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IOGT Logemöte år 1882 i Sollefteå 
 
När IOGT kom till Sverige från USA 1879 följde mötena en mycket formell 
ritual precis som i andra ordenssällskap vid den tiden. IOGT hade kvar 
mycket av sina ritualer långt in på 1900-talet, medan ritualerna inom NTO 
till stora delar försvann vid sammanslagningen av TO och NGTO på 1920-
talet. Några ritualer förekommer numera inte inom den moderna IOGT-
NTO-rörelsen. 
 
Ur ett historiskt perspektiv kan det vara intressant att följa hur man i IOGT-
rörelsens början genomförde sina möten med alla de ritualer och sånger som 
förekom. 
 
IOGT-NTO-föreningen i Sollefteå har därför i studiecirkelform under två år 
forskat, letat material och diskuterat kring hur ett möte kunde se ut i 
rörelsens barndom. Utgångspunkten har varit ett protokoll från logen 175 
Thule den 15 oktober 1882. Arbetet dokumenterades sedan genom att spela 
in ett logemöte på film. I inspelningen deltog IOGT-NTO-föreningen i 
Sollefteå, Multrå kyrkokör och Sollefteå amatörteater. 
 
En drivande kraft i bildandet av IOGT i Sollefteå var A.W. Styrlander som 
den 5 augusti 1882 var med och startade logen 175 Thule. Han blev vald till 
L.T. (logetemplare). Styrlander blev en av förgrundsgestalterna inom IOGT i 
Sverige. Vid IOGT:s storlogemöte i Stockholm 1889, valdes han till 
Ordenstemplare. Styrlander var också politiker och valdes in i riksdagens 
andra kammare 1895, där han var ledamot fram till sin död den 4 mars 1906. 
 
Beställning av filmen kan göras hos Lf 175 Sollefteå genom Kristina och 
Olof G Strömberg tel: 0620-104 92, Sportgränd 7, 881 35  Sollefteå 
E-post: kristina.stromberg@iogt.se eller olof@gstromberg.nu 
Filmen är inspelad på DVD och kostar 200 kr + porto och emballage. 
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