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Vaekkelse og afholdsbevaegelse.
Et bidrag til studiet af den svenske og
den danske folkekultur

1. Indledning

Problemet
Efter ynglingeforeningernes verdenskonference i Stockholm i 1888 skrev en af
de danske deltagere en mindre artikel i Den indre Missions Tidende og kom bla
med nogle velvalgte bemærkninger om forskellen på den svenske og den danske
natur: "... Hvad vi særlig kunne have godt af at se hos vore Bradre i Sverige er
Inderliggarelsen af Kristendommen, Livet i Kristus, det Hjærtelige i Samlivet
med ham, hvilken særegen Form af Kristendommen i Sverige vel for en stor Del
,
Natur, medens denne Inderlighar sin Grund i svenskens b l ~ d e f~lelsesfulde
garelse saa let lider Skade hos os for Klarhedens Skyld, hvilket vel ligger i de
Danskes mere tarre, kriticerende Natur". Madedeltageren hæftede sig dog særligt ved een ting, som han hævdede "de Hellige i D a n m a r k kunne have godt af
a t lære af bradrene i Sverige: "Vi Danske have jo den sargelige Berammelse at
være det mest fordrukne Folk i Europa; nu er det vel umuligt, at de Hellige
kunne være fordrukne, men fadte og opvoksede i et fordrukkent Folk ere vi
alligevel vante til at lade stærke Drikke have en altfor berettiget og fremragende
Plads ved vore Maaltider som Noget, der Intet er at sige til, naar vi blot ikke
drikker os fulde; Brændevinsflasken og bajersk BI hare til det almindelige Mablement ogsaa i de Helliges Huse; om en Præst, en Missionær eller andet troende
Menneske drikker sin stadige Snaps, ja maaske to, og sin halve Bajer til hvert
Maaltid, det er der Ingen som rammer sig for, det er i sin orden i Danmark. I
Stockholm spiste alle Deltagerne i Madet sammen baade Frokost, Aftensmad og
til Middag, og Alt var indrettet smukt og godt, rigtig god Mad ... men vi drak
aldrig andet end V a n d ... vi Hellige i Danmark kunde sikkert have godt af a t
gare vore Maaltider mindre stærke og mere vandede og feje Brændevinsflasken
og de halve Bajere lidt mere til side, især naar vi leve i et Land, hvor Drikkeriet
er et saa stort, nationalt Onde som i Danmark.
Den overraskede og måske ogsfi lidt imponerede danske deltager i ynglingeforeningernes verdenskonference var ingen anden end Vilh. Beck, den i anden
halvdel af det 19. Arhundrede enevældige leder af Danmarks starste religiase
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vækkelsesbevægelse, Den indre Mission, der ellers i dag ofte sammenknyttes
med afholdssagen. Ikke desto mindre var samme Vilh. Beck dog en indædt modstander af al tale om dannelse af afholdsforeninger, skant han formentlig var
klar over, a t det netop var sådanne foreningers virke, der havde ændret synet
p&alkoholen i Sverige. Om sin holdning til de totalafholdsforeninger, der siden
begyndelsen af 1880'erne var blevet stiftet rundt omkring i Danmark i forsaget
p&a t afhjælpe de ikke mindre alvorlige alkoholproblemer der, slog Beck kort og
godt fast: "Totalafholdssagen, med dens taabelige L ~ f t e rer for mig en Uting,
som jeg ikke kan begribe, at troende mennesker kunne have med at gjare, et
Kvaksalveri af den vantro Verden, som ikke vil bruge den store Læge (læs: Gud),
der helbreder for alle Syndesygdomme".'
I Becks udtalelser fra 1888 genfindes med al tydelighed en forskel i holdningen
til alkohol i Sverige og Danmark - en forskel som også er hovedingrediensen
i dagens myte om den kontrollerede og selvbeherskede svenske og den frie og
lasslupne danske livsstil. 100 år senere i 1988 konstaterede journalisten Ulrik
H0y f eks sarkastisk om svenskernes restriktive og fordammende forhold til alkoholen: "De tror min salighed, a t selvbeherskelse og dannet opfarsel er så attråværdige, at afvigelser bar ske afsides, i andre lande, helst nabolandet" - og
videre om de svenskere, der alligevel vover a t kabe spiritus i Spritbolaget, at han
bliver holdt nede i et evigt formynderi og pueril ængstelse for, at nogen skal
opdage det.' Det lange tidsrum vidner om, at myten altså ikke bare er en d ~ g n flue, men tilsyneladende mere rodfæstet i et dybereliggende kulturelt plan, i det
vi kunne kalde en "national folkekultur".
Studiet af "national folkekultur" er et forholdsvis nyt forskningsområde opstået i tilknytning til de mere traditionelle etnologiske studier af kulturel variation - studier, der særligt har haft sociale grupper, akotyper, generationer etc
som studieobjekt. For nylig har etnologen Orvar Lofgren indkredset begrebet til
falgende: "Som analytisk term handlar nationell kultur om det kollektiva medvetande som delas av landsman och landsmaninnor. Innehållet i denna kulturella gemenskap kan vara både litet och stort och utgors dels av en kodgemenskap - en kulturel1 inforståddhet - och en kunskapsgemenskap. Det kan galla
traditioner, associationer och forhållningssatt som delas av alla. Till stor del ar
den ofta oartikulerad och omedveten, och observeras kanske tydligare av utlanningen som marker att det ar så mycket som hon eller han inte forstår: anspelningar p& interna forhållanden, minnesgemenskaper och skamt. Sjalva kan vi
påminnas om detta kulturella gods nar vi passerar nationsgransen på vag hem
och plotsligt kanner oss hemtama." En "national folkekultur" er altså det referenceramme eller det sæt af værdier, fortolkninger, tankeformer og adfærdsmanstre, som er fælles for store dele af en nationalstats befolkning, som man
ikke ser, når man selv er en del af kulturen, men, som vi så det hos Vilh. Beck
i 1888, blev synlige når man fik dem på afstand.'
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Denne forskel i den nationale folkekultur kan da også bekræftes af, at afholdsbevægelsen i de to lande skant udviklet parallelt alligevel fik en vidt forskellig
gennemslagskraft. Allerede i 1830'erne og 1840'ernes Sverige udvikledes således
med Svenska Nykterhetssallskapet en særdeles talstærk afholdsbevægelse, og
igen efter en pause omkring Arhundredets midte fik afholdsbevægelsen i Sverige
fra 1870'erne især med stiftelsen af IOGT i 1880'erne et a f g ~ r e n d egennembrud,
der er synligt den dag i dag. Parallelt hermed fik Danmark ganske vist hele to
afholdsselskaber i 1840'erne nemlig Maadeholdsselskabet og Totalafholdsselskabet, men de formaede dog aldrig a t vinde udbredelse i nogen bredere kredse
i samfundet. Den danske afholdsbevægelse fik derimod et solidt fodfæste i
1880'erne endog med et betydeligt medlemstal, der dog i forhold til befolkningstallet svarede kun til mellem halvdelen og to tredjedele af den svenske afholdsbevægelses. Den opnAede heller aldrig den samme position som i nabolandet og
d ~ d langsomt
e
hen i tiden efter farste verdenskrig.
Figur 1: Afholdsbevægelsens udvikling i Sverige og i Danmark 1830-1930.

Kilde: Qversigtsdiagrammerne over de store afholdsorganisationers medlemsudvikling i
Danmark og Sverige er hentet dels fra Sven Lundkvist, Folkrorelserna i det svenska samhallet, 1850-1920, 1977, s 69, dels fra mit igangværende afhandligsarbejde.
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Figur 2: Alkoholforbrug i Sverige og Danmark

Alkoholforbrug.
Aarligt forbrug pr. Individ i Danmark, Norge, Sverrig,
Tyskland o g England.
Det nederste
Det midterste
Det overste

angiver Alkoholmcengden i det nydte Brændevin.

fyangiver Alkoholmcengden i det nydte 01.
angiver Alkoholmcengden i det nydte Druevin.

Alle 3 Kolonner sammenlagde angiver det samlede Alkoholforbrug i de
respektive Lande.
Ved Brændevin forstaas ikke alene »Finkelsnapsen«, men ogsaa Akvavit, Kognak, Rom, Whisky, Genever, Likmer, Punschessents og lign,
stærke Drikke. Vil man omsætte Alkoholmængden til f eks 8' Brændevin,
da er Forholdtet dette, at Alkohol kan scettes til lBOsomUdgangspunkt. For
Eksempel: for Danmarks Vedkommende er der i Brændevin drukket pr.
r
nu: Hvormeget blivet der i Rumfang
Individ 7% Pot Alkohol. S p ~ r g e man
8' Brændevin, saa sætter man Regnestykke 7%X 18 og dividerer med 8.
Resultat 16,s pr. Individ.
Danmarks Forbrug af alkoholholdige Drikke androg i 1896:
Pr. Individ: 16,a Potter.
Brændevin
36'12. Million Potter.
Pr. Individ: 37,s Potter
Skattepligtigt 0 1
90 Million Potter.
135 Million Potter
Pr. Individ: 58,a Potter
Skattefrit 01
Pr. Individ: 1.8 Potter
Druevin
4 Million Potter.
Potter

Potter

Norge. Sverrig. Danmark. Tyskl~nd.England.
Af foranstaaende grafiske Fremstilling kan det konstateres, at selv om
Drikkeriet er smrgeligt stort nok i Danmark, saa er jcedrelandet dog ingenlunde Verdens mest fordrukne Land. Baade England og Tyskland - og
formrigt ogsaa Frankrig og Belgien - have et betydeligt forspring. S n.
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Med et bemcerkelsesvcerdigt h0jt gennemsnitligt alkoholforbrug i Danmark i 1896 sammenlignet med Sverige, burde der have vceret al muliggrund til en kraftigere opbakning om
afho~dsbevce~elsen.
Kilde: Serjlediagrammet over alkoholforbruget i de fem Nordeuropseiske lande bragtes pA
forsiden af Nordisk Good-Templar. Ugeblad til Afholssagens Fremme 3911 1898.

Forskningen
Det er oplagt fmst at undersage om den nyere forskning i afholdsbevægelsens
udvikling i de to lande rummer elementer, der kan forklare denne forskel. De
fleste fremstillinger ser naturligvis en sammenhæng mellem afholdsbevægelsens
opgang som en reaktion på et stort spiritusforbrug, og på samme made nedgangen som et udtryk for en l ~ s n i n gaf problemet. At Svenska Nykterhetssiillskapet o p h ~ r t esin virksomhed i midten af 1800-tallet sættes f eks ofte sammen
med en skrappere alkohollovgivning i 1855. Sammenhængen kan i sagens natur
ikke afvises, men får dog den konsekvens, at Danmarks manglende eller svage
afholdsbevægelse alene m&begrundes i, at forbruget i Danmark i hele perioden
skulle have været væsentligt mindre end i Sverige, og det tyder intet - heller
ikke Becks udtalelse fra 1888 - p&."
Men spiritusforbrugets s t ~ r r e l s eangives dog ikke som den eneste årsag til
afholdsbevægelsens fremvækst. Med det store folkrörelsesprojekt, som igangsattes af det svenske humanistiske forskningsrad i 1960'erne, er den senere afholdsbevægelses fremvækst forklaret i en videre sammenhæng, nemlig som et
resultat af det moderne industrisamfunds udvikling og som en klar parallel til
Sveriges to andre "folkrorelser": frikirkebevægelsen og arbejderbevægelsen. At
bevægelserne i hovedsagen rekrutterede medlemmer blandt de mellemste og lavere sociale lag, fortolkede projektets leder Sven kundkvist som et udtryk for,
at bevægelserne kanaliserede de af urbaniseringen og industrialiseringen påvirkede samfundsgruppers protest mod samfundets gamle autoriteter og deres
kamp for indflydelse i det moderne samfund. Medens frikirkernes protest tydeligvis var rettet mod statskirken og arbejdernes protest mod kapitalen, viste
Lundkvist, at også afholdsbevægelsens virke matte betragtes som en mellemlagenes politiske protestbevægelse: "Problemen med spriten skapade ett annat
kollektivt mål for protest och medforde nykterhetsrörelsens ~ p p k o m s t "En
. ~ anden af projektets medarbejdere Ingrid Aberg mente dog ikke, at afholdsbevægelsens fremvækst kunne forklares alene med dens politiske virke som protestbevægelse. Den laste også et behov for social kontrol, der på alkoholomradet var
foranlediget af, a t adgangen til fremstilling og forhandling af braendevin var
blevet friere. Afholdsbevægelsens virke var tvært imod med til a t fremme menneskets tilpasning gennem et fællesskab med intime relationer, og den virkede
derfor som en beskyttelse af den enkelte mod pres def fra.^ For nylig har histo-
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rikeren Bjorn Horgby påpeget, at afholdsbevægelsen snarere skulle være et udtryk for industrisamfundets kamp for a t disciplinere arbejderne.' Fælles for
disse forklaringer er dog, at bevægelsen anskues som en klar reaktion på samfundsudviklingen.
Parallelle, men symptomatisk for den danske interesse for afholdsbevægelsen
mere sporadiske forklaringer, er givet på den danske afholdsbevægelses fremkomst. Historikeren Poul E. Porskær Poulsen argumenterer for, at afholdsbevægelsen var et instrument til disciplinering af arbejderne til det moderne industrisamfund~nye krav: gamle omgangsformer måtte udryddes for at en effektiv produktion kunne fungere." I en im~degåelseheraf viser historikerne Sidsel
Eriksen og Inge Bundsgaard dog, a t bevægelsen snarere må tolkes som et udtryk
for arbejdernes anske om at disciplinere sig selv, så at de kunne overleve i det
moderne industrisamfund, hvor drikkeriet pli en gang var den s t ~ r s t etrussel
mod en menneskeværdig tilværelse og en oplagt flugtmulighed, når industrisamfundet blev for umenneskeligt.9kke uafhængigt heraf betragter også sociologen
Peter Gundelach i en helt ny unders~gelseaf sociale bevægelser afholdsbevægelsens fremvækst som et udtryk for overgangen fra en samfundstype til en anden.'"
r
ikke vort problem. For var den sociale forandDisse forklaringer l ~ s e således
ring ikke netop mere markant i Danmark?" Og skulle afholdsbevægelsen f0lgelig ikke også have stliet stærkere dér? Men vi far heller ikke forklaret, hvorfor
forskellen mellem udviklingen i Sverige og Danmark allerede var markant ved
den tidlige afholdsbevægelses fremvækst i f ~ r s t ehalvdel af århundredet.
I en kritik af folkrorelsesprojektet har den danske historiker Vagn Wlihlin da
også undret sig over Lundkvists opfattelse af, at afholdsbevægelsen var et produkt af industrialiseringens og urbaniseringens samfundsforandring, fordi det
ikke dermed kunne forklares, hvorfor afholdsbevægelsen med Svenska Nykterhetssallskapet sli tidligt kom til a t stå stærkt i Sverige. Wåhlin peger imidlertid
p&, at der allerede tidligt udvikledes kapitalistiske relationer på landet, og a t
disse relationer skabte forudsætningerne for bevægelsens fremvækst. For forandringer i den nære materielle virkelighed skaber i falge Wåhlin et behov for
en justering pA det ideologiske plan i skabelsen af nye sammenhængende fortolkningssystemer - i dette tilfælde med Svenska Nykterhetssallskapet."
Historikeren Torkel Jansson opstiller imidlertid en anden og mere elitær forklaring på den tidlige svenske afholdsbevægelses fremvækst. I f ~ l g eJansson
adskilte bevægelsen sig kvalitativt helt fra de senere i århundredet dominerende
"folkrorelser", der var masseorganisationer. Den tidlige svenske afholdsbevægelse var tvært imod et eksempel på en i attenhundredtallet særlig organisationsform, "associationen", der udfyldte en funktion i det Jansson kalder "ett
sprangfullt tomrum", et tomrum mellem de opgaver der varetoges af den private
sfære og den fremvoksende kapitalistiske stats nye funktioner. L ~ s n i n g e naf
samfundets alkoholproblemer var mao ikke længere en privat sag, men et problem, der måtte lases i den nye offentlighed. De tidlige afholdsforeninger ser
han ikke som foreninger i moderne forstand, men nærmest som en slags kom-
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munale institutioner i lokalsamfundet oprettet på aavrighedenslpræstens initiativ: Det var "kommunala organ med kyrkoherden i spetsen" og i fdge Jansson
et instrument for præsten til a t kontrollere sogneboernes levned. Men Jansson
ser denne præstens afholdsvirksomhed som et led i et s t ~ r r esystem. Det var
"statens myndighetspersoner som soker tvinga in manniskor i associationens
form" for at gnre dem afholdende. Staten kontrollerede ikke bare Svenska Wykterhetssallskapet, men også andre associationer, Svenska Missionssallskapet og
Svenska Bibelssiillskapet, der opstod i perioden. "For sakerhets skull", skriver
Torkel Jansson, kobles den organiserede afholdsbevzegelse til en religicm vækkelse og han konkluderer, at "från hogsta håll" var tanken, a t "bibel-, nykterhets- och missionstanken i Sverige skulle - såsom fallet var i England och
Amerika - bli en Trias Barmoni~a".'~
Hverken Janssons eller Wåhlins forklaringer på den tidlige svenske afholdsbevægelses fremvækst antyder dog heller årsagen til afholdsbevægelsens manglende fremvækst i Danmark. At de religiose bevægelser alene var reaktionen på
den samfundsforandring, der prægede Danmark i f ~ r s t ehalvdel af 1800-tallet,
undrer nemlig ikke Wåhlin. Reaktionen måtte i f ~ r s t eomgang vendes mod den
herskende verdensopfattelse, aks& statskirken. Om Wåhlin dermed mener, at
dette kun gjaldt for Danmark, eller at de religiase bevægelser i Danmark kom
til at opfylde den samme funktion som den tidlige afholdsbevzegelse gjorde det
i Sverige, vides ikke. Men stærkt inspireret af kirkehistorikeren P.G. Lindhardt
antyder Wåhlin dog, at de to danske vækkelsesretninger, Indre Mission og
grundtvigianismen, havde hver sin funktion, hvor den ene, grundtvigianismen,
henvendte sig til gårdmændene med et lyst kristendomssyn, medens Indre Mission med sin afstandtagen til "verden" i h ~ j e r egrad henvendte sig til landhåndværkere, husmænd og fiskere, og gav dem den askese, de havde behov for.'"
P&samme måde kan man undres over, om der ikke, som Jansson påviste for
Sverige, var et tilsvarende "sprængfuldt tomrum" i Danmark i farste halvdel af
1800-tallet og dermed behov for en afholdsbevægelse? Niels Clemmensen, der
har foretaget en unders~gelseaf de danske associationer parallelt med Torkel
Janssons, tilslutter sig faktisk ideen om et sådant tomrum i Danmark, men mger
heller ikke at forklare, hvorfor det alligevel ikke resulterede i en afholdsbevEgelses gennembrud.15
Om den tidlige danske afioldsbevægelses konkrete manglende udvikling viser
historikeren Sven Fr~kær-Jensenimidlertid i et grundigt, men endnu utrykt
hovedfagsspeciale, at de to tidlige danske afholdsorganisationer faktisk forsaagte
at efterligne den samtidige succesrige svenske b e v ~ g e l s eMen
.
som direkte årsag til at bevægelsen aldrig for alvor fik fodfæste, peger han alene p&indbyrdes
,
held
stridigheder, de politiske begivenheder i 1848, en af ledernes d ~ dsvigtende
til a t engagere præsterne, administrationens ringe opbakning, men frem for alt
"manglen på interesse fra st~rstedelenaf befolkningen".'"
Vi har således ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor bevægelsen blev relativt svagere i Danmark målt i forhold til Sverige. Og slet ikke på, hvorfor
denne forskel var markant i hele perioden på trods af, at der som nævnt tilsy-
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neladende ikke var nogen organisatorisk forbindelse mellem den tidlige og den
senere afholdsbevægelse i hver af de to lande. Meget tyder derfor på, at afholdsbevægelsens forskelligartede udvikling må bunde i en anden og dybereliggende
sammenhæng, f eks en etisk eller en religias ides fremvækstiikke fremvækst.

Ideen
Religionen eller den religiase overbevisnings betydning for menneskers handlen
synes faktisk at være en underkendt forklaringsfaktor i forhold til de akonomisk
og politisk rationelle modeller historikerne sædvanligvis sager, og det skant
ingen dog vil være i tvivl om f eks kristendommens og islams betydning for
fremvæksten af henholdsvis den danske og den iranske nationale folkekultur.
Som Vilh. Beck antydede allerede i 1888 med sin bemærkning om svenskens
"særegne kristendom", skal det være denne afhandlings tese, a t den nationale
folkekulturs udvikling dybest set hang sammen med hvilket kristendomssyn, der
i ltabet af attenhundredtallet slog igennem blandt flertallet af en nationalstats
indbyggere. Kort og godt: medens attenhundredtallets svenske religi~sevækkelser for en stor del farvedes af anglo-amerikanske vækkelsesstramninger, blev de
danske vækkelser i langt hajere grad farvet i luthersk retning.
Lutherdommens prædiken af "retfærdigg~relseved troen alene" indebar, at
menneskene principielt var syndere, men at den enkelte alene ved troen på Gud
på grund af Kristi soning på korset kunne få forladelse for sine synder og derved
nå til frelsen. Vaesentligt var det, at man ikke kunne g ~ r enoget for sin egen
frelse: troen var ikke en menneskelig praestation, men noget som blev givet den
enkelte ved daben eller nar det behagede Gud, og troen bekræftedes i nadveren.
Denne tro bragte mennesket i en sadan sindsro, at det umærkeligt forandredes
til det bedre, og dette viste sig s&i det daglige levned. Kun den indre forandring,
der fulgte med troen, kunne virkelig frigare mennesket fra dets laster. At forsage
at forbedre sig selv var et udtryk for manglende tro og kunne let fare til selv
retfærdighed. Foreninger, som sigtede på at hjælpe mennesket af med en enkelt
last, som afholdsforeningerne gjorde det, var derfor i strid med god luthersk
teologi.
Den anglo-amerikanske vækkelseskristendom var derimod mere fikseret på
bekæmpelsen af de menneskelige laster. Kun et i samfundet veltilpasset menneske kunne være sikker på sin egen frelse i det hinsides. På dommens dag
skulle den enkelte stå til regnskab for sin livsf~relse.I den anglo-amerikanske
vækkelseskristendom betonedes derfor den enkeltes aktive bekæmpelse af synd
og last, så at hun kunne vokse i kærlighed og hellighed og derved nå et stadium
af fuldkommenhed, der kunne give sikkerhed for frelsen. Da drukkenskaben
regnedes til een af de alvorligere laster, blev afholdenheden et naturligt krav.
Lutherdommens opfattelse af, at al aktiv stræben efter personlig forbedring
næsten uundgåeligt måtte fare til selvretfærdighed, betragtede den anglo-
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amerikanske vækkelsestradition som en næsten kættersk tanke, der blot ville
f ~ r til
e religias passivitet. Med til forbedringsarbejdet harte også den aktive
menneskekærlighed, d v s ved kærlighed til medmennesket også a t sage at
hjælpe dette af med lasten og dermed til et bedre liv. Afholdsvirksomheden blev
derfor en naturlig del af det anglo-amerikanske menighedsarbejde. Angloamerikansk vækkelseskristendom bruges i det f ~ l g e n d esom en praktisk samlebetegnelse for de fra England og Amerika udbredte vækkelser, især metodismen
og baptismen.
At netop religiase vækkelsesbevægelser fungerede som effektive kulturskabere
e r ikke overraskende. Rent psykologisk må en vækkelse betragtes som en dyb
oplevelse eller erkendelse af en sandhed i livet, en erkendelse, der påvirkede
menneskets opfattelse af godt og ondt, ret og uret på et helt fundamentalt plan.
Og en sådan erkendelse må bevidst eller ubevidst sætte sig spor i dagligdagen,
i den måde den enkelte indretter sin tilværelse på, omgår andre mennesker og
i den enkeltes livsstrategi. Faktisk h a r etnologen Margaretha Balle-Petersen i
en artikel om de religiase bevægelser i Danmark vist, hvordan det forrige århundredes religiase vækkelsesbevægelser netop fungerede som kulturskabere.
I de fællesskaber, der opstod omkring de vakte, realiseredes vækkelsernes nye
livsværdier."
Sådanne forklaringer er svære a t håndtere, hvis man alene arbejder med en
enkelt national årsagssammenhæng. Ved komparationen, den systematiske sammenstilling af udviklingslinier, vil forskelle og ligheder fremtræde skarpere.
Men, som den korte forskningsoversigt allerede har vist, stader vi dog ind i
komparationens problem: a t man ikke sammenligner selve den historiske virkelighed, men blot resultater af undersagelser, der e r foretaget ud fra de forskellige naionale forskningstraditioner. Det er derfor n~dvendigtat gennemgå
tesens berekraft på de to landes konkrete udvikling. I det fnlgende skal sammenhængen mellem fremvæksten af den anglo-amerikanske og den lutherske
vekkelsesbevægelse og afholdsbev~gelsenshenholdsvis gennemslag og ikke
gennemslag eftervises.la

2. D e n tidlige udvikling i Sverige

På baggrund af udredningen ovenfor om det lutherske og det anglo-amerikanske
kristendomssyn synes det sandsynliggjort, a t attenhundredtallets svenske associationer og ikke mindst Svenska Nykterhetssallskapet var udtryk for en angloamerikansk farvet vækkelseskristendom. Associationerne kan derfor næppe,
som Torkel Jansson gar det, betragtes som den svenske lutherske statskirke,
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Svenska Kyrkans, forlængede arm ud i sognene. Meget taler for, a t de blev en
stadigt alvorligere udfordring for Svenska Kyrkans lutherdom.
Den svenske associationstid begyndte for alvor i 1807, da to skotter John Paterson og Ebenezer Henderson kom til Sverige fra Danmark. De var udsendt af
to store engelske missionsselskaber Religious Tract Society og The British and
Foreign Bible Society, der i kalvandet på Englands akonomiske ekspansion verden over ,var opstået for af næstekærlighed at udbrede kristendommen blandt
de hedninge, som englenderne madte i den nye verden. Og den kristendom, der
udbredtes med disse selskaber, var netop den anglo-amerikansk farvede vækkelseskristendom, der i 1700-tallet med John Wesleys virke havde fået et afg0rende gennembrud i England. Formålet med de to englænderes ophold i Danmark havde da også netop været, a t forberede et storstilet missionsarbejde i de
danske kolonier. Skant tvungen til Sverige alene fordi den dansk-engelske krig
gjorde det usikkert a t være englænder i Danmark, skulle deres virke alligevel
komme til at sætte sig uudslettelige spor i det svenske folk. Tydeligvis opfattede
de nemlig begge Sverige som en oplagt missionsmark helt på linie med de danske
kolonier. Straks efter ankomsten udkastede Paterson således en plan om gennem en storstilet Bibel- og traktatspredning at "vække" den svenske befolkning
i 1809 kunne Evangeliske Sallskapet
til en mere inderlig og bevidst tro,'"g
dannes til at udbrede religiase traktater (småskrifter) og Bibeler. Selskabets
vedtægter blev ved stiftelsen i 1809 stadfæstet af kongen, hvorved selskabet fik
sig det "blå stempel", som var nadendigt for at et bredt arbejde kunne påbegyndes. I 1815 udskiltes Svenska Bibelsallskapet som en selvstændig organisation
heraf.
Paterson og Henderson påbegyndte dog ingenlunde deres vækkelsesarbejde
p&bar bund. I labet af 1700-tallet havde den tysk inspirerede pietisme og herrnhutisme vundet et sikkert fodfæste inden for Svenska Kyrkan med en omfattende prædikantvirksomhed og en deraf falgende udbredelse af r e l i g i ~ sandagtslitteratur til lægmand. Euther, Arndt, Schriver, Nohrborg og Pontoppidan havde
været med til at fremme udviklingen af lokale vækkelser omkring karismatiske
vækkelsesledere rundt om i landet. Kendt er Henrik Schartaus (1757-1825)
lutherske vækkelse i det syd-vestlige Sverige. I Norrland dominerede de "gamla
lasare" med et gammelpietistiskt lovstrengt kristendomssyn. I den sydastlige
del af Sverige prædikede i 1820'erne Jacob Otto Hoof (1768-1839) en gammelpietistisk og asketisk forsagelseslere, medens Peter Lorenz Sellergren
(1768-43) virkede i Smaland for en streng asketisk kristendom. Disse vækkelsers virkemuligheder var dog kraftigt begrænset af det konventikelplakat af
1726, der forbad lægmand at afholde religiase mader udenfor statskirkens regie.
Tilsyneladende opstod Patersons og Hendersons selskaber altså netop på et
tidspunkt, hvor der i den svenske befolkning var et undertrykt anske om a t
udfolde en mere personlig og engageret kristendom end den, den lutherske
Svenska Kyrkan kunne tilbyde. Og Evangeliska Sallskapets traktater kunne opfylde dette behov. I overensstemmelse med den anglo-amerikanske tradition var
en stor del af traktaternes indhold variationer over temaet: "Hwad skal1 jag
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gora, att jag må blive salig?" Gud fremstilledes som en almægtig hersker, men
retfærdig dommer, der på den yderste dag vilie d ~ m m eden uomvendte synder
til evig fortabelse. Gennem traktaternes pågående og f~lelsesladedestil s ~ g t e s
a t vække anger hos den enkelte for dermed at få ham til at omvende sig og
arbejde for sin frelse." Denne tankegang fremgår tydeligt af traktat nr. 53
"Några Ord til1 Wackelse och warning for dem som aro begifna pA dryckenskap".
Med belæg i mange og lange Bibelcitater betragtedes drukkenskaben som et
brud med Guds lov, og dette brud var syndigt. En sådan synd sås som bevis for,
a t drankeren havde stiftet forbund med djævelen, thi "fylleriet a r just ett af hans
kraftiga werkningssatt". Dette gjorde drankeren til "brottslig" over for Gud, og
det måtte uafviseligt fare til evige helvedesstraffe for drankeren. Han skulle
blive "afgrundens offer i ewigheten." Men selv for drankeren var der håb. Han
kunne omvende sig. Beslutningen herom var hans egen, men traktaten undlod
ikke at oplyse, at det kunne blive for sent. Hvis forehavendet lykkedes og drankeren virkelig formåede a t aflægge flasken, lovede traktaten evig lyksalighed:
"Och du rena, nycktra och sediga Christen, du som icke a r snard af denna syndalusta! salig du, som icke forspillt ditt goda i liderlighet och dryckenskap! bed
Gud, att han allt framgent måtte wanda forbannelse från din sjal"." Interessant
er det, at netop traktaten om drukkenskaben i perioden 1820-39 vides at være
blevet trykt i hele 70.000 exmpl., eller ca ét exmpl. pr. fem svenskerelpr. hustand
i perioden.'"
S k ~ nakonomisk
t
stattet af Religious Tract Sciety i London var det dog n ~ d vendigt med en bredere opbakning omkring selskabets virke. Man besluttede
derfor a t "kalle" betalende "ledamoter" til selskabet. De hvervedes efter det princip, at enhver "kristendomens van och befordrare" d v s enhver, der mente noget
med sin kristendom, opfordredes til at statte selskabets virksomhed, men samtidigt sagte man a t få samfundets indflydelsesrige personer i tale for derigennem
a t sikre selskabet et godt udgangspunkt. Og de indflydelsesrige kredse i samfundet var på ingen måde uinteresserede. Et stort præste- og bispeindslag blandt
selskabets "ledamöter" vidner om, at det i farste omgang lykkedes at få selskabet
solidt plantet inden for Svenska Kyrkan. Hovedparten af "ledamoterne" var dog
t
lægmænd. Særligt lykkedes det de to englændere
tilsyneladende r e l i g i ~ s vakte
at vinde statte blandt Stockholms ganske vist lille, men indflydelsesrige herrnhutiske menighed, der tilmed formidlede kontakt til andre vakte kredse rundt
om i landet.'3
Gennem sit enkle sprog og sit klare indhold blev traktaterne en slags religias
folkelitteratur, som snart var med til at gare deres virkning. I traktaternes spor
fulgte religiase vækkelser, og tilsyneladende fungerede flere af selskabets "ledamoter" selv som religiase vækkelsesledere. Ovennevnte Sellergren spredte
traktater nogle år, men også den senere kendte vtekkelsesleder Jonas Sandel1
ses f eks at have haft forbindelse til Evangeliska Sallskapet.'"
I sin fortolkning af Evangeliska Sallskapets virke understreger Torkel Jansson som n ~ v n betydningen
t
af at Evangeliska Sallskapet var elitært, og konkluderer, a t selskabet var med til opretholde "enhedsstaten"."" Ser man i stedet
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selskabet som bærer af et kristendomssyn, må konklusionen blive lige modsat.
Nok havde Evangeliska Sallskapet opnået opbakning i indflydelsesrige kredse
i kirke og stat, men derfra kan ikke entydigt sluttes, at selskabet var et redskab
for samme. Selvom det var i Svenska Kyrkans interesse, at kristendommen udbredtes, vakte skrifternes lidt for ulutherske farve nemlig snart mistænksomhed
ikke mindst blandt bisperne. Det bevirkede, at selskabet i praksis afbrad kontakten med de engelske selskaber og derved delvis indstillede sin virksomhed i
1820'erne. Ogsa Svenska Bibelsallskapet sygnede hen og det interessant nok
p g a en uenighed med de ledende kirkelige kredse om apokryfernes plads i
Bibelen, modsat praksis i den anglo-amerikanske t r a d i t i ~ n . ' ~

Suenska Nykterhetssallskapet
Et afgarende gennembrud i Sverige fik den anglo-amerikanske kristendom dog
fcJrst i 1830'erne, da den metodistiske pastor George Scott engagerede sig i sagen. Karakteristisk nok var Scott i 1830 blevet hentet til Stockholm af den engelske industrifyrste Samuel Owen, for at opbygge en metodistisk menighed for
e
af Owens medbragte engelske industriarbejdere.
Owen selv og en s t ~ r r gruppe
Omkring Scotts menighedsarbejde udvikledes hurtigt en række foretagender af
religias og social karakter. B1 a oprettedes Kungsholm Nykterhetsforening efter
metodistisk forbillede i 1831. Men Scotts virksomhed vakte på forunderlig vis
opmærksomhed langt uden for menighedens snævre rammer, og ikke mindst via
kontakter i Stockholms herrnhutiske menighed placeredes Scotts metodisme sig
centralt i Stockholms religiase og kulturelle liv. Scott engagerede sig hurtigt i
Evangeliska Sallskapet, pabegyndte selv oversættelsen af nye engelske traktater
og foranledigede forbindelsen til Religious Tract Society genoprettet. I sin grundige gennemgang af Scotts virksomhed har teologen Gunnar Westin b1 a påvist,
hvordan Scott uden selv at træde åbenlyst frem også virkede som drivkraft og
inspirator i dannelsen af to nye selskaber: Svenska Missionssallskapet 1835 og
Svenska Nykterhetssallskapet i 1837, og at det lykkedes Scott at fa bade kirkens
og kongens sanktion hertil. Den endelige tilskyndelse til dannelsen af Svenska
Nykterhetssallskapet var det dog, a t den presbyterianske afholdsprædikant Robert Baird i 1836 besc~gteSverige og opnåede at få kongen til at bekoste en
udgivelse af en bog om afholdsforeningsvirksomheden i Amerika og udsendt den
Men, slar Westin
til ethvert sogn i hele riget som et eksempel til efterfc~lgelse.'~
fast, havde ikke Scott forud gjort et forarbejde for sagen, var afholdsbevægelsen
næppe blevet til noget. Scotts tilbageholdne holdning skyldtes alene, a t Scott
anskede a t befri sagen fra enhver mistanke om religias missionsvirksomhed.""
Scotts hensigt med hele dette engagement var nemlig tydeligvis gennem savel
Svenska Missionssallskapet som Svenska Nykterhetssallskapet a t udbrede den
metodistiske kristendom til s t ~ r r edele af Sverige. Faktisk ved vi også, a t Scott
udover sin præstegerning i Stockholm havde status af missionær i "The Wesleyan Methodist Missionary S~ciety".'~
At afholdsforeningerne var tænkt som en vigtig del af missionsvirksomheden
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proklameredes direkte ved selskabets stiftelse." Og med Svenska Nykterhetssallskapet udbredtes nu den vækkelsesappel, som vi så udviklet i traktat nr. 53
om drukkenskabslasten. Meget tyder ligefrem p&, at afholdsforeningerne kom
til at fungere som en metodistisk farvet missionsvirksomhed blandt hedninge p&
hjemmefronten, d v s blandt folk for hvem drikkeriet havde taget magten og
forhindrede dem i at leve et harmonisk og godt liv - i pagt med Gud. Det gjaldt
derfor om, a t hjælpe den forfaldne tilbage på ret vej - til Gud for på grundlag
deraf at begynde et andet liv. Faktisk blev beslutningen om tilslutning til en
afholdsforening også ofte beskrevet som en slags omvendelse, hvor den enkelte
gennem underskrivelse af afholdslaftet besluttede sig til at pabegynde et personligt forbedringsarbejde i den religimse ramme, som gaves i afholdsforeningen:
En smed og hans hustru beskreves f eks som så store slaver af brændevin, a t de
næsten aldrig var ædru, indtil de blev omvendt, meldte sig ind i afholdsforening
og blev reddede." 1 Lappmarken blev sammenhaengen mellem vækkelsen og afholdsforeningerne særligt tydelig. Vækkelsesprædikanten Læstadius var således en energisk afholdsforkæmper. F eks berettedes om "Markvardiga rorelser,
hwilka derstades foregått, torde wal förnamligast en der intraffad allman religios wackelse, men N:skrifter og N:tal (læs: afholdsskrifter og afholdstaler)
. ~ ~var tilsyneladende ogsa tilfældet
hafwa harwid i betydlig man m e d ~ e r k a t "Det
i Gastrikland i 1840141, hvorfra det indberettedes at: "Lusten til Guds Ord tilltager i samma man, som branwinslusten aftager. Förr an Nykterhetslaran har
predikades, war har ode och morker; men omkring ett halft &r derefter, sedan
åtminstone någon borjade att försaka de for christendomen så hinderliga rusdryckerna, tande Herran det andliga ljuset hos många, hwilka lysnat til1 hans
karleksfulla kallelse". Kampen mod drukkenskaben endte med så en voldsom
r e l i g i ~ svækkelsesaktivitet, at stedets præst kunne konstatere at: "Der a r har en
stark efterfrågan efter böcker, så att jag knappt hinner skaffa hem så många
som gå at". Den efterspurgte litteratur spændte dog i f ~ l g epræsten lige fra
Nohrborgs forbedrings- og helligg~relsesskrifterover Arndt og Luthers postille
til Bibler." Og betegnende er det, a t denne virksomhed naturligt knyttedes sammen med Svenska Missionssallskapets lokale foreninger, hvilket bestemt ikke
gjorde vækkelsesindslaget mindre.34 Missions- og afholdsvirksomheden kan
måske ligefrem, når præsten ikke var med, betragtes som et bevidst eller ubevidst dække for den egentlige konventikelvirksomhed - en mulighed for at
omga konventikelplakatets forbud. Og denne vækkelsesvirksomhed i afholdsforeningerne blev også mere og mere synlig op mod århundredets midte, hvor
afholdsvirksomheden stadigt hyppigere omtales som en egentlig "inre-mis~ion".~~
Med Svenska Nykterhetssallskapets ansættelse i 1846 af en egentlig afholdsprædikant, N.J. Steenhof, og med den indenfor Svenska Missionssallskapet
kendte missionsprædikant Fjellstedts optræden ved selskabets mader, blev afholdssagen nu kun vanskelig udskillelig fra en egentlig vækkelses~irksomhed.~~
Vi ved også, at afholdsbevægelsen knyttede an til prædikanten Per Nymans vækkelse i Småland, til ovennaevnte vækkelsesprædikant Jacob Otto Hoof og til
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bradrerne Mårten og Per Landahls virke i Vastergotland og S m t ~ l a n d . ~ ~
At Svenska Nykterhetssiillskapets foreninger derfor betragtedes som en religims trussel mod den lutherske kristendom, fremgår af en teologisk debat mellem to af samtidens ledende kirkemænd lundeteologerne Henrik Thomander og
Henrik Reuterdahl i 1838 blot året efter Svenska Nykterhetssallskapets stiftelse. Især Reuterdahl var skeptisk overfor selskabets sammenblanding af kristendom og afhold. De havde intet med hinanden at gare. I falge den lutherske
lære kunne kun en sund "ofwertygelse" og "andlig kraft" virkelig forbedre mennesket indefra. På baggrund heraf betragtede Reuterdahl det derfor som "falsk
religiositet", nar man i afholdsforeninger ikke blot udgik fra Bibelsteder, men
og& argumenterede for afholdssagen ud fra Bibelen, og det skant Bibelen intet
steds påbad afholdenheden. Foreningsvirksomheden kunne let for den ukyndige
sammenblandes med det kristne menighedsfællesskab. Betragtedes afholdenhed
dertil som en kristen pligt, kunne den blive et falskt "schibbolet" til at kende den
troende fra den utroende og i sidste ende fare til en farlig frelsesvished. I falge
Reuterdahl prædikedes denne falske lære dog allerede fra landets prædikestole:
"De som sidst ingå i nykterhetsforeningarne aro de som på den yttersta dagen
först blifwa stallde på domarens wenstra sida ... "." Helt enig med Reuterdahls
argumentation omkring afholdslaftet, men alligevel overbevist om afholdsforeningernes positive betydning, sragte Henrik Thomander dog a t nedtone afholdsforeningernes religiose dimension ved polemisk at anfare en række argumenter
for foreningsfællesskabets egnethed til at lase samfundsmæssige problemer:
"Derigenom att den enskilde kanner sig arbeta gemensamt med liksinnade, forhojes hans werksamhet", og det anfartes i forlængelse heraf, a t drukkenskaben
ikke var den enkeltes egen samvittighedssag, men bedst kunne lases i offentligheden i foreningsregie."'
Debatten fik faktisk konkret betydning for afholdsvirksomheden. 1 Gassie og
Eskilstorps forsamlinger i Skåne, arbejdede man eksempelvis nok seriast med
at aflægge alkoholen, men man undgik enhver form for lafteaflæggelse under
direkte henvisning til Reuterdahls og Thomanders debat."' Det var i det hele
taget netop i de egne, hvor de evangelisk-lutherske str~mningerdominerede, a t
afholdssagen stod svagest. Det var særligt tydeligt i det vestlige Sverige, hvor
Schartaus lutherske syn på kirken betad en skarp afstandtagen fra al konventikelvirksomhed indbefattet afholdsforeningernes, og det endskant Scharatuismen ellers ivrigt bekæmpede adiafora.""
Tankev~kkendeer det også, at Svenska Kyrkans presteskab langt fra var
entydigt positiv over for afholdsvirksomheden. Præsternes modstand mod afholdsbevægelsen m& faktiskt mange steder ses som afgarende, dér hvor bevægelsen ikke formåede a t slå igennem. En af Svenska Nykterhetssallskapets ledere provinsiallakaren Ekman konstaterede herom direkte, a t "Hade vi prasterskapet pA vår sida, s&skulle underverk ske, ty allmogen iir i den stund mycket
bojd for att aflagga superiet. Jag begripar ej en del af prasterskapet harutinnan,
som i mycket annat; men det a r med prasterna som med fruntimmerna, de hafva
nycker i sig, som ingen manniska kan f6rklara"," N v e n s k a Nykterhetssallska-
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pets årsberetning antydedes samme problem: "... mangen Prastman tweker annu,
huruwida ett werksamt deltagande i bemodandet derfor horer til1 ReligionsLararens kali.""" De "nycker" Ekman hentydede til var utvivlsomt Henrik Reuterdahls kategoriske afvisning af, at afholdsforeningsvirksomheden harte til det
lutherske præstekald. Afholdsprædikanten Jonas Kerfstedt rapporterede b1 a
herom fra et made i Ahs kirke: "TillfalPet war i många afseenden hogtidligt och
for nykterhetswiinnen gladjande; ty rorelsen war niistan allman oeh hoppet lofwande, endast den nedslående omstandigheten ej intraffat, att forsamlingens
egen larare med sitt husfolk uteblef', og dette var i falge indberetteren alene
arsagen til at der ikke kunne dannes en afholdsforening.'Vamme situation oplevede ovennævnte afholdspredikant N.J. Steenhof, der i Halltorp havde prædiket for en talrig forsamling. Stedets prest var egentlig positiv over for sagen,
men kunne alligevel ikke g& ind for den i "hufwdsakligen på foreningsidéen
grundade werksamheten". Han ville derfor p& luthersk vis najes med "på stilla
och sagligt satt konversationswis frarnlagga iifwen denna sanningen for sina
åhorare". Resultatet blev dog i falge Stenhoffs indberetning blot, at folket fortsatte drikkeriet." Men det kunne o g ~ gå
& som i Qdeshog i Ostergötland lan, hvor
præsten ganske enkelt lukkede kirken, s&at et planlagt afholdsmade måtte holdes under aben himmel." Præsternes manglende engagement i afholdsvirksomheden beh~vededog ikke altid a t være begrundet i dyb lutherdom. Fra Misterhult i Calmar lan indberettedes det blot, at "försarnlingens ratta ledare, harwarende Prasterskapet ... aro icke nyktra", hvorfor presten jo ikke kunne gå foran
i afholdsarbejdet.""
Det var derfor ikke usædvanligt at afholdsvirksomheden igangsattes af legmand uden geistlig medvirken. Svenska Nykterhetssallskapet konstaterede således allerede i 1838139, "att, i wissa delar af Riket, der icke Prester, icke Standspersoner, gifwit, anledning til1 foreningar f6r Nykterhetens beframjande, har
Allmoge samlat sig kring redbara jordbrukare af Bondeståndet och ingått foreningar med foremål att obrottsligt iakttaga och bibehalla nykterhed..."" Oplysningen kan ses som en opfordring til lokalt ikke a t lade sig undertvinge en "luthersk" præsts sabotage af sagen. 1en undersogelse af de lokale afholdsforeningers ordfarere hæfter historikeren Oscar Mannstrom sig ogsa ved, at der her og
der optreder en "allmogemans namn", og slutter derudfra, at det ma have været
umuligt at fa det lokale presteskab med, eftersom lokalbefolkningen antagelig
kun i nadstilfælle har villet afsige sig muligheden af at få presten til a t legitimere f~retagendet.~'
Det må således betvivles a t Svenska Nykterhetssallskapets lokale virksomhed
var en "kommunal institution med kyrkoherden i spetsen" som kontrollerecles af
staten gennem statskirkens bisper og presteskab som Torkel Jansson indledningsvis citeredes for. Snarere var den en engelskt inspireret vekkelsesbevægelse, der dog foregivende at kunne lase et alvorligt alkoholproblem slog an i
vekkelseskredse landet over, og også formaede a t skabe sig en vis, men langt
fra overvældende opbakning i ledende kredse. Når p r ~ s t e r n egik foran i afioldsarbejdet prioriterede de tilsyneladende dette arbejde hojere end den rene lu-
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therdom, enten det så var af filantropiske grunde som ovennævnte Henrik Thomander, eller det var fordi de selv var pavirkede af de anglo-amerikanske vækkelsesstramninger. Strengt taget ville det da også være mærkeligt om staten og
statskirken skulle være sjælen i en virksomhed, der var med til at undergrave
dens egen eksistens." At Goteborg-bispen den senere ærkebisp C.F. Wingård
synes a t have opmuntret til afholdssagen er således ikke overraskende. Netop
han kendes som den af Sveriges bisper, der var mest positiv overfor den angloamerikanske kristendom, hvilket bla ses af at han var George Scotts personlige
. ~ ~Jansson fortolker et af C.F. Wingard fremsat anske om: "att
ven og ~ t a t t eNår
Bibel-, nykterhets och Missionssaken i Sverige sasom fallet var i England og
Amerika bli en 'Trias Harmonica"' som et udtryk for den fuldbyrdede statskirkelige kontrol over associationerne, er det nok snarere i Wingårds mund et udtryk for et ~ n s k eom de anglo-amerikanske selskabers samvirken og vækst i
~amfundet.~~
At Svenska Nykterhetssallskapet alligevel ikke formåede at slå igennem kan
næppe alene tilskrives at de i 1855 indfarte lovgivningsmæssige foranstaltninger
overfor brændevinen gjorde den overfl~dig.Nedgangen indtraf meget tidligere
i 1840'erne, og m& netop ses i sammenhæng med avrighedens og den strengt
lutherske statskirkes indgriben overfor de anglo-amerikanske stramninger i
samfundet. De resulterede bla i, a t Scott i 1842 blev uddrevet af Stockholm,
hvorved den anglo-amerikanske kristendom mistede en væsentlig inspirationskilde." Og da den indre mission jo samtidigt var blevet mere synlig i afholdsforeningerne svingede virksomheden mere eller mindre bevidst med den s&.kaldte nyevangelisme om i en mere luthersk retning. I 1856 grundedes under
prædikanten C.O. Rosenius medvirken den anselige Evangeliska Fosterlandsstiftelsen på det lutherske bekendelsesgrundlag med det formål, a t holde den
religiase lægmandsaktivitet inden for Svenska Kyrkans rammer. Derved opsamledes en stor del af det igangværende vækkelsesrare. At interessen for afholdesforeningerne da også direkte aftog i samme takt som interessen for indre mission tiltog anfartes med beklagelse i Svenska Nykterhetssallskapets sidste årsberetning. Og Svenska Nykterhetssallskapet var ikke ubekymre over på denne
måde at blive udkonkurrere. Vækkelsen og afholdenheden måtte hare sammen,
mente man, og i udbredelse af kristendommen kunne afholdsvirksomheden i
overenstemmelse med den anglo-amerikanske tradition ikke undvære^.^'
Betegnende spillede afholdenheden dog en klar, omend nu mere indirekte
rolle i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen og i den "inre mission"^ udbredelse i
det hele taget: "Synnerligen har nykterheten under de sista fem åren wunnit
framsteg genom en markligare andlig besinning, stående i samband med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens werksamhet och presterligt nit" indberettedes det
f eks i 1850'erne fra Kroppa sogn i Varmland til Svenska Nykterhet~sallskapet.~~
I en anden indberetning fra Jonkoping lan er sammenhængen også klar. Her
blev stedets afholdenhed farst tilskrevet: "prastskapets nitiska samverken, och
den for meningsbrytningen sardeles werksamma associationsideen". Men sådan
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var det i falge indberetningen ikke længere: "anda från å r 1843 har nykterhetssaken icke widkants någon egentlig fbrandring, utom den, att hafwa grundat sig
på religios ofwertyggelse och folkopinion, i stiillet for den allt sedermera ofwergifna associati~nsformen."~~
Nyevangelisme havde altså alene formået at fortrænge det anglo-amerikanske associationsvaesen - ikke denanglo-amerikanske afholdsideologi. Hvor stort et ideologisk brud, der var tale om med nyevangelismens fremvækst, ved vi således ikke. Det er betegnende, at det netop var
Rosenius, som formåede a t få samlet vækkelserne i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen og dermed bevaret dem inden for den lutherske Svenska Kyrkan. Upåvirket af den anglo-amerikanske tradition var han nemlig ikke. Faktisk havde
Rosenius været en af Scotts nære medarbejdere i Stockholm og til med fortsatte
han dennes udgivelse b1 a af bladet "Pietisten" fra 1842. Efter Gunnar Westins
opfattelse var hans lutherdom heller ikke særlig dyb.58Sammenhængen mellem
de anglo-amerikanske vækkelsesstrmnningers fremtrængen og afholdstankens
udvikling i Sverige skulle således v e r e klar i den farste halvdel af 1800-tallet.
E t udtryk for a t forholdene på samme tid var ganske anderledes i Danmark,
får vi imidlertid i 1864 fra en indberetning til Svenska Nykterhetssallskapet fra
Skåne om, at "All fortaring af Brannwin hemma skulle också hafwa upphört
nastan allmant, om det icke dagligen kringbars och utbjods af fiskare från Råå,
hwilka insmuggla det från Danmark och salja det til1 lagre pris"!!59

3. Den tidlige udvikling i Danmark

Meget tyder da også på, a t den anglo-amerikanske kristendom i Danmark havde
vanskeligere vilkår, og a t afholdsbevægelsen falgelig ikke formåede at vinde et
solidt fodfæste.
Der var tilsyneladende ikke megen respons da de to skotske missionærer John
Paterson og og Ebenezer Nenderson i 1805 slog sig ned i Danmark for a t forberede den planlagte missionsvirksomhed på den danske koloni Trankebar. I
forbindelse med deres ophold i Danmark indledte de en uddeling af traktater på
de kabenhavnske gader for om muligt at få den danske befolkning i tale. Skant
de to missionærer hurtigt fik kontakt med de herrnhutiske kredse, bar arbejdet
ikke megen frugt, og da krigen med England gjorde deres tilstedeværelse i Danmark meget problematisk, flygtede de, som vi så, til Sverige. Om Arsagen til den
manglende respons i Danmark angav Paterson dog siden karakteristisk i sine
erindringer ikke krigen, men den teologiske situation var anderledes i Danmark,
a t "den tyske neologi" (rationalismen) og "den franske utro" ikke havde gjort så
store landvindinger i Sverige som i Danmark.
Henderson havde dog i farste omgang mere held med sig, da han i 1812 efter
krigen vendte tilbage til Danmark for a t forsage igen, og i 1814 var han medstifter af Det danske Bibelselskab." I lighed Evangeliska Sallskapet og senere
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Svenska Bibelsallskapet havde dette danske Bibelselskab til formål, at udsprede
Bibler til starre dele af befolkningen, en opgave som billigedes af de ledende
kirkelige kredse i landet. Selskabet opnåede da også kg1 autorisation for sit
virke i 1814. Dannelsen af Bibelselskabet var dog som i Sverige ment som en
indledning til et starre arbejde, - et arbejde, der optoges af Lyngby-præsten
Bone Falck Ranne. Han dannede i 1817 sit eget selskab Bibelselskabet for
Lyngby og Omegn, hvis virksomhed snart udviklede sig til mere end blot Bibelspredning. Omkring selskabet opstod nemlig et mere aktivt kristeligt milja med
en regelmæssig madeaktivitet, og efter svenskt forbillede kunne i 1820 Lyngby
evangeliske Traktatselskab eller forelaberen for Det danske Traktatselskab dannes. Foruden at styrke en mere Bibelorienteret kristendom blandt menigmand
kan der dog ikke være tvivl om, at også Rannes Traktatspredning fik en vis
betydning i de danske vækkelser," d v s den pietistisk og især herrnhutisk inspirerede gudelige forsamlingsbevægelse, der på samme måde som i Sverige var
fremvokset om lokale vækkelsesledere rundt om i landet som en reaktion mod
rationalismens og oplysningstidens forkyndelse." Skant adiafora afgjort spillede en væsentlig rolle i disse forsamlingers kristendomssyn - ikke mindst
blandt »de stærke jyder« på Horsens-Vejleegnen, bibragtes Bone Falck Ranne
dog ikke noget afgarende gennembrud for sin virksomhed i disse vækkelseskredse.
Men heller ikke i samfundets ledende kredse var der h j d p at hente. Selv om
kongen egentlig var velvilligt indstillet overfor Rannes virksomhed, kunne hverken et af Falck Ranne oprettet Missionsselskab eller Traktatselskabet i lighed
med Bibelselskabet opnå kongelig autorisation. I sin bog om Det danske Missionsselskab angiver Niels Bundgaard som årsag hertil, at den enevældige stat
og statskirken ikke anskede den slags frie selskaber, fordi sådanne selskabers
Men afvisningen hang utvivlsomt som ovenvirke var umulige at k~ntrollere.~'
for antydet sammen med, at selskabernes kristendomssyn lå den rationalistisk
dominerede statskirkes uendeligt fjernt. De ledende bisper J.P. Mynster og Fr.
Munter betegnede direkte Bone Falck Rannes virke som "skadelig", ikke mindst
fordi hans traktater gav klare, men efter deres mening problematiske anvisninger p&,hvordan lægmand selv kunne fortolke Bibelen." Forbyde traktaterne
turde de dog ikke. Det ville blot medfare, at "Sekteriet ville bryde ud og ondt ville
n
som Falek Ranne havde påbegyndt på
blive ~ æ r r e " . ~ Wmissionsvirksomhed,
Fyn i 1822 blev dog alligevel for meget for Fyns rationalistiske biskop Fr. Plum,
der klagede til kancelliet og foranledede udstedelsen af et plakat mod Virksomheden." Men kendetegnende for situationen og i erkendelse af at Rannes virksomhed nok havde en vis betydning for kristendommens udbredelse og for ikke
at lede til en opblomstring af sekteriet, henstillede biskop Fr. Munter dog om
Falck Ranne til kancelliet, "at behandle den retskafne og i sit Embede ulastelige
og overalt for det gode efter sin Synsmåde ærlige og virksomme Mand med
Mildhed, og dette så meget mere, som hans til Enthusiasmus stemte Karakter
lettelig kunde fare ham til a t anse sig som Martyr ... hvilket kunde have betaenkelige falger, da erfaringen noksom har lært, hvor smitsom den religiase Mystik
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er, og hvor vanskeligt Gemytterne kunde beroliges der, hvor denne har funden
Indgang."" Planen lykkedes. I alt fald vandt den engelsk inspirerede kristendom
aldrig frem gennem &danne selskaber i Danmark på nær samme vis, som det
var tilfældet i Sverige.
Om end rationalismens stilling som den dominerende kirkelige retning i Danmark nok bevirkede, at R ~ n n e svirksomhed ikke m ~ d t eden samme opbakning
i kirkelige kredse, som vi så eksempler på i Sverige, er det dog ingen anden end
N.F.S. Grundtvig, der må bære en stor del af ansvaret for, at ikke den angloamerikanske kristendom fuldstændig opfangede de danske vækkelser. Siden
1810 havde han bekæmpet rationalismen ud fra et bibelsk/luthersk standpunkt,
men holdt sig alligevel på lang afstand af det igangværende vækkelsesr~re,som
han betragtede som "maadelige religionssurrogater", fordi den ulærde almue
efter hans mening kun vanskeligt formåede at forstå Bibelen selv. Alligevel
skulle Grundtvig få stor betydning for de danske vækkeler. Belejligt gjorde han
nemlig i 1825 en "magel~sopdagelse" i en nytolkning af Luther. Han indså, a t
den "sande kirke" var netop disse v~kkelsessamfund,hvori kristendommen virkeliggjorde~ gennem en uforbeholden tro. Troen alene kendetegnede den
kristne, og troen var givet den enkelte ved sakramenterne: dåb og nadver. I
daben fik mennesket troen som en gave, og nadveren var en stadig bekræftelse
heraf. Men kristendommens gyldighed hang alene sammen med den enkeltes
oplevelse af troen. Med Grundtvigs egne ord lod Mristus alle sine troende, der
d ~ b t e ssom små b ~ r n
og stole derpå, fornemme deres dåbs gyldighed. Og for at
ikke Bibellæsningen skulle lede den enkelte på afveje, gjordes alene trosbekendelsen til troens gmndlag. Grundtvig tillagde nok Bibelen stor værdi, ikke som
sakramentalt livsord, men som en hellig, troværdig, kristelig, åndelig kirkebog,
hvis fortolkning forudsatte tro og oplysning. Men frem for alt var Grundtvigs
skelnen mellem lov og evangelium væsentlig. Bibelen gav ikke anvisninger pA,
hvordan mennesket skulle leve. Kun gennem evangeliets budskab kunne mennesket forandres indefra.68Det var i virkeligheden en argumentation, der 1å helt
p&linie med Henrik Reuterdahls næsten samtidige virke. Men modsat Reuterdahl blev Grundtvig hurtigt de danske vækkelsers talsmand, ikke blot teologisk,
men også kirkepolitisk. Som en konsekvens af sit nye syn på vækkelsessamfundene som den eneste sande kirke, foreslog han i 1827 fuld religionsfrihed, så at
enhver frit kunne udtræde af folkekirken. Dette synspunkt blev aktuelt, fordi
stadigt flere grundtvigsk inspirerede præster begyndte nu at forvalte Grundtvigs
kirkesyn.
I 1839 splittedes de danske vækkelser dog med udskillelsen af en mere bapt at omvendelsen
tistisk flaj, der til forskel fra grundtvigianerne lagde v ~ g p&,
og troen måtte være den enkeltes bevidste og aktive valg. Denne baptisme kom
dog aldrig til a t omfatte mere end nogle f&tusinde d ~ b t e .
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Syversens Totalafholdsselskab

Karakteristisk nok er det da også b1 a i tilknytning til denne svagt udviklede
baptisme, a t af'holdsbevægelsen vandt frem. Afholdsbevægelsen dukkede op i
Danmark allerede i 1840'erne, og lige som det var tilfældet i Sverige, var den
umiddelbare anledning ovennævnte Robert Baird, der også foretog en rejse til
Danmark. Rejsen resulterede i, a t han fik udgivet sin bog om afholdsbevægelsen
i Amerika i 1841 men trykt i hele 2.000 exmpl. på et amerikansk afholdsselskabs
bekostning." Der var fra starten store problemer med a t få bogen distribueret.
Halvdelen af eksemplarerne, der var bestemt for Norge, blev ganske enkelt væk,
og at der også var problemer i Danmark, fremgår af, at bogens oversætter F.A.
Manster arresteredes som baptist ved de store baptistforfalgelser i 1840'erne.'O
Men også den omstridte bondefarer Rasmus Sarensen havde fået interesse for
afholdssagen og oprettet en lille afholdsforening i hjemsognet Venslev. Han
havde haft tilknytning til de sjællandske baptistiske kredse, men interessen for
afholdsforeningsvirksomheden passede dog også ind i hans virke som agitator
for bondestandens selvstændiggarelse. Herfor argumenterede han i 1841 i bogen: "Hvad er Aarsagen til det menneskelige Legemes og den Menneskelige
S j ~ ltiltagende
s
Svækkelse". Den blev i ~ v r i g eudgivet
t
af det Hamburgske Traktatselskab, der netop lededes af baptister."
Bedre gik det i Kabenhavn, hvor en lærer Ole Syversen efter studier i Bairds
skrift besluttede efter moden overvejelse at tage sagen op. I januar 1842 introducerede han afholdstanken i tidskriftet Dagen, og skant han nagternt viste
bevægelsens berettigelse på husflid, industri og akonorni,7' syntes interessen i
fmste omgang ikke overvældende. Medens Syversen gik ind for den fanatiske
totale afholdenhed som det eneste middel til at afhjælpe samfundets alkoholproblemer, var der utilfredshed med nadvendigheden af a t tage et så kraftigt
middel i brug; brændevinen alene, hævdedes det, var årsagen til drikfældigheden
i samfundet, og det matte derfor være tilstrækkeligt blot at afholde sig fra
denne. Vin og al var derimod ikke årsag til væsentlige problemer.
I spidsen for dette synspunkt stod en pastor K.E. Mahl, Olstykke. Kendskab
til mådeholdssagen havde pastor Mahl fået i forbindelse med et ophold i den
danske koloni Trankebar, hvor han havde fået kontakt med et engelsk Maadeholdsselskab, som han siden 1836 også havde korresponderet med. Han tog derfor i 1843 initiativ til en såkaldt Maadeholdsforening,'" Denne knap så fanatiske
og efter Syversens mening inkonsekvente holdning til alkoholen, der i avrigt
svarede til holdningen i det succesrige Svenska Nykterhetssallskapet, var, som
Syversen senere sarkastisk antydede, en hovedårsag til, a t hans eget totalafholdssynspunkt ikke madte opbakning blandt flere fremtrædende personer frem for alt præsteskabet -, der ikke anskede a t aflægge vinen. Der var alt&
fra starten lagt op til et modsætningsforhold, og skant en anden af Maadeholdsforeningens stiftere Hoter Hage sagte a t overtale Syversen til a t ændre standpunkt, stiftede Syversen alligevel sit eget Totalafholdenhedsselskab i september
1843.'"
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I det daglige virke tilstræbtes tydeligt en efterlevelse af Bairds grundige anvisninger på foreningsvirksomheclen. Samlende var foreningsmaderne, der afholdtes hver fjortende dag. Her kunne man pAh0re foredrag om f eks aktuelle
afholdsspargsmål og afholdsbevægelsens udvikling i andre lande. Fremstillinger
af personlige erfaringer og pravelser med alkoholen var også et væsentligt led
i madevirksomheden, og helt i amerikansk and og mAske mere eller mindre tilsigtet kunne disse fremstillinger let associere i retningen af religiase omvendelsesberetninger, hvad de jo dybest set også var. En sadan bekendelse fremlagt på
et af Totalafholdsselskabets mader optryktes ligefrem i foreningens organ Menneskevennen under overskriften: "En omvendt Drankers L e ~ n e t " . 'Menneske~
vennen, der fremkom regelmæssigt en gang om ugen, indeholdt i avrigt mange
oversatte amerikanske afholdsartikler, og dermed mere end antydedes netop
tilharsforholdet til den klart religiase amerikanske afnoldsbevægelse.'QdePigvis spillede en baptistisk farvet kristendom ogs&en rolle i selskabets virke. Vi
har saledes oplysninger om, at selskabets mader indledtes med b0n." Men selskabet skiltede dog ikke med dette religiase tilharsforhold. Syversen slog for at
t
undgå enhver mistanke fast, at bevægelsen var såvel politisk som r e l i g i ~ sneutral, men tilfajede dog sigende, a t "skulle der ved Forsamlingerne lejlighedsvis
blive holdt korte religiase Taler i den herskende Kirkes And og med stadig Rensyn til Afholdsanliggendet, da skulle disse blive afholdte ved slutningen af maderne så at enhver, der ej matte anske at overvære samme, kunde fjerne sig".'"
Det synes dog a t være en logisk umulighed, at sådanne korte religiase taler om
afholdsanliggendet skulle kunne holdes i den herskende kirkes ånd. Alene sammenblandingen mellem kristendom og afhold betragtedes jo netop af den herskende kirke som uforeneligt med det lutherske bekendelsesgrundlag. Totalafholdsselskabet udvikledes især blandt de lavere sociale lag i Kabenhavn og dannede kun enkelte lokale foreninger rundt om i landet. Det opnaede dog sammenlagt næppe mere end 1100 medlemmer." 1 hvert fald en enkelte af selskabets
medlemmer kendes direkte som baptist, nemlig en mastemager Petersen.'"
Til Syversens store fortrydelse lykkedes det ham som nævnt ikke a t få fat i
sådanne indflydelsesrige mænd, som ville kunne træde i spidsen for et selskab,
og dermed trække medlemmer til ligesom Svenska Nykterhekssallskapet. Det
var derfor ikke mindst vanskeligt for Totalafholdsselskabet at blive accepteret
af staten, selskabets åbenlyse samfundsnyttige formål til trods. Straks efter stiftelsen i 1843 s ~ g t e ssåledes en indbydelsesskrivelse (eller rettere et agitationsskrift) udsendt til landets biskopper og kommunalbestyrelser, hvilket dog fmst
lykkedes i 1845."' Men indbydelsesskriftet var ellers ikke irrelevant for sognekommunerne, der netop var ifærd med a t pgtage sig nye sociale opgaver. Og da
det i f d g e skriftet hævdedes, a t det var drankerne mere end nogen anden
gruppe, der befolkede "Syge- og Fattighuse", "Daarekister", "Arbeids- og Tvangsanstalter", "Arrester og Fsengsler" og at kommunerne derfor ville kunne spare
en masse penge, hvis de gjorde noget alvorligt ved sagen, burde det i sig selv
vække interesse. I forsaget på at vinde starre forståelse henvendte skriftet sig
særligt til presterne, der jo ofte fungerede som sogneforstandere.
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Let ville det dog ikke være at få præsterne engagerede. For Grundtvig var jo,
som vi så, opinionsdanner i de kirkelige miljaer og i de vækkelseskredse, hvis
svenske parallel havde været afholdsbevægelsens naturlige afsæt på lokalt plan.
Hans syn p& sagen var derfor også en nagle til bevægelsens indgang dkr. Og i
skriftet "Bragesnak" havde Grundtvig nemlig samme år haft afholdssagen under
behandling med ordene : "skiandt jeg ingenlunde vil forsværge at drikke Viin,
blandt andet, fordi Ordsproget siger, a t forsvoren Ting gaaer snarest for sig, saa
holder jeg dog mest af den, fordi den seer smuk ud i Glasset, laser mangen
Tunge, der ellers kun bruges til at tygge Drav, opklarer mangt et Ansigt, der
ellers er saa markt som Plutos, og er endelig Billed-Sproget aldeles uundværlig
til Speil for det poetisk opmuntrende, oplivende og vederkvægende, fri, mundtlige Ord, som vi i vore Dage saa hait trænge til, og er dog nær ved, af bare
Maadeholds og Afholdenheds-Dyd, a t ombytte med bare Blæk som Vinen med
det evindelige T h e ~ a n d " . ~ '
I indbydelsesskriftet imadegik Syversen derfor kraftigt N.S.F. Grundtvigs syn
p&afholdssagen. At kristendommen alene som hævdet af Grundtvig var i stand
til at "afholde Menneskene fra Drukkenskabslasten", var for Syversen en helt
fejlagtig tanke, hvilket han polemisk begrundede med at drikfældigheden i landet var uhyre stor "uagtet vi have Religionens Forkyndere nok". Herved mere
end antydede han samtidigt, at præsteskabet med Grundtvigs holdning ganske
enkelt forsamte deres arbejde. Præsten skulle efter hans kristendom ikke alene
forkynde Gudsordet i kirken om sandagen, men i hajere grad praktisere kristendommen ved at opsage de mennesker, eksempelvis "Syndere" og "Drankere", der
havde behov for det og som ikke selv havde mod til at sage Gud: "de skulle, sige
vi, uopfordrede opsage alle disse Forvildede i deres Hjem, selv om de beboede
den usleste Vraa eller det haardeste Fængsel, for a t indgyde dem Trast og Haab."
Præsterne kunne da i "Ban og Andagt" fare dem hen til Gud, hvor de kunne finde
opbyggelse. Derfor var det vigtigt, at præsterne engagerede sig i totalafholdsNæppe overraskende madte indbydelsesskriftet da heller ikke megen forståelse i det danske præsteskab. Præsterne reagerede ganske enkelt ikke.s4Kun
et kraftigt indlæg i Dansk Kirketidende af en pastor C.C.I. Krohn, Vester Aby,
afværgede Syversens angreb og det ud fra Grundtvigs kirke- og kristendomssyn.
Menneskets synd og last kom ifalge Krohn indefra, og mennesket skulle derfor
også forbedres indefra, gennem forkyndelsen, omvendelsen og troen. Og med
denne overbevisning ville det være direkte forkert at agitere for totalafholdsselskaberne. Selskaber, der alene bekæmpede drukkenskaben, matte være overfladige eller nærmest skadelige, fordi de fik folk til a t tro sig frelste ved blot a t
holde sig fra drukkenskaben: "... at Herren har den eneste og rette Lægedom for
alle Syndere, den rette Hjerte-Balsam for alle de lidende og besværede, a t Helbredelsen maa begynde indvortes fra Hjertet, saa kan jeg dog umulig fornægte
min Tro, gaa ud i min Menighed og sige: nu er der kommet et Selskab i Stand
af skrabelige Mennesker, der ville gaa en anden Vej end Herren gik, og have
eder til at gaa den samme Vej som de selv - ja, de ville ved Forskrivninger og
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Aviser, Litografier, Medalier og Silkebaand i en kort Tid udrydde Folkets farligste Fjende, Landets Ulykke, Legemets og S j ~ l e n sMorder - dem skulle i
fdge." Men dertil angreb Krohn det, at Kancelliet overhovedet var gået med til
a t udsende Syversens beskyldninger til sogneforstanderskaberne og dermed til
præsterne om, a t det danske præsteskab ikke opfyldte deres kaldspligter, som
de
Da præsterne mente, a t den lutherske praests hovedopgave var forkyndelsen
og ikke det ops~gendesociale arbejde, vandt Syversen altså ingen s t ~ t t edér.
Formentlig derfor opgav han snart at foregive at arbejde på den herskende kirkes grund. I en bitter beklagelse over folkekirkens præster i april 1847 blev den
anglo-amerikanske tanke om at drikkeri var syndigt og derfor en hindring for
frelsen klart trukket op, og præsterne opfordredes til at engagere sig i afholdssagen, for a t drage den faldne broder bort fra fortabelsen."" Blot året efter slog
Grundtvig da også endeligt fast om Totalafholdsbevaegelsensvirksomhed i landet, a t han "med velraaed Hu [foretrak] en god Ruus fremfor den aandelige
Total-Afholdenhed"."' Selskabet formaede således aldrig a t slå igennem. I april
1848 besluttedes det helt a t indstille rn~devirksomheden.h stedet sluttede det sig
sammen med Foreningen mod Brændevinsdrik, som Maadeholdsselskabet var
begyndt a t kalde sig. Den officielle forklaring var, at den politiske situation
betad, a t befolkningen havde andet at tænke på."' Men selskabet havde tydeligvis ikke s å meget opbakning, at det formåede at overleve at ideologen og hoveddrivkraften 0. Syversen afgik ved d ~ d e ni 1847. Forkert er det dog nok ikke at
hævde, at den grundtvigske lutherdom ikke havde givet selskabet råderum for
sit virke.
fisbys Maadeholdsselshab

Noget bedre gik det Maadeholdsselskabet, der bakkedes op af en filantropisk
interesseret kreds af det k~benhavnskeborgerskab. Blandt disse var der flere
,
som de tilsvarende kredse
repræsentanter for det nationalliberale m i l j ~tydeligt
i Sverige interesserede i afholdssagens som middel til at forme befolkningen.
Blandt de aktive kan nævnes læge C. Otto, den nationalliberale politiker og
jurist Hoter Hage, selskabets stifter, den socialt engagerede faengselspræst
C.M.Visby og Orla Lehmann, en af tidens mest fremtrædende liberale politikere." Foruden Visby tilsluttede flere prester sig mådeholdsselskabet. Alligevel
oversteg deres samlede antal n q p e mere end ea 12-13 i hele selskabets levetid,
hvilket dog var for intet at regne sammenlignet med Sverige, s k m t de helt dominerede selskabets bestyrelse. Der var dog ikke her nogen direkte kontakt med
v~kkelseskredse.Kun pastor Bendz i S ~ l l i n g epå Fyn var herrnhutisk påvirket
og virkede som samlingspunkt for de vakte p&egnen," og ovennaevnte initiativl
også i 1840' erne fra f o r s ~ gpå at
tager til selskabet pastor 0. M ~ h kendes
udskille vaekkelsernes mere pietistiske f l ~ j eog oprettelsen af Foreningen for
den indre Mission i 1853.'' Men stifteren Visby selv havde dog som rationalistisk
præst direkte lagt sig ud med vaekkelseskredse." Med denne kontaktflade rnarkerede Maadeholdsselskabet sig derfor mere som et rent filantropiskt end et
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egentligt religiast foretagende.
Mådeholdsselskabet vandt da også en noget starre velvilje i kancelliet. Saledes bekostede kancelliet såvel trykningen af to medicinske afholdsforedrag af
farnævnte læge C.0tt0,'~samt udsendelsen af skrifterne til samtlige landets sogneforstanderskaber og kommunalbestyrelser. Men det "blå stempel" som den
officielle udsendelse medgav skrifterne og bevægelsen indflydelsesrige kontakter i esvrigi, bragte dog ikke videre fremgang og selskabet dade ud mod slutningen af P84Q9erne.I sin levetid opnåede selskabet hajst knap 800 me~llemmer,9~
rekrutteret blandt sociale lag lidt hajere end Totalafholdsselskabets, og med en
overvægt blandt håndværkerstanden P K~benhavn.""
Som årsag til sin o p l ~ s n i n gi 1849 oplyste bevægelsen ganske vist i lighed med
Totalafholdsselskabet, at den politiske situation overskyggede folks i n t e r e s ~ e r . ' ~
Mere væsentligt er det nok, at mådeholdsselskabet jo heller ikke i noget starre
omfang formåede at vinde p r ~ s t e s k a b e for
t sit arbejde for at udrydde drukkenskaben. I forsaget på at vinde bedre opbakning for virksomheden sagte selskabets formand pastor C.F. Visby også i 1847 med bogen "Maadeholdsforeninger
som et Middel til a t berede Vejen for Kristi Riges komme", at imadegå den lutherske kritik af afholdssagen: Det var saledes ikke tanken at frelse den enkelte
gennem mådeholdsforeningernes afskaffelse af alkoholen, men blot at berede
vejen for frelsen ved at fjerne den vaesentligste hindring for kirkens arbejde.
Også Visby slog fast, a t gejstligheden i de fleste af nabolandene havde båret
madeholdssagen frem." Men hermed lod de danske præster sig heller ikke affærdige. "En landsbypræst" replicerede i et indlaeg i Berlingske Tidende helt i
luthersk stil, at medens mådeholdsforeningerne troede, at den udefrakommende
brændevin var Arsag til folks udskejelser og dermed en hindring for kirkens
arbejde, mente han selv, at disse udskejelser var et resultat af synden, hvorfor
man i bedste fald skulle koncentrere sig om at bekempe synden inde fra. Særligt
hæftede landsbypræsten sig ved det efter hans mening helt uevangeliske afholdslafte.'" sit svar p&dette indlæg bekandte ogsa Visby kular, og som forsvar for
Madeholdsselskabet fremlagde han et betydeligt mere håndgribeligt kristendomssyn tydeligvis lånt fra Svenska Nykterhetssallskabet. Han papegede, a t
"geistlig erfaring" og eksempler fra udlandet havde vist, at den fuldstændige
omvendelse af et menneske omfattede den partielle omvendelse. Det fuldstændige opnåedes farst ved en delvis tilegnelse af det enkelte. Da det ikke nyttede
at praedike for en drukken, var afnoldsforeningerne et virksomt middel til at få
drankeren til at holde op med a t drikke. Afholdsforeningernes afskaffelse af
brarndevinen måtte fdgelig være et skridt på vejen i den rigtige retning. Med
denne argumentation bevaegede Visby sig egentlig langt over i helliggarelsestanken om menneskets gradvise forbedring og afholdsomvendelsen som den fesrste
og indledende fase heri. Som svar p&kritikken af, at akoldslesftet var uevangelisk, a n f ~ r t eVisby da ogsa i overensstemmelse hermed, a t det var et l ~ f t eunderordnet dåbsleftet, en slags dell@fte.lo0
Dette svar gjorde forståeligt nok ikke
det danske præsteskabs forstaelse af afholdssagens lwdvendighed starre.
AfioPdsbevaegelsen formaede således fortrinsvis a t vinde forståelse i mere
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sekteriske kredse og i de borgerlige og filantropisk interesserede kredse, som
ikke havde talmodighed til at vente på lutherdommens langsomme forandring
af mennesket indefra og derfor faldt for afholdsbevægelsens hurtige resultater.
Men sådanne kredse var fa. Den grundtvigske lutherfortolkning havde tilsyneladende faet et for stort tag i de danske vækkelser og det danske præsteskab på
den tid og dermed udfyldt det tomrum, som de anglo-amerikansk inspirerede
selskaber havde fundet i Sverige.

4. Den senere udvikling i Sverige
Den kirkelige udvikling
Den svenske nyevangelisme manifesterede sig for alvor i 1850'erne, ved a t den
lundensiske h~jkirkelighedved Henrik Reuterdahls egen person kom til a t dominere kirkeledelsen. Han blev stiledes kirkeminister i 1852 og a f l ~ s t eC.F.
Wingard som ærkebiskop i 1856. Umiddelbart skulle man tro, at den angloamerikanske kristendom altsa ganske langsomt var forsvundet fra det svenske
kirkeliv og dermed ogsa muligheden for afholdsbevægelsens senere fremvækst.
Det var dog ingenlunde tilfældet. Modsat Wingård s ~ g t eReuterdahl nok fra
denne position at hævde den gamle lutherske enhedskirke ved p& grundlag af
konventikelplakatet at skride ind over for de religiose vækkelsers virke uden for
Svenska Kyrkans regie, men denne Reuterdahls tvangspolitik lykkedes ikke.
e
til dybe modsætningsforhold og en Dget kirkefjendtlig holdDen f ~ r t tværtimod
ning i vækkelseskredse, en holdning, der vandt statte i den politiske liberalisme.
Reuterdahl blev derved næsten .tvungen til a t indtage en mere moderat holdning.
Den liberale Thomander, nu biskop i Lund, erklærede, at i hans stift ville der
ikke mere forekomme magtanvendelse over for v~kkelsesbevægelserne.Herved
blev nærmest fremtvungen en o p l ~ s n i n gaf konventikelplakatet i 1858, og på
Thomanders forslag gennemf~rtesreligionsfrihed i 1860. Dermed o p h ~ r t esammenhængen mellem den lutherske bekendelse og statsborgerskab og dermed
ogsa sammenhaengen mellem stat og kirke.
Parallelt med dannelsen af Evangeliska Fosterlandsstiftelsen havde en
t 1850'erne sluttet sig til baptismen, som
mindre gruppe af vakte allerede i l ~ b eaf
dermed blev et forum for den anglo-amerikanskt farvede kristendom. Men f ~ r s t
i labet af 1870'erne udvikledes nu for alvor de tre frikirkelige retninger: baptismen, metodismen og den principielt stadigt lutherske Evangeliska Fosterlandsstiftelsen splittedes med dannelsen af Svenska Missionsförbundet i 1878 under
ledelse af P.P. Waldenstrom. Den anglo-amerikanske vækkelseskristendom
havde tilsyneladende kun "gemt" sig i folks bevidsthed bag de nyevangeliske
str~mninger.
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De absolutistiske afholdsforeninger
Den afholdsbevægelse, der slog igennem i 1870'ernes Sverige, vaktes da også
netop til live ved fremvæksten af denne frikirkelighed. På ny inspireret af den
engelske og den amerikanske afholdsbevægelse dannede man nu foreninger med
et "absolutistisk standpunkt, der ikke alene indebar afholdenhed overfor brændevin, men også overfor alkoholiske drikke i det hele taget. Og disse nye foreningers ledere og talere var ofte præster eller andre fremtrædende personer
inden for frikirkerne.'" Men også det gamle Svenska Nykterhetssallskapets foreningsvirksomhed vågnede til live stattet af lokale præster og andre fortrinsvis
sådanne med forbindelse til Evangeliska Fosterland~stiftelsen.~~~
Religiasiteten og den enkeltes omvendelse stod da også nu mere end nogen
sinde helt centralt i det daglige arbejde i de nye absolutistiske afholdsforeninger. Karakteristisk er det således, at den saglige argumentation mod alkoholen nu helt åbenlyst blandedes sammen med disses håndfaste kristendom.
Stemningen p&afholdsmaderne mindede om den anglo-amerikanske vækkelsesreligiasitet, der med brug af retoriske spargsmål og efterf~lgendasvar kunne n å
næsten ekstatiske hajder: " ... den skal1 segra, som har Gud på sin sida. Tron I
icke så afven: ("Jo! Jo!") Tron I att Gud står på brandevinsbrannarnes och krogarnes sida: ("Nej! Nej!") Ar han icke då på nykterhetsvannernas? ("Jo! Jo!")
Skola de icke segra då? ("Jo!") Jo! sager afven jag, och a r Gud for oss, ho kan
då vara emot os! ..".lm Sådanne seancer fik tilsvarende effektfulde resultater,
som det for eksempel var tilfældet i Gavle farst i 1877, hvor efter sigende hele
300 á 400 personer var blevet reddet ud af drukkenskabslasten. Men da havde
man også ladet afholde bannemader hver dag i ugen i en længere periode. F01gende sigende, men ingenlunde usædvanlige passus indberettedes da også til
afholdsbladet Nykterhets-Basunen: "Har hafva vi förnummit ordets fralsande
makt; och sin orngrifning, a r nu en ny skapelse i Kristo Jesu. Vi gladja oss åt
Guds godhet da vi se v i r a dyra medmanniskor vanda om i från lasten och syndens vagar Herran bevare dem alla i sin nåd intill forlosningens Stund!"lo4End
ikke en kender ville vel kunne kende forskel pti den religiase omvendelse på et
frikirkemade og beslutningen om a t blive afholdende i en afholdsforening. Her
var salmesang, ban, prædiken, men også sådanne offentlige bekendelser af egen
(drikke)synd og af omvendelsen herfra. Fra et m ~ d ei Goteborg kender vi sådanne bekendelsers indhold: "Jag var en storsupare och en vild slagskampe, men
den bamhertige Guden formtidde att borttaga mitt vilda sinne, radda min sjal,
fralsa mig från dryckenskapen och alla synder, hvarfor jag vil1 evigt tacka honom". En anden omvendt dranker fortsatte: "Jag var en drinkare nastan oafbrutet från mitt 18:de tills mitt 40:de år, sjunken i fattigdom och elande, hade mistat
plats och arbetstillfalle, men for 8 å r sedan fick Gud fatt i mig och i ett tag
hjelpte han mig; från den dagen har jag varit både nykter och fralst".'" Og at
sådanne bekendelser virkelig gjorde indtryk på tilharerne og formentlig også på
Nykterhets-Basunens læsere, tvivlede indberetteren ikke på: "Det var rorande
hora dessa meniskor under tårar bekanna sig vara olyckliga samt den onskan,
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att blifva nyttiga meniskor for såval samhallet som sina familjer. Med Fröjd
bojde vi då knan infor Gud i vår Herres Jesu Kristi namn, bedjande honom sPita
sonder vhra brödres bojar".'""

Denne opblomstring af afholdsbevægelsen rundt om i landet i 1870'erne skabte
et behov for en samlende organisation til koordinering af arbejdet. Fra starten
var flere forskellige kredse interesserede i at skabe en sådan organisationsdannelse vel vidende, at herred~mmetover en sådan var en f o r u d s ~ t n i n gfor indflydelse på afholdsvirksomheden. Kampen kom til at stå mellem den nye s t e r k t
engelskiamerikansk inspirerede absolutistiske afholdsforeninger og Svenska
Nykterhetssallskapet, der om end hensovende alligevel stadig betragtede sig
som afholdssagens rette forum. Et forenet afholdsarbejde blev det dog ikke til,
for medens den nye absolutistiske afholdsbevægelse jo betragtede enhver alkoholnydelse, brændevin såvel som 01 og vin, som direkte syndigt, var Svenska
Nykterhetssallskapet mere moderat, idet deres absolutisme fortsat kun ~ n s k e des udstrakt til brændevinen.'" Det er antagelig det derved opståede organisatoriske tomrum, der er den egentlige årsag til, at det anglo-amerikanske absolutistiske IOGT (International Order of Good Templars) i 1879180 med ét vandt
voldsom respons i Sverige.
Meget tyder på, at Goodtemplarismen ganske enkelt opsugede en stor del af
1870'ernes religi~seabsolutistiske afholdsinteresse. Blandt de farste ledere af
goodtemplarbevægelsen finder vi nemlig flere personer med tilknytning til frikirkerne.'" Og vi har også direkte et eksempel på, hvordan en absolutistisk
afholdsforening omdannedes til en goodtemplarloge: Ved et m ~ d ei afholdsforeningen Hoppets Hiir i 1881 i rnetodisternes m ~ d e s a il Linkoping fremgik det
f eks, a t nok gik afholdssagen fremad, men det var svært a t holde på medlemmerne. Som en l ~ s n i n gpå problemet foreslog en tilstedeverende afholdsprædikant G. Liljeroth kort og godt: "I måste hafva en Good Templarloge", hvis arbejdsformer han tydeligvis anså for mere egnede, men ingenlunde uforenelige
med foreningens sigte: a t forbedre mennesket. Forslaget faldt da også i god jord,
og der dannedes en loge på et tilsyneladende klart kristeligt grundlag: "Fullt
berattigad som han då var att bilda en dylik samlades vi omkring honom ... s i
många, at vi utgjorde styrelsen for logen i Herrans fruktan, och utbådo oss Guds
valsignelse i foretaget. Sålunda borjade vi att i Herrans Jesu namn arbeta for
saken".lo9
Som eksemplet fra Linkoping antyder, har springet fra den frikirkelige absolutistiske afholdsbevægelse over i goodtemplarernes logesystem nok ikke v ~ r e t
så stort. Men faktisk stammede goodtemplarismen også fra den metodistiske
kristendom i England og Amerika, hvor den betragtedes som en naturlig medhjælp til kirkens arbejde. Og de farste goodtemplarere tilsluttede sig denne opfattelse. I en goodtemplarloge i Gavle mente man i 1881: "en nykterhetsförening,
som ej a r tillika religios, icke kan någon nytta åstadkomma, d& en manniska
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icke, utan att h a frid med Gud, kan hålla sig från att synda - att supa." Det
magiske og helbredende i afholdsforeningen var altsh stadig kristendommen. Og
for at legitimere denne religirasitet anfartes det videre med en henvisning til
ovennævnte Peter Wieselgrens gamle udtalelse fra 1840'erne: "Vil1 du predika
kristendom for en drinkare, så sok att resa honom forst". Goodtemplarerne placerede sig hermed ogsh ind som det velestimerede Svenska Nykterhetssallskapets rette arvtagere.""
Især i den daglige virksomhed fremstår goodtemplarbevægelsens arv fra de
anglo-amerikanske frikirkers kristendom da også ret klart. Logens medlemmer
indgik i tætte broder- og srasterskaber, hvor branner, sang og ceremonier spillede
en afgrarende rolle. Tilmed havde hver loge en kapellan med varetagelsen af
logens religirase ceremonier til opgave. Heller ikke logebygningens udformning
kunne være frikirkefolket fremmed. Centralt i goodtemplarernes mradesal placeredes et rastvendt alter, og om dette havde logens medlemmer deres faste pladser. Men faktisk havde goodtemplarerne ogsh overtaget ideen om det aktive trinvise forbedringsarbejde, som hyldedes i den anglo-amerikanske vækkelseskristendom. Goodtemplarernes sindrigt udviklede gradssystem må saledes betragtes
som en klar parallel til den metodistiske helliggrarelseslære: Frarste grad, optagelsen i logen, indebar alene en opgivelse af spiritusnydelsen. Her skulle den
enkelte lære sig selvbeherskelse. Anden grad, trohedsgraden, betrad afståelse fra
spiritus på livstid. Her opnåede den enkelte kontrol med sig selv og kunne begynde at virke som eksempel for andre. Tredjegraden, kærlighedsgraden, forudsatte a t logebroderen nu havde menneskeligt overskud til gennem næstekærligheden også a t statte næstens forbedringsarbejde. Fjerdegraden, rådsgraden, var
det hojeste stade og mindede kraftigt om den anglo-amerikanske helliggrarelseslæres fuldkommenhed, hvor den enkelte fra et hrajere stade af sandhed og retfærdighed blev i stand til at bedamme, hvad der var godt for næsten. Og for at
det hele skulle kunne bevare sin alvorskarakter, markeredes hver overgang af
et indvielsesritual, hvor en bekendelse til troen på en almægtig Gud gav stærke
religirase undertoner."' Der er derfor grund til a t pasta, a t indgangen i en afholdsforening kunne opfylde et religiast behov, hvor den enkelte stilede mod en
frelse, som kunne nås ved gennem egen indsats a t skabe et bedre og retfærdigere
liv ph jorden.
For mange loger blev det dog snarere den anglo-amerikanske form omkring
det bevidste forbedringsarbejde og ikke det dybere kristelige indhold, der betad
noget i logerne. Religiast proselytmageri som "Laserna" udviklede i deres foreninger horte ej til sagen, ytrede en taler i logen St. Erik i Stockholm, og han
fortsatte: "Man kan ryckas fran dryckenskapslastens elande och bli en ifrig nykterhetsvan utan på samma gang fastbinda sig ved nhgon religios bekandelse ...
Att återuppratta drinkarens fallna hederskansla, att satta stål i hans karakter,
det a r vad vi vilja"."" Det var dog fmst efter århundredskiftet, a t fordringen om
troen ph en "allsmagtig Gud" blev s& indholdslras, a t den forsvandt fra IOGTs
program. Forbedringsarbejdet fik i stedet videre samfundsmæssige mål og omlagdes til gennem et systematisk uddannelses- og oplysningsarbejde og strattet
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af logens fællesskab og kontrol a t udvikle en h ~ j e r politisk
e
og samfundsmæssig
bevidsthed hos den enkelte og dermed muligheden for et kontrolleret og samvittighedsfuldt liv."3 Og heri opnåede IOGT en s t e r k tilslutning især blandt
samfundets mobile og socialt sårbare befolkningsgrupper.
Trods eller måske snarere på grund af goodtemplarismens frikirkelige baggrund blev forholdet mellem frikirkerne og afholdsbevægelsen dog hurtigt ret
anstrengt. Frikirkerne f ~ l t esig truede af de pseudoreligi~seloger. Men problemet bundede tydeligvis ikke mindst i det faktum, a t det liv der levedes i afholdslogerne, efterhånden verdsliggjordes og derfor ikke passede til livet i frikirkerne
- og da slet ikke til afholdsfolket i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Fremt 1880'erne må ses som en et forsag på a t genvæksten af Blå bandet i l ~ b e af
skabe en afholdsforening, hvor "almindelige kristne" kunne være med, uden a t
dette kom i modstrid med deres kristendom. Fra starten s ~ g t eman derfor ikke
a t give Blå bandet for faste rammer for ikke a t s t ~ d esådanne mere lutherske
kristne, som afskyede foreningsformen. Tanken var derfor, a t foreningsvirksomheden blot skulle bestå i, a t de, der sympatiserede med bevægelsen, skulle forpligte sig selv til ikke a t nyde og byde alkohol og som tegn derpå bære et lille
blåt bånd for derved at virke som eksempel for andre."4 Denne organisationsform viste sig dog snart for uforpligtende og inden lenge dannedes en fastere
organisation med foreninger, hvor kristendommen fortsat betragtedes som det
eneste sikre middel mod drukkenskaben."Werved blev Blå bandet efterhånden
ikke blot frikirkernes foretrukne afholdsorganisation, men organisationen formåede ogsk a t vinde sympati via Evangeliska Fosterlandsstiftelsen langt ind i
Svenska Kyrkan.""

Socialismen og afioldsbeuaogelsen
Om end man umiddelbart skulle tro, a t der mellem goodtemplarbevegelsen og
den fremvoksende socialisme var et stort interessesammenfald i arbejdet for a t
bedre de lavere samfundslags kår, synes en holdning mod socialismen alligevel
a t være klart dominerende i goodtemplarismens f ~ r s t etid. En af goodtemplarlederne C.O.Berg repræsenterede et afgjort socialkonservativt synspunkt ved a t
påpege, a t medens socialismen ville nedbryde den bestående samfundsordning,
afskaffe religion, ejendomsret etc og i sit inderste væsen i det hele taget var
tyrannisk og herskelysten, var goodtemplarismen en samfundsbærende, sund,
,
demokratisk og lovlydig bevzegelse. Den ville u d t ~ r r ekilden til n ~ d e nfattigdommen, lidelse, kriminalitet og afstedkomme en f o r b r ~ d r i n gmellem menneskene
gennem "Karlekens och barmhartighetens forsakelse genom sjalvbeharskning
och s j a l v u p p ~ f f r i h g " . 'Og
~ ~ denne tankegang gentog sig i goodtemplarernes
skrifter i bevægelsens f ~ r s t eår. Goodtemplarerne var efter deres egen opfattelse
for "fortanksamma, stadade, kunnige, arbetsamme, hjalpsamme, laglydige, fridsamme i umganget med sin naste", og de havde som sådan ikke noget behov for
s o c i a l i s m e n . " ~ e var kort og godt h e v e t over den udisciplinerede socialistiske
p ~ b e l Socialismens
.
opfattelse af, a t drukkenskaben havde sin rod i fattigdom-
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men, og at denne derfor f ~ r s skulle
t
bekæmpes, ikke alkoholen, blev dermed
afvist som helt forfejlet politik. Drukkenskaben aftog nemlig ikke med gode
tider og bedre indtægter, mente man, kun ved den enkeltes systematiske og aktive indsats."'
I den socialistiske bevægelse, der udvikledes i 1880'erne, var der i begyndelsen
f~lgeligen udbredt skepsis overfor goodtemplarernes afholdsarbejde. I Socialdemokratiets organ, Arbetet, betragtedes bevægelsen i 1888 som klart reaktionær: "Det a r ej Nykterhet och sparsamhet, som skola radda samhallet. Desutom
a r goodtemplarorden en religiös institution ... Goodtemplarorden har blivit en
institution for sysselsatta arbetarna, för att avleda dem från at befatta sig med
andra samhallsangelagenheter. Den har blivit ett överklassens mede1 for folkets
forfang, i synnerhet som religionen spelat en s&framsthende roll dari överklassen i r så belåten, d&den har sådana struntsaker att sysselsatta arbetarnas hjarnor och sinnen med, darigenom awandas de från att arbeta på samhallets reformerande. Och man inbillar för övrigt arbetarna, att nykterheten a r till för att
omskapa samhallet; bleve alla manniskor nyktra, skulle det bli en annan tingens
ordning, sager man till dem."lZ0Og p& det grundlag ville et hvert samarbejde
være umuligt.
I laengden kunne socialismen dog ikke holdes adskilt fra goodtemplarismen.
Det faktum, at goodtemplarbevægelsen allerede var velorganiseret da arbejderbevægelsen vandt frem, og det at de to bevægelser samtidigt appellerede til de
samme lavere sociale lag med en strategi for lasning af klassens sociale problemer gav goodtemplarne et udviklingsmæssigt forspring. Meget tyder nemlig p i ,
at logernes forbedringsarbejde og den videre politiske virksomhed i arbejderbevægelsen for mange arbejdere gik op i en hajere enhed. Og da IOGT i 1886
med valget af socialisten Edvard Wavrinsky til ~ v e r s t etemplar fik et nyt ansigt
ud ad til, nedtonedes modsaetningerne. Samtidigt tegnedes i afholdbevægelsen
en mere åben linie, hvor lcssningen af afholdssp~rgsmåletog den moralske styrkelse af den enkelte arbejder fremstilledes som en forudsaetning for, at arbejderbevægelsen P det hele taget kunne n&videre samfundsmæssige må1.12' Kampen mod drikkeriet blev nu ogsA en kamp mod kapitalismens udbytte af arbejn
og ikke blot give
derklassen. Arbejderne skulle bruge den dyrt tjente l ~ selv,
den tilbage til de formuende kroejere og brændevinsbrændere.
Men hermed kom afholdsideologien efterhanden også til at stå så stærkt i
arbejderklassen, a t den i falge historikeren Ronny Ambjörnsson har givet anledning til dannelsen af en særlig svensk arbejdertype: "Den skötsamma arbetaren",
en omhyggelig og arbejdsom, moralsk, oplyst, phlidelig og samvittighedsfuld arbejder, som netop har udviklet sig ud af særligt IOGT-logernes virksomhed.122
Disse idealer vandt nu udbredelse langt ind i det svenske socialdemokratis rækker. Faktisk oprettedes en egentlig socialdemokratisk afholdsorden, Verdandi,
efter arhundredskiftet. Og a t afholdsbevegelsen virkelig blev en magtfaktor inden for arbejderbevægelsen ses af, at af de 64% af "riksdagsledamoterna", der
i 1917 var organiserede afholdsfolk, harte den overvejende del til Socialdemokratiet.lZ3
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Det er således også goodtemplarismens idegrundlag, der kan genfindes i det
socialdemokratiske program om "folkhemmet", der fra Per Albin Hansson i
1930'ernes med enkelte afbrydelser til idag har været grundlaget for den succesrige svenske samfundsmodel. Det var den systematiske skabelse af det fuldkomne samfund bygget på uddannelse, solidaritet, omsorg og kontrol, hvor folket langsomt udvikles til samvittighedsfulde og fornuftige s a m f ~ n d s b o r g e r e . ' ~ ~
Men hermed h a r vi forklaret den for danskerne særegne svenske folkekulturs
udvikling og karakter. Er det ikke den anglo-amerikanske vækkelseskristendoms tanke om altid a t begynde med a t forbedre sig selv og gennem sit eget
eksempel a t vise vejen for andre, der i danskernes ~ j n eer blevet til svenskens
selvretfærdighed og fordammen af en anderledes adfærd? Er det ikke samme
kristendomssyns krav om selvkontrol og selvbeherskelse, der e r blevet til disciplinering og undertrykkelse? E r det ikke udmelsen af den aktive næstekæslighed, der e r blevet til den svenske formynderiske "viden om, hvad der e r godt for
den enkelte borger?" Og e r det ikke helligg~relsestanken,der er blevet til en
higen efter det fuldkomne i troen på, a t vejen til den hajere retfærdighed og et
bedre samfund systematisk kan planlægges og kontrolleres? Det synes altsa
dybest set a t være det anglo-amerikanske kristendomssyn, der via goodtemplarismen og til socialdemokratismen ligger bag den i indledningen af danskeren
Ulrik Hay i mere skeptiske vendinger beskrevne "svenske folkekultur".

5. Den senere udvikling i Danmark

Den kirkelige udvikling
Det gik anderledes i Danmark. A f g ~ r e n d efor udviklingen blev den religionsfrihed, der i n d f ~ r t e sved grundloven i 1849. §kant Danmark dermed lagdes helt
e alligevel ikke til så store
Aben over for religiase s t r ~ m n i n g e rude fra, f ~ r t det
forandringer i kirken - snarere t v e r t imod. Nok vandt baptisterne frem i
1850'erne, og metodisterne begyndte a t arbejde i 1858; men modsat Sverige formåede disse trossamfund ikke for alvor a t vinde fodfæste, og deres medlemstal
kan regnes i nogle få tusinde. Som forklaring på denne ringe respons angaves
ovenfor, a t Grundtvigs lutherdom i sjælden grad havde p r ~ g e forsamlingsbet
vægelsen i århundredets farste halvdel. Men væsentligt var det, a t Grundtvigs
særlige "kirkelige anskuelse" lå bag skabelsen af den rummelige danske folket
udstrakt frikirke. Kirken skulle blot forvalte sakramenterne, men i ~ v r i g give
hed til udavelsen af kristendommen. Hermed muliggjordes det, a t mere afvigende kristendomssyn ikke b e h ~ v e d ea t bryde med den lutherske folkekirken.
.
til
Endnu i 1860'erne dominerede stadig en stærk grundtvigsk f l ~ jForholdet
adiafora blev sserdeles afslappet. Kristendomssynet blev lyst og t i l f ~ r t e sen
ubekymret sans for menneskelivet i hele dets mangfoldighed. Med parolen:
"Menneske farst, kristen så" vsegtedes udviklingen af et levende og harmonisk
menneske hajt. Centrum for denne grundtvigske folkevækkelse var folkeh~jsko-
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lernes oplysningsvirksomhed - viderefart helt ud i de lokale samfund med foredrag og selskabeligt samvær i de folkelige forsamlingshuse, der især fra
1880'erne opstod rundt om i 1andet.lz5
Alligevel blev det dog ingenlunde ved den frie grundtvigianisme. Ud af forsamlingsbevægelsen dannede i 1853 en gruppe af de vakte lægmænd af mere pietistisk observans en Forening for den indre Mission i Danmark med det formal a t
udbrede en renere og personligt mere forpligtende kristendom. Initiativet m ~ d t e
snart interesse inden for præsteskabet, og det f ~ r t ei 1861 til dannelsen af en
Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. Næppe tilfældigt dannedes
foreningen netop af kredse med tilknytning til Det danske Missionsse1skab.""
Og Indre Mission blev nærmest en parallel til Rosenius samtidige Evangeliska
Fosterlandsstiftelse i Sverige, som forum for en mere anglo-amerikansk kristendom indenfor statskirken.
I direkte modsætning til grundtvigianismen og tydeligt inspireret af metodismen begyndte Indre Mission at lægge mere vægt p&den verbalinspirerede Bibel
og at prædike bade lov og evangelium for at vække til syndserkendelse. Syndsbevidstheden, den personlige omvendelse og helligg~relsenfremhævedes som
bestemmende for modtagelsen af nade og frelse. Disse tanker resulterede i et
m ~ r k kristendomssyn,
t
hvor livet blot betragtedes som en prravetid inden den
endelige dom. Netop brændevinen kom næppe overraskende til at spille en afg ~ r e n d erolle i den indre-missionske vækkelse i de sidste årtier op mod arhundredskiftet. Kendt er pastor Carl Moes "Brændevinsprædiken" fra H a r b o ~ r ei
1881, som på ægte metodistisk vis prædikede d0d og helvede over brændevinen
og fik folk til at o p h ~ r emed at drikke og at omvende sig.'" Karakteristisk nok
formidledes denne metodistisk inspirerede kristendom netop gennem en serie
Gudelige Smaskrifter, der udgaves af et danskt Traktatselskab ledet af nogle
indre-missionske præster, men i tæt forbindelse med det engelske Religious
Tract Society og med hyppige udvekslinger af bidrag til skriftet. Og ikke usædvanligt var netop afholdsomvendelsen et yndet motiv i disse skrifter endog med
beslutningen om indgang i en afholdsforening som en lykkelig slutning.lZ8Der
var altså al mulig grund til at antage, at afholdsbevægelsen nu havde sikret sig
et springbrædt i landet.

Danmarks Afholdsforening
I begyndelsen af 1880'erne udvikledes da ogsa igen en afholdsbevægelse i Danmark dog i tilknytning til de spæde frikirkelige kredse af metodister og baptister
og kvækere og s t ~ t t e taf afholdsprædikanter fra Norge, Sverige og Amerika.
Aktiv var især den norsk-amerikanske kvæker John F. Hanson, men betydelig
var ogsa dansk-amerikaneren metodisten C.F. Eltzholtz.
Med stiftelsen af Danmarks (Total)Afholdsforening i 1880 vandt afholdsbevægelsen fodfæste over alt i landet. Foreninger dannedes som ved knopskydning
og nåede i labet af fa årtier et stort medlemstal. Det skulle dog hurtigt vise sig,
at afholdsbevægelsen fortsat langt fra var populær i den rummelige danske fol-
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kekirke. Den formåede så godt som overhovedet ikke a t få kirkens præsteskab
i tale, men også med landets lærerstand var der problemer. &sagen til denne
afvisning var nu som f0r det fremherskende lutherske kristendomssyn i den
danske folkekirke, der viste en betydelig skepsis overfor bevægelsens sekteriske
rndder. Særligt kategoriske var grundtvigianerne. En af tidens f ~ r e n d egrundtvigske præster Valdemar Brucker hevdede endog, a t det var positivt a t turde
beruse sig, og at han selv dermed oplevede en ny dimension af tilværelsen. Ironisk citerede han en grundtvigsk præst for a t have udtalt, a t Den indre Mission
kunne skildre et drikkelag således, at man fik den ubændigste lyst til at være
med, og han fortsatte: "... et Drikkelag, hvor Folk drikker, ikke for a t sidde og
,
Liv, uden Fest. Men hvor Livsbulgen
fylde sig, hen i Vejret, uden H u m ~ ruden
gaar hajt, hvor Tankerne har fart og sving, med vingede Ord, hvor Stemningen
er stigende, ikke i væmmelig raahed, men i Livslyst og Glæde". Selv forbandt
han da også sine egne deltagelser i drikkelag med stemningsfyldte oplevelser af
glæde, vemod og alvor i samværet. Som grundtvigianer var Briicker modstander
af enhver form for askese og enhver indskrænkning af den personlige frihed.
Spydigt og intrigant slog han da også afholdsbevægelsens virke sammen med
Den indre Missions: "At man dog ikke forstaar, a t indre Mission og Afholdsbevægelsen, det er et ægte Tvillingepar, og at hvis de sejrer iblandt os, bliver her
e
frit
ikke til at være for dem, der endnu har en Smule trang til a t t r ~ k k Vejret
og vaander sig under Srællebaand. Menneskelivet skulle leves i hele sin mangfoldighed med sin skonhed, hygge, munterhed og alvor. Det frie og afbalancerede menneskeliv var helt uforeneligt med afholdssagens tvang, men det kunne
kun udvikles med kristendommen: "Med et virkeligt forhold til Kristus, det vil
sige a t faa ham til Midtpunkt i sit Liv, saa det kendes ud i alle de enkelte Livsytringer, at han er med, at det er hans Vilje, som raader. Den som er saadant
stedt, staar frit i forhold til alt, til han lærer at bruge det ret. Hans liv blir sundt
og glad, til han forstaar altid at vaere i overensstemmelse med sig selv, at faa sin
naturs mangfoldige Sider plejede, sine Evner og Kræfter tagne i Brug".lZg
Men som citatet i indledningen viste var Indre Mission og afholdsbevægelsen
netop ikke som hævdet af Brucker et ægte tvillingepar. På trods af a t den lavkirkelige metodistiske kristendoms uafviseligt havde sat sit markante præg på
langt de fleste indre-missionske samfund, fastholdt Indre Missions leder Vilh.
Beck hårdnakket den lutherdom, som Indre Mission i spurgsmålet om den enkeltes frihed faktisk havde arvet fra sit udspring i den grundtvigske forsamlingsbevægelse i Arhundredets midte. Og denne lutherdom udelukkede derfor et klart
engagement i afholdsbevægelsen.
I en debat i Indre Missions Tidende i 1890 uddybede Vilh. Beck sine synspunkter, og afviste dér enhver tanke om afholdsbevægelsen med: "... det er altsaa en
Sag, som ligger udenfor Guds Rige, uden for de Helliges Samfund og vedkommer
ikke de hellige ... vor Herre Kristus siger: Kom og tro paa mig! kom og bed mig
, jeg skal hjelge Eder af med alt - ogsaa Drikkesygen - som I
om H j ~ l pog
lider af. Men dersom jeg nu vilde svare: Nej, jeg vil hellere gaa ind i en Totalafholdsforening, jeg vil hellere gaa til Lavrids Jargensen, eller hvad Totalafholds-
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foreningens Formand nu hedder, og give ham det Lafte, aldrig at drikke Spiritus
mere - det er kraftigere end at tro og bede Kristus om Hjælp - sandelig, hvad
er det for et helligt Menneske andet en Kristusfornægtelse?'""" Det interessante
er imidlertid, at i dette synspunkt fulgtes Beck af st~rstedelenaf de lokale
indre-missionssamfund, og det på trods af, at brændevinens afvisning jo var en
så v ~ s e n t l i gdel af Indre Missions praktiske teologi. Meget hjalp det heller ikke,
a t enkelte af Indre Missions fremtrædende folk sagte at tale ham til rette. Især
pastor Axel Bulow imadegik hårdnakket Vilh. Beck. Udtalelserne om, at tilslutningen til totalafholdsbevægelsen var kristusfornægtelse, forargede ham. Selv
var Bulow nemlig (dog som en klar undtagelse) gået ind i totalafholdsbevægelsen, fordi den efter hans mening udfyldte en vigtig funktion, som Indre Mission
netop ikke tog sig af. Han undrede sig herover, ikke mindst fordi han vidste, at
den "levende Menighed i andre lande (Sverige!) havde kastet sig over kampen
mod drikkeriet med liv og s j s l , medens man i Danmark endnu holdt sig "fornemt
tilbage", som han udtrykte det med en vis sarkasme.131
Denne Becks og dermed hovedparten af Indre Missions klare afvisning af
afholdssagen var utvivlsomt også en vigtig årsag til, at afholdsbevægelsen havde
åbenlyse problemer med at blive accepteret på lokalt plan. Store var problemerne netop i Harboare, hvor de to bevægelser lå i åbenlys strid og på det skarpeste konkurrerede om tilslutning. Faktisk viser det sig da også, at afholdsbevægelsen udbredtes netop i de områder, hvor Indre Mission ikke stod stærkt.13'
Kirkelige kredse var dog ikke dermed helt d ~ v for
e alkoholens skadelige virkninger og for, at der måtte gares noget. Og når afholdsforeninger var af det
onde, måtte man finde på andre midler. I 1883 markerede en pastor H.G. Saabye
sig i sagen med tanker om, at kun dårlige kristne havde behov for afholdsbevægelsen. Den eneste almene begrænsning, der efter hans mening ville være i
overensstemmelse med god luthersk teologi, var en haj beskatning af alkoholen
- et forslag, der ikke tog afstand fra alkohol eller hindrede nydelsen af alkohol
(vin) som sådan, men, som det anfartes, kunne mindske skaderne blandt de, der
l ~ ~afholdsbevægelsen
ikke selv formåede at administrere et rimeligt f 0 r b r ~ g .For
var det dog en helt umulig tanke, a t de bedrestillede alene skulle kunne nyde
alkoholen, der dermed stadig ville være en fristelse og et endnu starre problem
for den svage. De bedre stillede burde tvært imod gå foran i afholdsarbejdet.
Afholdsbevægelsens modsætningsforhold til kirken og de religiase bevægelser
farte dog til, a t Danmarks Afholdsforening klart sndrede karakter. For ikke a t
stade den evangelisk-lutherske folkekirke tog et flertal af de lokale foreninger
i leabet af 1880'erne konsekvensen og udelod enhver skygge af kristendom fra
foreningernes regie. I stedet defineredes arbejdet som en rent borgerlig eller
"folkelig" sag uafhængigt af religiase synspunkter. Det markeredes rent konkret
ved a t påberåbelsen af "Guds Bistand" droppedes fra lafteaflæggelsen. Ved hermed helt at ophæve en religias dimension i afholdsarbejdet mente Danmarks
Afholdsforening sig i fuld overensstemmelse med lutherdommens lære om adskillelsen af de i det verdslige samfunds nadvendige love fra forkyndelsen af
evangeliet til den enkeltes indre opbyggelse. Der kunne derfor ikke længere

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Vækkelse og afholdsbevægelse

285

være nogen hindring for at de, der t i l h ~ r t eden danske evangelisk-lutherske folkekirke, kunne slutte sig til bevægelsen.'" Istedet s0gte foreningerne alene a t
skabe et attraktivt alternativ til værtshuslivet. De fleste foreninger lejede eller
opfarte selv egne forsamlingslokaler de såkaldte afholdshjem, der på lokalt plan
faktisk udviklede sig helt parallelt med Indre Missions missionshuse og grundtvigianerne~forsamlingshuse. Tanken var, a t disse nye lokaler skulle være samlingspunkt for afholdsforeningernes fællesskab ved at blive anvendt til madevirksomhed og i ~ v r i g stå
t åbne til mere uforpligtende selskabeligt samvær.136
Paradoksalt nok tilfartes Danmarks Afholdsforening dog snart nyt liv - ikke
fra Indre Mission, men fra de grundtvigske/folkelige kredse i landet. Mod forventning begyndte grundtvigske h~jskolekredsepå lokalt plan at forsvare afholdsbevægelsens virke, og de gik endog ind i bevægelsen. Som begrundelse for
a t engagere sig i afholdssagen formulerede en lærer H. Holmgaard fra Orre helt
n ~ g t e r n t a, t hvis ikke kirkens og skolens o r d f ~ r e r egik med, ville mange blive
drevet over i goodtemplarbevaegelsens lejr, og det ville fare dem helt bort fra
t
mindst takket være samme Elolmgaards evne til
kirken.'" Det var i ~ v r i g ikke
at tilpasse grundtvigianismen til afholdsbevægelsens behov, at Danmarks Afholdsforening formåede at redefinere sit virke til et mildt grundtvigsk kompromis, hvori den indre opbyggelse af den enkelte gennem fælles aktiviteter og oplysende foredrag blev det centrale. Vi må efterhånden karakterisere afholdsforeningerne som afholdende foreninger, der ikke sjældent stod i en tæt organisatorisk og personlig forbindelse med det lokale grundtvigsk/folkelige foreningsliv.
Denne udvikling er også baggrunden for dannelsen af Afholdssamfundet i
P889 som en folkelig/demokratisk agitationsforening imod enhver form for
tvang. Den fordrede kun personlig afholdenhed af sine medlemmer og kun så
længe de stod i foreningen. Antagelig på grund af denne friere foreningsform
opnåede Afholdssamfundet skant meget mindre end Danmarks Afholdsforening
virkelig at få meningsbærende lag blandt de ledende grundtvigianere i tale.13'
Den grundtvigske lutherdom fik derved betydning for afholdsbevcegelsen på
to egentlig modsatrettede måder, dels ved a t hæmme bevægelsens udvikling gennem de religi~sebevaegelsers og kirkens mangelfulde opbakning af bevægelsen,
dels ved, som vi så, at gå aktivt ind i og være med til at præge de lokale foreninger, der var.

Næppe tilfældigt blev goodtemplarismen heller ikke særligt fremtrædende. Med

IOGT påbegyndtes nok en virksomhed i Danmark fra 1880 tilskyndet af en udsending fra den norske Goodternplarbevægelse. Men modsat Sverige gik IQGTs
fremgang dog kun langsomt. Respons for sit virke madte goodtemplarerne nemlig slet ikke p& landet, hvor Danmarks Afholdsforening jo slog igennem. Dens
fremmedartede religi~semystik og skrappe regler lå tydeligvis det folkelige liv
i de danske lokalsamfund uendeligt fjernt. Der var jo ingen tradition a t knytte
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an til. Lidt bedre gik det derimod blandt de nytilflyttede og mere rodlase småhåndværkere og arbejdere i hovedstaden og i de starre provinsbyer. Det var dog
farst i 1892 med dannelsen af en ny særlig dansk goodtemplarafart, NIOGT
(Nordisk Independent Orden af Good Templars), at goodtemplarbevægelsen for
alvor vandt indpas i arbejderkredse. Betegnende adskilte den sig nemlig fra
IOGT på et punkt: den tillod nydelsen af det for de danske arbejdere uundværlige svage hvidtal. Med disse to organisationer igangsattes ligesom det svenske
IOGT et program for at udvikle den enkelte til a t blive en god og samvittighedsfuld samfundsborger. Og vi ved da også, at der især fra NIOGT var et stort
medlemssammenfald med Socialdemokratiet.'""

Socialismen og afholdsbeucegelsen
Men medlemssammenfaldet blev dog aldrig stort nok til at kunne blive opinionsbærende i Socialdemokratiet, som IOGT i Sverige. Heller ikke for afholdsorganisationen Verdandi, der efter århundredskiftet som i Sverige forsagte at
vinde fremgang som en socialdemokratisk afholdsorganisation, lykkedes det.
Faktisk nåede bevægelsen aldrig et medlemstal på mere end et par tusinde, og
bevægelsens synspunkter blev da heller aldrig en del af Socialdemokratiets politik.139Afholdssagens statte blandt de toneangivende socialdemokrater forblev
også ret sparsom. Blandt socialdemokratiske folketingsmænd var afholdsmendene saledes altid i klart mindretal. Omend de nok kunne se alkoholens skadelige virkninger hos de befolkningslag, hvis interesser man forsvarede, var der
tilsyneladende en grundlæggende uvilje mod at bekæmpe alkoholen aktivt. Og
de socialdemokratiske afholdstalere, der var, kunne slet ikke vende stemningen.
Særligt journalisten A.C. Meyer forsagte b1 a i 1891 med udgivelsen af bogen
"Arbejderne og Afholdssagen".
Hvordan kan denne manglende interesse i arbejderkredse da forklares? Rent
organisatorisk er det åbenlyst, at goodtemplarerne ganske enkelt ikke som i
Sverige havde formået at få det samme tag i arbejderne far arbejderbevægelsen
for alvor begyndte a t vinde frem. Men Socialdemokraternes uvilje mod afholdsbevægelsen synes dog også dybere rodfæstet og egentlig principielt på linie med
den lutherdom, som vi madte fra kristelig side. I en skarp anmeldelse i Socialdemokratiets officielle organ Social-Demokraten af A.C. Meyers bog om spargsmålet, betonedes det således kraftigt, a t afholdssagen lagde bånd på "den personlige Frihed". Den gav den enkelte en åndelig spændetraje på, og alene bevidstheden om at være bundet af et lafte, som stred mod ens tilbajelighed, matte
være utåleligt for enhver fri mand. Et af A.C. Meyer formuleret anske om, a t
arbejderne samlet skulle appellere til offentligheden og myndighederne om foranstaltninger til a t h ~ m m edrikkeriet, var Social-Demokraten helt uenig i. En
sådan appel kunne kun gå ud på "Tvangsforholdsregler" og sådanne havde man
nok af. Og i argumentationen mod sådanne tvzngsforholdsregler henvistes faktisk ironisk til den i folkekirken fremherskende modstand mod afholdsbevægelsen: fik afholdsmsendene overtaget, ville kirken stridende mod enhver fornuft
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folgelig blive det eneste sted, hvor nydelsen af vin var tilladt."' Efter en længere
debat herom konkluderede Social-Demokraten a t socialismen var et endnu
bedre middel til at fjerne den skadelige nydelse af alkoholen.'" Alkoholproblemerne skulle altså lases ved at den enkelte overbevistes indefra - ikke ved
kristendommen, men ved socialismen, den ideologi, der gav den enkelte håb om
en bedre tilværelse. Denne tanke udtryktes også i flere indlæg i 1890'erne af den
unge Th. Stauning, der senere blev den farste socialdemokratiske statsminister
i 1930'erne. Han forsvarede allerede dengang hårdnakket "den fattige mands
snaps" og hævdede, a t "Naar Arbejderne ikke selv af Overbevisningens vej afskaffer Nydelsen af Spiritus, saa vil det heller aldrig lykkes ved et Dekret".14' Nærmere på den lutherske argumentation kan man vel egentlig ikke komme?
Den danske arbejderbevægelse var dog ikke helt ubekymret over drikkeriets
trussel mod arbejderklassens velfærd. Ligesom i Sverige var det også en udbredt
opfattelse, at kapitalen især eksemplificeret ved brygger Jacobsens Carlsberg
ved at opmuntre til drik opslugte arbejdernes surt tjente penge. Karakteristisk
nok var de danske arbejderes l ~ s n i n gpå problemet dog ikke som de svenskes:
a t ophare med a t drikke. I stedet besluttedes det at bygge et kooperativt bryggeri, Stjernen i 1902, hvor de vel at mærke selv var herre over gevinsten ved
produktionen. Den skulle ikke alene komme "Privatkapitalen og Carlsbergfondet" til gode. Og for a t ingen skulle være i tvivl om, at arbejdernes eget 01 var
en værdig konkurrent, påpegedes det gang på gang, a t Stjerneallet i kvalitet og
ikke mindst i styrke var fuldt på hajde med de kapitalistiske alsorter: Gl. Carlsberg og Tuborg. Den dominerende holdning i den danske arbejderbevægelse blev
derfor en opfordring til at slutte op om Stjerne~lletsog ikke det kapitalistiske
01s udbredelse. Herved stattes arbejderbevægelsens kooperative ~ i r k 0 m h e d . l ~ ~
Afholdssagen var på denne baggrund unægtelig darligt stillet i arbejderbevægelsens interesseområde.

E n kristelig afholdsbev~gelsei Danmark
Men hvad er da forklaringen på, a t afholdsbevægelsen i Danmark ofte sammenknyttes med Indre Mission som hævdet i indledningen? I Kabenhavn slog Becks
"indre forandring" af mennesket gennem forkyndelsen, den såkaldte "ordmission", ikke an. For a t afhjælpe den sociale n0d der var opstået blandt den
stadigt voksende knbenhavnske arbejderbefolkning udvikledes i stedet på initiativ af nogle socialt engagerede kabenhavnske præster i labet af 1870'erne en tysk
inspireret indre-missionsvirksomhed, som konkretiserede kristendommen i et
udstrakt socialt arbejde, den såkaldte "gernings-mission". Og i forlængelse af
virksomheden trængte afholdssagen sig naturligt p& som et brugbart middel til
a t mindske drikkeriet. Som vi s& i inledning blev afholdsspargsmålet dog ved
flere lejligheder kraftigt imadegået af bl a Indre Missions leder Vilh. Beck som
et anliggende, der ikke harte kirken til. I 1895 lykkedes det imidlertid alligevel
til Vilh. Becks store fortrydelse a t f&igangsat et arbejde og dannet et par mindre
Blå-korsforeninger i Kabenhavn. Men farst efter Becks dad i 1901 slog bevæ-
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gelsen igennem på landsplan med mere end 30 000 medlemmer rekrutteret i de
lokale Indre Missionssamfund. Det var nok Indre Missions anglo-amerikansk
inspirerede græsradder, der nu efter lederens dad bekendte kular. Og hermed
markerede Blå Kors sig klart som den tredje starste danske afholdsorganisation.
Blå Kors vakte dog fremledes udbredt skepsis i toneangivende Indre Missionskredse, hvorfor bevægelsen klart matte tilpasse sig disses lutherske grundlag. Det blev saledes ikke en hvilken som helst blå-korstaler tilladt a t tale i Indre
Missions missionshuse, og skant Blå Kors krævede fuldstændig afhold af sine
egne medlemmer - nadvervin og medicin undtaget - sloges det alligevel påvirket af Indre Mission gang på gang fast, at organisationen ikke betragtede en
mådeholden nydelse af alkohol som syndig, og at det falgelig var tilladt medlemmerne at byde alkohol (vin) til andre. Samtidigt var det især i begyndelsen store
problemer med laftet.
Blå Kors fik dog aldrig for alvor folk i tale uden for det Indre Missions kredse,
hvorfor organisationen heller ikke formaede at blive opinionsbærende i landet.
Alligevel er det formentlig det kulturelle tilharsforhold til Indre Mission, der
har bevirket, at bevægelsen blev den mest levedygtige danske afholdsbevæge1~e.l~~

Den danske losning
En forelabig lasning på Danmarks alkoholproblemer kom da ogsa hverken fra
afholdsbevægelsen, Indre Mission eller arbejderbevægelsen, men fra politisk
hold. I forbindelse med knaphed på korn og dermed nadvendigheden af et stop
for produktionen af spiritus under farste verdenskrig, besluttede regeringen for
a t undgå hamstring og andenhåndssalg til forhajet pris af den allerede producerede spiritus, selv at indkassere værdien af sådanne prisforhajelser gennem
en haj beskatning, der indfartes ved lov af 1713 1917. Da denne prisforhajelse,
der med et mere end Il-doblede prisen p& brændevin fra den ene dag til den
anden, viste sig at have en uafviselig gunstig virkning på brændevinsforbruget,
besluttedes det a t fastholde prisen. Skant brændevinsforbruget omlagdes til 01
faldt det gennemsnitlige danske alkoholforbrug dog kraftigt.
Men var det i virkeligheden ikke den lasning, som pastor H.G. Saabye allerede
havde foreslået i 1883 som den eneste begrænsning af spiritusforbruget, der
kunne være acceptabel for det evangelisk-lutherske præsteskab i den danske
folkekirke? Der skulle således kun indfares en vis regulering for a t mindske
(0ver)forbruget dog uden at fratage den enkelte muligheden for a t vælge og frem
for alt uden at fordamme det a t drikke - snarere tvært imod: Brændevinen
ændrede nu karakter fra a t være fattigmands trast til at blive en tillokkende
luxusnydelse, der nu med akonomiens hårde begrænsning kun kunne nydes i et
afmålt omfang.
Den danske afholdsbevægelse formåede dog heller ikke at bevare sin position
i længden. Trods en voldsom politisk aktivitet på lokalt plan i forbindelse med
gennemfarelsen af lokalforbud i 1920'erne og 1930'err1e,l~~
opharte medlemstil-
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gangen allerede efter 1917, og med anden verdenskrig var virksomheden væsentligt reduceret. Skaint der havde været al mulig grund til at skabe en stærk og
konsekvent afholdsbevægelse i Danmark, var den ideologiske modstand altså
perioden igennem for stor.
Den utvungne "danske folkekultur" kan altså med en vis ret fra Ulrik Hay via
Th. Stauning og Vilh. Beck fares tilbage til Grundtvigs lutherdom. Vi forstår nu,
a t en ægte svensker i overensstemmelse med den anglo-amerikanske tradition,
m& fordamme disse lutherske frihedsidealer og læren om, at kun den personlig
overbevisning og tvangfrie forandring "inde fra" virkelig kunne formå den enkelte til a t overvinde sine laster. I hans njne må det naturligt opfattes som en
både usolidarisk og ansvarslas, ja en næsten hyklerisk optræden ved at være en
god undskyldning for ikke at gaire noget ved problemerne!
6. Afslutning

I indledningen stilledes sp~rgsm&let,
hvad årsagen var til at afholdsbevægelsen
vandt så stærkt frem i Sverige og tilsyneladende ikke formåede at slå igennem
i Danmark, skaint det efter de forklaringer, der angaves, burde have været oplagt.
Det kan næppe afvises, at vækkelsernes karakter i de to lande i århundredets
fairste halvdel er en oplagt forklaring herpå. Vi har set, at afioldsbev~gelseni
Sverige udsprang af eller faktisk var en del af den anglo-amerikanske vækkelseskristendoms gennembrud, og a t de svenske lutherske kredse især inden for
Svenska Kyrkan ikke formåede at holde denne strnmning nede. Tilsyneladende
kom den anglo-amerikanske tankegang til at gennemsyre det svenske samfund
langt ind i det svenske Socialdemokrati. De luthersk inspirerede danske vækkelser gav derimod den danske afholdsbevægelse virkeligt vanskelige vilkår, og
da afholdsbevægelsen alligevel slog igennem i 1880'erne, skete det for en stor del
på dette kristendomssyns præmisser. Den anglo-amerikanske afholdstradition
blev derfor aldrig toneangivende i Danmark, og mndte eksempelvis kun ringe
forståelse i det danske Socialdemokrati. Fremvæksten af afholdsbevægelsen kan
alt& ikke alene forklares ud fra den konkrete samfundsudvikling, men m&forstås ud fra den religins-ideologiske kontekst.
Men hermed er det også sandsynliggjort, at forskellen i den danske og den
svenske folkekultur kan forklares ud fra henholdsvis det anglo-amerikanske og
det lutherske kristendomssyns gennemslag i de to lande. I Sverige udvikledes i
overensstemmelse med det anglo-amerikanske kristendomsyn en starre tilbajelighed til a t l ~ g g eet socialt pres på den enkelte for a t få ham til forbedre sig
bl a ved a t forsage alkoholen, medens der i Danmark på luthersk vis snarere
dominerede den opfattelse, at der ikke måtte lægges bånd på den enkeltes handlemuligheder. Den virkelige menneskelige forbedring var den utvungne forandring inde fra, der gav sig udslag i et sundt og naturligt mådehold - også i
forhold til alkoholen!
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