörelsen har International 

Order of Good Templars (IOGT) varit störst. Orden kom 

till Sverige 1879 och till Jämtlands län 1882 när länets 

första förening, Logen nr 211 Fjällrosen av IOGT, 

Östersund, bildades. Kring slutet av 1800-talet fanns 

det fler IOGT-medlemmar sett till länets befolkning än 

någon annanstans i världen. Östersundslogerna gick 

ihop och byggde Ordenshuset (idag Gamla teatern vid 

Busstorget) som på sin tid kunde rymma halva 

Östersunds befolkning! 
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Ordenshuset vid Busstorget.  

 

IOGT-arkiv 

Hos Föreningsarkivet i Jämtlands läns finns nästan 400 

logearkiv efter IOGT-rörelsen bevarade. I arkiven kan 

man hitta information om vilka som var medlemmar – 

vilket är en guldgruva för släktforskare! Man kan också 

läsa om vad man gjorde i logen. Ofta hade logerna en 

stor social verksamhet, det var utflykter, bio, teater, 

studiecirklar och fester.  

 

IOGT:s organisation 

I Sverige är Sveriges storloge av IOGT det högsta 

nationella organet. I de lokala logearkiven kan man 

ibland hitta diplom till medlemmar eller föreningar som 
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gjort särskilt bra ifrån sig som är utfärdade av 

Storlogen.  

 

Under storlogen finns distriktsloger. I Jämtland har det 

funnits ett antal sådana, som så småningom slagits ihop 

till Jämtlands läns distriktsloge av IOGT. Till distriktet 

skickade de lokala logerna in mycket statistik och 

verksamhetsbeskrivningar. Om du inte hittar en lokal 

loge kan du istället hitta lokalt material i distriktslogen.  

 

 
Rödöns kretsloge av IOGT. 

 

Under distriktslogen finns de olika Kretslogerna som 

fungerade på samma sätt som distriktslogerna fanns 

inom ett mindre område.  
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På den lokala nivån hittar 

man Grundlogerna eller 

bara kort och gott Logerna. 

Arkivmaterialet från logerna 

kan ofta berätta spännande 

saker om livet förr och 

fritidsaktiviteter i en viss by.  

 
Logen nr 311 Sunne av IOGT-NTO. 

 

Till logerna hör ibland också Ungdomsloger som är en 

barn- och ungdomsvariant på grundlogerna.  

 

 

Handledningen är framtagen av Föreningsarkivet i Jämtlands län, oktober 2019. 


