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Abstract
Karlsson, Lennart. (2009). Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bro-
mölla 1905-1960 (The Labour Movement, the People’s House and the public 
sphere in Bromölla 1905-1960). Acta Wexionensia No 166/2008. ISSN: 1404-4307, 
ISBN: 978-91-7636-645-5. Written in Swedish with a summary in English.

The purpose of this dissertation is to analyze the People’s House in Bromölla as an arena 
for a plebeian public sphere. More specific, the analysis revolves around how the labour 
movement created a plebeian public sphere, the construction of the very arena and the ac-
tivities there, including study circles, labour library, theatre plays, film showings, dance 
evenings and other amusements as parts of adult education among the working class peo-
ple. It also comprises examinations of the labour movement’s acting in the local political 
arena, the labour movement’s connections with the local bourgeoisie on matters concern-
ing politics and the People’s House. The main theoretical perspective is based on Jürgen 
Habermas’ theory of bourgeois public sphere, reformulated to a plebeian public sphere. 
     The adult education in study circles mainly focused on subjects related to the work in 
the local politics and in the trade union, i.e. for the activities in the public sphere. These 
parts of the adult education were primarily a matter for the male part of the labour move-
ment. This mirrors the situation in politics and in the trade union, where foremost men 
were engaged. Beside the trade union and political studies, subjects like Swedish, English, 
Esperanto, mathematics and literature were common. From time to time socialism and 
Marxism were studied. The women mainly studied humanistic subjects with individual 
development and hold thus the vision of the education ideologists within the labour 
movement. In the 1940’s the study circles decreased, and finally, in the end of the 1950’s 
almost ceased. Despite this the education did not cease, but were replaced by music, sing-
ing, dancing and machine sewing courses arranged by commercial companies and aes-
thetic associations. 
    The People’s House was from the beginning open even for associations outside the la-
bour movement. In the 1940’s and, in particularly, the 1950’s the People’s House became 
an assembly hall for a huge range of associations. Among the tenants were Free Church 
parishes, athletic associations, hobby associations, temperance societies, political parties 
from left to right, trade unions, authorities, companies, and the municipal of Bromölla. 
People’s house was also a place for wedding and birthday celebrations and other private 
parties. Among the more frequent tenants were Free Churches and music, singing and ath-
letic associations, beside Bromölla municipal, which were a permanent tenant, for in-
stance for the municipal library. The amount of associations from outside the labour 
movement among the tenants exceeded for some years in the end of 1950’s the labour 
movement’s meetings. 
    This cross class policy was a conscious strategy by the People’s House association, in 
order to be a cultural institution for all inhabitants in Bromölla. The municipal council of 
Bromölla was even a part of this policy when subsidizing the People’s House association. 
It was in accordance with the cross class and consensus policy which the social democ-
ratic movement by this time was an exponent of. The People’s House in Bromölla was 
thus an arena not only for the labour movement, but also for the entire society. 

Key words: Folkets Hus, People’s House, bourgeois public sphere, plebeian public 
sphere, labour movement, municipal politics, adult education, labour culture, cross class 
policy. 
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Förord

Denna avhandling har tillkommit inom ramen för Nationella forskarsko-
lan i historia vid Lunds universitet, till vilken jag har hört. Dock har jag 
varit antagen och haft min arbetsplats vid Växjö universitet. Där finns 
min huvudhandledare Lars Olsson och fanns tidigare också min biträdan-
de handledare Marion Leffler, vilka båda med sina rika kunskaper och 
stora tålamod har varit mitt främsta stöd i min forskarutbildning. Ett stort 
stöd har också min s k tredjeläsare varit, Margareta Ståhl vid Arbetarrö-
relsens arkiv och bibliotek, inte minst för sina kunskaper om Folkets Hus. 
Ett mycket stort tack Lars, Marion och Margareta för ert ovärderliga stöd 
och er uppmuntran under min forskarutbildning.  

Historiedoktoranderna vid Växjö universitet, såväl de nuvarande som de 
som har disputerat, har också varit till stor glädje, inte bara för många 
värdefulla och kritiska synpunkter på mina texter på doktorandseminariet, 
utan också för många trevliga stunder i Kafé Kafka. Ett stort tack till er 
alla.

Ett stort tack också till Folkets Hus-föreningen i Bromölla för bistånd i 
sökandet efter arkivmaterial och till Bromölla kommuns centralarkiv, i 
vars gömmor större delen av det bevarade arbetarrörelsematerialet finns. 
Tack också till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm och Ar-
betarrörelsens arkiv i Landskrona för vänligt tillmötesgående. 

Jag tackar också fotograf Egon Jönssons efterlevande, Regionmuseet i 
Kristianstad, ABF i Helsingborg och Henry Johansson i Bromölla, vilka 
välvilligt ställt fotografier till mitt förfogande, till Alan Crozier som lade 
annat arbete åt sidan för att snabbt granska min engelska sammanfattning 
samt till Kerstin Brodén vid Växjö University Press för hennes hjälp vid 
pressläggningen av avhandlingen. 

Till Johannes och Gulli Blidfors stiftelse för studier i den skånska arbetar-
rörelsens historia och till Stockholms Arbetareinstitutsförening riktar jag 
också ett varmt tack för de stipendier som kommit mig tillgodo, vilka 
gjort det möjligt för mig att slutföra mitt avhandlingsarbete. 

Växjö i december 2008 

Lennart Karlsson 
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KAPITEL 1 

Inledning

”Kristianstads arbetareföreningar kunde ändtligen i lördags inviga sitt eget 
hus, den första församlingsbyggnad i Sverige, som arbetarne själfva ega. /…/ 
Kristianstads arbetares hus är resultatet af ett långvarit arbete och personliga 
uppoffringar. Man måste ovillkorligen beundra de män, som trots alla svårig-
heter – de oerhörda svårigheter, som i en småstad resa sig mot ett sådant före-
tag – bragt till mognad förslaget om tak öfver hufvudet för arbetarrörelsen 
och sedan med outtröttlig energi realiserat den storartade planen. Nu fins det 
altså ett hus, som arbetarne själfva rå om, och det skall för visso icke bli det 
sista! Men det är en oförvansklig ära för Kristianstads lifaktiga orga-
nisationer, att de varit de första, som skaffat den förföljda tankefriheten ett 
eget hem.”1

Så sade, enligt tidningen Arbetet, Axel Danielsson i sitt anförande vid in-
vigningen av Kristianstads arbetares föreningshus 1890. Det var det för-
sta Folkets Hus i Sverige, även om det ännu inte bar det namnet. Citatet 
avslöjar en del retoriskt tankemönster som Axel Danielsson bland många 
andra använde sig av och som sedan har återgivits i historieskrivningen 
kring Folkets Hus-rörelsen: motståndet från det etablerade samhället mot 
Folkets Hus-byggen och den förföljda tankefriheten. Där finns också de 
uppoffrande männen – kvinnorna finns lika lite som i andra sammanhang 
vid denna tid sällan med – och Folkets Hus symboliska betydelse som ett 
eget hem. Samma teman återkom talarna till vid invigningen av Malmö 
Folkets Hus tre år senare.2 Trots allt motstånd och alla svårigheter som 
det dåvarande överhetssamhället reste, kunde arbetarrörelsen uppföra en 
stor mängd Folkets Hus i landet under de första konfliktfyllda årtiondena 
efter arbetarrörelsens framträdande. 

I retoriken omkring Folkets Hus fanns det också inslag som ibland kunde 
få drag av patriarkal omsorg, som i uppropet för ett Folkets Hus i Malmö 
1891 i tidningen Arbetet:

––––––––– 
1 Tidningen Arbetet 30/9 1890. 
2 Referat från invigningen av Malmö Folkets Hus 1893 i tidningen Arbetet 4/4 1893. 
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”Härmed är första steget taget till ett betydelsefullt företag. Det gäller ingen-
ting mindre än att midt i en kapitalistisk fabriksstad uppföra ett socialdemo-
kratiskt fäste, där arbetarne kunna trygt öfverlägga om sina angelägenheter, 
där de få mottaga den nödiga uppfostran till goda medborgare i en högre 
samhällsordning och där de efter veckans mödor kunna tillfredsställa sitt be-
hof efter en mera själsodlande njutning än den samhället utanför bjuder 
dem.”3

Motiven för att bygga egna samlingslokaler för arbetarrörelsen var såle-
des att arbetarklassen skulle kunna bilda sig själv i egna lokaler och där 
ädlare nöjen kunde erbjudas än vad det borgerliga samhället tillhandahöll 
samt att kunna tillhandahålla lokaler för rörelsens organisationer. Ett nå-
got mästrande tonfall kan anas i formuleringarna, som sannolikt kan till-
skrivas någon av redaktörerna på tidningen Arbetet – kanske Axel Dani-
elsson, själv en av arbetarrörelsens bildade – vilken var en av de ivrigaste 
förespråkarna för ett Folkets Hus i Malmö.4 Charles Kassman, som 1992 
skrev den hundraårsjubilerande Folkets Hus-rörelsens historia, hävdar att 
avsikten med ett eget hus var att ”skapa en fristad för yttrandefrihet och 
mötesfrihet” och att det skulle vara en ”fredad plats för mänsklig samva-
ro, i studie- och bildningsarbete och i fest och glädje”.5 Dessa formule-
ringar leder till tankar om Folkets Hus som en plats där arbetarrörelsen 
samlades för att diskutera en förändring av samhället och hur dessa dis-
kussioner skulle kunna föras ut för att diskuteras i en vidare krets än arbe-
tarrörelsen. Med andra ord att skapa offentlighet kring arbetarrörelsens 
idéer för samhällsförändring. En sådan plats kan beskrivas som en arena 
för arbetaroffentligheten. 

Ett av de hem för bildning, yttrandefrihet och själsodlande njutning som 
byggdes under de tidiga åren var Bromölla Folkets Hus som invigdes i 
september 1908. Det byggdes i den mest intensiva perioden av Folkets 
Hus-byggen av en lokal arbetarrörelse som förhållandevis tidigt gjorde 
sig gällande i kommunalpolitiken. Det är om verksamheten i och omkring 
detta hem för Bromöllas arbetarrörelse, där bildning och kunskap skulle 
tillägnas utifrån de tankar som framkommer i de ovan citerade tidningsar-
tiklarna och de ansträngningar som gjordes för att skapa en egen arena för 
arbetarklassen, som denna bok ska handla. Syftet med denna avhandling 
är att undersöka framväxten av en lokal arbetaroffentlighet och att under-
söka praktiken på och omkring Folkets Hus i Bromölla. 

––––––––– 
3 Tidningen Arbetet 5/11 1891. 
4 Axel Danielsson fick sin första samhällskritiska skolning i studentföreningen Verdandi (ej att för-

växla med Nykterhetsorganisationen Verdandi) liksom bl a Hjalmar Branting, se Bernt Gustavsson, 
1991, Bildningens väg, s 74. 

5 Charles Kassman, 1992, Idéernas mötesplats Folkets husrörelsen 100 år, s. 14 f. 
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För att närmare kunna precisera forskningsuppgiften kommer jag att pre-
sentera och resonera kring dels den begränsade forskning som finns om 
Folkets Hus och den verksamhet som försiggick där, dels den betydligt 
mera omfattande forskning som finns rörande folkbildningen och dess 
genomförande, en verksamhet som ofta ägde rum i Folkets Hus. 

Disposition 

I fortsättningen av detta kapitel resonerar jag kring forskningen om före-
ningshus, om folkbildning och om folkbildande nöjen. Därefter diskuterar 
jag de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen, för att utifrån 
denna diskussion och forskningsläget formulera avhandlingens mera pre-
ciserade frågeställning. Därefter gör jag metodiska och källmässiga över-
väganden, för att slutligen redogöra för de geografiska och tidsmässiga 
avgränsningarna. 

Kapitel 2 utgör en översiktlig teckning av den internationella och nordis-
ka bakgrunden till Folkets Hus i Sverige samt en diskussion om de tids-
mässiga och geografiska skillnaderna i etablerandet av Folkets Hus-
byggnader i landet. I kapitlet analyseras också framväxten av en central 
fond för Folkets Hus-byggnader och slutligen diskuterar jag en eventuell 
förekomst av en särskild arbetarrörelsearkitektur för Folkets Hus-
byggnader. 

I kapitel 3 redogör jag för de lokala sammanhangen, d v s Ivetofta kom-
mun och Bromölla fabrikssamhälle med dess befolkning och näringsliv. 
Där ingår också en presentation av den dominerande arbetsgivaren Ifö-
verken och dess verksamhet. I detta kapitel görs också en analys av den 
lokala politiken under min undersökningsperiod samt arbetarrörelsens 
framväxt i Ivetofta och dess betydelse i den lokala politiska verksamhe-
ten.

Kapitel 4 och 5 utgör den huvudsakliga empiriska delen, där jag analyse-
rar framväxten av den lokala arbetaroffentligheten, byggandet av Folkets 
Hus och verksamheten där. Här uppmärksammar jag särskilt förhållandet 
mellan arbetarrörelsen och Iföverken vid byggandet av ett nytt Folkets 
Hus 1938. Kapitlet innehåller också en analys av förhållandet mellan 
Folkets Hus och arbetarrörelsens båda politiska huvudriktningar, social-
demokraterna och kommunisterna. 

I det sjätte kapitlet analyseras det borgerliga nätverk vars deltagare ligger 
till grund för den lokala borgerliga offentligheten i Bromölla samt dess 
relationer till arbetarrörelsen och lokalsamhället. 
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Det sjunde och avslutande kapitlet utgör en sammanfattning av mina re-
sultat och en avslutande diskussion om arbetarrörelsens förhållande till 
offentligheten som en deloffentlighet i en övergripande, borgerligt domi-
nerad lokal offentlighet. 

Tidigare forskning 

Forskning om Folkets Hus och den verksamhet som har förekommit där 
rör några olika områden. Det som närmast kommer i åtanke att diskutera 
är det som har skrivits om själva fenomenet Folkets Hus, men forsk-
ningsläget om detta är minst sagt magert. Det som finns publicerat i Sve-
rige är populärt hållna verk av olika dignitet, varav det mesta är skrifter 
utgivna av olika Folkets Hus-föreningar. Den vetenskapliga litteraturen 
får vi söka oss till våra nordiska grannländer för att finna, även om det 
finns en del populärvetenskaplig litteratur av svenska forskare. Det andra 
området rör folkbildningen på ett övergripande plan, eftersom bildning – 
eller ”uppfostran” som det står i citatet ovan – var en av de uppgifter som 
den unga arbetarrörelsen påtog sig och som hade en stor omfattning på 
Folkets Hus landet runt. Inom detta område finns mycket skrivet i olika 
discipliner och forskningstraditioner. Det som diskuteras här är arbeten 
som behandlar dels den borgerliga bildningen och dels synen på bildning 
och de bildningsideal som fanns inom arbetarrörelsen ur ett nationellt 
perspektiv. För att se hur arbetarrörelsens centralt utformade bildnings-
ideal omsattes i praktiken kommer jag, för det tredje, att diskutera forsk-
ning som behandlar den lokala folkbildningen i några olika arbetarsam-
manhang.

Forskning om föreningshus 

Det finns en hel del skrifter utgivna av olika Folkets Hus-föreningar i 
samband med ett jubileum och några böcker om Folkets Hus-rörelsen 
som helhet utgivna av samma skäl av rörelsens riksförbund. Utförandet är 
mycket likt de jubileumsskrifter som har framställts av fackföreningar 
och följer således en ganska standardiserad form. De brukar vara författa-
de av någon förtroendevald eller anställd i rörelsen eller, när det gäller 
senare år, av någon journalist. Fackföreningarnas jubileumsskrifter är, en-
ligt historikern Roger Johansson, ett uttryck för hur rörelsen på den lokala 
arenan ville beskriva sin roll i samhällsförändringen och de har uppstått 
ur viljan att förmedla den historia, de traditioner och de myter som det 
borgerliga samhället har förbigått med tystnad eller gett en annan tolk-
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ning. De hade också en didaktisk uppgift att lära ut den historia ”som 
medlemmarna, enligt ledningen, behövde för att lättare nå fram till rörel-
sens mål”.6 Detsamma kan säkerligen gälla även för Folkets Hus-
historiker. Dessa skrifter har vanligen en historisk tillbakablick på pion-
järtidens vedermödor och svårigheter som pionjärerna ställdes inför i det 
dåvarande borgerliga samhället, och med en viss fokusering på de enga-
gerade män som har varit betydelsefulla för föreningsuppbyggandet. De 
får därmed ett drag av hjältebeskrivningar. Det som framförs bygger till 
stor del på hågkomster av veteraner i föreningarna och mer eller mindre 
sporadiska nedslag i t ex protokollsböcker. Dessa olika skrifter är förvisso 
alltid intressanta att läsa och kan ge många värdefulla upplysningar som 
kan leda vidare, men den uppgift som skrifternas författare ställt sig är 
alltså inte i första hand att göra en kritisk granskning av föremålet för in-
tresset, inte heller att analysera Folkets Hus roll i omvandlingen till ett 
demokratiskt samhälle.7

För Bromölla Folkets Hus finns emellertid ingen jubileumsskrift utgiven. 
Däremot finns ett par lokalhistoriska böcker där även Folkets Hus har ta-
gits upp till behandling. Den första är Bromölla Samhälle och industri vid 
Ivösjöns strand. Den är ett resultat av två studiecirklar inom studieför-
bundet TBV, vilka använde sig av uppteckningar från Ivetofta som Folk-
livsarkivet i Lund gjorde på 1940- och 1950-talen, av nedteckningar och 
sammanställningar som en August Svensson började med i slutet av 
1950-talet samt av arkivmaterial. En stor del av boken behandlar Iföver-
ken och dess utveckling inklusive ägarförhållanden och företagsledning,
men där finns också mycket om produktionen, arbetet i fabrikerna och 
arbetets förändring och innehåll. Arbetarrörelsen och Folkets Hus skildras 
i egna kapitel, men den huvudsakliga framställningen koncentreras på or-
tens historia och dess nära koppling till Iföverken. De tyska ”experter” 
som rekryterades till företaget och de ”galizier” som arbetade i brytning-
en och slamningen av kaolinleran ges också ett visst utrymme.8 Den 
andra boken, Det var fattigt i bygden, är även den frukten av ett studiecir-
kelarbete, denna gång inom studieförbundet ABF, med anledning av So-
cialdemokratiska Arbetarepartiets hundraårsjubileum 1989. Där beskrivs 
arbetarrörelsens framväxt och verksamhet i ”det röda Bromölla”, delvis 
––––––––– 
6 Roger Johansson, 2001, Kampen om historien Ådalen 1931, s. 226 f. Johansson för ett uttömmande 

resonemang om fackföreningshistorikers funktion i samhällsdebatten och hur de förändras i väx-
lande politiska kontexter. 

7 Se t ex Svenska folkrörelser V Folkets hus och parker, 1939; Folkets Hus i Hälsingborg 1906-1946,
1946; Folkets Hus, Lund 1903-1993, uå; Folkets Hus i Kristianstad 75 år, 1964; Arne Elmgren m 
fl, Vi har byggt oss eget hus, 1957; Bertil Gustafsson, 1997, Glesbygd blev samhälle; Charles 
Kassman, 1992, Folkets husrörelsen 100 år. 

8 Bromölla Samhälle och industri vid Ivösjöns strand, 1985, TBV-avdelningen i Bromölla, (Bromöl-
la-boken). 
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utifrån samma folklivsuppteckningar som i Bromölla-boken, men också 
med hjälp av protokoll från arbetarrörelsens organisationer och på cirkel-
deltagarnas egna ”upplevelser och minnesbilder” av gångna tider. Folkets 
Hus-föreningen i Bromölla har ett eget kapitel, där vi får veta att det för-
sta huset byggdes på ”historisk grund” i och med att den sten som agita-
torn August Palm stod på när han höll ett tal i Bromölla, senare kom att 
ingå i grunden till byggnaden.9 Båda dessa böcker har gett viktiga pussel-
bitar för kunskaperna om såväl Ivetofta socken och Bromölla fabrikssam-
hälle som arbetarrörelsen och Folkets Hus. 

I slutet på 1930-talet gavs en serie uppslagsverk ut om folkrörelserna i 
Sverige. Del fem i denna serie, Svenska folkrörelser V Folkets Hus och 
Parker, behandlar som framgår av titeln Folkets Hus.10 I boken görs en 
historisk tillbakablick på framväxten av rörelsen, men också en genom-
gång av verksamheten i husen och parkerna, med tonvikt på teatern. Där 
finns också ett fylligt avsnitt om byggnadernas arkitektur av arkitekten 
Ville Tommos på KF:s arkitektbyrå och om trädgårdsarkitektur i folkpar-
kerna av trädgårdsarkitekten Ulla Bodorff. Största delen av boken utgörs 
av en förteckning med en kort historik och beskrivning av de Folkets Hus 
och Parker som fanns vid denna tid.  

Det finns också några utgåvor som är skrivna av forskare. Upplägget lik-
nar mycket de tidigare jubileumsskrifterna, med en viss betoning på de 
män som kämpade för Folkets Hus-föreningen och på den publika verk-
samheten i huset, såsom revyer och teater. I dessa skrifter finns visserli-
gen källförteckning, men sällan några uttryckliga källhänvisningar, kan-
ske beroende på att de åtminstone till en del tycks bygga på de äldre jubi-
leumsskrifterna. Orsaken är naturligtvis att de är skrivna för en annan pu-
blik än forskarsamhället. En sådan bok är arbetarkulturforskaren Marga-
reta Ståhls Möten och människor i Folkets Hus och Folkets Park, utgiven 
i samband med Folkparkernas Centralorganisations, FPC, hundraårsjubi-
leum 2005.11 Boken är mycket påkostad med många både äldre och nyare 
bilder och tar upp många exempel från ett stort antal Folkets Hus och 
Parker utifrån olika teman som pionjärtiden, verksamheten i husen som 
teater, folkbildning och möten, konstnärlig utsmyckning, byggnadernas 
arkitektur och vissa yrkesgruppers speciella Folkets Hus – alltifrån 
bruksorternas allra minsta till storstädernas största. Nöjesverksamheten, 
särskilt de omfattande folkparksturnéerna av en mångfald olika artister, 
har getts ett stort utrymme. Margareta Ståhl har också gett plats åt de se-
––––––––– 
9 Det var fattigt i bygden, 1989, ABF och SAP i Bromölla, utgiven till SAP:s 100-årsjubileum, (SAP-

boken). 
10 Svenska folkrörelser V Folkets Hus och Parker, 1939, Bruno Edberg (huvudredaktör). 
11 Margareta Ståhl, 2005, Möten och människor i Folkets Hus och Folkets Park.
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naste årens utveckling med förändrade förutsättningar och verksamhets-
former och den elektroniska teknikens möjligheter som gett upphov till 
begreppet Digitala Hus, vilket bland annat innebär digitala filmvisningar 
och överföringar av operaföreställningar.12 Ibland blir innehållet lite rap-
sodiskt, vilket väl får tillskrivas formen av jubileumsskrift och författa-
rens ambition att greppa mer än hundra års verksamhet i hundratals Fol-
kets Hus och Parker. En av de stora förtjänsterna med Margareta Ståhls 
bok är, förutom det omfattande bildmaterialet, att de många exemplen vi-
sar på den stora mångfald som har präglat Folkets Hus-rörelsen både i 
uppbyggnadsskedet och senare, med mycket varierande engagemang från 
medlemmarnas sida i fråga om bland annat obetalt arbete, trots att FH-
rörelsen vid en ytlig betraktelse kan förefalla ganska enhetlig. 

Etnologen Jan Fredriksson har skrivit en bok om Folkets Hus i Helsing-
borg, Folkets hus –arbetarborgen.13 Det är ingen jubileumsbok, även om 
den till upplägget liknar en sådan, utan är resultatet av en önskan att ”få 
en dokumentation över vårt fina hus” på uppdrag av ABF Helsingborg, 
som numera står som ägare till huset. Framställningen bygger till stor del 
på en tidigare jubileumsskrift från 1946, Folkets Hus i Hälsingborg 1906-
1946 och på arkivforskning men utan angivande av källor. Författaren be-
skriver de vanliga svårigheter som mötte arbetarrörelsen när ett Folkets 
Hus skulle byggas, men redogör också för både storkapitalets och myn-
dighetspersoners betydelse för Folkets Hus tillkomst och fortlevnad och 
nyanserar därmed bilden av hur arbetsgivare och samhälle motarbetade 
Folkets Hus. 

Vetenskaplig litteratur om Folkets Hus är det däremot tunnsått med. Den 
norska etnologen Grete Swensens avhandling Moderne, men avleggs? 
Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940 behandlar 
fyra norska föreningsrörelsers – väckelse-, nykterhets-, frisinnade ung-
doms- och arbetarföreningar – husbyggande utifrån byggnadernas form, 
funktion och utseende. De byggnader det gäller är bönhus, nykterhetslo-
kaler, ungdomshus och arbetarlokaler/Folkets Hus. Swensen skiljer inte 
alltid mellan liberala arbetarföreningars lokaler och Folkets Hus-lokaler, 
dels därför att många Folkets Hus tidigare tillhört liberala arbetarföre-
ningar och dels för att det inte alltid går att åtskilja dem i det källmaterial 
hon använder. 

––––––––– 
12 På senare år har t ex operaföreställningar från Metropolitan i New York överförts digitalt till flera 

Folkets Hus. www.fhp.nu 
13 Jan Fredriksson, 1994, Folkets hus – arbetarborgen. 
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Swensen anger två syften med avhandlingen: vilken roll föreningsbygg-
nader har spelat i konsolideringen av folkliga rörelser för att därigenom 
kunna belysa det kulturella inflytande föreningarna har haft på utform-
ningen av det moderna Norge samt att kunna illustrera att byggnaderna 
intar en speciell social signifikant roll i det historiska förloppet. Swensen 
redogör för de olika föreningskategoriernas framväxt, byggverksamheten, 
byggnadernas utseende, planlösning, interiörer, och karakteristiska inred-
ningsdetaljer, ideologiska förutsättningar, namnskick, byggnadernas för-
hållande till tiden (om- och tillbyggnad, ändrad användning, antikvariska 
aspekter) samt byggnadernas förhållande till platsen och som plats för 
möten och annan verksamhet. Det sistnämnda konkretiserar Swensen ge-
nom att undersöka föreningsbyggnaderna på en bestämd plats, industrior-
ten Jevnaker. 

Byggandet av alternativa mötesplatser bidrog till att befästa föreningarnas 
position i lokalsamhället. De blev ett handfast bevis på föreningens styr-
ka, skriver författaren. Församlingshusets roll som verktyg är nyckeln till 
en förståelse av föreningshusbyggandets olika faser. Ett verktyg skapas i 
en given situation för att lösa en bestämd uppgift. När verktyget blir omo-
dernt p g a ändrade förutsättningar ändras verktyget eller ett nytt skapas, 
d v s ett nytt hus byggs. Faserna det gäller är initieringsfas (när bygg-
verksamheten påbörjades), konsolideringsfas (när byggnaderna befäst sin 
ställning i samhället), manifesteringsfas (när föreningarna medvetet an-
vänder husen för att få genomslag för sin ideologi gentemot omvärlden), 
harmoniserings- och transformeringsfas (när husen får funktion av med-
borgarhus). Tidsperioderna för faserna skiljer mellan de olika förenings-
typerna.

De frivilliga föreningarna betraktas av Swensen som ett modernt feno-
men, som växer fram med industrialisering och urbanisering. Modernise-
ring är en omfattande och sammansatt process som gradvis förändrar tän-
kesätten och samhällsstrukturen bort från det traditionella. Swensen stäl-
ler upp fyra begrepp som hon betecknar som moderna – reflektion, ex-
pertsystem, homogenisering, förändring – och mot dessa ställer hon sedan 
deras traditionella kontraster och menar att det är ändamålsenligt att be-
trakta det moderna och det traditionella i ljuset av varandra; den empi-
riska situationen kan beskrivas som en brytning mellan dessa två tenden-
ser. Motsatsparen blir reflektion – intuition; expertsystem – egenorgani-
sering; homogenisering – variation; förändring – integration. 

Eftersom husen har många gemensamma drag, trots att ideologierna är så 
olika, tar Swensen utgångspunkt i att husen inte i första hand är materiella 
utan sociala produkter. De avspeglar mellanmänskliga förhållanden i det 
sammanhang där de uppstod och de kan betraktas som materialiserade re-
lationer. Swensen betecknar sin infallsvinkel som ett relationistiskt när-
mande till husen och menar att det därigenom går att upptäcka aspekter 
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som annars skulle förbli dolda. Genom att ställa frågan om hur byggna-
den inverkar på samspelet mellan människor, kan vi uppmärksammas på 
hur byggnaden bidrar till att skapa en känsla av avstånd eller sam-
hörighet. Det är de sociala relationerna som ger husen deras innehåll och 
husen bidrar till att ge föreningen stabilitet över tid. 

En stor del av avhandlingen behandlar de olika föreningshusen ur ett ut-
seendeperspektiv, och där det inte bara handlar om exteriören som var 
förhållandevis lika mellan rörelserna. Det är framförallt interiören och 
dess betydelse för verksamheten och ”kampen om själarna” som intresse-
rar henne. Följaktligen använder Grete Swensen sina begreppspar för att 
analysera hur meningsbärande symboler i interiören har använts i det ide-
ologiskt präglade föreningsarbetet, men också hur det har påverkat exte-
riören. Det är gemenskapen som vid varje tillfälle skapar lokalen genom 
sin egen närvaro. ”Det er de manipulerbare delene i interiørene, hvorav 
menneskene selv utgjør den sentrale kjernen, som har gitt forsamlingshu-
sene deres karakter.”14

Det är framförallt begreppsparet förändring-integration som kan vara an-
vändbart för mitt arbete. Men också de andra begreppsparen kan vara be-
hjälpliga med att förklara t ex varför föreningarna ansåg att ett eget hus 
var så viktigt att medlemmarna under mycket besvärliga ekonomiska 
villkor framhärdade i att bygga och driva dessa hus. Med Grete Swensens 
tankar om föreningshusen som ett medel i en kulturkamp blir de ideolo-
giska aspekterna viktiga som förklaring till inte bara byggandet och ut-
formningen av husen, utan också till de många gånger ganska påkostade 
interiörerna.

Den norske historikern Harald Berntsen har till den norska Folkets Hus-
rörelsens hundraårsjubileum skrivit 100 år med Folkets Hus. Första kapit-
let behandlar ganska kortfattat framväxten av den norska arbetarrörelsen 
och Folkets Hus. De tidiga borgerliga eller ”borgerlig-filantropiska” arbe-
tarföreningarna, som i Norge var knutna till (det borgerliga) Venstre, 
byggde egna hus på många platser. Många av dessa hus ”erövrades” av 
den socialistiska arbetarrörelsen efter att denna kommit i majoritet i före-
ningarna och blev därefter Folkets Hus, inte alltid utan strid. De första 
hus som från början byggdes som Folkets Hus restes av stenhuggarnas 
fackföreningar (med markant inslag av syndikalister och svenskar) kring 
sekelskiftet 1900. Efter 1917 kom det också att stå strid kring en del hus 
mellan vänster och höger i arbetarrörelsen. 

––––––––– 
14 Grete Swensen, 1997, Moderne, men avleggs?, s. 340. 
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Men det var inte bara inom arbetarrörelsen och i dess barndom som det 
var strid om Folkets Hus. Berntsen beskriver också de norska nationalso-
cialisternas hanterande av Folkets Hus och hur den tyska ockupations-
makten under andra världskriget beslagtog en del Folkets Hus, bl a blev 
de hus som ägdes av Norges kommunistiska parti ”rett og slett overtatt av 
det tyske sikkerhetspolitiet”.15 Berntsen har i boken gett ockupationsårens 
förhållanden ett eget kapitel. 

Berntsen uppehåller sig ganska mycket kring Folkets Hus fond, som bil-
dades 1910 för hjälp till finansiering av Folkets Hus-byggen, och kring 
Folkets Hus Landsforbund, den centrala intresseorganisationen som bil-
dades 1947. Inom rörelsen fanns det motsättningar om vägvalet inför 
framtiden och frågan om Folkets Hus eller ”samfunnshus” (medborgar-
hus), som växt fram före kriget och hade sin grund i socialdemokratiska 
partiets nedtoning av klasskamp till förmån för statsansvar. Liksom i Sve-
rige genomgick de norska Folkets Husen under 1950- till 1970-talen stora 
förändringar med nedläggningar och ekonomiska bekymmer. 

Bortsett från ockupationsårens speciella förhållanden tycks den norska 
Folkets Hus-rörelsen ha många likheter med den svenska. Innan en bygg-
nadsförening bildades tycks det ha funnits en någorlunda väl etablerad 
fackförening eller annan socialistisk sammanslutning som tog initiativet. I 
Norge såväl som i Sverige var stenarbetare med syndikalistiska sympatier 
bland de första att bygga egna hus. Berntsen betonar också de svårigheter 
som den tidiga arbetarrörelsen hade med att få tillgång till samlingsloka-
ler och de svårigheter som mötte när egna lokaler skulle byggas. Men 
trots dessa svårigheter var det ekonomin som lade de största hindren i vä-
gen för byggande av samlingslokaler. 

Den finska etnologen Margareta Willner skrev 1978 en rapport, Folkets 
Hus i Egentliga Finland. En byggnadshistorisk dokumentation av arbe-
tarföreningshus byggda före 1935.16 Det är en inventering av Folkets 
Hus-byggnader föranledd av att dessa hus i stor utsträckning ansågs vara 
på väg att försvinna. I rapporten gör Willner en någorlunda fyllig histo-
risk återblick på både den internationella och den finska bakgrunden till 
Folkets Hus-rörelsen och utvecklingen i Finland. Emellertid är syftet ett 
annat än att skriva historien om Folkets Hus. Huvuddelen av skriften är 
en byggnadsinventering med ritningar, fotografier och korta beskrivning-
ar av alla hus. Dessutom finns en genomgång av byggnadsstilar, utform-
––––––––– 
15 Harald Berntsen, 1987, 100 år med Folkets Hus, s. 271. 
16 Margareta Willner, 1978, Folkets Hus i Egentliga Finland. Utgiven av Åbo stads historiska muse-

um. Egentliga Finland är ett historiskt landskap i sydvästra delen av Finland, huvudort är Åbo. 
Rapporten är skriven med samma text på både finska och svenska. 



19

ning av samlingssalar, scener och övriga rum, olika plantyper och exteri-
örernas utseende. Allt syftande till att bilda underlag för eventuellt beva-
rande av byggnaderna. Det som är mest intressant för mig är Willners 
allmänna beskrivningar av hur det gick till när husen byggdes, hur de fi-
nansierades och de problem som var förknippade med projekten.  

Det danska Arbejdermuseet och Arbejderbevægelsens Bibliotek og Ar-
kiv, ABA, har publicerat boken Velkommen i forsamlingsbygningen, som 
behandlar Danmarks och Nordens äldsta föreningslokal för den socialis-
tiska arbetarrörelsen, Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning i 
Köpenhamn. Det var således ett Folkets Hus till gagnet om än aldrig till 
namnet.17 Författare är historikern Nynne Helge med bidrag av arkivari-
erna Henning Grelle och Jan Ingemann Sørensen. 

Upplägget av boken har karaktären av en jubileumsbok, men den är för-
sedd med en notapparat med noggranna källhänvisningar och en kritisk 
hållning till källorna. Sålunda ifrågasätter författarna t ex det i socialde-
mokratisk historieskrivning omfattande gratisarbetet vid uppförandet av 
församlingsbyggnaden och det kompakta motståndet från det etablerade 
samhället. De återkommande ekonomiska problemen har fått stort ut-
rymme – som ofta är fallet när det gäller arbetarnas samlingslokaler – 
men författarna ger också plats åt den arkitektoniska och konstnärliga ut-
smyckningen av byggnaden, liksom åt de privatpersoner och företag som 
var hyresgäster i huset och då särskilt åt restaurangverksamheten som fått 
ett eget kapitel. Verksamheten i form av Arbejdernes Læseselskab, dis-
kussionsklubbar och andra regelbundna sammankomster, dansaftnar, nö-
jen och underhållning har också fått ett eget kapitel liksom den fackliga 
mötesverksamheten. Författarna redogör för motsättningarna mellan soci-
aldemokrater och kommunister, särskilt efter 1929, och menar att For-
samlingsbygningens styrelse försökte förhålla sig neutral i konflikten 
mellan de båda riktningarna.18 Även om boken till viss del företer stora 
likheter med den historieberättande stil som förknippas med jubileums-
böcker, vilket är förklarligt med tanke på att den inte i första hand är av-
sedd för forskarsamhället, så har författarna också försökt att problemati-
sera och sätta in Forsamlingsbygningen i ett samhälleligt sammanhang. 

Forsamlingsbygningen invigdes 1879 och fungerade som sådan till 1982, 
då de sista fackförbunden lämnade huset och A/S Arbejdernes Forsam-
lingsbygningen upplöstes. 1983 upprättades Arbejdermuseet i huset och 

––––––––– 
17 Nynne Helge, m fl, 2005, Velkommen i Forsamlingsbygningen Historien om Arbejdernes Fore-

nings- og Forsamlingsbygning i Rømersgade 1879-1983. 
18 Nynne Helge m fl, 2005, s. 119. 
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ett par årtionden senare flyttade ABA in, så nu finns både museum, arkiv 
och bibliotek för arbetarrörelsen samlat på ett ställe. 

Den övervägande delen av litteraturen om Folkets Hus har alltså karaktä-
ren av jubileumsböcker. Detta förhållande är inte särskilt förvånande med 
tanke på att det ofta är organisationerna själva som står bakom tillkoms-
ten av böckerna. I stor utsträckning gäller detta även för den litteratur 
som har skrivits av akademiska forskare. Ett undantag här utgör Grete 
Swensen som med ett medvetet teoretiskt angreppssätt har analyserat 
folkrörelsernas samlingslokalers betydelse i lokalsamhället. För Folkets 
Hus-rörelsens tidiga historia (från 1890-talet) är det endast rörelsens egna 
skrifter som finns att tillgå och det är också dessa – och i viss mån käll-
forskning – som ligger till grund för den senare litteraturen om pionjärti-
den. Samma förhållande kan också sägas gälla för nordisk litteratur om 
de internationella motsvarigheterna till Folkets Hus. Efter denna orienter-
ing i litteraturen om Folkets Hus skall jag nu gå över till att diskutera en 
del av den omfattande forskningen om bildningen och dess betydelse för 
arbetarrörelsen och den roll bildningen hade i arbetarnas institutioner. 

Forskning om folkbildning 

Det blev tidigt en uppgift för arbetarrörelsen och dess medlemmar att 
skaffa sig kunskaper för att kunna delta i samhällsdebatten och för att få 
inflytande i samhällets skötsel. Bildningen är således en viktig fråga att 
belysa i avhandlingen. Vad det framför allt gäller är vad som menas med 
bildning och vad den bestod av. Men det gäller också om innehållet i 
bildningen skilde sig mellan borgerskapet och arbetarklassen samt vilken 
betydelse det hade för arbetarklassen i dess kamp för inflytande i samhäl-
let.

Det finns en hel del forskning om folkbildning utifrån flera olika discipli-
ner. En genomgång av all denna forskning är inte möjlig. En mycket ge-
digen översikt av forskningen om folkbildning – ur kulturpolitiskt, kul-
turanalytiskt, idéhistoriskt samt ABF:s bildnings- och kultursyn – har 
emellertid Marion Leffler gjort i sin avhandling Böcker, Bildning, Makt.19

Forskningen betonar, enligt Leffler, antingen harmoniperspektivet – där 
idéerna ges stor betydelse medan sociala förhållanden undervärderas – el-
ler konfliktperspektivet – där idéerna på ett alltför enkelt sätt härletts ur 
––––––––– 
19 Marion Leffler, 1999, Böcker, bildning, Makt Arbetare, borgare och bildningens roll i klassfor-

meringen i Lund och Helsingborg 1860-1901 .
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produktionsförhållandena och det därmed blir svårt att se komplexiteten i 
förändringsprocessen. I båda fallen, menar Leffler, ses den borgerliga 
kulturen på ett alltför förenklat sätt, något som bara finns där färdig att 
överta eller förkasta. På samma självklara sätt ses arbetarkultur och bild-
ning som något självständigt och självklart och problematiseras inte.20 De 
slutsatser som Marion Leffler kommer fram till efter sin forsknings-
genomgång är att innehållet i och praktiken för borgerlig bildning respek-
tive arbetarbildning måste problematiseras ytterligare och att jämförelser 
mellan dem är nödvändig. Bildningen kan inte heller reduceras till en frå-
ga om ideologier eller härledas ur produktionsförhållandena, utan den 
måste betraktas som en komplex del av en socio-kulturell process.21

Jag kommer i min forskningsgenomgång att först rikta intresset mot ett 
arbete som behandlar innehållet i och framväxten av den borgerliga bild-
ningen för att få en uppfattning om vad den borgerliga bildningen bestod 
av. Därefter kommer några arbeten som behandlar bildningen utifrån de 
tankar om folkbildning som framfördes av debattörer på nationell nivå 
inom arbetarrörelsen, tankar som också ingår i de uttalanden om vad Fol-
kets Hus borde vara och användas till enligt de citerade tidningsartiklarna 
i inledningen. Därefter kommer några arbeten om arbetarrörelsens bild-
ningspraktik att presenteras för att se hur de nationellt utformade bild-
ningsidealen praktiserades på lokal nivå. 

Idéhistorikern Björn Olssons avhandling Den bildade borgaren redogör 
för den borgerliga bildningens spridning.22 I början av 1800-talet började 
upplysningens idéer, med tilltro till förnuft och utveckling och med indi-
viden i centrum, att vinna inträde i begränsade delar av det svenska sam-
hället.23 De nya tankarna spreds med hjälp av en sekulariserad bokmark-
nad och läsebibliotek. I kombination med de politiska och ekonomiska 
förändringar som skedde, innebar dessa tankar att en ny sorts stadsbor-
gerskap uppstod, den kapitalistiske borgaren, vars auktoritet inte byggde 
på skråväsendet. Denna förändringsprocess förutsatte också att det nya 
borgerskapet – som stod utanför de styrande kretsarna – skulle bilda sig 
för att därigenom bli delaktiga i samhället. Så uppstod de från statsmak-
––––––––– 
20 Marion Leffler, 1999, s. 21-48. 
21 Marion Leffler, 1999, s. 49 f. 
22 Björn Olsson, 1994, Den bildade borgaren Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk små-

stad.
23 Denna förändringsprocess som brukar benämnas som den borgerliga revolutionen, finns utförligt 

återgiven i en stor mängd litteratur. Jag har inte för avsikt att återge processen i alla dess delar, utan 
nöjer mig med en kort redogörelse med uppgifter hämtade från Björn Olsson, 1994, s. 47 f samt 
Bernt Gustavsson, 1991, Bildningens väg Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, s. 
40 f. Jag återkommer också till denna process i ett senare avsnitt om Jürgen Habermas och den bor-
gerliga offentligheten, vilken är tätt förbunden med denna process. 
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ten fria associationerna, där det nya borgerskapet kunde tillägna sig kun-
skap, reflektera över den och genom denna nyvunna kunskap orientera 
sig i tillvaron. Denna omvandling av det svenska samhället var, enligt 
Olsson, inte avslutad förrän på 1870-talet.24 Något uttalat teoretiskt per-
spektiv har inte Björn Olsson utgått ifrån, utan han tar i stället sin ut-
gångspunkt i de centrala begreppen bildning och borgare och förändring-
en av dessa begrepps betydelse och innebörd. Avhandlingen kretsar kring 
spridningen av bildningen, vad den innebar för olika skikt inom borger-
ligheten, förändringen av bildningsbegreppets innebörd samt dess relation 
till arbetarbildningen. 

Björn Olsson går i sin avhandling igenom hur bildningsarbetet inom bor-
gerligheten i den lilla provinsstaden Umeå tog sig uttryck och förändra-
des. Impulserna till den borgerliga bildningen hade tidigare kommit ut-
ifrån, men i och med den ur hantverksföreningen sprungna Umeå arbetar-
förening som bildades 1877, blev bildningen en fråga om att medlem-
marna ”ömsesidigt bidraga till upplysningens och nyttiga kunskapers 
spridande, till gemensam förkofran så i andligt som i timligt hänseende” 
som stadgarna uttryckte det.25 Arbetarföreningen var ingen sammanslut-
ning för industriarbetare, utan den faller väl in i mönstret för de liberala 
arbetarföreningarna med huvudsakligen hantverksmästare och småbor-
gerskap bland medlemmarna. Olsson redogör sedan för tillkomsten av fö-
reläsningsföreningen Minerva och dess koppling till företrädare för olika 
samhällsskikt, och dess idémässiga tillhörighet till radikala liberala sam-
manslutningar som studentföreningen Verdandi. Han visar också på de 
olika borgerliga sammanslutningarnas förhållande till den framväxande 
arbetarrörelsen och de motigheter de mötte i försöken att inkludera indu-
striarbetarna i sina bildningsprojekt. Den stora förtjänsten med Björn Ols-
sons avhandling är, för mitt vidkommande, att han visar hur spridningen 
av bildningsidealen nådde utanför de mest urbana områdena i landet – 
särskilt den liberala borgerliga bildningsrörelsen, men också arbetarrörel-
sens – samt hur de lokala borgerliga bildningsrörelserna tog till sig och 
förverkligade idealen på lokal nivå. Dessutom visar han att borgerlighe-
ten inte var ett enhetligt skikt, utan att där fanns både ekonomiska och 
bildningsmässiga spänningar, som visade sig i att borgerligheten upp-
trädde på åtminstone två olika offentliga arenor. Dessa spänningar kunde 
dock övervinnas i motståndet mot den framväxande arbetarrörelsen. Att 
välja ett arbete som behandlar Umeå kan kanske tyckas en aning lång-
sökt, det finns ju inte många likheter mellan en utpräglad industriort som 
Bromölla och en skol- och ämbetsmannastad som Umeå. Det jag vill visa 

––––––––– 
24 Björn Olsson, 1994, s. 48. 
25 Björn Olsson, 1994, s. 72 
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på är emellertid att bildningssträvandena även spreds till mindre orter 
samt hur en tidigare icke bildad grupp senare blev en av de aktörer – den 
nya borgarklassen – som hade ambitionen att bilda arbetarklassen. 

De försök att inkludera den växande industriarbetarklassen som Björn 
Olsson skriver om var ett lokalt uttryck för en nationell rörelse. Under 
1800-talet började de ökande skarorna av egendomslösa människor, 
landsbygdens jordproletariat och städernas industriarbetare, för många 
inom de maktägande klasserna att framstå som ett socialt problem. Med 
en betydande inflyttning av arbetare till städerna i slutet av 1800-talet 
kom den s k arbetarfrågan att bli en alltmer brännande fråga som fordrade 
en lösning. Som ett sätt att lösa den problematiska arbetarfrågan framför-
des en utökad folkundervisning.26 Inom delar av liberalismen fanns tan-
ken om förändring av samhället och en ambition om skolning av arbetar-
na för att förbättra deras sociala belägenhet, men det fanns också en 
spänning inom liberalismen i förhållande till arbetarklassen. Grund-
läggande för de liberala arbetarvännerna var att samhällsförändringen 
skulle ske utan sociala omvälvningar och med bibehållande av den rå-
dande samhällsordningen. Den arbetarbildning som liberalerna föresprå-
kade såg de som ett sätt att undvika att arbetarna skulle lockas av de soci-
alistiska ’irrlärorna’. Som bl a Björn Olsson visar blev inte de liberala 
bildningsinitiativen något framgångsrikt recept. Istället kom efterföljaren 
till de liberala arbetarföreningarna, den socialistiska arbetarrörelsen, att 
anordna egna bildningsvägar. De borgerliga bildningsinitiativens oförmå-
ga att attrahera arbetarklassen, vilka Olsson på ett förtjänstfullt sätt redo-
gör för, indikerar att det också fanns en påverkan nerifrån och upp – inte 
bara uppifrån och ner. 

Idé- och lärdomshistorikern Bernt Gustavsson undersöker i sin avhand-
ling Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-
1930, vilka han menar fanns i den svenska arbetarrörelsen och kopplar 
dem till några olika företrädare för respektive bildningssyn. De tre ideal 
som han har identifierat är medborgarbildningsidealet, självbildnings-
idealet och nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Medborgarbild-
ningsidealet låter han representeras av Rickard Sandler, akademiker, 
folkhögskolelärare bl a på Brunnsviks folkhögskola, en av grundarna av 
Arbetarnas bildningsförbund, ABF och aktiv i socialdemokratiska ung-
domsförbundet, senare också riksdagsledamot och minister. Medborgar-
bildningsidealet har sina rötter i upplysningen och franska revolutionens 
ideal och inbegriper en människosyn, där alla människor anses kapabla 
att delta i samhällets skötsel, att alla människor är likvärdiga och att de 

––––––––– 
26 Marion Leffler, 1999, s. 18 f. 
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med hjälp av förnuftet kan skapa sig en egen uppfattning och fatta själv-
ständiga beslut.

Självbildningsidealet representeras av Oscar Olsson, akademiker, riksstu-
dieledare i IOGT och lärare, och den som brukar få äran av att ha intro-
ducerat studiecirkeln i Sverige. Han var också riksdagsledamot och som 
sådan mycket aktiv i folkbildningsfrågor. Självbildningsidealet bygger 
förvisso också på upplysningstankarna, men dess grundtanke är att män-
niskan är aktiv till sin natur och att självaktiviteten är förutsättningen för 
kunskap. Detta skulle ske genom aktivt sökande av kunskap, begrundan-
de läsning och reflektion över det lästa gemensamt i studiecirklarna. Det 
var främst humanistisk bildning, att ta del av kulturarvet i klassisk me-
ning, som Oscar Olsson förespråkade, men nu skulle alla ta del av det, 
inte bara de övre skikten i samhället. Men av demokratiska skäl måste 
denna personlighetsbildning integreras med vetenskaplig och intellektuell 
skolning med förmåga till kritiskt och självständigt tänkande, vilket han 
kallar medborgarbildning. 

Nyhumanismens personlighetsbildande ideal representeras av Arthur 
Engberg, akademiker, journalist, senare riksdagsledamot och ecklesias-
tikminister. Det nyhumanistiska bildningsidealet är till skillnad från upp-
lysningstankarna tillbakablickande och söker en mänsklig urvisdom i den 
klassiska tiden 400 f. Kr. Bildning var för nyhumanisterna att utveckla 
individen genom att införliva den klassiska kulturen med sin egen person-
lighet. Den pedagogiska uppgiften blir med Engbergs bildningssyn att ”ur 
det råa människomaterialet utmejsla de rätta proportionerna” och genom 
detta arbete ska så småningom framskapas en ny kultur.27 Vad denna nya 
kultur skulle bestå i framgår inte. Möjligen är det, av Gustavssons be-
skrivning av Engbergs politiska visioner att döma, en socialistisk kultur 
som det är fråga om. 

Det finns flera beröringspunkter mellan de här tre personernas bildnings-
syn, t ex Oscar Olssons och Arthur Engbergs syn på den klassiska skol-
ningen och mellan alla tre när det gäller tron på kunskapens möjligheter 
för människans utveckling. Gustavsson menar vidare att det under 1880-
talet skedde en radikalisering av kulturlivet i Sverige, och som fått olika 
beteckningar, bl a upplysningsrationalism och positivism. Upplysningsra-
tionalismen fick sitt uttryck i bl a studentföreningen Verdandi som såg 
som sin uppgift att genomföra folkbildning. Flera av arbetarrörelsens le-
dare skolades i Verdandi och där grundlades en samhällssyn, som kom att 

––––––––– 
27 Bernt Gustavsson, 1991, Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse, s. 199. 
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få avgörande betydelse för arbetarrörelsens ideologiska orientering och 
därmed på den bildningssyn som arbetarrörelsen omfattade. 

Bernt Gustavssons avhandling handlar om tre centralt placerade bild-
ningsideologer, men den ger ingen vägledning om vilket av de tre bild-
ningsidealen som kom att praktiseras på lokal nivå eller om de ganska 
komplicerade tankegångarna från upplysningen kom att bli aktuella i det 
lokala studiearbetet. Enligt Gustavsson hade de här bildningsideologierna 
till att börja med betydelse för studiearbetet inom arbetarrörelsen, men 
det framgår inte hur, och efter första världskriget mötte de hursomhelst 
ett ökande motstånd och det restes krav på en mera planmässig bildning 
som skulle vara nyttig och effektiv.  

Pedagogen Thomas Ginner har i sin avhandling Den bildade arbetaren
analyserat debatten om bildningssynen inom ABF under efterkrigstiden.28

Liksom Bernt Gustavsson urskiljer han tre olika bildningsideal, av vilka 
medborgarbildningsidealet och det nyhumanistiska personlighetsbild-
ningsidealet är desamma som Bernt Gustavsson använder sig av, medan 
det tredje idealet i Ginners undersökning är det polytekniska bildnings-
idealet. Detta ideal kännetecknas av att det tar ”sin utgångspunkt i indu-
strin och arbetarnas villkor och erfarenheter” och inkluderar till skillnad 
från de två andra ”produktionens och arbetslivets vetenskapliga, tekniska 
och sociala villkor”.29 Detta bildningsideal har dock enligt Ginner inte fått 
någon större uppmärksamhet inom vare sig arbetarrörelsen i stort eller 
inom ABF. Det har i stället definierats som yrkesutbildning och därmed 
inte ansetts vara en uppgift för folkbildningen. Förklaringen ser Ginner bl 
a i det nyhumanistiska personlighetsbildande idealets starka ställning i 
arbetarrörelsen, en tradition som han menar att många av rörelsens ledare 
själva hade fostrats i. En annan förklaring är de växande kraven på sam-
hällskunskap, föreningskunskap och andra ämnen som blev viktiga med 
arbetarklassens ökande inflytande i samhället. 

Idéhistorikern Per Sundgren driver i sin avhandling om arbetarrörelsens 
kultursyn tesen att arbetarrörelsens syn på kulturen inte på något avgö-
rande sätt skilde sig från borgerlighetens.30 Sundgren har använt sig av ett 
dominerande perspektiv i sina analyser av materialet: en motsättning mel-
lan ”högt” och ”lågt” i synen på kultur, och i förlängningen en motsätt-
ning mellan ”finkultur” och ”masskultur”, en motsättning som han menar 
––––––––– 
28 Thomas Ginner, 1988, Den bildade arbetaren Debatten om teknik, samhälle och bildning inom 
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också har genomsyrat folkbildningen under 1900-talet. Detta motsatspar 
blir också det huvudsakliga teoretiska perspektivet genom hela avhand-
lingen, dock utan att närmare redogöra för teorierna bakom. Här hänvisas 
läsaren till referenslitteratur. Sundgren berör också kort Bourdieus kapi-
talbegrepp och distinktioner, Frankfurtskolan och cultural studies samt 
Gramscis hegemonibegrepp31, men de förefaller mest ha använts för att 
formulera frågorna. 

Per Sundgren kritiserar mycket av den tidigare forskningen om arbetar-
bildning och menar att den har överdrivit motsättningarna mellan arbetar-
rörelse och borgerlighet om innehållet i och målsättningen med bild-
ningsverksamheten. Särskilt kritiserar han Bernt Gustavssons karakterise-
ring av de tre olika bildningsideal som Gustavsson menar fanns inom ar-
betarrörelsen. De bildningsideal som Gustavsson urskiljer, menar Sund-
gren bara är en forskarkonstruktion utan empiriskt stöd och att de tre ide-
alen utgör ett till den tiden anpassat nyhumanistiskt bildningsideal som 
var centralt i det dåtida bildningstänkandet. Folkbildningens uppgift var 
att erövra kulturarvet och förmedla det till arbetarklassen. De stora mot-
sättningarna inom arbetarbildningen fanns inte om olika syn på detta kul-
turarv, utan om synen på kulturarv kontra den framväxande populärkultu-
ren, mellan hög och låg kultur. Bildningsförespråkarna såg som sin upp-
gift att bekämpa populärkulturen. 

Sundgrens motsatspar hög och låg kultur avspeglar sig också i hans egen 
syn på kulturen. Han kritiserar bildningsförespråkarnas ambition att bli 
delaktiga i den borgerliga kulturen och mellan raderna går det att ana att 
han delar bildningsideologernas syn på den ”låga” populärkulturen. Vad 
han vill ha i stället är en särskild arbetarkultur och en folkbildning som 
kunde vara ett alternativ till den borgerliga hegemonin. ”I politiska partier 
och fackföreningar, i kooperation och hyresgäströrelse har arenor funnits 
för en alternativ offentlighet”, skriver Sundgren, och i ABF, Folkets Hus 
och Folkets Park fanns en organisatorisk bas för en proletär motoffentlig-
het som ”[u]nder alla omständigheter utgjorde /…/ möjliga arenor för en 
alternativ offentlighet.”32 Vad denna alternativa offentlighet skulle kunna 
bestå av går han dock inte närmare in på. 

Den slutsats som Sundgren kommer fram till är att han bland arbetarrö-
relsens folkbildare och kulturivrare inte kunnat finna någon ambition att 
använda rörelsens institutioner för att verkligen utmana, eller erbjuda al-
ternativ till, den borgerliga kulturen. Arbetarrörelsens strategi gick ut på 

––––––––– 
31 Per Sundgren, 2007, s. 11-16. 
32 Per Sundgren, 2007, s. 353-359. 
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att uppnå erkännande genom att erövra det kulturella kapital som den bor-
gerliga hegemonin utgjorde snarare än att utmana den. 

Det finns problem med Sundgrens syn på högt och lågt i kulturen och det 
uteblivna proletära alternativet. Arbetarklassen ska uppenbarligen inte 
tillägna sig borgerlig kultur och bildning just för att den är borgerlig, men 
samtidigt framstår inte populärkulturen som ett eftersträvansvärt alterna-
tiv för Sundgren. Kvar står då endast det proletära alternativet som aldrig 
blev ett reellt alternativ. Frågan som inställer sig är då vad all den verk-
samhet som ändå försiggick i bl a Folkets Hus, med dess blandning av 
”högt” och ”lågt” ska kallas. Det är kanske det som är det verkliga alter-
nativet.

Så långt har vi sett vilka olika synsätt på arbetarnas bildning som före-
kom bland folkbildningsdebattörerna på nationell nivå. I idéhistorikern 
Ronny Ambjörnssons bok Den skötsamme arbetaren får vi också insyn i 
en lokal praktik i ett sågverkssamhälle i Norrland under slutet av 1800- 
och början av 1900-talet.33 Det är visserligen inget Folkets Hus det gäller 
utan IOGT-logen Skärgårdsblomman i Holmsund, men det är trots allt 
bildningsarbetet bland arbetarbefolkningen som är föremål för intresset, 
eftersom logens medlemmar huvudsakligen rekryterades från arbetarbe-
folkningen. Ambjörnsson menar att även Holmsundsarbetarnas bildnings-
syn hade sina rötter i upplysningen, vilket inte är särskilt förvånande med 
tanke på att de i stor utsträckning vände sig till IOGT:s riksstudieledare 
Oscar Olssons rekommendationer vid val av litteratur och ämnen för cir-
kelstudierna. Oscar Olssons ständiga betonande av det gemensamma kun-
skapssökandet framhölls ofta i logen. Några av de ledande personerna 
hänvisade ofta till att läsning skulle skapa ”bildade och kultiverade arbe-
tare”, som hade kunskaper att ”forma sig en uppfattning i offentliga ange-
lägenheter samt ge uttryck för denna”. Bildningen hade inte ett värde i sig 
själv, utan var i första hand tänkt att ge ”vad man kan kalla medborgerlig 
kvalifikation”.34 Och även om ämnena ibland kan leda tanken till en bor-
gerlig bildning, fanns det ett ifrågasättande av detta bildningsgods, en 
hållning som Ambjörnsson tillskriver det begrundande sättet att läsa som 
nykterhetslogen i Holmsund var ett uttryck för. 

Biblioteket som nykterhetslogen byggde upp hade ”en imponerande 
bredd” av skönlitteratur, filosofisk litteratur, fackböcker, litteratur om 
folkbildning och färdighetslitteratur av typen mötesteknik. Men Amb-

––––––––– 
33 Ronny Ambjörnsson, 1988, Den skötsamme arbetaren Idéer och ideal i ett norrländskt sågverks-
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jörnsson konstaterar också att utlåningen inte hade samma bredd. Det var 
mestadels skönlitteratur som lånades, och böcker som behandlar nykter-
hetsfrågan försvinner nästan helt med tiden. Det var också ett mindre an-
tal av medlemmarna som lånade böcker och ur denna minoritet urskiljer 
Ambjörnsson en grupp som står för de flesta lånen; ett antal personer – 
bara män – ”som läser, debatterar, bekräftar och ifrågasätter”.35

Litteraturens funktion i nykterhetsrörelsen har också undersökts av litte-
ratursociologen Kerstin Rydbeck. I sin avhandling, Nykter läsning, har 
hon med utgångspunkt från Jürgen Habermas offentlighetsteori analyserat 
godtemplarrörelsens centrala produktion och distribution av litteratur och 
hur denna litteratur togs emot och användes i det lokala möteslivet i några 
IOGT-loger omkring det förra sekelskiftet och de första decennierna av 
1900-talet.36 Kerstin Rydbeck behandlar först den centrala verksamheten i 
form av det IOGT-anknutna Svenska Nykterhetsförlagets verksamhet som 
producent och distributör av till en början enbart nykterhetsrelaterad litte-
ratur. Senare blev förlagets verksamhet mera marknadsanpassad med ett 
bredare urval. I denna del analyseras också det till ungdomsförbundet, 
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund SGU, knutna förlaget. Även 
detta förlag tvingades att med tiden bli mera kommersiellt, men under 
större motstånd från rörelsen. I analysen av den centrala nivån ingår ock-
så de författare som gavs ut på förlagen, och däri ingår även ett antal per-
sonporträtt av några författare som Rydbeck har bedömt som de viktigas-
te. Den senare delen av avhandlingen behandlar litteraturens användning i 
mötesverksamheten i några grundloger, ungdomsloger, SGU-avdelningar 
samt i en studiecirkel och ett logebibliotek. 

Rydbecks resultat av undersökningen är att godtemplarrörelsen till att 
börja med skall ses som en motoffentlighet, men att den i början av 1900-
talet alltmer kom att integreras i den borgerliga offentligheten, delvis som 
ett resultat av den bildningssyn som representerades av IOGT:s riksstu-
dieledare Oscar Olsson, vilken fick genomslag efter sekelskiftet. Det in-
nebar att den rörelsespecifika litteraturen alltmer fick stå tillbaka för den 
borgerliga litteraturens kanon. Borgerliga värderingar kom att prägla rö-
relsen, vilket märktes tydligt i synen på barnuppfostran och kvinnornas 
roll som var en förlängning av deras uppgift i hemmen. Omkring 1920, 
skriver Rydbeck, hade rörelsens karaktär av alternativ offentlighet upp-
lösts. Vid samma tid gick också den alternativa litterära institutionen mot 
sin upplösning. Rörelsen hade därmed helt integrerats i den borgerliga of-

––––––––– 
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fentlighet vilket den, enligt Rydbeck, redan från början hade som mål-
sättning att tillhöra. Jag återkommer till Kerstin Rydbecks användning av 
offentlighetsteorin i avsnittet om de teoretiska utgångspunkterna. 

Bibliotekarien Hans Larsson gör i en mycket informativ bok om Stock-
holms arbetarbibliotek, Tidstecken, en förtjänstfull framställning av bib-
liotekets verksamhet och utveckling från dess start 1892 till uppgåendet i 
det kommunala stadsbiblioteket 1927.37 Ambitionen har varit att sätta in 
arbetarbibliotekets roll och verksamhet i ett vidare samhällsperspektiv. 
Med det syftet tar han avstamp i några av de tidiga socialistiska tänkarna 
och deras betydelse för de svenska socialdemokratiska intellektuellas 
ställningstaganden och för socialdemokraternas inriktning mot revisio-
nism. Det är ett vällovligt försök att koppla samman den idéburna sam-
hällsvisionen hos samhällets ledande företrädare – både inom borgerlig-
heten och i arbetarrörelsen – med arbetarklassens vardagliga praktik i an-
vändningen av arbetarbiblioteket. Men i likhet med Bernt Gustavsson och 
Thomas Ginner lyckas inte heller Larsson visa vilket genomslag bild-
ningsideologernas uppfattning om folkbildningens syfte och innehåll fick 
i den vardagliga praktiken. Frågan som blir hängande i luften är hur bild-
ningsideologernas visioner kom till uttryck på biblioteket och i låntagar-
nas bokval? Den redovisning av vilken sorts böcker som lånades på 
Stockholms arbetarbibliotek ger inga belägg för att bildningsföreträdarnas 
visioner fick något egentligt genomslag hos låntagarna. Det som lånades 
var framförallt skönlitteratur, även om biblioteksledningen gjorde försök 
– om än ganska lama – att bredda utlåningen. Frågan om hur det borger-
liga bildningsideal som Larsson menar att också socialdemokratin kom 
att ”sluta upp allt hårdare bakom”, och som Larsson uppehåller sig myck-
et kring, fick betydelse för arbetarnas vardagliga bildningspraktik förblir 
obesvarad.

Denna fråga har historikern Marion Leffler analyserat utifrån ett klart ut-
talat teoretiskt perspektiv, där kampen om hegemoni ses som drivkraften 
för bildningssträvandena. Leffler har undersökt bildningens betydelse för 
klassformeringen i Lund och Helsingborg genom att granska bokbestån-
den, utlåningen och låntagarna i både stadsbiblioteken och arbetarbiblio-
teken i de båda städerna och funnit att arbetarnas egna bildningsverksam-
heter utformades i ett samspel mellan borgerligheten och arbetarrörelsen. 
Den undersökta tidsperioden, 1860-1901, är något tidigare än den gängse 
i forskning om arbetarnas bildningssträvanden. Leffler motiverar detta 
med att det är ”nödvändigt att gå något längre tillbaka till den tid, då för-

––––––––– 
37 Hans Larsson, 1989, Tidstecken Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning 
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utsättningar och former för arbetarbildning skapades, som den social-
demokratiska arbetarrörelsen hade att utgå från och förhålla sig till”.38

Marion Leffler fann att det utifrån bokbestånden inte går att peka på någ-
ra väsentliga skillnader i bildningssyn mellan arbetarbiblioteket och 
stadsbiblioteket i Lund. Hon menar att bokbeståndet i Lunds arbetarbibli-
otek ”inte tycks ha tillkommit i huvudsakligt syfte att höja arbetarnas 
klassmedvetenhet genom ideologisk och politisk skolning” och det som 
erbjöds var ”huvudsakligen upplevelser i form av spänning, äventyr och 
romantik, något som också kunde konstateras för Lunds stadsbiblioteks 
vidkommande tio år tidigare”.39 Situationen för Helsingborgs arbetarbib-
liotek tycks ha varit likartad – med reservation för att tillgången på käll-
material försvårar en säker slutsats. Leffler menar att bokbeståndet i Hel-
singborgs arbetarbibliotek skilde sig från det i Lund endast i det att det 
inte tycks ha funnits någon socialistisk litteratur i Helsingborg.40 Det som 
låntagarna efterfrågade var också mestadels det som Leffler betecknar 
som upplevelselitteratur, med vilket författaren menar sådan litteratur 
som ”talar till känslan snarare än till intellektet”, där värderingar och upp-
fattningar förmedlas genom känslomässiga upplevelser i stället för intel-
lektuella resonemang.41

Synen på bildning i arbetarbiblioteken skilde sig alltså inte på något av-
görande sätt från den borgerliga bildningssyn som kommit till uttryck i 
stadsbiblioteken. Inte heller var det någon avgörande skillnad på den litte-
ratur som låntagarna efterfrågade på de olika biblioteken. Det var huvud-
sakligen litteratur av upplevelsekaraktär som lånades och lästes, både på 
stadsbiblioteken och på arbetarbiblioteken. Alltså sådan litteratur som är 
särskilt väl lämpad att sprida borgerliga värderingar med hegemoniska 
anspråk. Det ”samförstånd kring bildningsbegreppet som borgerligheten 
skapat” kom därför till uttryck i arbetarnas bildningspraktik.42 Lefflers 
slutsats är att borgerligheten hade lyckats skapa ett samtycke inom arbe-
tarklassen till den borgerliga hegemoniska dominansen och att arbetarnas 
egen bildningsverksamhet visar hur detta samtycke utformades. 

Lefflers undersökningsperiod avslutas emellertid 1901 och i avslutningen 
på avhandlingen konstaterar hon att i relationen mellan klasserna var bor-
gerligheten den hegemoniska vid denna tid, något som arbetarna endast 
delvis kunde ifrågasätta. Ifrågasättandet uttrycktes t ex genom egna bibli-

––––––––– 
38 Marion Leffler, 1999, s. 49. 
39 Marion Leffler, 1999, s. 283-284, 258. 
40 Marion Leffler, 1999, s. 288. 
41 Marion Leffler, 1999, s. 169. 
42 Marion Leffler, 1999, s. 298. 
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otek, men inte genom att ifrågasätta den borgerliga läskulturen, d v s vil-
ka böcker som skulle finnas på biblioteket. Det var därför ännu inte möj-
ligt för arbetarna att också inkludera politisk skolning i bildningsbegrep-
pet.43 En fråga som följer av detta är därför om detta ”ännu inte” mönstras 
ut efter 1901? Eller var den borgerligt hegemoniska dominansen även 
därefter så stark att politisk skolning fortfarande inte kunde ingå i arbe-
tarbildningen?

Folkliga eller folkbildande nöjen? 

Som citaten i inledningen visar, fanns det tankar om en särskild sorts nö-
jen och underhållning som lämpade sig för arbetarrörelsens institutioner. 
För att få en uppfattning om vad som erbjöds på Folkets Hus och Folkets 
Park är de olika jubileumsskrifterna en god källa, som kan ha ganska ut-
förliga redogörelser för utbudet, gärna med en betoning på de artister som 
besökte etablissemangen. Det sägs däremot sällan något om innehållet i 
utbudet, om det motsvarade de förväntningar om bildande nöjen som 
fanns bland företrädare för Folkets Hus-rörelsen. Det finns inga avhand-
lingar som behandlar de nöjen och underhållningar som förekom i Fol-
kets Hus, däremot finns ett par avhandlingar om teater- och nöjesverk-
samheten i Folkets Park. 

Ann Mari Engel, som disputerade i teatervetenskap, har i sin avhandling 
Teater i Folkets Park 1905-1980 undersökt teaterutbudet i folkparkerna.44

Engel hade förväntat sig att finna ”åtminstone ansatser till en socialistisk 
kultur”, ”en uttalad politisk dimension” i folkparkerna, men konstaterar 
att hon där inte kunde finna någon svensk arbetarteater, även om enstaka 
socialistiska pjäser spelades. Däremot fann hon en stor folklig teater, som 
spelades för en bred publik som annars inte kom i kontakt med teatern.45

Engel menar dock att folkparkerna blev ”exponenter för arbetarrörelsens 
kultursyn, som den kom till uttryck under större delen av 1900-talet. Som 
bildningsspridare hade folkparkerna en utomordentlig betydelse” trots att, 
enligt Engel, ”folkparkerna varken strävat efter eller förmått skapa någon 
specifik kultur, som väsentligen skiljer sig från det borgerliga samhället i 
övrigt”.46 Vad denna kultur eller bildning mera specifikt skulle bestå av är 
––––––––– 
43 Marion Leffler, 1999, s. 346-347. 
44 Ann Mari Engel, 1982 a, Teater i Folkets Park 1905-1980 Arbetarrörelsen, folkparkerna och den 
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45 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 9, 165. 
46 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 165 
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lite oklart. Repertoaren betecknas huvudsakligen som ”lustspel” eller lik-
nande, operetter och olika samtidsdramatik ”med folklig anknytning”, 
även om det också fanns en del ”agitationsdramatik”.47 Det bildande in-
slaget i dessa pjäser behöver inte vara obetydligt, men det var inte någon 
arbetarklasspecifik bildning som erbjöds förutom då i de fåtaliga agita-
tionspjäserna. Ann Mari Engel hävdar således att det är ”nästan överflö-
digt att påpeka att folkparkerna i sin kulturverksamhet präglades av en 
borgerlig kulturuppfattning”, men att däremot ”kulturens framträdande-
former i folkparkerna [var] mycket avlägsna från den borgerliga offent-
ligheten”.48 Till avhandlingen finns också en Repertoarbilaga, som kro-
nologiskt förtecknar turnésällskapen och deras repertoar för den tid av-
handlingen omfattar. Bilagan är bristfällig, vilket Engel själv påpekar, 
men det är avhängigt av det tillgängliga källmaterialet som inte har med-
gett en fullständig förteckning.49 Trots sina brister är det ändå möjligt att 
utläsa mycket information ur förteckningen. 

Sociologen Stefan Andersson undersöker i avhandlingen Det organise-
rade folknöjet folkparkernas verksamhet utifrån ett disciplineringsper-
spektiv.50 Inom arbetarrörelsen fanns synsättet, skriver Andersson, att 
folkparkerna var ett betydelsefullt redskap för höjandet av arbetarnas kul-
turella nivå; de kunde ”komplettera den politiska och allmänna bildning-
en genom att erbjuda publiken god teater och musik och därigenom 
motarbeta det enkla – skräpkulturen”.51 Samtidigt menar han att folk-
parksrörelsen på centralt håll angav de kulturpolitiska målen i mycket 
allmängiltiga termer utan några handfasta ramar för verksamheten. Emel-
lertid fördes likväl inom folkparksrörelsen en debatt om inriktningen på 
såväl kulturen som på bildningen, där olika företrädare menade att ”folk-
parkerna skulle inte bjuda sin publik på bondkomiker och ’gyckel’ utan 
på bildande och fostrande nöjen”.52

Verkligheten blev dock en annan. De fostrande och bildande nöjena blev 
undantagen bland de flitigt förekommande spektakulära artistframträdan-
dena och den lättare musikunderhållningen. Emellertid blev det med tiden 
en viss kvalitetshöjning av nöjesprogrammen i och med att samarbetet 
inom Folkparkernas Centralorganisation och mellan de enskilda parkerna 

––––––––– 
47 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 139 f, 145ff, 175. 
48 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 167. 
49 Ann Mari Engel, 1982 b, Repertoarbilaga Teaterturnéer och repertoar i folkparkerna 1905-1980 
50 Stefan Andersson, 1987, Det organiserade folknöjet En studie kring de svenska folkparkerna 
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medförde att en del av utbudet rensades bort.53 Om denna kvalitetshöjning 
ledde till att utbudet levde upp till somliga centrala debattörers förvänt-
ningar är mera oklart. Stefan Andersson jämför ”den kultur- och bild-
ningssyn som fanns representerad inom arbetarrörelsen” med ”det faktis-
ka utbudet i Folkets Parker” och finner att utbudet inte tycks ”till fullo” 
motsvara kultur- och bildningssynen. Men, skriver han, vi bör vara för-
siktiga med alltför kategoriska utlåtanden, eftersom det är tveksamt vil-
ken status och prioritet de kulturella idealen hade. Andersson menar att 
de centralt placerade ”kulturdemokraterna” hade något inflytande endast 
inom ett område, nämligen teaterverksamheten.54 Således skulle det bara i 
teaterverksamheten ha funnits möjlighet att förverkliga målen om bildan-
de nöjen, medan den övriga verksamheten – där dansen dominerade – var 
helt anpassad till publikens efterfrågan. Det är ett påstående som, intres-
sant nog, är det rakt motsatta till det resultat som Ann Mari Engel kom 
fram till. 

Stefan Andersson söker förklaringen till att det var den lättare underhåll-
ningen som vann publikens gillande i början på seklet i att folkparkspu-
bliken ännu inte var tillräckligt disciplinerad, inte hade lärt sig att få kon-
troll över de egna känslorna. Folkparkerna blev ”en frizon där man kunde 
lösgöra sig från delar av den omedelbara och påtagliga kontrollen” som 
var så framträdande i det dagliga arbetet.55 Samtidigt menar Stefan An-
dersson att Folkets Park var en av de organisationer som ”gav arbetarrö-
relsen en möjlighet att forma arbetarmassan till en disciplinerad och väl-
organiserad klass” med vars hjälp de politiska målen skulle nås.56 Det 
finns en motsättning här som Stefan Andersson inte riktigt kan förklara, 
när han avslutningsvis för ett psykologiserande resonemang om männi-
skors benägenhet att följa minsta motståndets väg. 

Sammanfattande reflektioner 

Forskningsgenomgången visar på att det fanns en samsyn inom arbetarrö-
relsen om syftet med arbetarbildningen, men motsättningar på nationell 
nivå om vad den skulle bestå av. Där fanns också motsättningar mellan 
nationell och lokal nivå om syftet med och innehållet i bildningen. På den 
––––––––– 
53 Stefan Andersson, 1987, s. 121-126. 
54 Stefan Andersson, 1987, s. 123. 
55 Stefan Andersson, 1987, s. 182. 
56 Stefan Andersson, 1987, s. 183. Denna disciplinering hade också stor betydelse i Malmö Folkets 
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nationella nivån fanns förespråkare för en bildning som ligger nära det 
som brukar betecknas som en borgerlig bildningssyn med rötter i upplys-
ningen och som sökte delaktighet i kultur- och bildningsarvet. Inom den-
na riktning fanns det skilda förhållningssätt till bildnings- och kulturarvet, 
där några okritiskt eller beundrande ville överta arvet, medan andra me-
nade att man inte utan vidare kan överta det utan att anpassa det till arbe-
tarklassens livsvillkor och erfarenheter.57 Genomgången visar emellertid 
att det var praktiska hänsyn som slutligen fick bestämma vad som stude-
rades; föreningskunskap, kommunalkunskap, statskunskap och praktiska 
färdigheter. Det var således ämnen som blev viktiga med arbetarklassens 
ökande inflytande i samhällets skötsel. Den ifrågasättande och problema-
tiserande folkbildningen fick en alltmer undanskymd plats, vilket före-
språkarna för den humanistiska medborgarbildningen motsatte sig. 

Det går också att utläsa en motsättning mellan bildningsideologerna och 
publiken. Låntagarna i loge- och arbetarbiblioteken föredrog skönlittera-
tur framför sådan litteratur som skulle skola och medvetandegöra arbetar-
na, och utbudet i folkparkerna blev aldrig på allvar en del av folkbild-
ningsarbetet. I Ronny Ambjörnssons Holmsund ledde detta också till 
motsättningar mellan de ledande personerna i logen och de vanliga med-
lemmarna som kritiserade dessa för krångligt språk och klickvälde, en eli-
tisering av bildningsverksamheten.58

Genomgången av forskningen om folkbildning väcker en del frågor. I 
olika sammanhang betonades vikten av att arbetarklassen skulle bilda sig 
själv, utan inblandning från någon överhet. Men samtidigt kan man se ett 
drag av överhet i olika uttalanden från folkbildningens förespråkare, som 
också Ambjörnsson visar. Vilken betydelse hade det för möjligheterna att 
få fler att delta i folkbildningen, när överheten på sätt och vis fanns inom 
den egna klassen? Hur ställde sig de lokala bildningsförespråkarna, de 
som skulle organisera verksamheten på Folkets Hus, till denna motsätt-
ning mellan vad som från nationell nivå förordades och vad som före-
drogs av publiken och cirkeldeltagarna? Eller för att tala med Per Sund-
gren: hur förhöll de sig mellan högt och lågt?. 

Folkets Park och Folkets Hus föddes ur samma önskan om egna platser 
och lokaler för nytta och nöje för arbetarklassen. Ann Mari Engel och 
Stefan Andersson antyder att de båda företeelserna fick olika funktioner 
med tiden, där Folkets Park blev mindre ideologiskt präglad och klass-

––––––––– 
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bunden än Folkets Hus. En fråga som följer av detta är om verksamheten 
i de båda är jämförbara? Kan resultaten av forskningen om Folkets Park 
överföras på Folkets Hus? Hade Folkets Hus en annan roll i arbetarklas-
sens offentlighet än vad Folkets Park hade? Var verksamheten i Folkets 
Hus mera bildningsideologiskt betonad – som en arena för arbetarklas-
sens självupplysningsprocess – än vad den var i Folkets Park och avspeg-
lade sig detta i så fall genom t ex mera ”själsodlande” nöjen i Folkets 
Hus? 

Jubileumsskrifterna om Folkets Hus-rörelsen och den övriga forskningen 
om den verksamhet som försiggick där pekar mot att Folkets Hus var en 
del av arbetarrörelsens uppbyggnad av en egen offentlighet som användes 
för att skaffa sig inflytande i samhället. Folkets Hus var således delaktig i 
arbetarrörelsens offentlighetsskapande process. Jag har därför valt att ar-
beta med en teori om offentlighet. Den tyske sociologen och filosofen 
Jürgen Habermas är den som kanske mest av alla har forskat om och ana-
lyserat uppbyggnaden av offentlighet, i hans fall dock den borgerliga of-
fentligheten. Jag avser därför att diskutera en arbetaroffentlighet utifrån 
Jürgen Habermas offentlighetsteori. 

Teoretiska utgångspunkter 

I citaten i inledningen talas det om att arbetarna ville skaffa sig ett eget 
hem där tankefriheten inte förföljdes, där arbetarna själva skulle kunna 
överlägga om sina egna angelägenheter och där de skulle kunna motta 
uppfostran, i betydelsen bildning, för en bättre och rättvisare värld. Det 
skulle också vara en plats där behoven av njutning kunde tillfredsställas 
på ett mera själsodlande sätt, alltså en plats där nöjen, underhållning och 
rekreation hade ett rikare och ädlare innehåll än vad som annars stod till 
buds i samhället. Ett eget hem för arbetarnas fria diskussioner och obe-
gränsad yttrandefrihet kan betraktas som en arena för en arbetaroffentlig-
het. Men det var inte tillräckligt att de fria tankarna stannade inom hem-
mets väggar, de måste också föras ut i det samhälle som inte tillät obe-
gränsad tankefrihet, för att försöka övertyga också andra än de mest en-
gagerade om de fria tankarnas förträfflighet. Arbetaroffentligheten måste 
också kunna göra sin röst hörd i ett större samhälleligt sammanhang, där 
argumenten kan prövas mot varandra och där politiska och ekonomiska 
beslut fattas. I det följande ska jag först diskutera Jürgen Habermas teori 
om den borgerliga offentligheten för att sedan resonera kring kritiken 
som har riktats mot hans teori. Utifrån dessa resonemang redogör jag se-
dan för offentlighetsteorins användning på arbetaroffentligheten. 
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Den borgerliga offentligheten enligt Habermas 

Jürgen Habermas har i sin bok om den borgerliga offentligheten av ”libe-
ral typ” beskrivit offentlighetens utveckling från antiken till nutiden.59

Habermas’ egentliga ärende är att beskriva offentlighetens strukturom-
vandling eller ”förfall”, dess rörelse från offentligt resonerande inom 
borgerliga kretsar för att uppnå en ”allmän mening”, till nutidens ”mani-
pulativa” offentlighet som endast syftade till att uppnå en allmän ”ackla-
mation” av politiska beslut utan att föregås av offentligt resonerande.60

Jag ska inte här beskriva hela den historiska utvecklingen av offentlighe-
ten, utan endast kort redogöra för utvecklingen av den borgerliga offent-
ligheten av liberal typ, närmast en politisk offentlighet. 

Med offentlighet menar Habermas framförallt två saker: den ena är att 
föra ut något till allmän kännedom, ge publicitet åt, marknads- eller poli-
tiska spörsmål, och den andra är i betydelsen den allmänna meningen el-
ler allmänna opinionen. Det är den politiska offentligheten som är i fokus 
här, eftersom jag menar att det framförallt är där som arbetarrörelsen krä-
ver deltagande.

Den borgerliga offentligheten utvecklades i det feodala samhället, där den 
politiska makten låg utanför de borgerliga grupper som efterhand blev 
alltmer ekonomiskt betydelsefulla. Under merkantilismens fas gynnades 
uppkomsten av kapitalistiska företag och eftersom ”det nya borgarstån-
det” inte kunde eller tilläts inlemmas i adelskulturen uppstod snart en 
spänning mellan hov och stad, mellan överhet och undersåtar – mellan 
stat och samhälle. Spänningen utlöste en resonans som medvetandegjorde 
borgarna som en överhetens motpart, som en nu uppkommande borgerlig 
offentlighetspublik, där det borgerliga samhällets privatsfär inte längre 
bara uppfattas av överheten, utan också av borgarna själva som deras 
eget. Motsättningarna uppstår i spänningsfältet mellan överhetens re-
gleringar av företagandet och privata initiativ. En kritisk sfär bildas kring 
de offentliga (statliga) ingreppen i ekonomin och dessa ingrepp utmanar 
den tänkande publikens kritik. Borgerlighetens ekonomiska betydelse blir 
allt större, men utan att samtidigt erhålla ett större politiskt inflytande. 
Den borgerliga offentlighetens politiska självförståelse utgår, enligt Ha-
bermas, från rollen som både egendomsägare – ägare av produk-
tionsmedel – och människa/privatperson. Den borgerliga offentligheten 

––––––––– 
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hade till syfte att förlägga makten hos bildade, egendomsägande privat-
personer. Därför skulle endast dessa räknas som medborgare i offentlig-
heten och därför skulle endast bildade och egendomsägande privatperso-
ner ha yttranderätt och rösträtt. Med en sådan definition av den borgerliga 
offentligheten följer att borgerligheten positionerade sig både mot den fe-
odala representativa offentlighetens representanter som inte betraktades 
som privatpersoner och mot de underordnade grupper som varken hade 
bildning eller egendom. Det var de bildade, egendomsägande privatper-
sonerna som utgjorde den sociala basen för den borgerliga offentligheten. 

Innan den borgerliga offentligheten får politiska funktioner i detta spän-
ningsfält, innan privatpersonernas politiska resonemang utmanar överhe-
ten, formas emellertid en offentlighet i opolitisk gestalt: den litterära of-
fentligheten som en förform till den politiskt fungerande offentligheten. I 
diskussionsklubbar, kaffehus och salonger uppstår övningsfältet för ett 
offentligt resonemang som fungerar som en privatpersonernas självupp-
lysningsprocess. I dessa fora, där formellt sociala skrankor skulle sakna 
betydelse, möttes de till publik församlade privatpersonerna till resone-
rande samtal mellan likar, mellan jämbördiga människor, för att därige-
nom kunna enas om en allmän mening. Även om de olika salongerna och 
kaffehusen till sin publik skilde sig åt i social sammansättning, umgäng-
esstil och debattklimat, hade de vissa gemensamma drag. Det sociala um-
gänget skulle bortse från sociala skillnader, deltagarna var i princip jäm-
lika, och även om så inte var fallet i praktiken var den verksam som idé 
och som ett objektivt anspråk. Vidare skulle diskussionerna problematise-
ra områden som inte tidigare hade satts, eller kunnat sättas, ifråga. Det 
var framförallt de kyrkliga och statliga auktoriteternas tolkningsmonopol 
som skulle ifrågasättas. Slutligen medförde det publikens principiella öp-
penhet gentemot samhället. Den kan inte avskärma sig och befästa sig 
som en klick, eftersom den alltid uppfattade sig som en del av en större 
publik av privatpersoner och kunde publicistiskt vända sig utåt mot de 
större sammanhangen. De frågor som diskuterades blev allmänna på så 
sätt att alla måste kunna vara delaktiga – under förutsättning att de hade 
egendom och bildning. 

Den resonerande publikens diskussioner utvecklades i salongsoffentlighe-
ten efterhand mot en politisk offentlighet. De tidningar och tidskrifter 
som gavs ut inom ramen för de litterära sällskapen övergick alltmer till 
offentlig kritik av de rådande politiska förhållandena. Borgerlighetens 
ökande krav på delaktighet i samhällsutvecklingen förde ut resonemang-
en i en allmän diskussion i offentligheten och etablerades som en sfär för 
kritik av den offentliga makten. Det fick till följd att överheten dels själv 
började publicera tidningar, dels försökte reglera pressen genom krav på 
förhandsgranskning och censur. Men de till publik församlade privat-
personerna förberedde sig för att tvinga den offentliga makten att legiti-
mera sig inför den allmänna meningen. Borgerlighetens krav på delaktig-
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het grundades på dess ekonomiska betydelse, och efterhand frigjorde den 
sig, genom offentlig och publicistisk verksamhet, från statens inflytande 
och etablerade sig därefter som en politiskt fungerande offentlighet, som 
själv omformade statsmakten så att den motsvarade dess intressen. Så-
lunda etablerades en borgerlig rättsstat och i samband därmed också en 
legalisering av den politiska offentligheten. ”I den strid privatpersonerna 
snart kom att utkämpa mot den offentliga makten rörande dessa ange-
lägenheter fick den borgerliga offentligheten en politisk funktion: De till 
publik församlade privatpersonerna gjorde den politiska sanktioneringen 
av samhället som en privat sfär till ett offentligt tema.”61

Legaliseringen innebar ett antal grundläggande fri- och rättigheter som 
refererade till den resonerande publiken: åsikts- och yttrandefrihet, press-
frihet, mötes- och föreningsfrihet och till privatpersonernas politiska 
funktion i offentligheten, såsom lika rösträtt och förslagsrätt. En politiskt 
fungerande offentlighet hade nu blivit en organisationsprincip för den li-
berala rättsstaten. 

I slutet av 1800-talet började en förändring att ske i offentlighetens funk-
tionssätt. Orsakerna till förändringen var dels borgerlighetens inträde i 
parlamentarisk verksamhet, när privatpersonernas intressekonflikter inte 
längre kunde utspela sig enbart inom privatsfären utan överfördes till det 
politiska, dels ökande statliga interventioner i det privata näringslivet i 
form av handelsregleringar och investeringar, och inte minst med en till-
tagande kapitalkoncentration som inte stämde överens med den borgerli-
ga, liberala självbilden av fri konkurrens och fri prisbildning mellan indi-
viduella varubesittare. Förväntningarna om en fungerande marknad hos 
de borgerliga privatpersonerna ”kom på skam genom ofullständig kon-
kurrens, styrd prisbildning och samhällelig makt i privata händer”. Följ-
den blev en upplösning av åtskillnaden mellan staten och samhället som 
resulterade i ”ett förstatligande av samhället och ett församhälleligande 
av staten”. Detta medförde att det mellan staten och samhället uppstod en 
socialsfär som undandrog sig åtskillnaden mellan privat och offentligt. 
Offentlighetens ”förfall”, som Habermas talar om, hade sin grund i denna 
förändring.62

––––––––– 
61 Habermas, 1998, s. 111. 
62 Habermas, 1998, kapitel V, citaten på s. 124 ff. Det föreligger en viss förvirring om begreppen i 

Habermas framställning, särskilt om de olika formerna av offentlig; offentligheten tillhörde privat-
sfären, medan det offentliga var den statliga makten – därav talet om åtskillnad mellan privat och 
offentligt. Den offentliga meningen däremot, var resultatet av resonerandet i den borgerliga offent-
ligheten, den allmänna meningen. Denna begreppsförvirring kan ibland röra till det vid läsningen 
Borgerlig offentlighet. 
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Offentlighetens nedgång karakteriseras av att det offentliga samtalet som 
grund för den allmänna meningen upphörde som förmedlare mellan stat 
och samhälle och ersattes av kollektivt organiserade privatintressen, i 
form av intresseorganisationer, partier och förvaltningar, vilka etablerade 
sig ovanför offentligheten. Resultatet blev att den litterära offentligheten 
förlorade i betydelse och publikens allmänna opinion inte längre efterfrå-
gades annat än för acklamation av de beslut som fattas i samverkan mel-
lan de organiserade privatintressena. Publiken har därvid gått från att vara 
resonerande till att bli konsumerande. När offentligheten på så sätt upp-
hört att vara en arena för resonerandet har den också blivit opolitisk.63

Habermas har ju, som framgått ovan, endast intresserat sig för borgerlig-
hetens offentlighetsskapande, trots att han har varit medveten om att det 
också fanns andra offentligheter. För detta har han ådragit sig en hel del 
kritik. I det följande ska jag därför också diskutera en del av denna kritik 
mot hans modell, för att därefter resonera om ett möjligt sätt att pröva 
modellen på den ”plebejiska” offentligheten. 

Kritik mot Habermas offentlighetsmodell 

Habermas offentlighetsmodell har kritiserats av många forskare för dess 
normativa och idealiserande syn, den ensidiga inriktningen på den bor-
gerliga offentligheten, frånvaron av andra offentlighetsarenor och upp-
delningen i privat och offentligt respektive stat och samhälle. Den star-
kaste kritiken kommer från feministiska forskare, som menar att åtskill-
naden mellan privat och offentligt inte tillåter kvinnliga frågor att disku-
teras i offentligheten. Kritik har också framförts att underordnade etniska 
gruppers intressen inte heller ges utrymme i Habermas offentlighetsmo-
dell. Habermas har i senare texter tagit till sig av kritiken och i vissa delar 
modifierat sin modell, men inte heller dessa senare texter har undgått kri-
tik.64

Flera forskare av olika discipliner har skärskådat Habermas offentlig-
hetsmodell.65 Diskussioner av offentlighetsmodellen i svenska samman-
––––––––– 
63 Habermas, 1998, s. 152-156. 
64 Erik Oddvar Eriksen, Jarle Weigård, 2000, Habermas politiska teori, s 230; Märit Gunneriusson 

Karlström, 2004, Konsten att bli och förbli folklig, s. 21. 
65 Se t ex Nancy Fraser, 2003, Den radikala fantasin; Seyla Benhabib, 1994, Autonomi och gemen-

skap Kommunikativ etik, feminism och postmodernism; Jane Rendall, 1999, Women and the Public 
Sphere, i Gender & History, 11:3/1999; Mary P. Ryan, 1992, Gender and Public Access: Women’s 
Politics in Nineteenth-Century America, i Craig Calhoun (ed), Habermas and the Public Sphere;
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hang är mera sällsynta, men där de finns är det främst kategorierna privat 
och offentligt som problematiseras.66 Gemensamt för dessa forskare är att 
de finner modellen användbar, men att den måste vidareutvecklas för att 
de underordnade grupper som Habermas bortser ifrån ska kunna syn-
liggöras. Dessa grupper, som kunde vara borgerliga kvinnor, arbetarkvin-
nor, etniska minoriteter, arbetare och andra, bildade egna arenor – av för-
fattarna ofta kallade motoffentligheter – där de skulle kunna tillgodose 
sina intressen. 

Den amerikanske filosofen Nancy Fraser har på ett mycket förtjänstfullt 
sätt vidareutvecklat Habermas teori. Hon tar den till utgångspunkt för en 
diskussion om en ”postborgerlig” offentlighetsmodell och som syftar till 
att klargöra gränserna för ”den reellt existerande demokratin” i senkapita-
listiska välfärdssamhällen. Fraser menar, i polemik med Habermas, att 
det inte går att bortse från sociala och ekonomiska ojämlikheter bland 
deltagare i offentlig debatt, att en mångfald av offentligheter gynnar de-
mokratin, att frågor som klassas som privata mycket väl kan diskuteras i 
offentligheten – inte bara det som rör det ”allmänna bästa” och att åtskill-
naden mellan stat och samhälle inte kan upprätthållas. Fraser kritiserar 
det normativa i Habermas idealbild av den borgerliga offentligheten, vil-
ket utestänger olika underordnade grupper. Problemet, menar Fraser, är 
inte bara att Habermas idealiserar den borgerliga offentligheten, utan att 
han underlåter att undersöka andra icke-liberala, icke-borgerliga, konkur-
rerande offentligheter. Så beredde sig t ex kvinnor i olika klasser tillgång 
till det politiska livet på många olika sätt trots att de var utestängda från 
den officiella offentligheten, skriver Fraser. Det fanns redan från början 
ett flertal olika konkurrerande motoffentligheter – för nationalister, eli-
tens kvinnor, arbetarklass – inte bara från slutet av 1800-talet som Ha-
bermas antyder. Dessa underordnade grupper bildade vad Fraser kallar 
underordnade motoffentligheter för att formulera oppositionella tolkning-
ar av sina identiteter och intressen och från första stund ifrågasatte de den 
borgerliga offentlighetens exkluderande normer och utvecklade alternati-
va former för offentlighetsskapande. I dessa gruppers aktiviteter ingick 
också att göra frågor som klassats som privata till allmänna frågor. Som 
exempel tar Fraser mäns våld mot kvinnor i hemmet, vilket ansågs som 
en privat angelägenhet, men som feministiska motoffentligheter slutligen 

                                                                                                                       

Geoff Eley, 1992, Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth 
Century, i Craig Calhoun (ed), Habermas and the Public Sphere; Harry C. Boyte, 1992, The Prag-
matic Ends of Popular Politics, i Craig Calhoun (ed), Habermas and the Public Sphere.

66 Eva Helen Ulvros, 1996, Fruar och mamseller Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870;
Christina Florin och Lars Kvarnström (red), 2001, Kvinnor på gränsen till medborgarskap; Ingrid 
Hartman Söderberg, 2003, ”Vidunder till qvinnor” Sju systrar som pionjärer i yrkesliv och offent-
lighet 1860-1935; Märit Gunneriusson Karlström, 2004, Konsten att bli och förbli folklig.
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lyckades göra till en offentlig fråga. Det finns, menar Fraser, inga på för-
hand givna gränser för vad som kan diskuteras i offentligheten; det är en-
dast deltagarna själva som kan avgöra vilka frågor som ska definieras 
som offentliga. Fraser understryker den stridande funktionen hos dessa 
underordnade motoffentligheter, men hon menar samtidigt att de på läng-
re sikt orienterar sig mot allt större arenor, mot allt vidare offentlighet. En 
motoffentlighet kan inte avskärma sig mot samhället, eftersom det har en 
publik inriktning. Poängen med motoffentligheter, menar Fraser, är att de 
har en dubbel karaktär: de ger utrymme för stärkandet av den egna grup-
pen och fungerar samtidigt som träningsarenor för agitatoriska aktiviteter 
riktade mot en större publik. I dialektiken mellan dessa båda funktioner 
finns den emancipatoriska potential som, enligt Fraser, medger de under-
ordnade grupperna att modifiera de privilegier som de dominerande 
grupperna innehar i ojämlika samhällen.67

Statsvetaren och filosofen Seyla Benhabib framför liknande kritik, men 
hon menar att Nancy Fraser har feltolkat Habermas och att det i hans mo-
dell ”… i princip kan finnas lika många offentligheter som det finns dis-
kurser om kontroversiella normer”.68 Benhabib påpekar att i den väster-
ländska traditionen har ”privata” frågor hållits utanför den offentliga dag-
ordningen, eftersom de har ansetts handla om värden som inte kan gene-
raliseras till allmänna. Sålunda betraktades frågor som rörde arbetsförhål-
landen som företagens privata angelägenheter, men med arbetaremanci-
pationen och framväxten av arbetaroffentlighet gjordes egendomsrelatio-
ner till en offentlig-politisk fråga. Likaså innebar kvinnoemancipationen 
att frågor som rörde familjen och den så kallade privatsfären gjordes till 
offentliga frågor.69

Samhällsvetaren Harry C. Boyte kritiserar Habermas – och även en del av 
dennes kritiker – för att bortse från aktörsdimensionen i underordnade 
gruppers offentlighetsskapande. Kvinnor och andra underordnade grupper 
lärde sig att agera offentligt genom problemlösning i gemensamt hand-
lande i vardagen, vilket förde in dem i både formella och informella of-
fentliga sammanhang. Boyte menar att den offentliga världen, formellt 
konstruerad som politik eller informellt erfaren som den civila sfären, inte 
sågs som radikalt åtskild från vardagens erfarenheter. Han menar att det 
alltid finns en privat dimension av det offentliga, liksom det alltid finns 

––––––––– 
67 Nancy Fraser, 2003, Den radikala fantasin, kap. 4. 
68 Seyla Benhabib, 1994, Autonomi och gemenskap, s. 303, fotnot 43. 
69 Seyla Benhabib, 1994, s. 107. 
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en offentlig dimension av det privata. Däremellan finns ett överlappande 
område där det avgörs vilka frågor som kan göras offentliga.70

Historikern Mary P. Ryan skriver att i slutet av 1800-talet, då offentlighe-
tens ”förfall” redan skulle ha påbörjats, skapade underordnade grupper 
egna offentliga arenor och utarbetade egna politiska identiteter och där-
med bidrog de till en utökning av vad som skulle anses vara av allmänt 
intresse. De utmanade på så vis etablerade auktoriteter. Det visar på en 
omvandling av en offentlighet som försiggick utanför den borgerliga.71

”Like the bourgeoisie before them, these social groups gave definition to 
their own particular stakes in the public interests as they expanded the 
domain of the public.”72 De slutsatser Ryan drar av sin forskning är att of-
fentlighetens intentioner blir bäst tillgodosedda om de praktiseras på 
många olika arenor, där skillnader i makt och materiella förutsättningar 
kommer till uttryck. 

Historikern Geoff Eley understryker den borgerliga offentlighetens ex-
kluderande karaktär: offentligheten var i sig skapad genom en exklude-
rande ideologi riktad framförallt mot kvinnorna.73 Eley menar också att 
Habermas är alltför begränsande när det gäller förekomsten av alternativa 
offentligheter. Sådana fanns redan vid den tid då den borgerliga offent-
ligheten formerades. De bildades av underordnade grupper vid sidan av 
den borgerliga och baserades på samma emancipatoriska språk som bar 
fram den borgerliga offentligheten, men med sina egna specifika former 
för offentlighet.74 Eley understryker också dessa alternativa offentlighe-
ters stridande karaktär för att skaffa sig inflytande. Det innebär också att 
Eley ansluter sig till synen att, även om det finns flera olika offentlighe-
ter, de olika offentligheterna måste interagera i en övergripande offent-
lighet. Han menar att ”… the public sphere makes more sense as the 
structured setting where cultural and ideological contest or negotiation 
among a variety of publics takes place, rather than as the spontaneous and 
class-specific achievement of the bourgeoisie in some sufficient way”.75

––––––––– 
70 Harry C. Boyte, 1992, The Pragmatic Ends of Popular Politics, i Craig Calhoun (ed), Habermas

and the Public Sphere, s. 346 ff. 
71 Mary P. Ryan, 1992, Gender and Public Access: Women’s Politics in Nineteenth-Century Amer-

ica, i Craig Calhoun (ed), Habermas and the Public Sphere, s. 261. 
72 Mary P. Ryan, 1992, s 284. 
73 Geoff Eley, 1992, Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth 

Century, s. 310 f. 
74 Geoff Eley, 1992, s. 304 f. 
75 Geoff Eley, 1992, s. 306. 
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Den borgerliga offentligheten skapades inte enbart i strid med absolutis-
mens traditionella auktoriteter, skriver Eley, utan det var också nödvän-
digt att dämma upp mot folkligt deltagande. Det går inte att förstå det li-
berala offentlighetsprojektet utan att erkänna ambivalensen hos borger-
ligheten i detta avseende. Men genom att utvidga Habermas modell till en 
vidare offentlig sfär, där auktoritet inte bara konstitueras som rationell 
och legitim, utan också att villkoren för den alltid utmanas och modifieras 
av samhällets underordnade grupper, kan man tillgodose denna komplexi-
tet, menar Eley.76 För att uppnå detta syfte föreslår han att Antonio 
Gramscis hegemonibegrepp förs in i Habermas offentlighetsmodell. För 
Gramsci var inte civilsamhället, menar Eley, någon neutral kontext, där 
rationella politiska resonemang uppstod på det ideala och abstrakta sätt, 
som Habermas gör gällande. Det var en omstridd arena där oppositionella 
grupper försökte manövrera för större utrymme och andra grupper var 
helt utestängda, bland dem kvinnor och invandrare. Det är detta, det kon-
fliktfyllda och utmanande i offentlighetssträvandena och borgerlighetens 
agerande för att återskapa den borgerliga hegemonin, som Geoff Eley 
menar är nödvändigt att ha med i analysen.77

I svenska sammanhang har bl a borgerliga kvinnors offentlighetsskapan-
de undersökts. Så har historikern Eva Helen Ulvros undersökt borgerliga 
kvinnors offentlighetsskapande genom välgörenhetsarbete under 1800-
talet.78 Hon finner att det är problematiskt att hålla isär privat och offent-
ligt – och könsbestämningen av dessa kategorier – för 1800-talets borger-
lighet, trots den formella utestängningen av kvinnor från inflytande i poli-
tik och ekonomi. Både män och kvinnor överskred gränserna för sina re-
spektive könskategorier i det borgerliga samhälle, där en stor del av det 
samhälleliga arbetet skedde med hemmet som bas. Ulvros för även fram 
begreppet halvoffentlighet om det utbredda sällskapslivet i borgerliga 
kretsar. I salongskulturen knöts många informella band och ”åtskilliga af-
färsuppgörelser [har] tillkommit under sällskapsliknande former”.79 Men 
denna halvoffentlighet företer stora likheter med den litterära offentlighet 
som Habermas talar om och bör nog snarast betraktas som sådan. De in-
formella affärskontakter som knöts under dessa sällskapsliknande former 
kan inte antas primärt ha till syfte att göras offentliga – affärsvärlden är ju 

––––––––– 
76 Geoff Eley, 1992, s. 321. 
77 Geoff Eley, 1992, s. 324 ff. 
78 Eva Helen Ulvros, 1996, Fruar och mamseller Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870.
79 Eva Helen Ulvros, 1996, s. 135. 
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en privat angelägenhet80 – och kan kanske bäst analyseras i nätverkster-
mer. Till denna företeelse återkommer jag lite senare. 

Likaså har historikern Ingrid Hartman Söderberg undersökt borgerliga 
kvinnors offentlighetsskapande genom yrkesliv, filantropi, kulturföre-
ningar, fackligt arbete samt rösträtts- och politiskt arbete. Hartman Sö-
derberg laborerar med ett ”utökat” offentlighetsbegrepp, där det utökade 
syftar på kvinnors föreningsverksamhet, tidningar och tidskrifter för att 
ge offentlighet åt sina åsikter och försöka förändra samhället, d v s allt 
som rör sig utanför hemmet. Men hon frågar sig också om det fanns en 
halvoffentlighet där kvinnorna verkade.81 Kvinnornas fackliga föreningar 
och yrkesorganisationer erbjöd mötesplatser som kom att utgöra nya of-
fentliga rum för dryftandet av gemensamma angelägenheter. De filantro-
piska föreningarna bar inom sig fröet till kvinnoemancipationen och 
kvinnosaken blev efterhand allt mer framträdande i dem.82 Välgörenhets-
föreningarna kan då, med en Habermastolkning, ses som en kvinnornas 
litterära offentlighet som efterhand alltmer omvandlades till att rikta sig 
mot den politiska offentligheten med syftet att få gehör för kvinnlig med-
borgarrätt.

Historikern Märit Gunneriusson Karlström har med utgångspunkt i Ha-
bermas offentlighetsteori presenterat en egen offentlighetsmodell som 
skiljer sig från Habermas.83 Istället för den förfallna, acklamativa offent-
lighet som Habermas tillskriver 1900-talet, för hon fram en ”förfolkligad” 
offentlighet som hennes undersökningsobjekt statskyrkan och IOGT skul-
le vara bärare av. I denna förfolkligade offentlighet ses stat och samhälle 
åter sammanflätade, och deltagandet i offentligheten gäller inte bara in-
flytande där för de undersökta organisationerna, utan också att kunna visa 
sig som värdiga representanter i det offentliga samtalet. ”Denna värdighet 
sitter i den grad av folklighet som man lyckas visa upp.”84 På sätt och vis 
har den alltså drag av den representativa offentligheten. Gunneriusson 
Karlström menar att det finns gemensamma mönster för borgerlighetens 
och hennes undersökta organisationers formering i offentligheten, möns-
ter som visar sig i exempelvis ordenshus och församlingshem som alter-
nativ till borgerlighetens salonger, i tidningar som medel för det offentli-

––––––––– 
80 Enligt Habermas sker varuutbytet och det samhälleliga arbetet, d v s handel och produktion, mel-

lan egendomsägande privatpersoner i det privata området. 
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ga samtalet, drag av elitisering och uteslutning och en uppdelning av pri-
vat och offentligt som kvinnligt respektive manligt. Genom att rikta in-
tresset på dessa gemensamma drag öppnas möjligheter att diskutera gene-
rella drivkrafter för offentlighetsskapandet.85

I mera ”plebejiska” sammanhang har historikern Åke Abrahamsson an-
vänt sig av Habermas modell för att analysera framväxten av en arbetar-
offentlighet före den organiserade arbetarrörelsen.86 Det som är utmär-
kande för offentlighetsteorin är, menar Abrahamsson, lyhördheten för 
samtidens – men inte bara överhetens – självförståelse.87 I avhandlingen 
ställer han den borgerliga offentligheten som ”politisk opinions- och 
kamparena” mot arbetarbefolkningens skrågemenskap som kommunika-
tions- och erfarenhetssammanhang genom att analysera arbetarpressens 
framväxt i förhållande till den borgerliga pressen. Det var en kamp om 
tolkningsföreträdet, om att utifrån den egna samhällsdefinitionen få möj-
lighet att påverka politiken. Arbetaroffentligheten hade andra sociala och 
strukturella förutsättningar, men Abrahamsson menar att arbetarpressen 
med tiden anpassade sin samhällsbeskrivning till marknadens villkor. 
Denna förändring anser Abrahamsson ska kopplas till det faktum att en 
effektiv opinionsbildning förutsatte en effektiv företagsverksamhet.88 I en 
något tillspetsad tolkning kan man säga att arbetaroffentligheten klämdes 
mellan marknadsanpassning och ideologi. Utifrån Abrahamssons resultat 
kan vi dra slutsatsen att det fanns en övergripande, samhällelig offentlig-
het där andra, underordnade grupper sökte tillträde. 

En mycket pessimistisk syn på arbetarnas möjligheter till offentlighets-
skapande har de tyska forskarna Oskar Negt och Alexander Kluge.89 I sin 
bok om borgerlig och proletär offentlighet diskuterar de svårigheterna för 
arbetarklassen att skapa en proletär offentlighet. Deras mycket strukturin-
riktade analys utmynnar i att arbetarklassen har ytterst små möjligheter 
att göra sig hörd i offentligheten och att arbetaroffentligheten bara blir en 
ganska maktlös motoffentlighet vid sidan av den borgerliga. Enligt deras 
synsätt kan arbetaroffentligheten bara marginellt påverka den borgerliga 
offentligheten, medan den borgerliga offentligheten genom sin språkliga, 
kulturella och ekonomiska överlägsenhet har ett kraftigt övertag. Det ”di-
alektiske forhold mellom borgerlig og proletarisk offentlighet” sker helt 
––––––––– 
85 Märit Gunneriusson Karlström, 2004, s. 95 ff, 208 ff. 
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87 Åke Abrahamsson, 1990, s. 12. 
88 Åke Abrahamsson, 1990, s. 461 ff. 
89 Oskar Negt och Alexander Kluge (1972) norsk översättning 1974, Offentlighet og erfaring Till or-
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på borgerlighetens villkor.90 Det är enligt min mening en alltför pessimis-
tisk syn på arbetarklassens möjligheter och dialektiken i offentlighetsska-
pandet uteblir. För även om den borgerliga offentligheten genom sin do-
minans utövar en större påverkan på arbetarklassens offentlig-
hetssträvanden än tvärtom, måste också borgerligheten förhålla sig till 
dessa strävanden och anpassar därmed sina strategier gentemot den fram-
växande arbetarklassens försök till inträde i offentligheten. 

Kerstin Rydbeck tar i sin tidigare nämnda avhandling om folkbildning 
avstamp i Jürgen Habermas offentlighetsteori och formulerar utifrån den 
utgångspunkten att nykterhetsrörelsen ska betraktas som en motoffentlig-
het eller alternativ offentlighet som skapades i reaktion mot den borgerli-
ga offentlighet som vuxit sig stark under 1800-talet. Rydbeck tar därvid 
upp den tråd om en plebejisk offentlighet som Habermas endast i förbigå-
ende nämner och menar att nykterhetsrörelsen bör karakteriseras som en 
plebejisk offentlighet. Samtidigt menar hon att nykterhetsrörelsen, efter-
som den kontrollerade hela det ”litterära kretsloppet” (produktion, distri-
bution och konsumtion) i denna motoffentlighet, också var en alternativ 
litterär institution.91 Vidare har hon arbetat med antagandena att rörelsens 
karaktär av motoffentlighet minskade i takt med att medlemmarna alltme-
ra integrerades i samhällets beslutsprocess samt att kön var avgörande för 
vilka som blev delaktiga i den alternativa litterära institutionen. 

Rydbecks antagande att nykterhetsrörelsen ska ses som en plebejisk of-
fentlighet är intressant för min del. Den sociala sammansättningen av rö-
relsens medlemmar pekar emellertid mot att det kan ifrågasättas om rö-
relsen entydigt kan ses som en plebejisk offentlighet. Som helhet betrak-
tad menar jag att det inte går att se nykterhetsrörelsen som plebejisk även 
om den lokalt på vissa orter har en sådan karaktär. Användningen av de 
båda begreppen motoffentlighet/alternativ offentlighet och alternativ litte-
rär institution, blir också lite förvirrande. Ibland förefaller de vara samma 
sak och frågan kan ställas om inte Habermas litterära offentlighet egentli-
gen är samma sak som den litterära institutionen. Det hade varit till fördel 
för läsningen av avhandlingen om det hade funnits med en diskussion om 
den litterära institutionen i förhållande till Habermas teori; som det är nu 
hänvisas man som läsare till den referenslitteratur där begreppet litterär 
institution har använts och dess förhållande till offentlighetsteorin. 

––––––––– 
90 Negt & Kluge, kapitel 2. 
91 Kerstin Rydbeck, 1995, s. 30-31. 
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Sammanfattning av kritiken mot Habermas borgerliga of-
fentlighet

Kritiken mot Habermas offentlighetsmodell kan sammanfattningsvis 
koncentreras till tre aspekter. Den viktigaste, och den som genererat mest 
kritik, är att kvinnor osynliggörs i den borgerliga offentligheten. I den 
borgerliga ideologin förvisades kvinnorna till den privata sfären, men de 
här refererade forskarna är överens om att kvinnorna inte var passiva 
åskådare i offentligheten. Forskarnas empiriska resultat visar hur kvin-
norna på många olika sätt beredde sig tillträde till offentligheten, trots 
formella och informella hinder. Flera av forskarna för fram konceptet 
med motoffentligheter, som gör det möjligt för oss att också se kvinnorna 
som aktörer. Till denna aspekt kan också arbetarklassens offentlighets-
strävanden räknas. Habermas berör den själv mera i förbigående, men 
några av de här nämnda forskarna diskuterar den ingående, även i detta 
fall i termer av motoffentlighet. Den andra aspekten är det borgerliga 
samhällets föregivna uppdelande i privat och offentligt, vilket på förhand 
utesluter vissa frågor från att diskuteras i offentligheten. Den tredje 
aspekten är interaktionen mellan motoffentligheterna och den borgerliga, 
något som flera av forskarna lägger stor vikt vid. Habermas bortser själv 
ifrån denna aspekt och det ser jag som den största bristen; om han hade 
uppmärksammat denna interaktion hade han också sett andra, underord-
nade, gruppers offentlighetsskapande. Förvisso är hans uttryckliga avsikt 
att studera den borgerliga offentligheten – och inget annat – men det låter 
sig knappast göras utan att se till dialektiken mellan olika gruppers of-
fentlighetssträvanden.

Det framgår av de här anförda kritikerna av Habermas offentlighetsbe-
grepp, att den borgerliga offentligheten knappast kan betraktas som 
allomfattande och allenarådande. Det tycks finnas anledning att utgå ifrån 
en offentlighet som utgörs av flera olika deloffentligheter, vilkas be-
tydelse och inflytande måste sättas in i sina historiska sammanhang. Jag 
menar också att man måste betrakta den borgerliga offentligheten såsom 
den definieras av Habermas som en deloffentlighet som skapades av bor-
gerligheten vid en viss historisk tidpunkt och i en viss historisk situation 
och som uppnådde ett dominerande inflytande. Samtidigt gav den upphov 
till andra alternativa deloffentligheter – eller motoffentligheter med bl a 
Nancy Frasers ord – varav arbetaroffentligheten är en. Dessa tankar avser 
jag nu att utveckla närmare. 
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Arbetaroffentlighetens framväxt 

Vid läsningen av Habermas Borgerlig offentlighet och kritiken som har 
riktats mot den framträder många likheter med framväxten av en arbetar-
offentlighet. Den borgerliga offentlighetens grundläggande idé, att den 
skulle vara öppen för ”alla”, gällde bara egendomsägande privatpersoner. 
Men, skriver Habermas, ”[d]en borgerliga offentligheten står och faller 
med principen om allmän tillgänglighet. En offentlighet som vissa grup-
per eo ipso skulle vara utestängda från är inte bara ofullständig, den är 
ingen offentlighet alls”.92 De som alltså, på grund av att de inte var egen-
domsägare, var utestängda från offentligheten tog ändå fasta på just den 
allomfattande principen: 

”Omkring mitten av 1800-talet kunde man emellertid förutse hur denna of-
fentlighet till följd av sin dialektik skulle komma att besättas av grupper som 
inte hade något intresse i att bevara samhället som en privat sfär på grund av 
att de inte förfogade över egendom och därmed saknade en bas för den priva-
ta autonomin. När de, som en utvidgad publik, i stället för de borgerliga, 
avancerar till offentlighetens subjekt, måste dess struktur omvandlas från 
grunden. Så snart massan av icke-egendomsägare tar upp den samhälleliga 
interaktionens regler till tema för sina offentliga resonemang, blir reproduk-
tionen av det samhälleliga livet som sådant en allmän angelägenhet och inte 
längre bara dess form av privat tillägnelse”.93

När de hittills utestängda grupperna började kräva tillträde till offentlig-
heten hade den redan omvandlats till en politisk offentlighet (och påbörjat 
det av Habermas så kritiserade förfallet). Likväl finns det flera överens-
stämmelser mellan den borgerliga och den plebejiska (Habermas beteck-
ning) offentlighetens framträdande. Liksom en gång borgarna började 
samlas i en begränsad offentlighet för sina resonemang, bildade också de 
egendomslösa en begränsad offentlighet för sina diskussioner om poli-
tiskt och samhälleligt deltagande, en arbetaroffentlighet. Dessa diskussio-
ner och studier fördes till att börja med på arbetsplatser, gator och torg 
och på krogen som var extra ”magisk” och som med ”manufakturindu-
strins framväxt blev en naturlig lokal för arbetarna att samlas som pu-
blik”.94 Men också nykterhetsloger blev en betydelsefull ”salongsoffent-
lighet” för åtminstone delar av arbetarklassen och dess studier och dis-
kussioner. Utfallet av resonemangen var också nu ett krav på politiskt 
deltagande och tillgång till offentligheten. Som tidigare blev också dessa 
––––––––– 
92 Habermas, 1998, s 75. 
93 Habermas, 1998, s 111. 
94 Åke Abrahamsson, 1990, s. 53. Se även Lars Edgren, 1987, Lärling - gesäll – mästare Hantverk 

och hantverkare i Malmö 1750-1847.
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strävanden motarbetade, men nu var det borgarna som tillsammans med 
den offentliga makten bekämpade arbetaroffentligheten. Så småningom 
började också arbetarnas offentlighet att institutionaliseras genom fackfö-
reningar och politiska föreningar. Institutionaliseringen innebar också att 
arbetarrörelsen byggde sina motsvarigheter till borgerlighetens samlings-
lokaler – Folkets Hus – som en representativ offentlighet och som en 
konkret påminnelse om dess existens. De röda fanorna och demon-
strationstågen spelade på samma sätt rollen av att både ha en agitatorisk 
funktion inåt mot arbetarklassen och att i offentligheten visa upp arbetar-
rörelsens styrka.95

Eftersom offentligheten nu var en politisk offentlighet blev det också vik-
tigt med publicitet och därför startade också arbetarrörelsen tidningar så 
att därigenom budskapen kunde diskuteras av ”alla” som ville vara delak-
tiga – och nu innefattades även de egendomslösa i ”alla”. Borgerligheten 
motiverade sina anspråk på politiskt deltagande med dess ekonomiska be-
tydelse som ägare av egendom eller av produktionsmedel. Arbetarklassen 
gjorde anspråk på deltagande genom sin betydelse som arbetskraft eller 
producent och utifrån uppfattningen om allas lika värde. 

Som jag har visat här finns det betydande likheter mellan de båda offent-
ligheternas framväxt och former. Den avgörande skillnaden dem emellan 
är deras olika klassbaser och den betydelse som dessa olika klassbaser 
har. När borgerligheten växte fram skapade den sin egen offentlighet och 
skaffade sig genom den inflytande i den gamla (statliga) offentligheten. 
Eller som Åke Abrahamsson uttrycker det: ”under tiden hade dock staten 
givit upp sin hegemoni över det framväxande borgerliga samhället, för att 
i stället ägna sig åt negativ maktutövning, social kontroll och arbetskraf-
tens reproduktion främst i den nya borgarklassens intresse.”96 Arbetarrö-
relsen hade inte samma möjligheter som borgerligheten att bygga upp en 
offentlighet med en samhällelig legitimitet som borgerligheten hade, utan 
var hänvisad till att verka i den borgerliga offentligheten på de villkor 
som gällde där. Påpekas bör dock att arbetarrörelsen naturligtvis inte var 
oförmögen att påverka offentligheten. Arbetarrörelsens institutioner – 
fackföreningar, Folkets Hus m m – var alltså en bas eller arena med vars 
hjälp rörelsen skulle ta sig in i den politiska offentligheten. Vad det gällde 
var att få gehör för sin tolkning av hur samhället skulle vara organiserat. 
Därav arbetarrörelsens inriktning på publicitet genom Första maj-
demonstrationer, Folkets Hus, tidningar. Arbetarrörelsens skribenter och 
talare utmanade gränserna för yttrandefriheten – inte för att få sitta i 

––––––––– 
95 Margareta Ståhl, 1999, Vår fana röd till färgen, s. 313. 
96 Åke Abrahamsson, 1990, s. 460. 
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fängelse, utan för att vidga det offentliga resonemanget, att precis som 
den borgerliga offentligheten ifrågasätta de rådande tolkningsmonopolen. 
Men genom de skilda ekonomiska förutsättningarna kom de olika arenor-
na att se olika ut och att få olika former, men de var i princip lika, efter-
som de hade att verka i samma politiska offentlighet, och hade samma 
mål med offentligheten: att få genomslag för sin tolkning av hur samhäl-
let var beskaffat och hur det borde organiseras. Det är möjligt att den yt-
tersta målsättningen var att, liksom tidigare borgerligheten, förändra of-
fentligheten, göra den till sin och därigenom tillvarata arbetarklassens in-
tressen. Men egendomsförhållandena i samhället gav inte arbetarrörelsen 
samma möjligheter som borgerligheten att göra offentligheten till sin, att 
göra sin tolkning till en ”allmän mening”. Därav kravet om lika rösträtt 
för alla. 

Ett försök att placera Habermas i ”plebejiska” 
sammanhang

Med utgångspunkt i Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentlig-
heten, och med beaktande av den kritik som framförts av olika forskare, 
skall jag försöka precisera hur jag ser på underordnade gruppers offent-
lighetsskapande, med särskilt avseende på arbetarklassens offentlighet. 
Först måste jag dock göra ett viktigt påpekande: Habermas modell är, 
vilket många har kritiserat, en mycket stiliserad idealbild av den borgerli-
ga offentligheten, som inte kan tas bokstavligt i varje detalj, och som i sin 
rena form inte heller Habermas menar har förverkligats. Ingen kan, t ex, 
på allvar tro att det inte fanns motsättningar inom borgerligheten i dis-
kussionen om ”det allmänna bästa” eller att det inte fanns intressen bak-
om de ”rationella” argument som användes. Det är att tolka offentlighets-
teorin alltför bokstavligt, vilket jag menar att många av kritikerna har 
gjort. I förordet till den svenska upplagan av Strukturwandel der Öffent-
lichkeit skriver Mats Dahlkvist att boken inte kan läsas bokstavligt; ”det 
viktiga är inte att förstå ord för ord /…/ det viktiga blir att förstå andeme-
ningen och helheten…”.97 Med t ex litterär offentlighet menas inte bok-
stavligt att publiken hänger sig åt romanläsande; det omfattar diskussio-
ner om ’de sköna konsterna’, om artiklar i tidningar och tidskrifter och så 
småningom också om politik. Det finns således utrymme för tolkningar, 
vilket ger mig möjlighet att använda Habermas tankar för att formulera en 
teori om arbetaroffentlighet, som är mera öppen än Negts och Kluges 
––––––––– 
97 Mats Dahlkvist, 1998, i förordet till Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet, s xxiv. 
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pessimistiska syn på arbetarklassens möjligheter till offentlighetsskapan-
de.

Genom att forskare som t ex Nancy Fraser och Mary Ryan har ”rekon-
ceptualiserat” uppfattningen av Habermas offentlighetsbegrepp har de bi-
dragit till att bevara de emancipatoriska möjligheterna i begreppet genom 
att skilja det från dess liberal-borgerliga form, skriver den amerikanska 
kvinno- och masskommunikationsforskaren Lisa McLaughlin. Minst lika 
viktigt är att de har introducerat konceptet med motoffentligheter, vilket 
ger utrymme för ”motdiskurser” för medlemmar av underordnade sociala 
grupper. Inom motoffentligheterna har dessa grupper möjlighet att artiku-
lera egna tolkningar av sina identiteter, behov och intressen i opposition 
mot den offentlighet som genomsyras av dominanta intressen och ideolo-
gier.98

Införandet av begreppet motoffentligheter låter sig, som Seyla Benhabib 
påpekat, mycket väl integreras med Habermas modell. Även om de ut-
trycker motsatta intressen och tolkningar av samhället, menar jag dock att 
de inte ska ses som motoffentligheter utan snarare som delar av en större, 
övergripande offentlighet. Vad det gäller här är hur begreppet motoffent-
lighet ska uppfattas, dvs vilken avsikt som fanns med skapandet av den. 
Begreppet kan förstås som att syftet med motoffentligheten var att ersätta 
en existerande offentlighet med en ny, alltså att den var revolutionär till 
sin natur. Om syftet i stället var att bereda sig tillträde till den existerande 
offentligheten för att därigenom förändra inifrån, kan den betraktas som 
reformistisk. Förvisso kan man göra antagandet att en underordnad of-
fentlighet i formeringsfasen kan vara revolutionär – och därmed ses som 
en motoffentlighet – och att målsättningen i ett senare skede förändras till 
att vara en del av den existerande offentligheten – och då kan ses som en 
deloffentlighet. Jag menar dock att oavsett vilken målsättningen var från 
början, måste den ha föregåtts av ett offentligt resonerande för att därige-
nom kunna enas om en ’allmän mening’ – åtminstone i en del av offent-
ligheten. Om de som inte delar den meningen ställs utanför resonerandet 
– som kanske i en revolutionär situation påtvingas en ny offentlighet – så 
är det enligt Habermas inte längre en offentlighet.99 En annan tolkning av 
begreppet är att motoffentligheten har en annorlunda syn på hur samhället 
är och bör vara beskaffat än den rådande offentliga meningen. Det är 
denna betydelse som Nancy Fraser och andra av Habermas kritiker lägger 
i ordet. En sådan motsatt syn på samhällsförhållandena kan emellertid 

––––––––– 
98 Lisa McLaughlin, 2004, Feminism and the political economy of transnational public space, i Nick 

Crossley och John Michael Roberts (ed), After Habermas, s. 160. 
99 Habermas, 1998, s. 75. 
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lika väl rymmas inom en deloffentlighet. Vilken av betydelserna som den 
begynnande arbetarrörelsen i Bromölla kan tänkas hänföras till får under-
sökningen utvisa. 

Jag talar således hellre om deloffentligheter, av vilka arbetarrörelsens var 
en. Min uppfattning att det är till den borgerligt dominerade offentlighe-
ten som oppositionella rörelser kräver tillträde, grundar sig på att det är 
där opinion och beslut kan påverkas. Varje deloffentlighet måste, för att 
försöka få genomslag för sin tolkning av hur samhället ska vara beskaffat, 
dels kunna påverka en större allmänhet och dels söka få tillträde till den 
borgerligt dominerade politiska offentligheten där de politiska besluten 
fattas. I denna uppfattning stöder jag mig också på t ex Nancy Fraser, 
vars motoffentligheter trots allt orienterar sig mot allt större arenor. Även 
den borgerliga offentligheten uppfattade sig från början som del av en 
större publik, enligt Habermas.100 Motoffentligheterna måste alltså förr el-
ler senare ingå i en större, övergripande, samhällelig offentlighet, varför 
det är mera logiskt att tala om deloffentligheter. 

Staten, samhället och offentligheten 

Offentligheten är, enligt Habermas, det spänningsfält mellan stat och 
samhälle där statsmakten legitimerar sig inför privatpersonerna. De nors-
ka samhällsvetarna Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård definierar of-
fentligheten som ”den plats där det civila samhället är sammankopplat 
med den statliga maktstrukturen. Den lägger grunden för deliberativ poli-
tik eftersom det är här makten måste rättfärdigas. Här måste bindande be-
slut motiveras inför de medborgare som binds av dem”.101 I Habermas 
modell är den borgerliga offentligheten en del av den privata sfären, den 
sfär där privatpersoner samlas som publik.102 När borgerligheten genom 
parlamentarism tillägnade sig den ”av överheten reglerade makten” (d v s 
staten), förändrades funktionen hos den litterära offentligheten till en po-
litisk offentlighet och därmed etablerade sig den politiskt fungerande of-
fentligheten som ett statsorgan i borgerlighetens intressen.103 Det bör ock-
så påpekas att det samhälleliga arbetets sfär aldrig var så privat som bor-

––––––––– 
100 Nancy Fraser, 2003, s. 154. Habermas, 1998, s. 35. 
101 Erik Oddvar Eriksen och Jarle Weigård, 2000, Habermas politiska teori, s. 244. 
102 Habermas, 1998, s. 27 ff. 
103 Habermas, 1998, s. 47, 52-53, 66. 
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gerligheten ville göra gällande; detta område ”var inte ’privat’ i den me-
ningen att det var befriat från överhetens reglering”.104

Med de borgerliga privatpersonernas inträde i den offentliga maktens 
sfär, upplöses sålunda den åtskillnad mellan stat och samhälle som i den 
borgerliga självbilden är grundläggande för det borgerliga samhället. Den 
politiska offentligheten blev en arena för de kapitalistiska intressen som 
enligt borgerlig ideologi klassats som privata. Med arbetarrörelsens fram-
växt kom den politiska offentligheten att användas av borgerligheten för 
att lagstifta mot arbetarnas försök att få inflytande i den privata produk-
tionssfären och i den borgerliga offentligheten. De borgerliga privatper-
sonerna har därmed själva upplöst den föregivna åtskillnaden mellan vad 
som är offentligt och vad som är privat. Uppdelningen i vad som är privat 
och vad som är offentligt är, som Nancy Fraser anför, borgerlig retorik 
som används för att avlegitimera vissa intressen. Retoriken om det privata 
syftar till att utesluta frågor om det intima privatlivet från att debatteras 
offentligt genom att individualisera dem, t ex mäns våld mot kvinnor. På 
liknande sätt görs ämnen som rör produktionssfären till företagens privata 
angelägenheter. Avsikten är att sådana ämnen ska ”isoleras till specialise-
rade diskursiva arenor och därigenom skyddas mot en bredare debatt”.105

Underordnade gruppers inträde i den borgerliga offentligheten medverka-
de därmed också till att den föregivna uppdelningen i privat och offentligt 
ifrågasattes.106 Det finns, med Frasers ord, inga naturligt, på förhand giv-
na gränser för vilka frågor som kan diskuteras offentligt, det kan endast 
avgöras genom diskursiva strider. Således kan inget ämne på förhand ute-
slutas från offentligheten.107 Eller som Habermas uttrycker det: diskussio-
nen i offentligheten förutsätter ”en problematisering av områden som hit-
tills inte satts ifråga”.108 Enligt Habermas gällde det förvisso kyrkliga och 
statliga tolkningsmonopol, men som Fraser m fl har visat, kan även andra 
föregivet privata frågor göras offentliga. 

*

Jag ska nu försöka sammanfatta hur jag ser på och tänker använda mig av 
offentlighetsbegreppet i en empirisk studie. Jag tänker mig det hela på 
följande sätt: En lokal arbetaroffentlighet började växa fram i Bromölla 
kring sekelskiftet 1900. Då formerades en mer eller mindre organiserad 

––––––––– 
104 Habermas, 1998, s. 66. 
105 Nancy Fraser, 2003, s. 164 f. 
106 Se t ex Seyla Benhabib 1994, s. 107, 115. 
107 Nancy Fraser, 2003, s. 161. 
108 Habermas, 1998, s. 34-35. 
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litterär offentlighet, vilken några år senare manifesterades i Folkets Hus 
som en arena för denna arbetarklassens salongsoffentlighet, där diskus-
sioner fördes om deltagande i det borgerliga samhällets politiska offent-
lighet. Arbetarrörelsen gjorde därvid anspråk på en utvidgning av bety-
delsen av ”alla”. Genom att även kräva inflytande i den privata produk-
tionssfären gjorde arbetarrörelsen ämnen, som i den borgerliga offentlig-
heten ansågs som privata, till frågor av offentligt intresse. Arbetaroffent-
ligheten kan därmed också ha blivit medverkande till den förändring av 
offentligheten – det som för Habermas innebar ett förfall109 – som skedde 
under 1900-talet, där den resonerande publiken ersattes av de organisera-
de privatintressenas förmedling, det representativa politiska systemet. 

Vidare tänker jag mig att Folkets Hus också fortsättningsvis genom fack-
föreningsmöten, politiska föredrag och studiecirklar fungerade som en lit-
terär offentlighet – eller ”träningsarena” – för arbetarklassens politiska 
ambitioner. Diskussionerna i denna deloffentlighet kan, som flera av de 
nämnda forskarna hävdar, leda till att alltfler ämnen som klassats som 
privata görs till offentliga angelägenheter. I fallet med arbetaroffentlighe-
ten kan vi också anta, i linje med Gunneriusson Karlströms resultat, att en 
föregiven uppdelning i offentligheten som manlig och privatsfären som 
kvinnlig, är något som en manligt dominerad arbetaroffentlighet försöker 
upprätthålla. Men jag menar, i likhet med Fraser med flera, att vilka frå-
gor som kan göras till allmänna angelägenheter avgörs av de deltagande i 
offentligheten själva. Det innebär inte att jag tillskriver alla deltagarna 
lika stora resurser att driva sina frågor. Men liksom den borgerliga offent-
ligheten formerades och verkade i motsättning till både en feodal överhet 
och till underordnade grupper, verkar underordnade gruppers offentlig-
hetsskapande i motsättning till den etablerade borgerliga offentligheten, 
men också till andra underordnade gruppers offentlighetssträvanden. 

Det finns också när det gäller Folkets Hus en representativ sida av offent-
ligheten. Som Grete Swensen påpekar blev byggandet av föreningshuset 
ett handfast bevis på föreningens styrka i lokalsamhället. Märit Gunneri-
usson Karlström pekar också på den representativa aspekten, även om 
hon ser mera till organisationen i sig än till själva byggnaden. 

––––––––– 
109 Habermas, 1998, s.152-156. 
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Problemformuleringar 

Mot bakgrund av den tidigare forskning som jag har redogjort för och ut-
ifrån de teoretiska resonemangen om offentlighet har jag formulerat mera 
preciserade frågeställningar för det fortsatta arbetet. Det övergripande 
syftet är att undersöka framväxten av en arbetaroffentlighet vilket sedan 
har utkristalliserats i några mera preciserade frågor som undersökningen 
avser att besvara. 

• Hur kunde det gå till när arbetarrörelsen försökte tillskansa sig ett ut-
rymme i offentligheten? Här är det fråga om såväl uppbyggnaden av den 
konkreta offentlighetsarenan, Folkets Hus, som den överförda betydelsen, 
etablerandet av den opinionsmässiga arbetaroffentligheten samt bildning-
ens betydelse för offentlighetsskapandet. 

• Hur reagerade borgerligheten på arbetarrörelsens anspråk på tillgång till 
offentligheten och vad innebar det att arbetaroffentligheten blev en del av 
den? Det som det gäller här är eventuella aktioner för att hindra arbetarof-
fentlighetens inträde eller om det gjordes försök att minska dess inflytan-
de sedan inträdet väl var ett faktum. 

• Hur förändrades offentligheten/offentligheterna över tiden? I denna frå-
ga ingår verksamhetens förändring i Folkets Hus, hur arbetaroffentlighe-
ten påverkade den borgerliga offentligheten och tvärtom, hur den politis-
ka arenan förändrades samt om arbetaroffentligheten medverkade till det 
föregivna förfallet av offentligheten. 

Nätverksanalys

Utöver det huvudsakliga perspektivet om offentlighet avser jag också att 
använda mig av nätverksteori, dels för att analysera den lokala borgerlig-
het som kan tänkas utgöra basen för den borgerliga offentligheten i Bro-
mölla, och dels för att analysera klassöverskridande kontakter mellan 
borgerligheten och arbetarrörelsen i lokalsamhället. 

Nätverk i historisk forskning 

Ett nätverk kan beskrivas som en informell intresseorganisation, t ex en 
miljögrupp som mobiliserar kring en gemensam fråga. Inom historisk 
forskning har nätverksanalyser blivit allt vanligare, men där används de 
på ett något annorlunda sätt än i studier om nutida inofficiella organisa-
tioner. Historiska nätverk kan ses som en efterhandskonstruktion av de 
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informella sociala band som kan tänkas ha betydelse i en historisk stu-
die.110 Det finns grovt sett två sätt att använda nätverksanalyser i historisk 
forskning. Det ena är det kvantitativa, som ägnar sig åt att kartlägga de 
kopplingar som har funnits mellan olika aktörer. Resultatet av en sådan 
geografisk nätverksanalys kan påvisa vilken social och geografisk sprid-
ning nätverken hade och hur täta kontakterna var mellan aktörerna. Det 
ger en ganska statisk bild av nätverket, och ger ingen uppfattning om 
kontakternas innehåll, nätverkets funktion. Den kvantitativa analysen kri-
tiseras ibland för att ge ”precisa svar på tämligen ointressanta frågor”.111

Denna kritik har visst fog för sig, enligt historikern Solveig Fagerlund, 
som dock menar att med ”utgångspunkt i en större övergripande teoretisk 
frågeställning kan en kvantitativ analys i sin tur generera ytterligare teo-
retiskt specifika frågeställningar till en kvalitativ analys”.112 Även histori-
kern Johan Lundin har i sin avhandling använt sig av den kvantitativa 
metoden och utifrån de resultat som framkom gjort en kvalitativ analys av 
de olika nätverken i fiske- och industrisamhället Limhamn. Han har också 
med hjälp av en dagbok skriven av ett frireligiöst par ur arbetarklassen 
kartlagt familjens nätverk bestående av släktingar, vänner, grannar och 
soldater i Frälsningsarmén. Lundin arbetar med en mycket vid definition 
av sociala nätverk där alla kontakter, såväl släkt, grannar och vänner som 
frikyrkomedlemmar och överordnade i arbetet, ingår i nätverket.113

Det andra sättet är det kvalitativa, vars intresse är nätverkens innebörd, 
vilken betydelse det hade för aktörerna och deras verksamhet. Den kvali-
tativa nätverksforskningen intresserar sig inte så mycket för nätverkens 
geografiska utbredning, dess form, men det utesluter inte en kartläggning 
av kontakterna, snarare är det så att det är en förutsättning för att kunna 
upptäcka nätverken. Den kvalitativa nätverksanalysen arbetar huvudsak-
ligen med källmaterial som brev, korrespondens, dagböcker mm, vilka är 
särskilt väl lämpade i dessa fall. Kvalitativa nätverksanalyser har därför 

––––––––– 
110 Mats Brusman, 2000, Nätverk – ett användbart historiskt perspektiv?, i Socialhistoria i Linköping,

nr 11, s. 37-39. För en ingående beskrivning av nätverksbegreppet se de båda antologierna Håkan 
Gunneriusson (red), 2002, Sociala nätverk och fält och Peter Aronsson, Solveig Fagerlund, Jan 
Samuelsson (red), 1999, Nätverk i historisk forskning – metafor, metod eller teori?  Einar Hreins-
son och Tomas Nilsson, 2003, Introduktion, ger en fyllig historiografisk presentation av nätverks-
forskningens internationella utveckling och  dess tillämpning i Sverige, Einar Hreinsson & Tomas 
Nilsson (red), Nätverk som social resurs.

111 Ylva Hasselberg, Leos Müller, Niklas Stenlås, 2002, Åter till historiens nätverk, i Håkan Gunne-
riusson (red), Sociala nätverk och fält, s. 10. 

112 Solveig Fagerlund, 2002, Handel och vandel Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspek-
tiv Helsingborg ca 1680-1709, s. 31. I avhandlingen analyserar Fagerlund inte bara kvantitativt 
utan också kvalitativt kvinnors nätverk. 

113 Johan A. Lundin, 2006, Näten på Limhamn Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914. De-
finitionen av sociala nätverk på s. 20. 
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blivit populära i studier om företagares informella kontakter, där till-
gången på sådant källmaterial är god.114

Historikerna Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås definierar 
i antologin Sociala nätverk och fält, en nätverksrelation som ”en hori-
sontell relation byggd på ömsesidigt personligt förtroende”.115 Nätverks-
begreppet lämpar sig därför bäst för relationer som är jämlika och icke-
hierarkiska. De menar att en alltför generell användning av nätverksbe-
greppet, att beskriva människors alla kontakter som nätverk, resulterar i 
intetsägande självklarheter.116 Författarna vill således förbehålla nätverks-
analyser för undersökningar om avgränsade jämlika sociala skikt. En 
följd av denna definition är att det är svårt att göra nätverksanalyser för 
relationer som inte har efterlämnat något skriftligt källmaterial – såvida 
inte de som undersöks fortfarande lever och är villiga dela med sig av 
sina erfarenheter. 

I introduktionen till antologin Nätverk som social resurs vänder sig histo-
rikerna Einar Hreinsson och Tomas Nilsson mot det sätt som Ylva Has-
selberg m fl använder nätverksbegreppet. De menar att dessa forskare an-
vänder sig av en för snäv definition av nätverk. Den är enligt dem alltför 
exklusiv och elitpräglad, går bara att använda på en viss typ av källmate-
rial, brev och korrespondens inom ”samhällets elitgrupper”, och bortser 
från att det alltid finns hierarkiska inslag i nätverken. I stället argumente-
rar de för en definition som är möjlig att använda på alla sociala grupper, 
som går på tvärs över klassgränser och går att kombinera med kvan-
titativa metoder.117 De förespråkar en definition som är mycket vid och 
som omfattar alla relationer som människor är del i oavsett klass, status 
och social ställning. 

I litteraturen om sociala nätverk framträder således två huvudriktningar. 
Det är i båda fallen frågan om helt informella sammanslutningar. I den 
ena riktningen, som huvudsakligen är kvantitativ, tycks nätverken ha till-
kommit mera slumpmässigt och bestå av de människor som råkar ha kon-
takt med varandra och förefaller inte vara medvetet tillkomna för att till-
varata ett intresse. I den andra riktningen, som huvudsakligen är kvalita-

––––––––– 
114 T ex Niklas Stenlås, 1998, Den inre kretsen, där han framförallt gör en studie av storföretagsleda-

res nätverk för att i det fördolda påverka den nationella politiken, men också uppmärksammar deras 
parlamentariska partipolitiska engagemang, Ylva Hasselberg, 1998, Den sociala ekonomin Famil-
jen Clason och Furudals bruk 1804-1856, som analyserar släkt- och vänskapsnätverkens betydelse 
för företagets och familjens reproduktion. 

115 Ylva Hasselberg, Leos Müller, Niklas Stenlås, 2002, s. 18. 
116 Ylva Hasselberg, Leos Müller, Niklas Stenlås, 2002, s. 14. 
117 Einar Hreinsson och Tomas Nilsson (red), Nätverk som social resurs, Introduktionskapitlet. 
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tiv, förefaller nätverken vara medvetet tillkomna för att genom släkt, 
vänner och affärsbekanta tillgodose familjers och företags intressen. Med 
Ylva Hasselbergs formulering syftade nätverket ”till ett bestämt mål: 
hushållets och släktens, såväl som företagets sociala och ekonomiska re-
produktion”.118 Hasselberg knyter också i sin avhandling definitionen hårt 
till ekonomiska aktörer genom att hon menar att nätverk framförallt är ett 
begrepp som kan ge en bättre förklaring till ekonomiska aktörers beteen-
de än marknadsmodellen.119 Vidare menar hon: ”Enligt min uppfattning 
bör nätverksbegreppet inte vara ett annat ord för organisation eller områ-
de. Nätverk bör uppfattas som en särskild organisationsform.”120 Det in-
nebär, som jag ser det, att nätverken är avsiktligt tillkomna, att de har ett 
syfte, och vidare innebär det att det inte räcker med enbart informella 
släkt- och vänskapsrelationer som grund för nätverket. I både den kvanti-
tativa och kvalitativa inriktningen tycks släktskap spela en inte oväsentlig 
roll i nätverken. 

Den vida definition som betecknar allas relationer med alla som nätverk 
finner jag alltför oprecis. Den mycket snäva definitionen förefaller mera 
användbar, men kan innebära nackdelar om man ska undersöka under-
ordnade gruppers nätverk. Jag menar att nätverk är någonting annat än de 
vardagliga relationer som människor ingår i. Nätverket måste ha betydel-
se för deltagarna utöver det vardagliga utbytet av hjälp släkt, grannar och 
vänner emellan. Nätverk är, som Thord Strömberg påpekar i en kommen-
tar till två uppsatser där det mycket vida nätverksbegreppet används, ”nå-
got annat och mer specifikt än raden namn i de källor som råkar vara till-
gängliga”. Strömberg menar att nätverksbegreppet måste snävas in så att 
ett gemensamt intresse bland deltagarna kan identifieras.121

Jag menar således att det måste finnas ett syfte med att bilda nätverk, men 
ett syfte som inte kan eller önskas tillgodoses genom de kanaler som är 
tillgängliga. Det innebär att jag inte ser t ex formella organisationer eller 
andra institutioner som nätverk eftersom de är formaliserade. Således är 
kontakter mellan representanter för fackförening och företag i t ex avtals-
förhandlingar inte att betrakta som nätverk. Däremot betraktar jag som 
nätverk de informella kontakter som upprättas vid sidan av organisatio-
nerna för att tillgodose ett intresse som deltagarna av någon anledning 
inte kan eller vill hantera via de formella kontaktvägarna. I likhet med 
Hreinsson m fl har jag svårt att se att nätverksanalys bara kan göras be-

––––––––– 
118 Ylva Hasselberg, 1998, s. 111. 
119 Ylva Hasselberg, 1998, s. 110. 
120 Ylva Hasselberg, 1998, s. 109. 
121 Thord Strömberg, 2000, i Tomas Nilsson (red), Att synliggöra det osynliga, s. 55-59. 
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träffande avgränsade, icke-hierarkiska sociala skikt. Jag menar att det inte 
går att utesluta att klassöverskridande nätverk kan upprättas ifall det finns 
intressen som av deltagarna anses fördelaktigare att hantera i nätverk i 
stället för genom befintliga organisationer. 

Trots att nätverken säges sakna formell organisering tycks de ändå inom 
de s k elitskikten vara ganska formaliserade till karaktären. I Niklas Sten-
lås undersökning förekommer också flera formella organisationer, där 
kopplingarna till ”den inre kretsen” medvetet undanhålls offentligheten 
för att dölja de bakomliggande intressena: 

”Å ena sidan diskuterade man internt hur man skulle försäkra sig om tid-
ningen [Svenska Dagbladet] för att säkra ett medium för att torgföra den egna 
världsbilden. Samtidigt värjde man sig på alla vis för att detta förhållande 
skulle bli offentligt”.122

Det finns således skäl att anta att nätverksanalyser bör inbegripa både for-
mella och informella sammanslutningar inom den borgerlighet som jag 
står i begrepp att försöka rekonstruera. En sådan analys kan också inne-
fatta kollektiva aktörer. Martin Åberg menar att nätverksperspektivet in-
nebär att man fokuserar på ”samhällets relationella aspekter oavsett om vi 
rör oss med enskilda individer eller kollektiva aktörer, såsom organisa-
tioner av olika slag”.123 Det ger oss möjlighet att även uppmärksamma 
kopplingar mellan t ex företag, arbetarrörelse och olika politiska organi-
sationer och institutioner i samhället. Det är dock viktigt att vara medve-
ten om att organisationer liksom nätverk är uppbyggda av individer. 

Metod och material 

I denna avhandling använder jag mig av några olika metoder. Förutom ett 
kritiskt närmande till källorna, som alltid är nödvändig, använder jag mig 
också i viss utsträckning av kvantitativ metod. Eftersom studien fokuserar 
på en bestämd ort är det lokalhistoriska perspektivet en väsentlig metod. 
Nätverksanalys har även använts som metod för att utforska företrädesvis 
kontakterna mellan lokalsamhällets borgerliga aktörer, men också för att 
undersöka kontakterna mellan borgerlighetens och arbetarrörelsens före-
trädare.
––––––––– 
122 Niklas Stenlås, 1998, s. 78. 
123 Martin Åberg, 1998, Samförståndets tid Konflikt, samarbete och nätverk i svensk lokalpolitik, s. 

213. 
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I mitt arbete har ett flertal olika källor kommit till användning, såväl 
dagstidningar, korrespondens och offentlig statistik som skrivelser och 
verifikationer. En betydande del av källmaterialet utgörs emellertid av 
protokoll från olika organisationer. Sådana är inte helt oproblematiska att 
använda. Det finns därför anledning att införa några allmänna reflektioner 
om denna typ av material. 

Protokollens tillförlitlighet 

När det gäller protokoll av olika slag kan vi på goda grunder anta att de 
oftast är upprättade tidsmässigt ganska nära det möte för vilket protokol-
let skrevs. På lika goda grunder kan vi anta att texten i protokollsboken 
inte skrevs på mötet; d v s den är med största sannolikhet en renskrivning 
av de anteckningar som fördes på mötet och först senare införda i proto-
kollsboken och därefter justerade och godkända. Att det var på detta vis 
framgår bland annat av att kronologin inte alltid stämmer i böckerna, där 
ett senare möte kan vara infört före det föregående. Att protokollen 
skrevs in i boken i efterhand innebär att det finns en risk för förvanskning 
av händelseförloppet. Det förekommer också att mötet godkänner proto-
kollet först efter ändringar. Etnologen Magnus Bergquist påpekar att den 
som förde protokollen inte dokumenterade allt som sades, utan nedteck-
nade sådant som just den sekreteraren ansåg vara det viktiga med hänsyn 
till insyn för medlemmarna och deras kontroll av föreningens arbete.124

Det finns således utrymme för subjektivitet i urvalet av vad som anteck-
nats och hur protokollen är skrivna beror alltså på vem som har fört dem. 
Protokollen blir på så sätt en spegling av den bild som respektive sekrete-
rare önskar ge av sin förening. Men Bergquist menar att kontrollen som 
utförs av utsedda protokolljusterare och att protokollet sedan föreläggs 
föreningen på ett efterkommande möte, betyder att vi kan ”på ganska 
goda grunder anta att det som finns dokumenterat i protokollsböckerna är 
förenligt med vad majoriteten av föreningsmedlemmarna själva uppfatta-
de som det centrala i mötet”.125 Användbarheten kan ändå variera beroen-
de på hur utförligt anteckningarna är gjorda; i det material jag har använt 
finns allt från mycket välformulerade skrivningar som berättar om vad 
som hände på mötet, till sådana som i stort sett bara upprepar dagord-
ningen. Formuleringarna kan ibland också vara sådana att det är svårt att 
utläsa vad som menas, att det t ex inte klart framgår av ett beslut vad be-
––––––––– 
124 Magnus Bergquist, 1999, Föreningsprotokoll som källa, i Magnus Bergquist, Birgitta Svensson 

(red), Metod och minne Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. 
125 Magnus Bergquist, 1999, s. 230. 
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slutet gällde. En invändning som kan resas mot protokollens tillförlitlig-
het är att mötesbeslut inte är en garanti för att besluten verkligen genom-
fördes. Styrelsen, som ska verkställa besluten, kan av olika skäl förhala 
verkställandet om det stred mot styrelsens uppfattning. 

Ett vanligare förfarande som jag har stött på i de protokoll som jag har 
använt, är att åtgärder har vidtagits utan att det finns protokollförda beslut 
– ett inte alldeles ovanligt förfarande som har kunnat påvisas vid använd-
ning av annat material. Det går då inte att veta om sådana ärenden ändå 
har diskuterats på mötena, men av någon anledning inte protokollförts – 
eller om de har dryftats vid träffar utanför de formella mötena. 

Den slutsats som vi kan dra av diskussionen är att organisationsprotokoll 
trots allt ger mycket värdefull information, men att de inte är tillräckliga 
utan måste användas tillsammans med annat material såsom ekonomiska 
verifikationer, brev och skrivelser bland mycket annat. Men också detta 
material måste utsättas för en kritisk granskning; de kritiska synpunkter 
som kan anföras på protokollens tillförlitlighet gäller också för annat ma-
terial.

Ylva Waldemarson har i en uppsats diskuterat tystnaden, eller frånvaron 
av vissa frågor i fackliga protokoll.126 Hon ser tystnaden som ett maktme-
del för att hålla konfliktladdade frågor borta från den fackliga dagord-
ningen. På så sätt kunde besvärliga frågor, t ex om lika lön oavsett kön, 
hindras från att komma på dagordningen utan att de fackliga organisatio-
nerna behövde ställa sig direkt avvisande.127 Det uppstår således en tyst-
nad i protokollen som Waldemarson menar att vi som forskare bör tolka, 
eftersom ”tystnaden och den uteblivna reaktionen är så betydelsefulla för 
det sätt historien utformas på”. När något skymtar fram ”som vi med vår 
vetenskapliga intuition (= forskningserfarenhet + livserfarenhet + en 
gnutta tur) anar har betydelse för den historiska utgången av ett händelse-
förlopp, så bör vi redovisa detta, oavsett om det inte hundraprocentigt lå-
ter sig bevisas”. Det är, menar Waldemarson, vår skyldighet både mot lä-
sarna och de historiska aktörerna. Men det ska tydligt framgå vad som 
står på fast grund och vad som är ”vetenskaplig spekulation”.128 Jag finner 
att det finns skäl att beakta dessa tankegångar, eftersom så mycket tycks 
ha skett utan att det för den skull har nedtecknats i protokollen. Det finns 
en tystnad som måste tolkas. 

––––––––– 
126 Ylva Waldemarson, 1998, Att synliggöra det osynliga, i Eva Blomberg, Björn Horgby, Lars 

Kvarnström (red.), Makt och moral. 
127 Ylva Waldemarson, 1998, s. 19. 
128 Ylva Waldemarson, 1998, s. 24-25. 
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Avgränsningar 

Det lokalhistoriska perspektivet 

Mitt undersökningsobjekt är industriorten Bromölla i nordvästra Skåne 
och dess Folkets Hus och vilken roll det hade i en lokal offentlighet. Det 
finns flera skäl till det. Av de flera hundra olika Folkets Hus som har fun-
nits i Sverige är det svårt att överblicka alla och även om de på många 
sätt liknar varandra, fanns det sannolikt stora olikheter i deras möjligheter 
och resurser att förverkliga egna samlingslokaler och även skillnader i de 
sätt de föreningarna valde att realisera och upprätthålla Folkets Hus. Där-
för har det inte heller varit min ambition att skriva en avhandling med ge-
nerella anspråk för Folkets Hus-rörelsens utveckling och verksamhet. Det 
jag vill göra är att undersöka hur centralt utformade mål för verksamheten 
– mer eller mindre klart uttalade – har förverkligats på den lokala nivån. 
Detta måste, som Marion Leffler påpekar, göras ”på den nivå där verk-
samheten faktiskt utformades av människor som deltog i den”.129 Björn 
Olsson argumenterar för lokala studier för att kunna skildra mötet mellan 
det lokala och det nationella, att peka på en lokal praktik av nationella 
strömningar.130 Jag vill dessutom undersöka den offentlighetsskapande 
processen på en specifik ort, d v s visa hur offentlighetsskapandet kunde
gå till. Det lokala perspektivet motiveras också av att jag, i likhet med 
andra forskare som gjort lokala undersökningar, avser att pröva en teore-
tisk infallsvinkel på den lokala nivån.131

Ett skäl för att välja en liten ort som Bromölla är att en betydande del av 
industrialiseringen – och därmed framväxten av arbetarrörelsen – skedde 
på små orter på landsbygden. Att utröna om Bromölla på något sätt skulle 
vara typisk eller atypisk för landsbygdsindustrialiseringen är inte avsikten 
med detta arbete och det spelar inte heller någon roll för mitt syfte. Där-
emot är det betydelsefullt att arbetarrörelsen på den ort jag skall undersö-
ka har varit stark nog att tidigt kunna skapa en egen offentlighet, vilket är 
fallet med Bromölla. Jag ville också att det Folkets Hus jag skulle under-
söka, skulle vara byggt i ett tidigt skede (ofta kallat pionjärtiden) och fort-
farande i dag finnas kvar som ett fungerande Folkets Hus i föreningens 
ägo.

––––––––– 
129 Marion Leffler, 1999, s. 72. Marion Leffler diskuterar ingående problem och förtjänster med ”det 

lokalhistoriska perspektivet”, s. 65-73. 
130 Björn Olsson, 1994, s. 18-19. 
131 Marion Leffler, 1999, s. 65-73. 
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Den tidsmässiga avgränsningen 

Avhandlingens undersökningsperiod omfattar tiden omkring 1905 till 
1960. Den bortre avgränsningen motiveras av att arbetarrörelsen vid den-
na tid gjorde sina första avtryck på offentlighetens arena. Något år senare 
bildades den varaktiga fackliga organisationen vid Iföverken, Svenska 
Grov- och fabriksarbetareförbundets avdelning 227, och ytterligare ett par 
år senare invigdes Folkets Hus i Bromölla. Den främre avgränsningen 
motiveras av att arbetarrörelsen vid denna tid innehaft den politiska mak-
ten lokalt (och även nationellt) under en längre period och därmed haft tid 
och möjlighet att forma lokalsamhället och den lokala politiska offentlig-
heten efter sina egna intentioner. Däremellan inträffade det demokratiska 
genombrottet, en fastare organiserad folkbildningsverksamhet, en mins-
kande betydelse för lantbruksintressena och borgerligheten i lokalpoliti-
ken med motsvarande ökning för arbetarrörelsen, Bromölla fabrikssam-
hälles omvandling till egen köpingskommun och konsekvenserna därav 
på den politiska offentligheten, välfärdssamhällets framväxt och de följ-
der det fick i offentligheten. Ett ytterligare skäl är att det ”förfall” för of-
fentligheten, som enligt Jürgen Habermas mer eller mindre hade fullbor-
dats vid denna tid (han gav ut sin bok 1962), ska kunna prövas empiriskt 
på arbetaroffentligheten. 
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KAPITEL 2 

Folkets Hus i världen och i Sverige 

Folkets Hus förefaller vid en ytlig betraktelse att vara en mycket svensk 
företeelse, men av forskningsöversikten framgår det att sådana även fanns 
i de andra nordiska länderna. Norden var dock varken ensamma om eller 
först med samlingslokaler för arbetarrörelsens organisationer. I detta ka-
pitel avser jag att göra en översiktlig orientering om den internationella 
bakgrunden till Folkets Hus-rörelsen, för att därefter rikta intresset mot de 
svenska förhållandena och resonera omkring de tidsmässiga och geogra-
fiska skillnaderna i etablerandet av Folkets Hus samt om de samhälleliga 
förutsättningar som gällde för Folkets Hus under pionjärtiden. 

Vidare innehåller kapitlet en orientering om finansiering av Folkets Hus-
byggandet samt en analys av tillkomsten av en central fond inom arbetar-
rörelsen för hjälp till finansiering. Med avstamp i ett belgiskt Folkets Hus 
diskuterar jag slutligen en eventuell förekomst av en särskild arbetarrörel-
searkitektur för Folkets Hus i Sverige. 

Idén om samlingslokaler 

När folkrörelserna började växa fram under 1800-talet, uppstod för dessa 
ett intresse att skaffa sig platser och byggnader, där deltagarna kunde 
samlas för att diskutera gemensamma angelägenheter och för att genom-
föra de uppgifter de påtagit sig. De frireligiösa församlingarna byggde 
frikyrkolokaler, nykterhetslogerna byggde ordenshus, de liberala arbetar-
föreningarna skaffade sig föreningshus och den socialistiska arbetarrörel-
sen byggde Folkets Park och Folkets Hus. Tanken att bygga hus där en 
grupp människor kunde samlas för att dryfta gemensamma frågor och in-
tressen var emellertid inte en ny idé för 1800-talet. Inom vissa, företrä-
desvis högre, sociala skikt i olika samhällen har dess medlemmar sedan 
långa tider byggt samlingslokaler, där de kunde träffas för att umgås, för 
att diskutera gemensamma intressen och för att överlägga om samhällets 
skötsel. Exempel på sådana är hantverksskrånas gillestugor och stadsbor-
gerskapets rådhus. 

Arkitekten Lars Jadelius diskuterar i sin avhandling om offentlig arkitek-
tur, Folk, Form & Funktionalism, bl a offentliga byggnaders historiska 
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rötter.132 Han skriver att kyrkobyggnaderna var de första byggnaderna för 
gemensam samling, att de var centrum för det lokala samhället och an-
vändes för profana möten, trots prästerskapets försök att hindra världslig 
användning av dem. Omkring år 1000 började borgerskapet i Italien att 
bygga de första rådhusen. Det var ett led i självständiggörandet från kyr-
ka och adel, men samtidigt hämtades förebilderna till rådhusen från de 
feodala rådssalarna.133

Jadelius menar att åhörarrummen i kyrkorna och teatrarna har haft stor 
betydelse för de europeiska församlingshusens utformning. I kyrkan pla-
cerades föreläsaren/prästen i fonden framför menigheten i en öppen for-
mering i kyrksalen. Teaterlokalerna utformades till att börja med huvud-
sakligen som en tittskåpsteater med publiken sittande i bänkrader på ett 
lutande golv i det publika utrymmet och i balkonger runt denna.134 När 
folkrörelserna växte fram fanns det således olika former av publika för-
samlingsbyggnader som kunde tjäna som förebilder till de egna samlings-
lokalerna.

Om således idén om samlingslokaler inte var ny i arbetarrörelsens barn-
dom, så var tanken att även underordnade, egendomslösa grupper i sam-
hället kunde skaffa sig egna lokaler för sina överläggningar och för sam-
varo och nöjen kanske inte lika självklar inom dessa grupper. De ome-
delbara behoven för livets uppehälle framstod antagligen som angeläg-
nare än att skaffa egna samlingslokaler. Det dåvarande samhället försvå-
rade dessutom ofta på olika sätt för arbetarrörelsen att hyra lokaler för 
sina sammankomster, vilket sannolikt kan ha underlättat för tanken på 
egna lokaler att få fäste. Att det inte heller alltid var så lätt för den unga 
arbetarrörelsen att bygga eget vittnar såväl de lokala föreningarnas som 
rörelsens jubileumsskrifter om. Roger Johansson påpekar dock vikten av 
att inte genomgående okritiskt anamma historieskrivningen i jubileums-
böckerna av de svårigheter som arbetarrörelsen ställdes inför i den tidens 
samhälle.135

Etnologen Grete Swensen skriver att folkrörelsernas föreningsbyggnader 
var ett nytt koncept som skapades utifrån den nya tidens förutsättningar. 
De frivilliga föreningarna uppstod i en smältdegel av det traditionella 
samhället och det framväxande industrisamhället. Förutsättningarna för 
framväxten och den snabba utvecklingen var nedbrytningen av det gamla 
––––––––– 
132 Lars Jadelius, 1987, Folk, Form & Funktionalism.
133 Lars Jadelius, 1987, s. 25-27. 
134 Lars Jadelius, 1987, kapitel 3 och 4. Med församlingshus menas inte religiösa lokaler, utan alla 

typer av samlingslokaler. 
135 Roger Johansson, 2001, s. 226 f. 
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samhället och dess lojaliteter och framväxten av ett nytt samhälle med 
andra grupperingar och solidaritetsband. Föreningssammanslutningarna 
medverkade till att bryta ner de gamla auktoriteterna och till att tidens so-
ciala oro fick nya konstruktiva lösningar.136 Byggande av föreningar och 
byggande av föreningshus är två sidor av samma sak och det konkreta 
husbyggandet har varit en integrerad del av föreningsskapandet. Försam-
lingshusen byggdes för att tillvarata bestämda gruppers behov av mötes-
platser och tillhörighet och de byggdes i en historisk situation när det som 
var föreningarnas uppgift antingen blev betraktat som irrelevant eller di-
rekt undergrävande på samhället. Byggandet av alternativa mötesplatser 
bidrog till att befästa föreningarnas position i samhället. Församlingshu-
sen kan därför ses som ett medel i en kulturkamp, där de föreningar som 
klarade att bygga en egen lokal hade fördelar i den kampen.137 Huset var 
ett medel för att stärka föreningen samtidigt som det var en förutsättning 
för kontroll och varaktighet i organisationsarbetet. Föreningsbyggnaderna 
har varit den ram, inom vilken medlemmarna har kunnat reflektera över 
de ideologiska aspekterna av föreningen och det gällde såväl utåtriktat 
rekryteringsarbete som inåt med stärkandet av gemenskapskänslan.138

Folkets Hus i världen… 

Tanken att arbetare skulle ha egna hus där de kunde träffas för att umgås 
och överlägga om sina angelägenheter tros först ha förverkligats i Belgi-
en.139 Det första Volkshuis (flamländska för Folkets Hus) i Belgien öpp-
nades 1872 i Jolimont, efter att en arbetardelegation som besökt England 
blivit inspirerade av kooperationen i Rochdale. De nöjde sig dock inte 
enbart med den kooperativa tanken, men tog den som grund för utveck-
lingen av den socialistiska arbetarrörelsen. Det var emellertid i den form 
som den kooperativa föreningen Vooruit (Framåt) i Ghent införde, som 
kom att bilda mönster för Folkets Hus i Belgien. I denna form kom den 
kooperativa föreningen inte bara att vara en del av arbetarrörelsen, utan 

––––––––– 
136 Grete Swensen, 1997, s. 14. Se även Vagn Wåhlin, 1979, Omkring studiet af de folkelige bevæ-

gelser, i Historisk Tidskrift nr 2 1979. 
137 Grete Swensen, s. 199. 
138 Grete Swensen, s. 337 ff. 
139 Folkets Hus eller motsvarande som internationell företeelse är svår att få grepp om. Litteratur om 

denna på svenska och engelska är mycket begränsad. Litteratur om belgiska Folkets Hus finns tro-
ligen bara att tillgå på franska och flamländska. Uppgifterna om de belgiska samlingslokalerna har 
jag hämtat i ett konferenspaper som Brigitte de Mulder skrev 2002, Belgian Volkshuizen, paper till 
IALHI Acta XXXIII conference 2002 samt i jubileumsskriften Souvenir du XXVme Anniversaire
(la Maison du Peuple de Bruxelles 1882-1907), 1907.
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”den reella basen” för såväl fackföreningarna som det belgiska arbetar-
partiet, Belgische Werkliedenpartij, BWP. Den kooperativa rörelsen blev 
den materiella grunden för kampen för självständighet, vilken fick sitt 
starkaste uttryck i Volkshuizen. Eller som Nynne Helge m fl uttrycker det 
i sin bok om Arbejdernes Forsamlingsbygning i Köpenhamn: ”Dermed 
blev kampen for billigt brød til arbejderklassen en integreret del af arbej-
dernes politiske kamp for bedre livsvilkår.”140 Dock var det inte alltid 
självklart att de kooperativa föreningarna skulle ansluta sig till det belgis-
ka arbetarepartiets politik; många kooperativ var till en början politiskt 
neutrala och beslutet att ansluta sig till BWP orsakade ofta stora spän-
ningar.141

Föreningen i Ghent började 1881 med ett litet kooperativt bageri, men 
verksamheten växte och två år senare skaffade man sig en större bygg-
nad, där det fanns ett kafé, kontor, tryckeri, bageri, en samlingssal och ett 
bibliotek. Snart kom verksamheten också att omfatta läderaffär, kolaffär, 
apotek samt ett nytt bageri. Från Ghent spreds under 1880- och 1890-
talen denna verksamhetsform i Belgien och 1882 grundades den koopera-
tiva föreningen Boulangerie Coopérative de Bruxelles i Bryssel. Namnet 
ändrades senare till La Maison du Peuple (franska för Folkets Hus) och i 
stadgarna fastslogs föreningens samhörighet med det belgiska arbetare-
partiet. Kooperativet byggde ett nytt hus i slutet av 1890-talet i art nouve-
au-stil (den nya konsten, jugend), som var ritat av den belgiske arkitekten 
Viktor Horta, en av föregångarna inom art nouveau-arkitekturen. Det till-
kom som resultatet av en allians mellan de socialistiska ledarna och fram-
stegsvänliga liberaler, vilka menade att den progressiva arbetarrörelsens 
idéer även skulle uttryckas i en ny arkitektur som bröt med den bygg-
nadsstil som präglade borgerliga och kyrkliga byggnader vid denna tid. 
Det blev en byggd metaphor för ett nytt samhälle: ”an amalgam of an ar-
tistic-architectural avant-garde and the socialist movement, Art Nouveau 
and the actual march towards a New Society”.142

Liksom i Ghent var La Maison du Peuple i Bryssel nära knutet till kon-
sumentkooperationen och där fanns, utöver samlings- och expeditionslo-
kaler, en omfattande affärsverksamhet med bagerier, charkuterier, spece-
ributiker, tyg- och konfektionsaffärer samt kolhandel. Dessutom hade 
medlemmarna tillgång till medicinsk vård och apoteksverksamhet. Koo-
perativet i Bryssel drev, enligt Brigitte de Mulder, 40 butiker, åtta slakte-
rier, tre bagerier och sex Volkshuizen. Under den belgiska fackförenings-

––––––––– 
140 Nynne Helge m fl, 2005, s. 37. 
141 Brigitte de Mulder, 2002. 
142 Brigitte de Mulder, 2002. 
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rörelsens glansdagar på 1920-talet byggdes föreningsanknutna kommun-
centra med olika namn som Achturenhuis (Åttatimmarshus), Ons Huis
(Vårt Hus), Voor Allen (För Alla), Syndicaal Huis (Fackföreningens Hus) 
samt Volkshuis.143 Det var således inte självklart att husen skulle ha nam-
net Folkets Hus, även om det tycks ha varit vanligast. Den kooperativa 
organiseringen av det belgiska arbetarepartiet gjorde stort intryck över 
hela världen, menar Brigitte de Mulder, och ledde till att det fick efterföl-
jare på många håll, t ex i Boston och New York där socialdemokrater an-
vände Vooruits framgångar som det främsta argumentet för hur den ko-
operativa organiseringen kunde användas.144

I Frankrike gavs, enligt Harald Berntsen, arbetarklassen genom den ut-
ökade rösträtten möjligheter till kommunala anslag för att bygga sam-
lingslokaler, som här var halvoffentliga institutioner som mera liknade 
det vi brukar kalla medborgarhus och hyste även t ex arbetsförmedling-
ar.145 Utanför de nordiska länderna, skriver Margareta Willner, fyllde ar-
betarföreningshusen flera och mera mångfacetterade funktioner än de 
nordiska.146 Även i London fanns, enligt Nordisk Familjebok 1908, en 
liknande byggnad för arbetarbefolkningen i East End, där det byggdes ett 
hus för ”konserter och andra förädlande nöjen”, med bibliotek, läsrum, 
gymnastiksal, salar för diskussioner och sällskapsliv, handelsbod m m. 
Dessutom fanns en omfattande teknisk skola. Det öppnades 1887 och kal-
lades People’s Palace och var ett slags allaktivitetshus som byggdes efter 
en idé av författaren Walter Besant i romanen All sorts and conditions of 
men (1886). People’s Palace hade dock, enligt arkitekten Bengt O H Jo-
hansson, karaktär av arbetarinstitut ”med starka inslag av välgörenhet”. I 
sista kapitlet i Besants roman, skriver Johansson, ”avslöjas den naiva mo-
ralen i romanen – förnöjsamhet. Med ett Folkets palats inom räckhåll kan 
klasskampen avblåsas”.147 Det var uppenbarligen inte en byggnad som 
tillkommit på arbetarklassens eget initiativ, utan av arbetarvänliga över-
hetspersoner, som i detta hus såg en möjlighet att lösa ”den sociala frå-
gan” i förhoppningen att arbetarbefolkningen inte skulle lockas av de so-
cialistiska idéerna. People’s Palace tycks därmed mera likna liberala ar-
betarföreningshus än Folkets Hus. 

Det var kanske People´s Palace som disponenten Theodor Adelswärd på 
Åtvidabergs bruk hade i åtanke när han, enligt en tidningsnotis återgiven i 
––––––––– 
143 Brigitte de Mulder, 2002. 
144 Brigitte de Mulder, 2002. 
145 Harald Berntsen, 1978, s. 18. 
146 Margareta Willner, 1978, s. 79 f. Enligt Nynne Helge m fl, fick de franska motsvarigheterna till 

Folkets Hus statstöd, s. 8. 
147 Bengt O H Johansson, 1973, Folkets Hus i folkhemmet, i Arkitektur nr 7, 1973, s. 5. 
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Svenska folkrörelser V, 1898 invigde en av bruket bekostad samlingslokal 
och bl a yttrade ”att idén till ett Folkets hus hos honom blivit väckt i Lon-
don för åtskilliga år sedan och att han nu realiserat denna tanke här hem-
ma”. Notisen, som var införd i Social-Demokraten, uttalar också misstro 
mot projektet, eftersom arbetarna inte bekostat huset själva utan fått det 
till skänks av bruksledningen.148 Det är intressant att disponenten använ-
der benämningen Folkets hus och inte t ex Folkets palats eller annat namn 
som inte anknyter till arbetarrörelsen – 1898 var ju Folkets Hus etablerat 
som namn på arbetarrörelsens lokaler. 

Föreningsbyggnader i olika former för arbetarklassen har också funnits i 
andra länder än de här nämnda. Ibland under namnet Folkets Hus på re-
spektive språk, t ex Italien där de hette Casa di Popolo, i spansktalande 
länder – även i Latinamerika – Casa del Pueblo.149 I Wien gick de under 
benämningen Arbeiterheim, i övriga Österrike hette de Volkshaus och i 
Tyskland kallades föreningsbyggnaderna för Gewerkschaftshaus.150 Fol-
kets Hus är således en vida spridd företeelse över världen, men den har 
fått sin största utbredning i norra Europa. 

i Norden… 

Det var i de nordiska länderna som Folkets Hus-tanken kom att bli star-
kast företrädd, om också Belgien har kunnat visa upp många Volkshui-
zen. Förklaringen kan enligt Margareta Willner vara att det inte fanns så 
många ölstugor och krogar och att de som fanns ofta saknade lämpliga 
mötesutrymmen.151 I Köpenhamn byggde arbetarrörelsen Arbejdernes 
Forsamlingsbygning 1879 och hade därmed skaffat sig ett Folkets Hus 
även om det inte var ett sådant till namnet. Nynne Helge m fl menar att 
inspirationen till Forsamlingsbygningen inte hade kommit från utländska 
förebilder, utan från den Tømrerkro som de köpenhamnska snickargesäl-
lerna drev och där Den Internationale Arbejderforening for Danmark bil-
dades 1871. Myndigheternas trakasseringar av de lokalägare som hyrde 
ut till Arbejderforeningen medverkade också till att det ”opstod et behov 

––––––––– 
148 Svenska folkrörelser V, tidningsnotisen återgiven på s 25. 
149 Tero Tuomisto, 2002, konferenspaper. 
150 Nordisk Familjebok, band 8 1908, uppslagsord Folkets Hus, Folkets Palats; band 14 1910, upp-

slagsord Kooperation; Sven O Bergkvist, 1982, Vägar till Folkets Hus, s. 37-38; Svenska folkrörel-
ser V, citatet s. 25. 

151 Margareta Willner, 1978, s. 80. 
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for at etablere en selvstændig foreningsbygning”.152 Under tiden fram till 
sekelskiftet byggdes ytterligare ett tiotal Folkets Hus i olika danska stä-
der. På danska landsbygden har det däremot aldrig byggts några Folkets 
Hus, utan där har arbetarrörelsen, enligt de här refererade forskarna, kun-
nat utnyttja hotell, skolor och borgerliga föreningshus.153 Hur det var med 
den saken har jag inte för avsikt att reda ut här, men det förefaller en 
aning egendomligt att det bara var i städerna som myndigheter och annan 
överhet försökte förhindra arbetarrörelsens sammankomster. 

I Norge byggde den socialistiska arbetarrörelsen sitt första hus i början av 
1890-talet. Dessförinnan hade borgerliga arbetarföreningar, en del av 
dem med anknytning till Venstre (liberalt politiskt parti), byggt egna för-
samlingshus och många av dessa övergick senare i den socialistiska arbe-
tarrörelsens ägo när den socialdemokratiska riktningen uppnått majoritet i 
föreningarna. Det skedde dock inte alltid utan strid och i några fall fick 
saken avgöras inför domstol. I samband med arbetarrörelsens splittring 
omkring 1920 blev det åter strider om Folkets Hus, den här gången mel-
lan socialdemokrater och kommunister och några av dem kom att ägas av 
kommunistiska föreningar. Somliga hus kom därför att först tillhöra Ven-
stre, därefter socialdemokraterna och sedan kommunisterna. I Norge 
byggdes de tidigaste och flesta husen på landsbygden, vid stenhuggerier, 
på mindre orter eller där nya industriorter etablerades med den kemiska 
industrin. På många håll växte det också upp Folkets Hus längs järnvägs-
linjerna, där det var järnvägsanläggarna som stod för initiativet. I en del 
fall lämnade rallarna husen när de drog vidare för andra järnvägsbyg-
gen.154

I Finland härstammar de tidigaste samlingslokalerna för arbetare från 
1880-talets borgerliga arbetarföreningar. När den socialistiska riktningen 
började få majoritet i föreningarna, övergick många av de borgerliga ar-
betarföreningarnas hus på ”ett naturligt sätt till den klassmedvetna rörel-
sen”. Den första samlingslokalen i Finland som byggdes av den socialis-
tiska arbetarrörelsen uppfördes 1889 i Åbo. Men de flesta Folkets Hus-
föreningar grundades efter storstrejken 1905, då arbetarepartiets med-
lemstal mer än tredubblades, och merparten av husen byggdes på lands-
bygden. Finland är kanske det land som haft störst antal Folkets Hus och 
intar därmed en särställning internationellt. Finländarna utmärkte sig ock-
så sedan de emigrerat till Amerika genom att överallt där de slog sig ner 
”byggde de genast upp en ’haal’, ett Folkets Hus”. De ideologiska bryt-

––––––––– 
152 Nynne Helge m fl, 2005, s. 9 f, 36 f. 
153 Harald Berntsen, 1987, s. 16; Margareta Willner, 1978, s. 80. 
154 Harald Berntsen, 1987, s. 19 ff, 94 ff, 109 ff. 
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ningarna inom arbetarrörelsen efter 1917 innebar även för Finlands Fol-
kets Hus att många av dem kom att tillhöra kommunistiska föreningar. 
Till skillnad från vad som är vanligast i Sverige ägs de finska husen – 
både de socialdemokratiska och de kommunistiska – av lokala politiska 
partiavdelningar. De finska samlingslokalerna har också olika namn be-
roende på ägarförhållanden. De som ägs av socialdemokratiska förening-
ar kallas Työväentalo, på svenska Arbetarhus, och de som ägs av kom-
munistiska, numera vänsterförbundet, föreningar kallas Kansantalo, på 
svenska Folkets Hus. Denna benämning har tillkommit senare.155

… och i Sverige 

Företrädare för den svenska arbetarrörelsen hade kontakter med arbetar-
rörelsen i andra länder. Dessa kontakter brukar i jubileumsskrifter fram-
hållas som inspirationskällor för det svenska Folkets Hus-byggandet – 
namnet Folkets Hus är ju en direkt översättning av Maison du Peuple. Ef-
tersom arbetarrörelsen i Skåne var tidigast i Sverige med föreningshus 
brukar närheten till Danmark tillmätas särskild betydelse. Det hus som 
byggdes i Köpenhamn 1879 var emellertid inte ett Folkets Hus till nam-
net – dess namn har alltid varit Arbejdernes Forsamlingsbygning. Namnet 
Folkets Hus användes inte heller i Sverige till att börja med; i Kristian-
stad benämndes byggnaden Föreningshuset de första åren, men ändrades 
senare till Folkets Hus. I Malmö talas det i de tidigaste protokollen om 
föreningsbyggnad och församlingsbyggnad, vilket kan tolkas som att in-
spirationen verkligen kom från Köpenhamn. Vid invigningen 1893 var 
dock namnet Folkets Hus etablerat. Till de tidigaste lokalerna för arbetar-
rörelsen i Sverige hör också Grängesberg som byggdes 1894, Tors Lokal 
på Alnön utanför Sundsvall, vilket inte heller har namnet Folkets Hus, 
och Malmberget vilka båda byggdes 1896.156 Inspirationen till att bygga 
egna församlingslokaler har sannolikt kommit till Skåne via Danmark och 
Tyskland, men för de tidiga arbetarlokalerna i Norrland kan inspirationen 
likaväl ha kommit från Finland, där de första husen byggdes något tidiga-
re än i Sverige. Att Tors Lokal inte har namn av Folkets Hus kan stödja 
antagandet att det fanns influenser från Finland där husen kallades Arbe-
tarhus. Benämningen Folkets Hus var uppenbarligen inte självklar under 
den allra tidigaste perioden. 

––––––––– 
155 Margareta Willner, 1978, s. 74-79. Tero Tuomisto, 2002, konferenspaper. 
156 Folke Strömbäck, Jan-Bertil Schnell, 1979, Tor - ett Folkets Hus på Alnö. Svenska folkrörelser V. 
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Emellertid behöver idén om att skaffa sig egna lokaler inte nödvändigtvis 
ha kommit utifrån. Det fanns inspiration på närmare håll. Såväl frikyrko-
rörelsen som nykterhetsrörelsen skaffade sig egna samlingslokaler före 
arbetarrörelsen och de kan mycket väl ha utgjort inspirationen. Även en 
del liberala arbetarföreningar hade egna lokaler för sin verksamhet. Arbe-
tarnas erfarenheter av svårigheterna att hyra samlingssalar och kanske 
också uppsplittring på flera lokaler för de olika organisationerna kan 
mycket väl ligga bakom tankarna på en egen byggnad, där alla arbetarrö-
relsens organisationer kunde samlas på ett ställe. De kan i varje fall knap-
past ha varit omedvetna om själva företeelsen samlingslokaler. Men vet-
skapen om att arbetare på andra håll, i Danmark och Finland, hade byggt 
egna hus kan ha varit en bidragande orsak till att man insåg att det var 
möjligt även för arbetare att bygga egna samlingslokaler. 

År 1888 väcktes förslag i ”De samverkande fackföreningarna i Kristian-
stad”, ”Centralkomitén”, om att skaffa sig en egen lokal för sina sam-
mankomster, men varför förslaget kom upp eller varifrån idén kom sägs 
ingenting i protokollen. Där talas heller ingenting om några problem att 
hyra lokaler som skäl till att skaffa sig samlingslokal. Tillgången till 
goodtemplarföreningens lokal togs tvärtom som argument av motståndar-
na mot att skaffa egen lokal. I januari 1889 bildades ”De samverkande 
fackföreningarnas i Kristianstad byggnadsförening” och började arbeta 
för att bygga ett hus. Emellertid blev det inget nybygge, utan föreningen 
köpte i stället en nerlagd snickarverkstad som byggdes om till samlings-
lokal, eller Föreningarnas hus som det kallades. Det invigdes av Axel 
Danielsson i september 1890 och därmed invigdes också den första sam-
lingslokalen av den socialistiska arbetarrörelsen i Sverige. Byggnaden 
blev ett Folkets Hus även till namnet först 1896, då byggnadsföreningen 
inregistrerades som Föreningen Folkets Hus.157 I tidningen Arbetet refere-
rades invigningen då Axel Danielsson bl a yttrade de ord som står att läsa 
i inledningen till denna avhandling. Invigningen uppmärksammades även 
av Nyaste Kristianstadsbladet, som noterade att Axel Danielssons tal ”ut-
märkte sig för frånvaron av alla de onödigt våldsamma utfall, som ofta 
bruka känneteckna socialisttalares anföranden” och fortsatte med en be-
skrivning av byggnaden: 

”Det ofvannämnda nya huset lär vara den första socialistiska samlingslokal i 
Sverige, hvilken är partiets tillhörighet. Det innehåller ett större förrum samt 
en rymlig samlingssal, i hvars fond finnes en målning, föreställande en qvin-

––––––––– 
157 De samverkande fackföreningarna i Kristianstad, protokoll 28/7, 6/11 1888, 15/1 1889; De sam-
verkande fackföreningarnas i Kristianstad byggnadsstyrelse, protokoll 20/10, 14/9 1890, 20/12 1896. 
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na med i ena handen en fackla och i den andra en sköld med inskriften: ’Fri-
het, jämlikhet och broderskap’.158

Den ”qvinna” som Kristianstadsbladet talade om föreställde frihetsgudin-
nan med upplysningens och frihetens fackla i handen.159

Även i Malmö väcktes förslag om en egen lokal 1888. Den gången rann 
det ut i sanden, men ärendet återkom och i oktober 1891 valdes en inte-
rimsstyrelse för ett föreningshus och vid ett möte några dagar senare be-
slutade interimsstyrelsen att namnet skulle vara Byggnadsaktiebolaget 
Folkets Hus. I protokollen talas det däremot om det blivande huset som 
föreningshus eller församlingshus. Det var först i maj 1892 i och med bil-
dandet av en garantiförening – för att underlätta insamling av pengar – 
som namnet Folkets Hus började användas i protokollen. Huset byggdes 
av organiserade arbetare med avtalsenliga löner och obetalt arbete tycks 
ha använts i begränsad omfattning utöver interimsstyrelsens arbete med 
planering och upphandling. Efter en del inledande motgångar fick inte-
rimsstyrelsen i mars 1892 köpa den tomt där sedan huset byggdes, och i 
april 1893 invigdes det.160 Invigningen bjöd på flera talare, bland dem na-
turligtvis en av Folkets Hus ivrigaste tillskyndare, Axel Danielsson, som 
då yttrade de sedermera ofta citerade orden om Folkets Hus som en ”sä-
ker tillflyktsort för förföljda tankar”. En annan talare, August Nilsson, 
jämförde i sitt tal Folkets Hus med borgarnas rådhus: 

”Det gifves numera icke ett utan tvänne Malmö: storborgarnes Malmö och 
arbetarnes, de rikes och de fattiges /…/ Men denna tudelning eller dualism 
har på sista tiden fått en särskild nyans i Malmö. /…/ Nu gifves det i en sär-
skild betydelse tvänne Malmö. Rådhuset och Folkets hus – se där antipoder-
na. Men målet för vår kamp är just upphäfvandet af denna dualism. Och vår 
lösen är: genom klasskampen fram till klasskilnadens upphäfvande.” 

August Nilsson avslutade sitt tal i förvissningen om att kampen skulle 
leda till ett samhälle ”där de gamla orden om ’frihet, jämlikhet och bro-
derskap’ ej längre äro tomma ord utan en genomförd verklighet.”161

––––––––– 
158 Nyaste Kristianstadsbladet 29/9 1890. 
159 Margareta Ståhl, 2005, s. 112. 
160 Byggnadsaktiebolaget Folkets Hus, protokoll för interimsstyrelsen och Aktietecknarna i bygg-

nadsaktiebolaget Folkets Hus, Malmö 23/10, 28/10, 5/12 1891, 11/3, 19/3, 22/5 1892. 
161 Arbetet 4 april 1893, referat från invigningen. 
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Framväxt och utbredning 
Den tidsmässiga etableringen 

De första Folkets Husen uppfördes alltså under 1890-talet men det verk-
liga genombrottet kom under 1900-talets första årtionde med en mycket 
intensiv byggverksamhet, särskilt under åren 1906 till 1909, då det bygg-
des nästan hundra Folkets Hus.162 I detta sammanhang är det också nöd-
vändigt att påpeka att långt ifrån alla Folkets Hus byggdes av föreningar-
na – ganska många av dem hade tidigare haft en annan funktion, men 
köpts av föreningarna och omändrats till Folkets Hus. Efter 1909 minska-
de byggandet, sannolikt som en följd av storkonflikten detta år, då arbe-
tarrörelsen förlorade en mycket stor del av medlemskåren. Det byggdes 
många hus under åren fram till 1909 trots, eller kanske just därför, att det 
då var många arbetskonflikter; i rörelsens egen historieskrivning anges att 
det var vanligt att Folkets Hus byggdes under perioder av öppna konflik-
ter. Byggnadsverksamheten avtog av förklarliga skäl under de år då första 
världskriget pågick. Sedan kriget avslutats blev det åter fart på byggandet 
och under 1920-talet byggdes det ungefär lika många Folkets Hus som 
under 1900-talets tio första år, men med en något jämnare fördelning över 
åren. Även under 1920-talet var det många arbetskonflikter – det ser allt-
så ut som om det kan finnas ett samband mellan hög konfliktnivå och an-
talet byggda Folkets Hus. Sambandet kan dock vara skenbart; att det 
byggdes många Folkets Hus under 1920-talet kan också bero på att arbe-
tarrörelsen under detta årtionde etablerades på sådana platser, t ex 
bruksorter, där det tidigare varit besvärligt att organisera arbetarna. Sam-
mantaget byggdes det runt femhundra Folkets Hus fram till 1939. Förde-
lat på årtionde blir det drygt ett tiotal hus 1890-1899, ca 150 hus 1900-
1909, ett 90-tal hus 1910-1919, omkring 140 hus 1920-1929 och ungefär 
100 Folkets Hus mellan 1930 och 1939, det år Svenska folkrörelser V
gavs ut. För tiden efter 1939 finns det inte någon publicerad samman-
ställning om vilka Folkets Hus som byggdes och när det skedde. 

En uppgift gör gällande att det fanns cirka 580 Folkets Hus 1945.163 Om 
denna uppgift stämmer skulle det innebära att omkring 80 Folkets Hus 
––––––––– 
162 Siffrorna i detta avsnitt är sammanställningar av presentationerna i boken Svenska folkrörelser V

Folkets hus och parker, 1939, och är inga exakta uppgifter. Det finns vissa tveksamheter i uppgif-
terna, bl a saknas en del FH som omnämns i andra källor, medan andra FH tycks vara dubbelräk-
nade när föreningen byggt ett nytt hus. Sammanställningen försvåras också av att det ibland är svårt 
att göra en klar åtskillnad mellan Folkets Hus och Folkets Park. Sammantaget menar jag dock att 
uppgifterna i Svenska folkrörelser ger en godtagbar uppfattning om vilken omfattning etablerandet 
av Folkets Hus hade under de första fem årtiondena. Min sammanställning baseras på när FH-före-
ningarna byggde eller på annat sätt skaffade sitt första hus.  

163 Bengt O H Johansson, 1973, s. 7. 
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etablerades under krigsåren. Några nya föreningar med nya hus tillkom 
antagligen under 1940-talet, men förmodligen byggdes de flesta nya hus 
av redan existerande föreningar som inte längre fann sina gamla byggna-
der användbara och därför byggde nytt. Det var en utveckling som börja-
de under 1930-talet då en del av de tidigast byggda husen hade tjänat ut. 
Åren efter andra världskriget präglades också av restriktioner för bl a 
byggande, vilket innebar att det var svårt att få tillstånd för byggande av 
samlingslokaler. Från 1950-talet inträdde också nerläggningar och sam-
manslagningar av såväl Folkets Hus-föreningar som fackföreningar, vil-
ket fick till följd att många mindre Folkets Hus på landsbygden förlorade 
sin funktion och såldes eller avyttrades på annat sätt.164

Den geografiska spridningen 

Folkets Hus byggdes tidigast, med några undantag, på platser i södra Sve-
rige, vilket naturligtvis hänger samman med att arbetarrörelsen först eta-
blerades i söder. Av det dryga tiotal Folkets Hus som tillkom under åren 
1890-1899 byggdes, med några undantag, de flesta i Skåne. Det var fram-
förallt i mindre städer och industrisamhällen som etableringen skedde 
först, och här utgör Malmö ett undantag. Det finns emellertid några geo-
grafiska drag som bör uppmärksammas. Under perioden 1900 till 1909 
byggdes Folkets Hus över hela landet, men allra mest byggdes det i Skå-
ne samt i Bohuslän och i Bergslagen. När det gäller Bohuslän kan förklar-
ingen finnas i det som Harald Berntsen visar på för Norge, nämligen syn-
dikalistiskt inspirerade stenarbetarmiljöer, där man var förhållandevis ti-
diga med att bygga Folkets Hus. Samma förhållande kan kanske förklara 
de relativt tidiga föreningshusen i Bergslagen; att det framförallt var i 
Bergslagens gruvsamhällen, där syndikalismen också var framträdande.165

Under 1920-talet byggdes de flesta Folkets Hus i Småland, där det bygg-
des jämförelsevis många också under 1910-talet, samt i Uppland och i 
Värmland. Det kan troligen förklaras av att den förhållandevis senare eta-
blerade arbetarrörelsen på bruksorterna i dessa områden nu hade ’kommit 
ifatt’ och byggandet av föreningslokaler tog fart. Det flitiga Folkets Hus-
byggandet under 1920-talet kan också förklaras av en relativt låg bygg-
verksamhet under krigsåren och att ett ’uppdämt behov’ nu kunde infrias.  

––––––––– 
164 Margareta Ståhl, 2005, s. 38; Lisa Brunnström, 2004, Det svenska folkhemsbygget, s. 291. 
165 Harald Berntsen, s. 19 f. Enligt historikern Eva Blomberg var syndikalismen utbredd i Bergsla-

gens gruvorter. Eva Blomberg, 1995, Män i mörker. Att syndikalismen var stark också i Bohuslän i 
början av 1900-talet framgår av Lennart K Persson, 1984, Arbete Politik Arbetarrörelse, som un-
dersökt framväxten av ungsocialismen och syndikalismen bland stenarbetarna därstädes. 
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Det måste påpekas att det kan vara vanskligt att dra för långtgående slut-
satser om sambandet mellan arbetarrörelsens etablerande och byggande 
av Folkets Hus, men jag menar att det finns ett sådant samband. Emeller-
tid behöver inte ett senare husbygge alltid bero på att arbetarrörelsen var 
sen på en ort, utan det kan också finnas ekonomiska orsaker bakom. Det 
finns exempel där det tog många år från det att en byggnadsförening bil-
dades till att huset invigdes och i sådana fall anges ofta ekonomin vara 
orsaken.166 De ekonomiska orsakerna skulle dock inte ge det tydliga geo-
grafiska mönster som framträder vid ett närmare studium av byggåren för 
Folkets Hus. 

Ett genomgående drag i framväxten av Folkets Hus är att det alltid före-
gicks av någorlunda stabila arbetarsammanslutningar. Av förteckningarna 
i Svenska folkrörelser framgår att det ofta var fackföreningarna på en 
plats som tog initiativet och ibland tillsammans med en socialdemokratisk 
förening eller arbetarekommun bildade en byggnadsförening för att byg-
ga ett Folkets Hus. En ungdomsklubb eller en Verdandiloge kunde också 
vara med bland stiftarna. I Kristianstad fanns de samverkande fackföre-
ningarna, centralkommittén, med ett tiotal fackföreningar som medlem-
mar. Strömsnäsbruks arbetares byggnadsförening bildades ur en musikfö-
rening med anknytning till Verdandi-logen och en diskussionsklubb.167

Motståndet från det etablerade samhället 

I bl a jubileumsskrifter för olika Folkets Hus framhålls ofta motståndet 
från det etablerade samhället när arbetarrörelsen ville hyra samlingsloka-
ler och att det var största anledningen till att bygga egna lokaler. Ett sätt 
för de styrande i samhället att motarbeta arbetarrörelsen var att försvåra 
mötesverksamhet genom att hindra arbetarrörelsen från att hyra samlings-
lokaler för sina möten. Dessutom brukar det framhållas att de styrande 
försvårade inköp av hus eller en tomt för bygget. Sådant förekom helt 
visst på många platser och det finns exempel, framförallt från bruksorter, 
där Folkets Hus-föreningen inte fick köpa tomtmark inne i samhället utan 
tvingades förlägga byggnaden några kilometer bort dit inte bruksledning-
ens makt nådde, t ex i Surahammar, Skebobruk och Riddarhyttan.168 Den-
na bild bör dock nyanseras något. Av Svenska Folkrörelser V framgår 

––––––––– 
166 Svenska folkrörelser V, 1939. 
167 Strömsnäsbruks arbetares byggnadsförening, protokoll 1907. 
168 Enligt Svenska Folkrörelser V, s. 446, 406, 387. 
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även att det förekom att FH-föreningar fick köpa tomt t o m av en arbets-
givare. Arbetarrörelsens organisationer på flera orter i Skåne tycks ha haft 
tillgång till lokaler utan större problem. I protokollen från Malmö Folkets 
Hus talas t ex om att hålla möten i träarbetarnas och järnarbetarnas loka-
ler, dock utan att ange närmare var de är. Det tycks alltså vara väl kända 
lokaler. Arbetarrörelsen blev förvisso utestängda – oklart hur, det talas 
om intriger – från goodtemplarlokalen som de haft tillgång till under en 
längre tid, men kunde snart hyra på annat håll. Interimsstyrelsen för Fol-
kets Hus kunde med fyra dagars varsel skaffa lokal för ett möte med de 
300 aktietecknarna om tomtfrågan. I annonser om fackliga möten i tid-
ningen Arbetet åren 1890-1893 återkommer ofta samma adresser för mö-
tena, liksom formuleringar som ”å vanligt ställe” eller liknande. Köpet av 
byggnadstomten i Malmö gick också relativt smärtfritt. Visserligen ville 
inte kommunen sälja mark och interimsstyrelsen nekades också att köpa 
av ett sterbhus, men det fanns andra alternativ som dock ansågs som 
mindre lämpliga. Tomten som slutligen köptes erbjöds dem av en handla-
re, vilken också gav kredit för köpet.169 Även på andra orter tycks inköpet 
av tomtmark och anlitande av byggmästare för byggandet inte ha innebu-
rit några större svårigheter. I Helsingborg fick arbetarrörelsen hjälp med 
krediter av det skånska storkapitalet för sitt Folkets Hus-bygge.170

I Kristianstad var situationen likartad; där hade de samverkande fackföre-
ningarna tillgång till goodtemplarlokalen, synbarligen utan problem. För-
fattaren till minnesskriften över Kristianstads Folkets Hus beskriver svå-
righeterna som arbetarrörelsen ställdes inför, men tar sedan tillbaka det 
för Kristianstads del: 

”…deras motståndare [fann] på allehanda hinder att resa i deras väg. Ett så-
dant var att vägra arbetarna och deras förespråkare någon plats att samlas på 
för att dryfta sina angelägenheter. Det skedde i massor av fall, och såväl ord-
ningsmakt som enskilda – ja, till och med en sådan rörelse som den spirande 
goodtemplarrörelsen stängde ibland sina lokaler för den unga arbetarrörelsen, 
veterligen dock ej i Kristianstad.”171

Inte heller köpet av huset tycks ha orsakat några problem med myndighe-
terna. Visserligen köpte de huset genom bulvaner – styrelseledamöter – 
för att de befarade att de skulle få problem, men det enda problem som de 
enligt protokollen fick med myndigheterna var när de nonchalerade 
byggnadsnämndens uppmaning att lämna in ritning och anmälan för till-
stånd att bygga om. Skälet till att de struntade i byggnadsnämndens upp-
––––––––– 
169 Byggnadsaktiebolaget Folkets Hus, Malmö, protokoll; Tidningen Arbetet 1890-1893. 
170 Jan Fredriksson, 1994, s. 21. 
171 Nils Elowsson, 1964, Folkets Hus i Kristianstad 75 år, s. 4. 
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maning var att de ville bygga om innan nya byggnadsbestämmelser träd-
de i kraft. De kunde också erhålla advokathjälp för upprättande av kon-
trakt.172 Två andra Folkets Hus där jag har tittat på protokollen, Ström-
snäsbruk och Kosta, visar också på att de svårigheter som omtalas i jubi-
leumsskrifter inte kan anses vara generella. I Kosta hade arbetarrörelsen 
och senare även Folkets Hus-föreningen tillgång till nykterhetslokalen 
och föreningen fick arrendera en tomt av bruket. Inte heller i Strömsnäs-
bruk innebar tomtköp och byggande några större svårigheter, bl a fick fö-
reningen hjälp av en ingenjör på bruket med att göra upp ritningarna till 
byggnaden.173 Att lokalfrågan kanske överdrivits på sina håll framgår 
också av att Folkets Hus-tanken inte omfattades av tillräcklig sympati 
”ens från de håll, där man säkert räknat med en sådan. T. o. m. distrikts-
styrelsen ansåg, att betydelsen av egna hus för arbetarrörelsen överskat-
tats”, skriver Bruno Edberg angående förberedelserna för Folkets Hus i 
Stockholm.174

Därmed inte sagt att arbetarrörelsen inte mötte motstånd. Det etablerade 
samhället försökte sätta krokben för den framväxande arbetarrörelsen ge-
nom att t ex hota lokalägare med indragna tillstånd om de hyrde ut till so-
cialister. Sådant förekom också i Danmark, Norge och Finland. Det kan 
också ha varit en faktisk brist på lämpliga samlingslokaler och konkur-
rensen om de tillgängliga lokalerna kan ha inneburit svårigheter med pla-
neringen av mötesverksamheten. Det är rimligt att anta att nykterhets- 
och arbetarföreningar gav sig själva företräde till sina egna lokaler. Jag 
menar att behovet av samlade, ändamålsenliga lokaler för verksamheten 
var en väl så stark drivkraft för att bygga Folkets Hus som behovet av en 
”tillflyktsort för förföljda tankar”. För att verksamheten skulle kunna 
fungera väl fordrades det helt enkelt ändamålsenliga lokaler i stället för 
olika tillfälliga lösningar där förtroendevaldas hem var en del. Enligt Gre-
te Swensen kan det också ha funnits ett behov av en rumslig manifesta-
tion, ett ställe där folk kunde bestämma själva, i ett samhälle där arbetar-
klassen för övrigt inte hade mycket att säga till om. Ett eget hus kan där-
med betraktas som ett handfast bevis på en förenings styrka och position 
lokalt. Själva byggandet kunde också vara samlande och integrerande i 
föreningen och det gav ett ganska snabbt och framförallt ett synligt resul-
tat, vilket kan förklara varför det ofta gick ganska kort tid innan förening-

––––––––– 
172 De samverkande fackföreningarnas i Kristianstad byggnadsstyrelse, protokoll. Vägran att lämna 

in de begärda papperen till byggnadsnämnden resulterade i att de två bulvanerna dömdes till varde-
ra tio kronor i böter. 

173 Strömsnäsbruks arbetares byggnadsförening, protokoll; Kosta Folkets Hus-förening, protokoll. 
174 Svenska folkrörelser V, s. 15. Vilken distriktsstyrelse det gäller framgår inte, men det bör vara 

Stockholms socialdemokratiska distriktsstyrelse. När det sades framgår inte heller av boken, men 
det bör vara någon gång 1893. 
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en kom igång med förberedelser och byggande.175 Det går heller inte att 
bortse ifrån den representativa aspekten; att arbetarrörelsen genom ett 
Folkets Hus ville manifestera sin närvaro i det offentliga gaturummet och 
därigenom utmana den borgerliga dominansen. 

Finansiering av Folkets Hus-bygge 

Lokal finansiering 

När en byggnadsförening hade bildats på en plats blev dess första uppgift 
att på olika sätt skaffa pengar för att kunna bygga. Det kunde ske på flera 
sätt och en början var att man organiserade andelsteckning – som var det 
vanligaste – eller aktieteckning inom arbetarrörelsens olika organisationer 
och bland enskilda. En andel kunde kosta fem eller tio kronor och de fles-
ta andelar köptes av fackföreningar eller andra organisationer inom rörel-
sen. Privatpersoner kunde ofta köpa sina andelar genom flera mindre del-
betalningar. Ett annat sätt som ibland kom till användning var genom ut-
taxeringar i fackföreningarna i proportion till medlemsantalet. Insamling-
ar av frivilliga bidrag var också ett vanligt sätt, men det gav i allmänhet 
inte så mycket pengar. Tecknande av andelar eller aktier var också något 
som tycks ha gått ganska lätt, men problemen uppstod när det kom till 
uppfyllandet av löftet om andels- eller aktietecknande. Det var i allmän-
het svårt för Folkets Hus-föreningarna att få tecknarna att uppfylla sina 
åtaganden och betala pengarna. Jubileumsskrifterna talar ofta om svårig-
heter att få låna i bank, men inte heller här är bilden entydig, för det fanns 
byggnadsföreningar som fick låna i bank. Som skäl för att banklån inte 
beviljades brukar i minnesskrifterna anges bankernas oginhet mot arbe-
tarrörelsen och rädsla för socialisterna. Men även de ekonomiska bekym-
ren framhålls och det verkar ganska vanligt att byggandet har satts igång 
innan det fanns tillräckligt med pengar. Ibland löste föreningarna proble-
met genom att styrelsemedlemmar tog privata lån i banken och i sin tur 
lånade dessa till föreningen. I enstaka fall lånade enskilda medlemmar ut 
av sina privata pengar till föreningen, en mycket osäker fordran som 
ibland betalades tillbaka i form av andelar. Malmö Folkets Hus köpte 
både tomten och byggmaterial av leverantörer som var villiga att ge kre-

––––––––– 
175 Grete Swensen, 1997, s. 89-90. 
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diter.176 Det är uppenbart att byggnadsföreningarna ofta hade en mycket 
osäker ekonomisk grund och att inte bankerna ville låna ut pengar till 
dem kan mycket väl vara att bankerna betraktade Folkets Hus-
föreningarna som mycket osäkra låntagare. 

Ett annat sätt att få in pengar, som har använts på många ställen, var att 
arrangera fester, antingen i någon hyrd lokal eller utomhus på sommaren 
och där överskottet gick till den lokala byggfonden. På några håll, bl a i 
Stockholm, såldes s k tegelstenar, små träbitar i form av tegelstenar, och 
tegelstenskort, ett slags kupongkort. Basarer där överskottet gick till Fol-
kets Hus var ett mycket vanligt sätt att få in pengar både före och efter att 
huset blivit byggt.177 Enligt Grete Swensen var basarerna betydelsefulla 
för norska samlingslokaler och det var framförallt kvinnorna som svarade 
för genomförandet av dem. Karin Nordberg påtalar också den mycket sto-
ra betydelse kvinnornas osynliggjorda arbete hade för verksamheten.178

Alla dessa olika former av inkomster var viktiga och sammantaget skapa-
de de tillräckligt med pengar för att föreningarna skulle våga sig på att 
bygga. 

På många platser prövade arbetarrörelsen att först iordningställa en park 
för dans och andra nöjen och där politiska och fackliga möten kunde hål-
las. De inkomster som parken gav skulle kunna bidra till finansieringen 
av ett Folkets Hus. Arbetarrörelsen i Malmö var först med att skaffa sig 
ett område som gjordes i ordning till en park med bl a dansbana. Den 
öppnades som Folkets Park året innan Folkets Hus. Erfarenheterna som 
gavs från Malmö Folkets Park talade för att det var en framkomlig väg 
och denna idé togs sedan efter på andra håll. På många orter byggdes där-
för både en park och ett hus, som i Strömsnäsbruk där parken också 
hjälpte till att finansiera husbygget.179 Parkerna blev dock inte överallt 
den inkomstkälla som föreningarna hade hoppats och på sina håll blev det 
aldrig något Folkets Hus byggt, utan där fick rörelsen nöja sig med ’bara’ 
en Folkets Park. 

För att minska de direkta byggkostnaderna kunde också andelsägarna och 
andra intresserade utföra egenarbete på byggnaden på kvällar och helger. 
Men oftast tycks det frivilliga obetalda arbetet ha inskränkt sig till plane-

––––––––– 
176 Byggnadsaktiebolaget Folkets Hus, Malmö, protokoll. Även t ex Folkets Hus i Kristianstad 75 år;

Jan Fredriksson, 1994; Sven O Bergkvist, 1982, Vägar till Folkets hus, passim; Svenska Folkrörel-
ser V Folkets hus och parker. I Norge och Danmark tycks förhållandena ha varit likartade. 

177 Till förmån för folkets hus, s. 13, 34 
178 Grete Swensen, 1997, s. 100-101. Karin Nordberg, 1990, De skötsamma fruarna i Holmsund. 
179 Se t ex Jan Fredriksson, 1994; Peter Billing, 1995, Sillafrukost, dans och annat; Bertil Gustafsson, 

1997, Glesbygd blev samhälle; Svenska Folkrörelser V Folkets hus och parker. 
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ring och upphandling. I jubileumsskrifter framhålls ibland att arbete på 
Folkets Hus utfördes när arbetarna var indragna i konflikter. Forskningen 
om föreningshus i de nordiska grannländerna pekar på att det frivilliga 
obetalda arbetet förvisso förekom, men att det inte var särskilt utbrett.180

Men enligt Harald Berntsen fanns det just vid arbetskonflikter möjlighe-
ter att i större utsträckning arbeta på det egna huset.181 Förhållandet kan 
vara detsamma i Sverige, men det förutsätter i så fall att strejken inföll 
just när byggandet av huset var igång eller skulle påbörjas när konflikten 
bröt ut. Medlemmarna var förmodligen mindre angelägna att satsa pengar 
i ett byggföretag när de var indragna i en lockout eller strejk, för även om 
de arbetade gratis var inte byggmaterialet gratis. Det var säkerligen inte 
lättare att samla in pengar till byggmaterial under konfliktperioder än det 
var i vanliga fall. Det kan eventuellt också ha varit så att de som var in-
dragna i en konflikt var tvungna att göra vissa dagsverken för att få ut 
konfliktunderstödet; något sådant har jag dock inte sett någon uppgift om 
i de material som jag har använt. 

Som framgått av detta avsnitt innebar det stora svårigheter att skaffa 
pengar för att bygga Folkets Hus, trots alla olika sätt att dra in pengar i 
form av andelsteckningar, basarer, insamlingar och fester av olika slag. 
Tidigt började därför tankar formuleras om att inrätta någon form av fi-
nansiering på nationell nivå för att ekonomiskt stödja byggandet av Fol-
kets Hus. Det utmynnade i att en central Folketshusfond skapades för i 
första hand Folkets Hus på landsbygden. Utan denna fond hade många av 
de tidiga husen säkerligen inte blivit byggda.182

Folkets Hus-fonden 
En fond i partiets regi? 

Landsorganisationens Folketshusfond startade sin verksamhet i maj 1907, 
men dessförinnan hade några initiativ tagits till hur man på ett över-
gripande nationellt plan skulle kunna lösa finansieringsfrågorna så att 
många Folkets Hus skulle kunna byggas i landet. 

––––––––– 
180 Harald Berntsen, s. 22. Grete Swensen, s. 99 ff. Margareta Willner, s. 92. 
181 Harald Berntsen, s. 22. 
182 Till förmån för Folkets hus, s 13. 
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De tidigaste initiativen till en dylik fond är mycket sparsamt dokumente-
rade. En av de personer som tidigt engagerade sig i frågan, C L Lundberg 
som bl a var förtroendeman i Svenska Gruv- och Bruksarbetareförbundet 
och ledamot i SAP:s partistyrelse, har dock i efterhand gjort en summa-
risk sammanställning av händelseförloppet. På Svenska Gruv- och Bruks-
arbetareförbundets kongress 1897 togs frågan om Folkets Hus upp till 
behandling. Förbundsstyrelsen hade utlyst en pristävlan om bästa sättet 
att bygga Folkets Hus, men några förslag hade inte inkommit från med-
lemmarna. Som svar på frågan föreslog då C L Lundberg själv att kon-
gressen skulle göra ett uttalande, som också antogs, för att åstadkomma 
Folkets Hus på olika platser i landet: 

”För det första att de föreningar som allaredan uppfört hus och hafva dem be-
talda att om möjligt med lån ock andra sätt bistå de föreningar som äro mind-
re situerade i ekonomiskt hänseende. För det andra inköp af tomter där det 
anses lämpligt dock med sådana garantier att vid förefallande behof arbetare-
partiet blir egare af detsamma. 

Dessutom uppmanar kongressen såväl förbundsafdelningarna som dess ens-
killda medlemmar att såväl i tal som skrift ständigt påpeka den stora betydel-
se egna församlingslokaler hafva för arbetarerörelsens framgång. 

I öfrigt hänskjuter kongressen till de olika föreningarna att efter sina lokala 
omständigheter ordna frågan på bästa sätt, dels genom aktier eller andelar, 
dels som redan är praktiseradt vid Grängesberg föreningarna genom uttaxe-
ring där så ske kan för att så fort som möjligt åstadkomma Folkets-Hus på 
alla platser”.183

Till detta protokollsutdrag är fogat en redogörelse där det anges att ”nu-
varande Folkets-Huskassören J. A. Berglund” (framgår ej var) till parti-
kongressen i Malmö år 1900 hade utarbetat ett förslag om en lånefond 
baserad på uttaxering av partimedlemmarna tills 50 000 kronor hade upp-
nåtts. Förslaget hade också lagts fram på några föreningsmöten i Stock-
holm. Hur förslaget mottogs framgår inte av redogörelsen, men det ledde 
inte till något konkret. Något senare träffade Berglund styrelseledamoten 
i gruvarbetarnas fackförening och i Folkets Hus i Malmberget J V Kra-
mer och delgav honom sitt förslag. Kramer vidarebefordrade i sin tur för-
slaget till tidningen Socialdemokraten.184 Enligt en annan kortfattad redo-
görelse av C L Lundberg gick Kramers förslag ut på att socialdemokra-

––––––––– 
183 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.382 protokollsutdrag ur kongress-

protokollet. ARAB. 
184 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.382. ARAB. Redogörelsen är sam-

manställd i efterhand, antagligen av C L Lundberg.  
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tiska partiets medlemmar skulle uttaxeras med en krona var under fem år, 
vilket skulle räcka till lån för att bygga 150 Folkets Hus. Efter de fem 
åren skulle uttaxeringen kunna upphöra eftersom de gamla lånen då skul-
le vara återbetalda och ”sedan reglerar det sig själf i fortsättningen.185 Det 
var således ett mycket optimistiskt förslag som inte heller kom att realise-
ras.

Emellertid drevs frågan vidare av C L Lundberg som till SAP:s partisty-
relsemöte i mars 1904 inlämnade ett förslag om att bilda en FH-fond i 
partiets regi. Partistyrelsen var delad i frågan och efter diskussionen be-
slutades med 10 röster mot 9 att tillsätta en tremannakommitté för att ut-
reda frågan att föreläggas den kommande partikongressen 1905. I kom-
mittén invaldes Lundberg, agitatorn och parkföreståndaren i Västerås C F 
Thelander och partisekreteraren C G T Wickman.186 I ett brev från Lund-
berg till Thelander den 10 oktober 1904 skissar Lundberg på några olika 
sätt att på nationell basis finansiera FH-byggnader i landet. Lundberg fö-
reslår fem olika sätt att lösa frågan, bl a framkastar han förslaget att starta 
en bank för hela arbetarrörelsen, i vilken också FH-fonden skulle ingå. 
Det framgår av brevet att han avsåg att fonden skulle administreras av so-
cialdemokratiska partiet.187

1904 lämnar Lundberg också in en motion till Svenska Järn- och me-
tallarbetareförbundets kongress med förslaget att kongressen ska ge för-
bundsstyrelsen i uppdrag att ”inleda förhandlingar med Socialdemokra-
tiska arbetarepartiet och Landsorganisationen och tillsammans med dessa 
institutioner, på lämpliga grunder bidraga till upprättande af en lånefond 
för Folkets-Husföretagen i landsorten.”188

Lundberg skrev någon gång i slutet av 1904 ett utkast till ett kommittéut-
låtande att föreläggas partikongressen 1905. Utkastet är undertecknat en-
dast av Lundberg och i det dömer han själv ut fyra av de fem förslagen, i 
en del fall för att de inte är förenliga med gällande lagstiftning, andra av 
praktiska skäl. Tanken att bilda en ”Arbetarepartiets bankaffär” tilltalar 
honom mest, men han anser det inte realiserbart för att, som han skriver,  

”…det icke är troligt, att den vida och ideella syn förefinnes i tillräcklig grad 
inom partiet som är nödvändig för en sådan kraftkombination som en arbe-

––––––––– 
185 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling 25.381, daterad 14/11 1907. 
186 SAP partistyrelseprotokoll 25/3 1904, mikrofilm ARAB. Enligt Svenska Folkrörelser V  var The-

lander agitator och föreståndare för Folkets Park i Västerås. 
187 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling 25.383, daterad 10 oktober 1904. ARAB. 
188 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling 25.384. ARAB. 
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tarnas i Sverge centraliserad penninginstitution skulle hafva en så storartad 
betydelse.”189

Det femte sättet, att bilda en fond med ett kapital på mellan 60 000 och 
75 000 kronor, förordades av Lundberg. Fonden skulle åstadkommas dels 
genom ”upptagande af lån, af inom arbetarepartiet varande fackförbund 
med ett årligt tillskott af Socialdemokratiska Arbetarepartiet intill dess ett 
maximikapital af 75 tus. kr erhållits”. Fonden skulle handhas av partiets 
verkställande utskott med ansvar inför partistyrelsen och kongressen. Ur 
fonden skulle få lånas mot säkerhet och inteckning samt genom förmed-
ling av arbetarekommunerna, 

”då fråga vore om inköpande af mark för folkets-husbyggnad, där hvarest 
mark vore till salufinnande i mindre grad samt möjligen vore hotad att blifva 
inkjöpt af bolag m.m. för att såmedelst hindra arbetarerörelsen. Detta vid be-
tydelsefulla industriella platser samt för arbetarerörelsen vicktiga pungter.”190

Lånen skulle inte få ”öfverstiga 5000 kronor i ett för allt på en plats” och 
skulle återbetalas genom ränta och amortering. Detta sätt bedömdes av 
Lundberg vara det enda möjliga ”med den nuvarande lagstiftningen, på 
samma gång som den är befriad från en del juridiska hinder och svårighe-
ter” och därför borde vara lättare att åstadkomma och större frihet att ut-
vecklas. Lundbergs utlåtande avslutas med en förhoppning att ”den på 
detta sätt grundade Folkets-Hus-lånefonden kan komma att utgöra grund-
valen för en kommande arbetarerörelsens Förlagsbank i Sverge.”191 För-
slaget till kommittéutlåtande är odaterat, men bör ha skrivits någon gång 
mellan 10 oktober, då Lundberg skrev brevet till Thelander, och början av 
1905, för den 10 januari detta år skrev partisekreteraren C G T Wickman 
till Lundberg att han hade omarbetat utkastet, ”men i hufvudsak behållit 
din givna läggning”, och ville nu att Lundberg skulle granska det för att 
sedan låta maskinskriva utlåtandet och sedan underteckna det.192

Det slutliga kommittéförslaget som förelades partikongressen överens-
stämde i stort med Lundbergs utkast. Efter en inledande beskrivning av 
de svårigheter det innebär för arbetarna att erhålla lokaler för möten och 
sammanträden, särskilt i bruks- och sågverkssamhällen, förs en diskus-
sion om några möjliga sätt att finansiera Folkets Hus-byggen, varvid en 
arbetarrörelsens egen bank- eller kreditverksamhet tilldrar sig stort intres-
––––––––– 
189 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.385, odaterat. ARAB. 
190 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.385, odaterat. ARAB. 
191 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.385, odaterat. ARAB. 
192 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F2:01, handling nr 25.386, daterat 10 januari 1905. 

ARAB.
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se. Dock anser man den inte realiserbar, men föreslår att en närmare ut-
redning bör företagas om detta. Ett argument som anförs för en egen kre-
ditverksamhet är att de pengar som tillhör arbetarrörelsen är inlånade till 
banker som sedan lånar ut dem ”till våra argaste motståndare, ja ofta till 
krigskassan för att bekämpa dem, som de i verkligheten erhållit penning-
försträckning utaf”. Hur tilltalande denna tanke med en arbetarnas egen 
bank än var, menade kommittén, så skulle det emellertid ta alltför lång tid 
att realisera och det skulle därför komma att dröja innan den välbehövliga 
hjälpen till byggande av Folkets Hus kunde ges. Kommittén föreslog där-
för ”bildande af en Folkens-Hus-företagens lånefond, som handhafves 
och förvaltas af det Socialdemokratiska arbetarepartiet genom dess sty-
relse med ansvarighet enligt kongressen” och även i övrigt enligt de rikt-
linjer som Lundberg skisserade i sitt utkast.193

På partikongressen var Lundberg utsedd som referent och redogjorde för 
frågans innebörd. Han menade att ”den som hvet vad det vill säga att stå 
på landsvägen och tala, han förstår betydelsen af att vi måste skapa möj-
ligheter för att få lokaler här och där på landsorten”. ”Frågan om Folkets-
Hus-fond är snart 10 år gammal och bör nu kunna gå ett steg framåt till 
lösning” sade Lundberg vidare och föreslog att kongressen uppdrog åt 
partistyrelsen att åstadkomma en fond enligt kommitténs förslag. Flera ta-
lare yttrade sig därefter och alla utom en yrkade bifall till förslaget, men 
skilde sig åt i storleken på uttaxeringarna. Men Nils Persson, som var från 
Malmö där ett Folkets Hus redan fanns sedan flera år, föreslog att frågan 
skulle återföras till partistyrelsen för ännu en utredning och sedan överfö-
ras till arbetarekommunerna för avgörande. Det blev också kongressens 
beslut.194

Sålunda blev frågan om en FH-fond i socialdemokratiska partiets regi 
skjuten på framtiden och partiet befriat från att centralt medverka till 
samlingslokaler ute i landet för att i stället lägga ansvaret på de lokala or-
ganisationerna. Det fanns uppenbarligen ett ointresse från partiets centra-
la nivå för att lösa frågan om samlingslokaler. Frågan gavs inte heller 
stort utrymme i diskussionerna i partistyrelsen. Tidningsfrågor och agita-
tionsfrågor diskuterades betydligt mera av protokollen att döma.195 Parti-
styrelsen hade inte heller funnit anledning att göra ett uttalande eller reso-
lution i frågan till kongressen. Det ligger nära till hands att misstänka att 
Nils Persson hade utsetts att oskadliggöra frågan på kongressen. Enligt 
det tryckta protokollet yttrade sig inte heller någon av kommitténs leda-
––––––––– 
193 Kommitténs utredningsförslag, bilaga till SAP partistyrelseprotokoll, mikrofilm, ARAB. Även 

återgivet i de tryckta kongressprotokollen. 
194 SAP partikongress 1905, tryckta protokollen, ARAB. 
195 SAP partistyrelseprotokoll, mikrofilm ARAB. 
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möter i debatten om fonden, inte ens Lundberg själv som tidigare tycks 
ha varit den som hårdast drivit frågan. Det fanns uppenbarligen inget in-
tresse hos partiledningen att medverka till att agitatorerna hade lokaler till 
sitt förfogande på sina turnéer, trots att kommittén i sitt utlåtande skrev 
att ”[o]taliga äro de rapporter, hvilka ingå till partistyrelsen från dess agi-
tatorer, om att än här än där ha de tillämnade agitationsmötena måst in-
ställas i brist på lokal, eller ock att lokal vägrats”.196 Men partistyrelsen 
kanske ansåg att rapporterna om svårigheter att skaffa lokaler hade över-
drivits och såg problembeskrivningen som ett argument från fondföre-
språkarnas sida för att partiet skulle ta ett större ansvar för lokalfrågan. 
Hur det än var med den saken kan vi konstatera att partistyrelsen inte vi-
sade något större intresse för en FH-fond i partiets regi. Detta ointresse 
från partiledningens sida uppfattades emellertid av LO. 

Landsorganisationen tar över frågan 

Inom fackföreningsrörelsen fanns uppenbarligen ett missnöje med social-
demokratiska partiets handläggning av Folkets Hus-fonden. Till LO:s 
fjärde kongress 1906 inlämnades en motion från Landssekretariatet om 
”Afsättning till Folkets Hus-byggnadsfond”. I motionen skriver Lands-
sekretariatet att frågan ”om skapandet af en Folkets Hus byggnadsfond 
har äfven varit uppe till behandling på senaste partikongressen men erhöll 
där en för ringa uppmärksamhet i kongressens senaste timma”. I motio-
nen meddelades också att frågan behandlats vid flera tillfällen och av oli-
ka organisationer, bl a Folkparkernas centralorganisation som även upp-
rättat ett förslag om hur fonden skulle kunna utformas. På LO-kongressen 
rönte frågan en betydligt större uppmärksamhet än på partikongressen, 
med många deltagare i debatten, bl a de två ledamöterna C L Lundberg 
och C G T Wickman i partistyrelsens fondkommitté.197 Deras medverkan 
i debatten på LO-kongressen men inte i debatten på SAP-kongressen 
samt att partistyrelsen inte hade lämnat ett eget uttalande om motionen till 
partikongressen tolkar jag som att partistyrelsen inte ville ha en FH-fond i 
partiets regi. Wickmans och – i synnerhet – Lundbergs tystnad på SAP-
kongressen kan tyda på att partistyrelsen ålagt dem att inte agitera på 
kongressen för en FH-fond som skulle förvaltas av SAP. 

Landssekretariatet föreslog i sin motion att av månadskontingenten till 
LO skulle två öre avsättas till en byggnadsfond, ur vilken lån kunde för-

––––––––– 
196 Kommitténs utredningsförslag, bilaga till SAP partistyrelseprotokoll, mikrofilm, ARAB. 
197 LO-kongressen 1906, tryckta protokollen, ARAB. 
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medlas till byggande av Folkets Hus och som ”må tagas i anspråk för sitt 
ändamål först sedan en blifvande partikongress beslutat att gemensamt 
med Landsorganisationen bilda en lagenlig institution för förmedlandet af 
dessa lån”. Vidare att landssekretariatet skulle uppdras att tillsammans 
med partistyrelsen utarbeta bestämmelser för fondens verksamhet. Till 
kongressen fanns också ett förslag från Järn- och metallarbetareförbundet 
om att göra en omfördelning – innebärande en minskning av administra-
tionsfonden – av kontingenten till LO så att tre öre av den avsattes till 
fonden och därmed skulle fler Folkets Hus kunna byggas än enligt Lands-
sekretariatets förslag. Debatten på kongressen kom huvudsakligen att röra 
sig kring denna del, där antalet möjliga Folkets Hus ställdes mot minsk-
ningen av administrationsfonden. De som motsatte sig minskningen var-
nade för att det skulle gå ut över agitationen som finansierades via admi-
nistrationsfonden. I frågan om partiets medverkan i FH-fonden var de 
flesta för detta, även om en del uttalanden antyder att det fanns vissa tvi-
vel på partiet i denna fråga. Kongressen beslutade utan votering att anta 
Landssekretariatets förslag, med ett tilläggsförslag som visserligen beto-
nade önskvärdheten av samarbete med partiet men som inte uttryckligen 
krävde partiets medverkan för att igångsättas.198 Någon medverkan från 
SAP:s sida vid fondens bildande blev det heller inte, utan den kom helt 
att handhas av LO. SAP kom dock att stödja fonden genom att låna ut 
50 000 kronor ur sin strejkfond till FH-fonden 1908.199

Kongressen beslutade sålunda att bilda en Folketshuslånefond, enligt tex-
ten i förslaget huvudsakligen för Folkets Hus på landsbygden. Fonden 
startade sin verksamhet den 1 maj 1907 och samma år kom de första lå-
nen att utges. Fonden skulle enligt stadgarna ”skapas och underhållas ge-
nom afsättning af 2 öre från hvarje till Landsorganisationens kassa inbe-
tald månadskontingent”. Det maximala beloppet som fick lånas sattes till 
en början till 5000 kronor till 5 % ränta och amorteringstiden skulle vara 
tio år.200 På nästa kongress 1909 motionerades om att ändra fondens stad-
gar så att, ”i de fall, då ytterst svåra förhållanden föreligga för sökanden”, 
möjlighet fanns att låna ut mera än 5 000 kronor. Motiveringen var att på 
en del platser kämpade Folkets Hus-föreningarna under svåra förhållan-
den ”och stå på gränsen att gå under och därmed komma i händerna på 
kapitalisterna”. Det blev dock ingen stadgeändring, utan kongressen be-
slutade på LO-ordföranden Herman Lindquists förslag att hänskjuta frå-
gan till sekretariatet.201

––––––––– 
198 LO-kongressen 1906, tryckta protokollen. Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, B2:01, ARAB. 
199 Margareta Ståhl, 2005. s. 30. 
200 Margareta Ståhl, 2005, s. 30. 
201 LO-kongressen 1909, tryckta protokollen. 
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Folkets Hus-fondens verksamhet kom snart att bli ganska omfattande 
med lån till ett stort antal samlingslokaler för arbetarrörelsens organisa-
tioner. Men det blev också en källa till bekymmer för LO i och med att 
många FH-föreningar hade dålig ekonomi och därför resterade med åter-
betalningarna av lånen. I cirkulär nr 165 som LO sände ut 1911 anför 
Herman Lindquist att fonden har betydande svårigheter, eftersom många 
Folkets Hus-föreningar har förfallna såväl räntor som amorteringar. Av 
ett 70-tal lån med en sammanlagd utlåning av mer än 200 000 kronor är 
cirka 20 000 kronor förfallna samt omkring 10 000 kronor i ränta. Lind-
quist påtalar i cirkuläret att det i fondens verksamhet sker ”betydliga in-
skränkningar på grund av uteblivna amorteringar och räntor” och uppma-
nar föreningarna att genom ”regelbundna och bestämda inbetalningar till 
fonden” se till att fonden fungerar tillfredsställande.202 Vilken verkan det-
ta cirkulär hade går inte att utröna, men något betydde det förmodligen 
eftersom LO-ledningen inte tycks ha funnit anledning att åter ta upp frå-
gan förrän på 1930-talet.  

Under 1930-talet hade uppenbarligen Folkets Hus-fondens förhållanden 
blivit alltmer besvärliga och en kommitté tillsattes för att utreda fondens 
fortsatta verksamhet. Inför ett möte med Landssekretariatet den 28/1 
1937 redovisade kommittén en inventering som gjorts av alla utestående 
lån. Av inventeringen framgick det att 140 Folkets Hus-föreningar – mot-
svarande 64 % av alla lån – inte hade fullföljt sina skyldigheter och häf-
tade i skuld till fonden med 1,4 miljoner kronor. Orsakerna till de ”ute-
blivna förpliktelserna” anser kommittén ligga i att Folkets Hus-
föreningarna inte betraktar FH-fonden ”såsom en långivare i vanlig me-
ning”, vilket medfört att fonden kommit i sista hand i fråga om såväl rän-
tor som amorteringar. Kommittén kritiserade också föreningarnas arbete 
och menade att styrelserna ”saknat förmåga att planlägga och driva den 
verksamhet man från början räknat med såsom ekonomiskt underlag för 
företaget”.203

För att komma tillrätta med fondens problem föreslog kommittén bl a att 
avskriva osäkra fordringar på sammanlagt 325 000 kronor och i stället 
tillföra 100 000 kronor årligen i fem år samt att undersöka möjligheterna 
att samarbeta med andra kreditinstitut. Vidare föreslogs att utse en sär-
skild Folkets Hus-nämnd, revidera bestämmelserna för fondens verksam-
het samt att förhandla med någon arkitektbyrå som kunde bistå med rit-

––––––––– 
202 LO:s cirkulär 165/1911, Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, B2:01, ARAB. 
203 Protokoll från Landssekretariatets möte med kommitté tillsatt att utreda FH-fondens fortsatta 
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ningar och utföra ”vederhäftiga kostnadsberäkningar”.204 1938 inrättades 
således en särskild Folkets Hus-nämnd, i enlighet med kommitténs för-
slag, vilken därefter skötte fondens verksamhet. Något beslut om att göra 
en allmän avskrivning av osäkra fordringar togs däremot inte. 

I Landssekretariatets motion till LO-kongressen 1906 angavs bristen på 
samlingslokaler som det största hindret för att bedriva föreningsarbete 
och att bilda organisationer. I synnerhet på bruksorter, ”där bolagsväldet 
är helt förhärskande, och där marken med få undantag hvilar i bolagens 
ägo”. Byggandet av Folkets Hus har blivit en av arbetarerörelsens livs-
uppgifter, menar Landssekretariatet, 

”men då ofta byggandet af ett sådant hus måste ske före organisationens ska-
pande på vissa platser, kunna vi ej förutsätta att arbetarne själfva på hvarje 
plats skola vara i tillfälle realisera denna tanke, utan måste här en kraftig 
hjälp till från de förut organiserade arbetarna.”205

Det råder nog ingen tvekan om att ett eget Folkets Hus skulle underlätta 
organisationsarbetet och att finansiell hjälp utifrån kanske kunde vara av-
görande för om ett hus alls blev byggt. Jag ställer mig dock frågande till 
Landssekretariatets motivering ”att byggandet av ett sådant hus måste ske 
före organisationens skapande på platsen” och att arbetarna själva inte 
kunde klara det, utan måste lita till hjälp från förut organiserade arbetare. 
Det förefaller som om LO menade att det skulle falla på någon utifrån 
kommande, d v s fonden, att köpa upp mark och där bygga Folkets Hus 
på vissa svårorganiserade platser. Kanske fanns det hos motionsförfattar-
na en tanke att det kunde bildas organisationer på sådana platser sedan ett 
hus blivit byggt. Det anknyter för övrigt också till de tankegångar som C 
L Lundberg framförde i sitt förslag till utlåtande från SAP:s fondkommit-
té, men som sedan är borttaget i det slutliga kommittéutlåtandet. Natur-
ligtvis var man på LO medvetna om att man inte kunde gå tillväga på det-
ta vis. LO eller dess FH-fond skulle aldrig ge sig till att bygga ett Folkets 
Hus på en plats där arbetarrörelsen inte fanns representerad och sedan 
hoppas att huset skulle fyllas med fackföreningsmöten, studier och nöjen. 
Byggandet av Folkets Hus var och förblev en angelägenhet för lokala or-
ganisationer. Om det inte fanns någon organisation på en plats fanns det 
ju inte heller någon som kunde ta ansvar för att bilda och driva en Folkets 
Hus-förening och följaktligen inte heller någon som pengarna kunde lå-
nas ut till. Så varför denna motivering? Kanske Landssekretariatet hop-
pades att det skulle vara ett argument som kunde få kongressen mera väl-
––––––––– 
204 Protokoll från Landssekretariatets möte med kommitté tillsatt att utreda FH-fondens fortsatta 

verksamhet, Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, B2:01. 
205 Motion nr 22 till LO-kongressen 1906, i de tryckta kongressprotokollen. ARAB. 
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villigt inställd till en FH-fond i LO:s regi – mot bakgrund av partikon-
gressens svala intresse för fonden – men det var i så fall en grov under-
skattning av kongressopinionen. Intresset för en Folkets Hus-fond var 
stort på LO-kongressen. 

Fondens lån var till att börja med alltså begränsade till högst 5000 kronor 
för varje Folkets Hus, en summa som var ett gott tillskott vid ett bygge, 
men som var otillräcklig för annat än en ganska blygsam byggnad. Det 
fordrades alltså att det fanns en lokal organisation som ansvarade för in-
samlingar och andra sätt att skaffa pengar till ett Folkets Hus. En lokal 
organisation var en nödvändig förutsättning för att ett bygge skulle kom-
ma till stånd. Det var ofta, men inte alltid, fackföreningar som tog initia-
tiv till att en byggnadsförening bildades, det kunde också vara en Ver-
dandi-loge, en socialdemokratisk ungdomsklubb eller som i Strömsnäs-
bruk en diskussions- och musikförening. 

Sedan den erforderliga finansieringen av ett Folkets Hus hade ordnats, 
skulle också utformningen av själva byggnaden fastställas. Hur kommer 
det sig då att byggnaderna fick de utseenden som de har och hade – fanns 
det någon medveten tanke bakom formgivningen av Folkets Hus? 

Hemmasnickrat och arkitektritat 

Folkets Hus byggnadsstilar 

Den medvetna utformningen av Maison du Peuple i Bryssel i den då nya 
art nouveau-stilen ger indikationer om att byggnadens utseende ansågs 
vara betydelsefullt, att det inte var en byggnad vilken som helst: den re-
presenterade något nytt. Kanske fanns det sådana tankar också i Sverige. I 
det följande avser jag att på ett övergripande plan undersöka förekomsten 
i Sverige av medvetet använd arkitektur för att manifestera Folkets Hus 
som representerande något nytt. 

Det finns mig veterligen ingen systematisk undersökning av Folkets Hus-
arkitekturen, men 1976 gav Sveriges Arkitekturmuseum och Nordiska 
Museet ut Vad folket byggde, som var resultatet av en studie om sam-
lingslokaler för frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen.206 Studien om-
––––––––– 
206 Torbjörn Almqvist, Hjördis Johansson, Lena Simonsson, 1976, Vad folket byggde Ett utkast till 
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fattar förutom ett antal frikyrkor och nykterhetslogers byggnader även ett 
tiotal Folkets Hus och några Folkets Park. Syftet med urvalet var att det 
skulle ge en representativ bild av de olika rörelsernas byggnadshistoria 
utifrån olika skeden och spridning över landet. Studien bygger mycket på 
insamlade uppgifter från en skriftlig byggnadsinventering, ett frågefor-
mulär besvarat av föreningarna. Författarna har sedan gjort ett noggran-
nare studium på plats av ca 50 byggnader, varav tio Folkets Hus, och de 
redovisas med exteriörfoto och enkel planritning. Om dessa tio hus är re-
presentativa för Folkets Hus-byggandet låter jag vara osagt, men de upp-
visar i varje fall sinsemellan helt olika utföranden och storlekar. 

Att redogöra för de olika byggnadsstilar som kommit till användning i 
Folkets Hus är egentligen en uppgift för arkitekturhistoriker. Trots det vill 
jag försöka skissera några drag i utformningen av byggnaderna. Det är ett 
vidlyftigt område och inget Folkets Hus är det andra likt, tycks det mig.207

De många jubileumsskrifter som finns om Folkets Hus ger inte heller nå-
gon vägledning, eftersom det mycket sällan framgår vem som har ritat 
husen eller varför de har fått det utseende de har. Margareta Ståhls Möten 
och människor ger en del kunskap och där har också de många bilderna 
varit till stor nytta. I övrigt är det litteratur om arkitekturhistoria som har 
kommit till användning, även om Folkets Hus endast i liten omfattning 
behandlas i denna litteratur. 

De hus som byggdes under de första årtiondena utfördes i de flesta fall 
enligt den lokala byggnadstraditionen och av lokala byggmästare eller 
byggnadskunniga medlemmar. Torbjörn Almqvist m fl menar att Folkets 
Hus under den tidiga perioden ( 1890-1915) byggdes ”utan speciella krav 
på utseendet”, men att Folkets Husen till en början tog efter ordenshusen. 
Under denna tid spreds snickarglädjen över landet och den kom till an-
vändning även i folkrörelsernas byggnader.208 Under mellankrigstiden 
byggdes nya Folkets Hus allt större och komplexa samtidigt som det 
genomgående fanns en strävan mot en omsorgsfullare utformning. Den 
gamla ”folkrörelseplanen” dominerade fortfarande.209 De små Folkets 
Hus som uppfördes på landsbygden utfördes ofta med träpanel, ibland 
men inte alltid, faluröda med vita knutar. Sveriges första Folkets Hus i 
Kristianstad (1890) var en oansenlig envåningsbyggnad, tidigare snickar-
verkstad, i träpanel helt utan utsmyckningar.210 Andra utföranden som 
putsade fasader förekom också. I Skåne utfördes de ofta i tegelfasad. De 
––––––––– 
207 Margareta Ståhl, 2005, kapitlet ”Folkrörelsernas byggnader”, har dock ett informativt avsnitt om 

FH-arkitekturen. I boken finns även många bilder på FH-byggnader. 
208 Torbjörn Almqvist m fl, 1976, s. 54. 
209 Torbjörn Almqvist m fl, 1976, s. 58-60. 
210 Fotografi i Margareta Ståhl, 2005, s. 16. 
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tidiga husen på landsbygden var ofta enkla byggnader, ”men påfallande 
fria från arkitektonisk retorik”, enligt arkitekten Bengt O H Johansson.211

Enligt Torbjörn Almqvist m fl använde byggmästarna på landsbygden 
ofta mönsterritningar som spreds på landsbygden under denna tid, ibland 
med tillägg av egna detaljer och lösningar som kom att karakterisera den-
nes byggnader.212

Bromöllas gamla Folkets Hus vid invigningsfestligheterna 1908. 

En av dessa relativt anspråkslösa byggnader var Bromöllas första Folkets 
Hus, en tvåvånings byggnad i rödmålad träpanel och vita snickerier och 
som följde den lokala byggtraditionen. Den saknade varje form av ut-
smyckning. Byggnaden var troligen ritad av den byggmästare som före-
ningen anlitade, i samråd med den utsedda byggnadskommittén. De upp-
gjorda förslagen diskuterades på förenings- och styrelsemöten.213 Men det 
fanns också Folkets Hus som tydligt avvek från den lokala byggnadstra-
ditionen, t ex Folkets Hus vid Motala verkstad (1907) som byggdes i den 
jugendstil som slog igenom i Sverige omkring sekelskiftet 1900. Ritning-

––––––––– 
211 Bengt O H Johansson, 1973, s. 4. 
212 Torbjörn Almqvist m fl, 1976, s. 34. 
213 Bromölla FH, protokoll 17/2, 11/3, 18/3 1908,  
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arna till byggnaden utfördes av en ingenjör vid Motala Verkstad.214 Kan-
ske var ingenjören och byggnadsföreningens ledamöter i Motala bekanta 
med de tankegångar som Maison du Peuples upphovsmän i Bryssel gav 
uttryck för och där Folkets Hus sågs som en metafor för ”ett nytt samhäl-
le”.

Folkets Hus i Motala var förmodligen ett undantag som en medvetet 
formgiven byggnad bland de mindre Folkets Hus som uppfördes i lands-
orten vid denna tid, och inom arbetarrörelsen måtte det ha funnits ett visst 
missnöje med utseendet på dessa byggnader. Omkring 1915 gav LO:s 
landssekretariat arkitekten Sigfrid Ericsson i uppdrag att göra typritningar 
för mindre Folkets Hus-byggnader. Ericssons typritningar hade sina före-
bilder i småstadsmässiga tings- och rådhusbyggnader, som han menade 
var enkla byggnader med goda proportioner och sparsamma utsmyck-
ningar, till skillnad från de vanliga föreningsbyggnaderna som han ansåg 
vara tillkrånglade och med ”en myckenhet av dålig utsmyckning”.215 Des-
sa ritningar kom inte att användas i någon större utsträckning, men ett så-
dant var Folkets Hus i Vansbro (1919).216 Det var annars först under 
1920-talet som Folkets Hus-föreningarna började anlita arkitekter för sina 
byggnader, enligt Bengt O H Johansson, t ex Bolidens ”strängt nyklassis-
ka” Folkets Hus (1928).217 Med sin ingångsgavel, inspirerad av grekiska 
tempel, är det ett Folkets Hus som verkligen anknyter till kulturarvet. 
Även om huset ritades av en arkitekt kan det kanske ändå ses som ett ut-
slag av den nyhumanistiska kultursyn, som enligt Per Sundgren var stark 
inom arbetarrörelsens vid denna tid.218

Här kan vi för en jämförelse kan vända oss till grannlandet Norge. Grete 
Swensen har i sin avhandling i etnologi undersökt föreningshusbyggande. 
Swensen (vars undersökningsobjekt är föreningshus på mindre orter 
byggda av fyra olika typer av föreningar, varav Folkets Hus är en) menar 
att de norska föreningshusen i de flesta fall har en utformning likt övrig 
bebyggelse, men att det finns vissa karakteristiska drag som skiljer dem 
från bostadsbebyggelsen. De byggnadselement som har den starkaste me-
ningsbärande funktionen är ingångspartiet, som signalerar tillgänglighet 
mot omvärlden, och fönsterutformningen. Helhetsintrycket är att de är 
byggda av och för likställda och är tillgängliga för alla som önskar tillträ-
––––––––– 
214 Margareta Ståhl, 2005, även fotografi, s. 35. 
215 Bengt O H Johansson, 1973, s. 8. 
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de. Byggnaderna har, menar Swensen, ett egalitärt och demokratiskt 
formspråk.219 Det förefaller som att hennes slutsatser beträffande de äldre 
husen är tillämpliga även för äldre svenska Folkets Hus på landsbygden. 
Med arkitekternas intåg introducerades emellertid bruket av ett mer med-
vetet genomfört formspråk. Ingångspartierna utformas på ett sätt som bi-
drar till att skapa avstånd snarare än likhet. Detaljutformningen hämtas 
från klassiska förebilder i en borgerlig byggnadskultur och anpassas till 
föreningsbyggandets behov och resultatet blev elegant, men skapade sam-
tidigt en känsla av distans. Inom arbetarrörelsens byggande vann också 
den funktionalistiska arkitekturen inträde.220

Städernas Folkets Hus fick en annan framtoning än de på landsbygden, 
även om Malmös första Folkets Hus (1893), ett stenhus i nyrenässansstil, 
enligt Bengt O H Johansson, inte fick några särskilt framträdande drag. 
Fasaden skulle kunna dölja ”en byggnad med vilken funktion som helst 
från folkskola till bostadshus”.221 Stockholms första Folkets Hus (1901) 
vid norra Bantorget, ritades av en arkitektfirma och var en femvånings 
byggnad med tinnar och torn och kraftiga pelare med sirlig utsmyckning i 
entrén. Arkitekten Ragnar Östberg presenterade byggnaden i en artikel i 
Teknisk Tidskrift, där han menade att byggnaden hade en borgerlig pam-
pighet och undrade varför arbetarrörelsen skulle överta borgerlighetens 
symboler och formspråk.222 Bengt O H Johansson skriver att Östbergs 
”synpunkter är karakteristiska inte bara för honom själv utan för en hel 
tanketradition som av arbetarklassen väntat sig en stilmässigt säregen 
formkultur” och som ”föreställde sig att allmogekulturen kunde ge stil-
mässiga anvisningar för arbetarklassen”. Östberg efterlyser ”det ursunda 
folkets eget kraftspråk”, skriver Bengt O H Johansson och citerar ur Öst-
berg artikel:

”Man saknar endast å fasaden af folkets eget hus folkets egen robusta, slutna 
och tvära kraft. /…/ Den anda af folklig kraft, af allvarlig vilja och intensiv 
sträfvan, som väl är arbetarens egen goda anda, återfinnes föga af i den 
konstnärliga formbildningen inom folkets eget hus.”223

Ett annat stort Folkets Hus i stadsmiljö var det i Helsingborg, färdigställt 
1906. Det var en fem våningar hög byggnad, i en klassiserande stil och 

––––––––– 
219 Grete Swensen, 1997, s. 338 f. 
220 Grete Swensen, 1997, s. 339. 
221 Bengt O H Johansson, 1973, s. 5. 
222 Eva Eriksson, 2000, Den moderna stadens födelse Svensk arkitektur 1890-1920, s. 68, även foto-
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det reste sig högt över grannhusen när det stod färdigt.224 Byggnaden har 
också detaljer i en återhållsam jugendstil. Även städernas Folkets Hus 
tycks således ha haft en utformning som anknöt, om inte till en lokal 
byggnadstradition, så till den rådande arkitektursmaken. Ibland anlitade 
Folkets Hus-föreningarna stadsarkitekten för utformningen av byggna-
derna, därför att det underlättade för föreningarna att få byggnadstill-
stånd.225 Ett sådant förfarande befordrade sannolikt inte utbildandet av en 
särskild arbetarrörelsearkitektur. 

Tankar om byggnaden som en manifestation av en ny tid kom i vart fall 
att bli aktuella med Stockholmsutställningen 1930, som blev det publika 
genombrottet för den modernistiska arkitekturen, eller funktionalismen 
som den kom att kallas, i Sverige. Dess företrädare hävdade att byggna-
dens funktion och användning skulle tas som utgångspunkt för dess form. 
En ”saklig, närmast vetenskaplig hållning”, rationalitet, effektivitet och 
standardisering var centrala begrepp. ”I Sverige kom den funktionella, ra-
tionella och tekniska sidan av modernismen att betonas starkt”, och släta 
odekorerade ytor, geometriskt formspråk, upprepningar och likformighet 
var ett uttryck för detta, enligt arkitekturhistorikern Eva Rudberg.226 Mo-
dernismen hade ingen självklar plats som ett uttryck för en ny, demokra-
tisk tid, belastad som den var bl a av de italienska futuristerna, men den 
kom för dess arkitekter ändå att bli en symbol för att en politisk samhälls-
förändring var på gång och att en ny tid ersatte gamla värderingar. Mo-
dernismens arkitekter talade dock inte om några demokratiska formspråk, 
men de menade att det fanns en demokratisk målsättning med funktionel-
la byggnader.227

Inom arbetarrörelsen var det många av de ”ledande intellektuella” som 
uppfattade funktionalismen som ett uttryck för att ett nytt och bättre sam-
hälle var i antågande. Till dem hörde bl a Alva och Gunnar Myrdal och 
Per Albin Hansson som ”uttryckte sitt gillande av den nya arkitekturrö-
relsen /…/ genom att själv flytta in i ett av de utpräglat funktionalistiska 
radhusen” i Bromma.228 Men det fanns bland rörelsens ledande personer 
också starka kritiker av den nya arkitekturen, inte minst bland kommunis-
terna som i funktionalismen såg kapitalismens formspråk. Det var dock 
inte bara inom delar av arbetarrörelsen som kritiken var hård, även många 
––––––––– 
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225 Torbjörn Almqvist m fl, 1976, s. 34. 
226 Eva Rudberg, 2000 a, Demokratisk form och bristande svenskhet?, i Britt-Inger Johansson och 

Christian Lovén (red), Byggnader och betydelser, s. 214-215. 
227 Eva Rudberg, 2000 a, s. 219 f. 
228 Eva Rudberg, 2000 b, Vardagens utopi, i Utopi och verklighet Svensk modernism 1900-1960, s. 

163. 
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arkitekter sällade sig till kritikernas skara.229 En del av kritiken, både 
inom borgerligheten och inom arbetarrörelsen, gick ut på att funktiona-
lismen inte var svensk, och den såg den nya arkitekturen som ett hot mot 
det svenska.230 Artur Engberg frågade sig i en artikel i Social-Demokraten
1931 vad ”arbetarrörelsen gjort för ont, eftersom den i sin uppgång skulle 
göras ansvarig för den smakriktning som betecknar en nedgång?”.231 Kri-
tiken från arkitekter och kulturpersonligheter var hård, och för att bemöta 
den gav arkitekterna bakom Stockholmsutställningen ut en skrift, accep-
tera, där de förklarade sin syn på funktionalismen och menade att ”det är 
absurt att det moderna demokratiska samhället som relikter bevarar este-
tiska värden från en förgången tid”. De ansåg vidare att ”skönhet är helt 
enkelt den logiska och självklara form som svarar mot en given funk-
tion”.232

Om således funktionalismens ideal rönte motstånd i såväl arbetarrörelsen 
som bland kulturdebattörer och arkitekter, har den ändå på sätt och vis 
kommit att förknippas med arbetarrörelsen. Att funktionalismen redan i 
samtiden förknippades med arbetarrörelsen visas av Artur Engbergs ovan 
citerade undran.233 Orsaken till att funktionalismen kom att förknippas 
med arbetarrörelsen ligger bland annat i att funktionalismen sammanföll 
med att bostadsfrågan gavs hög prioritet sedan socialdemokraterna kom-
mit i regeringsställning 1932 och bostadsbyggandet inriktades mot en in-
dustriell och funktionell produktion.234 Funktionalismen kom också att 
sätta sin prägel på många Folkets Hus som byggdes eller byggdes om un-
der 1930-talet och senare. Att det blev så var inte minst Kooperativa För-
bundets Arkitektkontor delaktigt i. Dess chef, Eskil Sundahl, var en av de 
arkitekter som stod bakom acceptera.235 KF:s Arkitektkontor framställde 
1929 ritningar till ett antal standardtyper för Folkets Hus i funktionalis-
tisk stil. De kom dock enligt arkitekten Lisa Brunnström inte till använd-
ning i någon större utsträckning.236 En fullt genomförd funktionalistisk 
arkitektur tycks ha varit svår att acceptera för Folkets Hus-föreningarna.  

––––––––– 
229 Eva Rudberg, 2000 a, s. 220 ff. 
230 Eva Rudberg, 2000 a, s. 216 f. 
231 Eva Rudberg, 2000 b, s. 163. 
232 Per Sundgren, 2007, s. 238-240. acceptera gavs ut 1931 av arkitekterna bakom Stockholmsut-

ställningen som svar på kritiken från ”kulturbevararna” och var enligt Sundgren ”ett frontalangrepp 
på allt vad etablerade estetiska värden heter”. 

233 Artikeln införd den 13/7 1931. Eva Rudberg, 2000 b, not 9. 
234 Eva Rudberg, 2000 b, s. 159, 163. 
235 Eva Eriksson, 2000, s. 484. 
236 Lisa Brunnström, 2004, s. 291-292. 
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En av de mera uppmärksammade byggnaderna var Sundbybergs Folkets 
Hus som stod färdigt 1930. Det ursprungliga förslaget som ritades av 
KF:s Arkitektkontor ansågs alltför radikalt och gjordes om i ett mera tra-
ditionellt utförande, enligt vilket byggnaden utfördes.237 En av arkitekter-
na bakom det ursprungliga förslaget, Eskil Sundahl, uttryckte sin besvi-
kelse över utvecklingen: 

”Medan kooperationen på senare år i sin byggnadsverksamhet utfört ett om-
fattande nydaningsarbete i förhållandevis rationell anda, företer emellertid 
arbetarerörelsen hittills knappast prov på annat än konservativa och primitiva 
lösningar av sina byggnadsproblem. Det är möjligt, att rörelsens radikala och 
kamplystna karaktär icke längre är så påfallande som under dess genombrotts 
år, men överensstämmelsen mellan rörelsen och de uttryck den fått i bygg-
nadskonsten är icke övertygande.”238

Sundahl menade uppenbarligen, liksom tidigare Ragnar Östberg, att arbe-
tarrörelsens byggnader borde ha en för arbetarrörelsen karaktäristisk ut-
formning. Vad det enligt Östberg borde vara framgår inte riktigt, förutom 
någon diffus allmogearkitektur, men för Sundahl var det utan tvekan den 
funktionalistiska arkitekturstilen som åsyftades. Det ursprungliga försla-
get till Sundbybergs nya Folkets Hus var dock, enligt arkitekturhistori-
kern Eva Vikström, ”mer monumentaliserande än rationellt”.239 KF:s arki-
tektkontor utförde också ritningar för om- och tillbyggnader av befintliga 
Folkets Hus och senare även några större nybyggen. Både nybyggnaderna 
och ombyggnaderna präglades av att funktionen till stor del fick styra ut-
förandet.240

Ett exempel på en funktionalistisk Folkets Hus-byggnad, om än inte ritad 
av KF:s Arkitektkontor, är Bromölla nya Folkets Hus, som invigdes 
1938. Med sina geometriska former och flacka tak är den en ganska ty-
pisk representant för den funktionalistiska byggnadsstilen. Dess formgiv-
ning kan antagligen inte Folkets Hus-föreningen ta åt sig äran av. När fö-
reningen beslutat att bygga nytt hus uppdrogs åt FH-styrelsen att i samråd 
med fackföreningen anskaffa ritningar till en lämplig byggnad. Förening-
en skrev också till LO och förhörde sig om Folketshuslånefonden och er-
bjöds då även typritningar till Folkets Hus. Föreningen accepterade detta 
och bad att få sig tillsänt två typritningar. Ritningarna som var framställ-

––––––––– 
237 Perspektivritning av det ursprungliga förslaget samt fotografi av den utförda byggnaden i Lisa 

Brunnström, 2004, s. 296. 
238 Lisa Brunnström, 2004, s. 296. 
239 Eva Vikström, 2000, Folkhemstanken och det monumentala, i Britt-Inger Johansson och Christian 

Lovén (red), Byggnader och betydelser, s. 241. 
240 Margareta Ståhl, 2005, s. 201. 
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da av dels KF:s arkitektkontor och dels av Hakon Ahlberg (som också 
kan räknas till funktionalisterna) var antagligen utförda i funktionalistisk 
stil men de kom aldrig att användas i Bromölla.241 Genom Iföverkens vd 
Ernst Wehtjes försorg kom nya ritningar på en betydligt större byggnad 
att utföras av arkitekt Tage Möller i Malmö. Iföverken bekostade också 
ritningsarbetet och ställde samtidigt som villkor för sin medverkan att rit-
ningarna skulle godkännas av bolaget.242 Detta villkor och att företaget 
bekostade ritningarna samt att Ernst Wehtje vid denna tid, 1936, hade lå-
tit bygga en sommarvilla i funktionalistisk stil243, talar för att det var 
Wehtje som låg bakom att nya Folkets Hus i Bromölla fick det utförande 
det har. 

Bromölla nya Folkets Hus, troligen från 1938 när det var nytt. Foto N E A Christensson, 
Bromölla. Vykort i Henry Johanssons, Bromölla, samling. 

Under 1940-talet producerades centrala typritningar i samarbete med 
HSB och senare inrättades i omgångar olika arkitektbyråer för Folkets 

––––––––– 
241 Folketshusfondens arkiv, arkivnr 4579, F1:34, ARAB. 
242 Bromölla FH, protokoll 26/2 1937. AB Iföverkens styrelsemöte protokoll 26/2 1937: ”… och på 

villkor i övrigt att ritningar till den blivande byggnaden skulle godkännas av bolaget.”  
243 Eva Rudberg, 1998, Den tidiga funktionalismen. 1930-40, i Claes Caldenby (red), Att bygga ett 

land, s. 83. 
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Hus i samarbete med Riksbyggen och flera stora projekt genomfördes 
också i samarbete med KF:s arkitektkontor.244 De Folkets Hus som bygg-
des under denna tid var  

”avspända byggnader, rikt varierade i former, material och färg och på så sätt 
ganska tydligt förankrade i 40-talets och det tidiga 50-talets stämningar. För 
byggnadskommitterade har de säkerligen representerat ett tryggt genomsnitt 
av vad man vant sig vid i hotell- och restauranginredningar.”245

Av Bengt O H Johanssons beskrivning att döma representerade dessa 
byggnader inga revolutionerande arkitektoniska uttryck och inte heller får 
man intrycket av att det var några byggnader med en särskild arbetarrö-
relsearkitektur; byggnaderna tycks i sin utformning ha följt de för sin tid 
gångbara arkitektoniska stilarna utan att väcka någon särskild uppmärk-
samhet. 

Från 1960-talet blev det allt vanligare att Folkets Hus integrerades i den 
omvandling av stadskärnorna som då pågick på många håll. Det var 
byggnader som anknöt till idén om medborgarhus med stadsbibliotek, 
festvåningar, biografer, möteslokaler, kommersiella verksamheter och 
ibland också kommunala funktioner. Det var, med en nyare terminologi, 
allaktivitetshus eller kulturhus, ofta även delfinansierade via statliga och 
kommunala bidrag och lån. Denna förändring har sin grund i fortsatt in-
flyttning till städer och centralorter, förändrat lokalbehov för arbetarrörel-
sens organisationer genom sammanslagningar i storavdelningar och in-
flyttning till centrum av Folkets Hus som tidigare haft en mera perifer lo-
kalisering. Denna medborgarhustanke innebar även en nedtoning av Fol-
kets Hus klasspecifika anknytning.246 Integrering och samprojektering 
med andra nya byggnader i stadskärnorna innebär att det inte går att tala 
om en särskild arbetarrörelsearkitektur för denna generations Folkets 
Hus. De var väl snarare del av den kommunala arkitektur som utbildades 
i samband med centrumomvandlingarna. ”Någon god arkitektur gav detta 
för det mesta inte upphov till”, menar arkitekten Claes Caldenby, dock 
utan att särskilt peka ut Folkets Hus-byggnaderna.247

––––––––– 
244 Margareta Ståhl, s. 201 f. 
245 Bengt O H Johansson, 1973, s. 8. 
246 Margareta Ståhl, 2005, s. 23, 203; Bengt O H Johansson, 1973, s. 8-11; Lech Wasinski, 1973, 

”Folkets Hus i Malmberget” och Lennart Green, 1973, ”Folkets Hus i Södertälje”, båda i Arkitektur
nr 7/1973, s. 18-21.  

247 Claes Caldenby, 1998, ”De stora programmens tid. 1960-1975”, i Claes Caldenby (red), Att bygga 
ett land, s. 150. 
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Interiörerna

Men om exteriören på Folkets Hus-byggnaderna ofta inte strävade efter 
att markera en medveten arbetarrörelsearkitektur, så var förmodligen inte-
riören desto viktigare. Ett av de tidigaste Folkets Husen i Sverige var 
Tors lokal på Alnön utanför Sundsvall (1896). Byggnaden är liten och 
påminner utifrån mest om ett litet torp, men inredningen är mera påkos-
tad. På samlingssalens ena kortsida är en av banderoller omgiven stor bild 
målad som återger ett motiv i den fornnordiska mytologin, Tors strid med 
jättarna. På ömse sidor om bilden finns inramade väggfält med deviserna 
Frihet Jemlikhet Broderskap och Enighet Ger Styrka.248 Tors lokal på Al-
nön illustrerar väl de tidiga Folkets Husens släktskap med frikyrkorna. 
Gamla Folkets Hus i Kristianstad (1890) var inte lika påkostat i inred-
ningen som på Alnön, men det har också drag av frikyrka med sin stora 
bild av frihetsgudinnan bärande en fackla på väggen bakom podiet. Lik-
heten med frikyrkor var ingen tillfällighet, för ”frikyrkorna och ordenshu-
sen [gav] ett mönster för hur en liten församlingsbyggnad kunde se ut”, 
menar Bengt O H Johansson.249 Den stora samlingssalen, A-salen, i Hel-
singborgs Folkets Hus (1906) har också vissa likheter med en kyrka med 
sina pelare som bär upp sidoläktare och tak, medan den stora scenöpp-
ningen leder tankarna till en teater.250 Stockholms Folkets Hus A-sal 
(1901) hade en liknande utformning som i Helsingborgs Folkets Hus med 
pelare som bar upp läktarna och en stor scenöppning med utsmyckning-
ar.251 Pelarna var i båda fallen byggnadstekniskt motiverade och ska nog 
inte ses som ett medvetet stildrag för att efterlikna en kyrka. De stora 
scenöppningarna med sina ridåer förefaller däremot att vara gjorda för att 
efterlikna den borgerliga teatern. Utformningen av de stora samlingssa-
larna dikterades nog mera av byggnadsteknik och funktioner än av en 
önskan att efterlikna kyrkor. Jag tror också att inflytandet från motsva-
rande borgerliga lokaler, t ex rådhus och teatrar, och från nykterhetslo-
gernas byggnader hade betydelse vid utformningen av lokalerna. Däremot 
skilde sig självfallet eventuella utsmyckningar, som var speciella för var-
je rörelse, från förebilderna. 

––––––––– 
248 Folke Strömbäck och Jan-Bertil Schnell, 1979.
249 Bengt O H Johansson, 1973, s. 4. 
250 Fotografier i Jan Fredriksson, 1994, s. 47, 51. 
251 Fotografier i Margareta Ståhl, 2005, s. 257, Till förmån för Folkets hus, 2003, s. 55. 
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Helsingborgs Folkets Hus A-sal efter restaurering. Foto från ABF Helsingborg. 

Av denna översiktliga genomgång av Folkets Hus-arkitekturen kan vi dra 
slutsatsen att den svenska Folkets Hus-rörelsen inte på allvar har försökt 
formulera egna arkitektoniska uttryck, en egen Folkets Hus-arkitektur 
som skulle kunna symbolisera en ny tid eller styrkan i den framväxande 
arbetarrörelsen. Vid betraktandet av fotografier på Folkets Hus i olika de-
lar av landet och från olika tider kan vi lätt konstatera att någon särskild 
arbetarrörelsearkitektur knappast har existerat. Vi kan ju, som Ragnar 
Östberg, fråga oss varför arbetarrörelsen måste imitera borgerlighetens 
byggnader när den byggde sina Folkets Hus. När det gäller landsbygdens 
Folkets Hus är nog svaret att byggnaderna utformades på det sätt som var 
brukligt och ekonomin tillät, och de lokala byggmästare som anlitades ut-
förde antagligen sina uppdrag i den traditionella stil som de var vana vid. 
I någon mening kan denna traditionella byggnadsstil betecknas som en 
slags allmogekultur eller folklig arkitektur. Några arkitektoniska experi-
ment eller utsvävande utsmyckningar kunde det nog inte bli fråga om un-
der de första årtiondena. Föreningarna fick i de flesta fall vara nöjda om 
de kunde skaffa tomtmark att bygga på och kunde klara det ekonomiskt. 
Ibland kunde man, som i Boliden, utforma husets gavel som ett grekiskt 
tempel, eller som i Ankarsrum (1931) en påkostad ingångsgavel och föns-
teromfattningar i klassiserande stil. Förebilder i detta avseende kunde 
hämtas från såväl bruksherrgårdarna som från städernas borgarhus, vilka i 
sin tur hade hämtat förebilderna i den tidigare högreståndsbebyggelsen. 

För städernas Folkets Hus kan förklaringen vara att även människorna i 
arbetarrörelsen var påverkade av tidens arkitektoniska strömningar och 
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var också utlämnade till de byggmästare och eventuella arkitekter som 
anlitades. Många av arbetarrörelsens ledare omfattade ju också tanken att 
även arbetarklassen skulle få ta del av det kulturella arv som borgerlighe-
ten hade gjort till sitt och då faller det sig kanske självklart att Folkets 
Hus-arkitekturen inordnades i de rådande arkitektoniska idealen. Det går 
också att tolka detta i termer av offentlighet: Folkets Hus-byggnaden re-
presenterar arbetarrörelsen i det offentliga rummet. Som sådan ska den 
konkurrera med andra byggnader om uppmärksamheten i gaturummet, 
och samtidigt blir den också en del av denna offentlighet. Det är alltså 
frågan om en representativ offentlighet. Att en del FH-föreningar vände 
sig till stadsarkitekten för att få hjälp med utformningen av byggnaden 
tyder inte bara på en pragmatisk inställning till realiteterna, utan det be-
tydde sannolikt också att byggnaden gavs en arkitektur som accepterades 
av de kommunala myndigheterna i gaturummet. Oavsett vilka över-
väganden som låg till grund för byggnadernas utformning – om det alls 
fanns några avsiktliga syften i FH-föreningarna om en särskild arbetarrö-
relsearkitektur – kan vi konstatera att de Folkets Hus som byggdes i stä-
derna i början av 1900-talet inte på samma sätt som Maison du Peuple i 
Bryssel blev ett uttryck för den nya tid som skulle komma. Däremot kan 
det ha funnits en vilja där det var möjligt att, liksom i Helsingborg, bygga 
ett Folkets Hus som dominerar över omgivningarna. Ett annat sådant är 
Malmös nya Folkets Hus (1947), som reser sig högre än de omgivande 
byggnaderna runt Nobeltorget. I de ganska många fall där Folkets Hus 
utgjordes av en inköpt byggnad – t ex Ulricehamns Folkets Hus som tidi-
gare varit en liberal arbetarföreningsbyggnad och teater252 – var arkitektu-
ren redan given och i de fallen går det inte heller att tala om en arbetarrö-
relsearkitektur. 

Den, ofta försiktiga, funktionalistiska arkitekturen som började användas 
på Folkets Hus under 1930-talet har delvis kommit att förknippas med ar-
betarrörelsen. Funktionalismen skulle därmed i viss mån kunna betecknas 
som en särskild arkitektur för arbetarrörelsen. I begreppet funktionalism 
ingår ju också att det var en modern arkitektur och delar av arbetarrörel-
sen bejakade denna radikala arkitektur och förknippade den också med 
byggandet av ett nytt samhälle på en ny och vetenskaplig grund. Samti-
digt var anti-modernismen stark inom arbetarrörelsen, menar Per Sund-
gren.253 Det är nog delvis i denna anti-modernism som förklaringen ska 
sökas till att de Folkets Hus som byggdes i funktionalistisk stil ändå blev 
förhållandevis återhållsamma i sin funktionalistiska framtoning. Men för-
klaringen kan också vara att många inom arbetarrörelsen hade en mera 

––––––––– 
252 Fotografi i Margareta Ståhl, 2005, s. 40. 
253 Per Sundgren, 2007, s. 240-241. 
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traditionell uppfattning om byggnaders utseende. Arbetarrörelsen var inte 
heller ensam om funktionalismen, den har använts även av andra. ”I Sve-
rige kom funktionalismen att slå igenom i stort sett i alla typer av byg-
gande, från det exklusiva till det vardagliga.” Funktionalismen formspråk 
passade också väl ihop med byggnadsproduktionens förändring mot stan-
dardisering och rationalitet i byggandet.254 Något kan det alltså ligga i den 
kritik som menade att funktionalismen var ”kapitalismens formspråk”. 
Slutsatsen måste bli att om det går att tala om en särskild arbetarrörelse-
arkitektur, så skulle i så fall funktionalismen vara den arkitektur som 
kunde komma närmast en sådan. 

Efter denna översiktliga orientering om Folkets Hus-rörelsen framväxt 
och utveckling skall i det följande kapitlet intresset riktas mot de lokala 
sammanhangen, närmare bestämt på samhället Bromölla där det Folkets 
Hus byggdes som är det huvudsakliga objektet i denna avhandling. 

––––––––– 
254 Eva Rudberg, 1998, s. 83-84. 
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KAPITEL 3 

Arbete och liv i Bromölla 

Bromölla samhälle – befolkning och näringar 

I detta kapitel tecknar jag de lokala sammanhangen i Ivetofta kommun 
och Bromölla fabrikssamhälle, dess befolkning och näringsliv samt en 
översiktlig beskrivning av det dominerande företaget Iföverken, vilken 
var den ojämförligt största arbetsplatsen. Särskild uppmärksamhet ägnas 
åt den lokala politiska arenan och arbetarrörelsens agerande i den politis-
ka offentligheten. Avsikten med kapitlet är att redovisa de sammanhang 
från vilka arbetaroffentligheten härrörde och verkade i. 

Ivetofta kommun, i nordöstra hörnet av Skåne, mellan Ivösjön och grän-
sen till Blekinge, bestod i slutet av 1800-talet av ett tiotal byar. I den lilla 
byn Tunnby, som sedermera blev Bromölla, etablerades den industri som 
skulle komma att bli känd som Iföverken. Bromöllas utveckling och till-
växt är tätt förbunden med Iföverkens expansion. Namnet Bromölla 
kommer av en kvarn med samma namn och som låg vid Skräbeån i ut-
loppet från Ivösjön till Hanöbukten och när järnvägen drogs till byn 1874 
fick stationen namn efter kvarnen. Ivetofta var en liten landskommun 
med ca 2 600 invånare,255 där befolkningen fortfarande några år in på 
1900-talet huvudsakligen livnärde sig på jordbruksarbete. Föregångaren 
till Iföverken startades i slutet av 1880-talet och företaget blev på några 
årtionden en dominerande arbetsgivare i Ivetofta. Förutom Iföverken 
fanns i kommunen också Årups säteri, som ägdes av släkten Trolle-
Wachtmeister på Trolle-Ljungby i grannsocknen Gualöv samt ett antal 
större och mindre jordbruk som drevs av antingen ägarna eller var arren-
derade.256 Där fanns också ett par mindre cigarrfabriker, som ägdes av en 
företagare från Helsingborg, och många av industriarbetarefamiljerna od-
lade tobak på sina trädgårdstäppor som sidoinkomst.257 Både på Iföverken 

––––––––– 
255 http://karna.ddb.umu.se/servlet/se.umu.ddb.program.folknet.FolkNet (050401). 
256 Utdrag af Ifvetofta sockens mantalslängd 1912, Bromölla kommunarkiv. 
257 Bromölla Samhälle och industri vid Ivösjöns strand, (Bromölla-boken), 1986, s 24. Den som öns-

kar fylligare information om företagets historia och verksamhet hänvisas till denna bok, som är ett 
resultat av studiecirkelarbete i Bromölla. 
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och i cigarrtillverkningen arbetade många kvinnor. Där fanns även ett an-
tal småföretagare som drev hantverk, butiker, bageri, skrädderier, hotell-
rörelse och ett par mindre matställen. Där fanns också många sömmers-
kor, av vilka en stor del försörjde sig med att som hemarbete sy pressdu-
kar för kaolinslamningen på Iföverken.258 Huvuddelen av de anställda på 
Iföverken bodde i Bromölla och Ivetofta byar, och eftersom Iföverkens 
expansion medförde en ganska stor inflyttning uppstod problem med bo-
stadsförsörjningen. En tidigare ägare till företaget hade försökt att lösa 
det genom att bygga bostäder för tjänstemannafamiljer och omkring 1905 
också för arbetarfamiljer,259 men före 1921 fick befolkningen huvudsakli-
gen lösa bostadsfrågan på egen hand. Detta år bildades en förening för 
egnahemsbyggen med stöd av statliga lån, för vilka Iföverken och kom-
munen gick i gemensam borgen.260

Bromölla växte allteftersom produktionen på Iföverken utökades. Som så 
ofta på platser med ett stort dominerande företag, måste företaget självt ta 
ett stort ekonomiskt ansvar för ortens utveckling, särskilt av den fysiska 
planeringen. Bromölla har därför haft karaktär av bruksort, trots frånva-
ron av gamla brukstraditioner. Företaget hade dock inte, till skillnad från 
vad som oftast var fallet på bruksorter, från början något omfattande 
markinnehav i området, men köpte från 1905 och framåt i omgångar in 
mark, särskilt under industrins expansion under 1930- och 1940-talen.261

Iföverken satsade också, enligt Bromölla-boken, betydande belopp på 
iordningställande av gator, vatten och avlopp och samhällets brandförsvar 
var Iföverkens industribrandkår.262 Under 1930-talet köpte företaget också 
mark som sedan såldes vidare för egnahemsbebyggelse.263 I det allmänna 
medvetandet har också brukstanken varit högst levande: i tätorten finns 
såväl Bruksparken som Bruksgatan och de kvarvarande arbetarbostäderna 
kallas ibland brukshus. Någon mera omfattande brukspaternalistisk om-
sorg om de anställda arbetarna verkar emellertid inte företaget ha bestått 
med, även om de hade tillgång till företagshälsovård genom en företags-
läkare.264 Men det fanns också kommunal hälsovård genom kommunalan-
ställd sjuksköterska och barnmorska och för vilka även Iföverken påtog 
sig en del av det ekonomiska ansvaret. En viss patriarkal omsorg tycks 
dock företaget ha bestått sina tjänstemän: det finns t ex berättelser om 
––––––––– 
258 Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 2001, s. 20; efter en uppteckning för Lunds universitets 

folkminnesarkiv 1949. Utdrag af Ifvetofta sockens mantalslängd 1912, Bromölla kommunarkiv. 
259 Bromölla-boken, s. 58. 
260 Ivetofta kommun, Kommunalfullmäktige, Protokoll 1919-1933, A I:1; Bromölla kommunarkiv. 
261 Bromölla-boken, s. 48. 
262 Bromölla-boken, s. 10 och 168 ff. 
263 Iföverken, styrelseprotokoll 22/4 1939. 
264 Bromölla-boken, s. 84; Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 1994, s. 15, 2003, s. 11. 
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fester och social samvaro för brukstjänstemännen på initiativ av både den 
tidigare ägaren, ingenjör Hermansen, och disponenten på Iföverken, Ro-
bert Appè, och där även andra ur samhällets övre skikt deltog.265

Bostadsbebyggelsen i Bromölla bestod, utöver lantgårdarna, mestadels av 
mindre hus och torpliknande byggnader och de verkar ha varit ganska ut-
spridda. Enligt hembygdsföreningen fanns det i Tunnby vid sekelskiftet 
1900 ”något över trettiotalet hus och gårdar inrymmande familjebostä-
der”.266 Någon egentlig centrumbebyggelse går väl inte att tala om, men 
där fanns några smärre affärer, matställen och hotell. Kyrkbyn Ivetofta 
låg ett par kilometer från Storgatan i Bromölla, där fabriksanläggningarna 
fanns (och fortfarande finns). Av de som arbetade på Iföverken var de 
flesta bosatta i Bromölla och Ivetofta, d v s på adresser med fastig-
hetsbeteckningen Ivetofta, men även i de andra byarna i kommunen bod-
de fabriksarbetarefamiljer.267

Samhället Bromöllas utveckling är tätt förbunden med Iföverkens expan-
sion. Industrins snabba utveckling på 1920- och 1930-talen och det ökan-
de antalet anställda fordrade ett ökat bostadsbyggande. Företagets expan-
sion fick också ett påtagligt uttryck när ett nytt stort kontorshus byggdes i 
mitten av 1930-talet. Det förlades längs ena sidan av den öppna plats som 
senare fick namnet Ifötorget och flankerades på dess ena sida av Hotell 
Ifö som byggdes vid samma tid.268

Bromölla växte i takt med att företaget blev allt större eftersom den mesta 
utbyggnaden skedde där. I den lokala historieskrivningen framträder en 
motsättning mellan Bromölla och övriga delar av kommunen över detta 
förhållande.269 1938 tog därför Iföverken initiativ till att söka frigöra 
Bromölla fabrikssamhälle från Ivetofta kommun och omvandla tätorten 
till köping eller municipalsamhälle. Skälet anges vara just dessa motsätt-
ningar. Ett annat skäl var att ordnandet av gator och avlopp bara kunde 
ske på ett ”stadsmässigt” tillfredsställande sätt genom en ändring av sam-
hällets status. En ansökan inlämnades till Kammarkollegiet 1938.270 An-
sökan beviljades och den 1 januari 1942 blev Bromölla en köping. 

––––––––– 
265 Bromölla-boken, s. 160 f, 174.
266 Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 1982, s. 2. 
267 Utdrag ur Ivetofta sockens mantalslängd för 1912, Bromölla kommunarkiv. 
268 Bromölla-boken, s. 204. Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 1991, s. 20. Ifötorgets övriga sidor 

begränsas av Storgatan och Folkets Husgatan. Namnen på torget och gatorna är dock av senare da-
tum. 

269 Bromölla-boken, s. 10-11. Alf Åberg, 1972, Cement i 100 år, s. 249 f. Motsättningarna mellan 
kommundelarna framhålls också på informationstavlor uppsatta vid Ifötorget i Bromölla. 

270 Iföverken, styrelseprotokoll, 17/12 1938. 
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Den nya köpingen omfattade Bromölla fabrikssamhälle och Ivetofta 
kyrkby och hade en folkmängd om ca 2 400 invånare, nästan lika många 
som gamla Ivetofta kommun hade 25 år tidigare.271 Samhället växte så-
lunda och den ”nygamla” kommunledningen – det var i flera fall samma 
personer som i den odelade Ivetofta kommun – satte igång förändringsar-
betet med bostadsbyggande, både egnahem, bostadsrättshus och hyres-
hus, överföring till kommunal ägo av den Iföverksägda infrastrukturen 
(el-, vatten- och avloppsanläggningar m m) samt utökning av dessa, skol-
bygge och inrättande av yrkesskola. Samtidigt växte kommunens åtagan-
de som arbetsgivare med allt fler kommunalt anställda i olika verksamhe-
ter. Inte minst anställdes olika specialister som ingenjörer av olika fack, 
kartritare, ekonomer m m som en följd av kommunens utökade befogen-
heter vid köpingsbildningen.272 Allt, tycks det, i god samverkan mellan 
ledningen för Iföverken, som var angelägen om en fungerande bostads-
försörjning för arbetskraften,273 och kommunledningen som önskade en 
förbättrad bostadsstandard. Stora delar av bostadsbeståndet verkar ha va-
rit av mycket låg standard före det omfattande bostadsbyggandet på 
1940- och 1950-talen. 

Iföverken – från kaolin till toalettstolar 

I slutet av 1880-talet startades utvinning av de kalk- och kaolinfyndighe-
ter som gjorts på Ivön i Ivösjön, men upparbetningen av kaolinet förlades 
till Tunnby. Den som började med verksamheten var en dansk veterinär 
som, efter att ha drivit företaget utan särskild framgång under ett antal år, 
1901 sålde det till en ingenjör Hermansen från Köpenhamn. Denne hade 
bl a tyskt kapital i ryggen och han anställde också tysk personal med Ro-
bert Appè, som senare blev disponent, i spetsen. Företaget hade dock 
fortsatta svårigheter och trots ombildningar med ytterligare tyskt kapi-
taltillskott försattes det i konkurs 1909. Vid en exekutiv auktion köptes 
företaget av Cementa, som var en försäljningsorganisation för Skånska 
Cementaktiebolaget, och verksamheten ombildades i två företag, AB Ifö 
Chamotte- och Kaolinverk och Ifö Cementfabriks AB. Robert Appè kvar-
stod som disponent under den nya ägaren, medan verkställande direktö-
ren var bosatt på annat håll.274 När Ernst Wehtje jr blev vd 1918 bosatte 

––––––––– 
271 Bromölla-boken, s. 10-11. 
272 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll, 1941--1966 (A1:1--17). 
273 Alf Åberg, 1972, s. 250 f. 
274 Bromölla-boken, 1986, s. 123 ff. 
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han sig dock i Bromölla och bodde där till 1924 då han flyttade till 
Malmö. 

Produktionen bestod av kaolinutvinning, tillverkning av eldfast chamotte-
tegel, gasretortrar (mycket stora keramikcylindrar till gasverk) av cha-
motte samt cement. Nordisk Familjebok uppger att produktionen 1908 
uppgick till 25 000 ton kaolin, 1 300 ton chamottetegel samt cement, gas-
retortrar och kalk.275 Till arbetet i kaolinslamningen ”importerades” i bör-
jan av seklet och fram till första världskriget säsongsarbetare huvudsak-
ligen från Galizien i östra Centraleuropa. 1918 påbörjades i samarbete 
med AB Volta tillverkning av elektrotekniskt porslin, till att börja med 
isolatorer till elektriska ledningar och telefonledningar. Även denna gång 
tog man hjälp av tyska fackmän, både som arbetare och arbetsledare. Iso-
latorerna tillverkades först genom att de drejades för hand, brändes och 
glaserades, men under 1930-talet infördes pressning av produkterna och 
på 1940-talet mekaniserades produktionen av isolatorer helt. Isolatortill-
verkningen blev mycket framgångsrik – både elnäten och telefonnäten 
liksom eldriften på järnvägarna byggdes ut under dessa år och det fanns 
en ökande efterfrågan på isolatorer. Porslinstillverkningen utökades under 
1930-talet med säkringsproppar, vilken också skedde hantverksmässigt 
under de första åren, men även denna tillverkning automatiserades på 
1940-talet. På 1930-talet påbörjades också tillverkning av sanitetsporslin. 
Efter inledande svårigheter med bränningen lyckades man slutligen be-
mästra problemen, varefter tillverkningen kom i gång i en ny fabriks-
byggnad som stod färdig strax innan andra världskrigets utbrott. Andra 
keramiska produkter som tillverkats av Iföverken är golvplattor och mo-
saikplattor. I början av 1940-talet upphörde cementtillverkningen när 
kalkfyndigheterna på Ivön tog slut, och på 1960-talet upphörde tillverk-
ningen av den eldfasta chamotten. Därefter har produktionen koncentre-
rats till säkerhetsporslin (porslinsisolatorer och säkringsproppar) och bad-
rumsporslin, de produkter som väl numera mest förknippas med Ifö och 
Bromölla. Iföverkens inriktning mot produkter för bostadsbyggande och 
elsäkerhetsporslin gjorde att företaget kunde dra fördelar av det ökande 
bostadsbyggandet efter andra världskriget, inte minst i Bromölla, och ut-
byggnaden av el- och telenäten. 

Senare har verksamheten delats upp i olika bolag för säkerhetsporslin och 
sanitetsporslin och dessa har sedan sålts vidare till andra ägare och är så-
ledes inte längre del av Skånska Cement- eller Euroc-koncernen, som 
namnet senare ändrades till. 

––––––––– 
275 Nordisk Familjebok 1910 (uppslagsord Ifvetofta socken). 
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Arbetet på Iföverken 

På Iföverken har det funnits många olika yrkesgrupper. Det första avtalet 
mellan fackföreningen och företaget från 1907, omfattar ett femtontal 
olika yrkesgrupper, de flesta med anknytning till den keramiska proces-
sen, såsom pressare, formare och chamottearbetare. Där fanns också 
smeder, järnarbetare, maskinreparatörer samt ångbåts- och lokförare för 
transporten av råvaror och färdiga produkter. Med cementtillverkningen 
tillkom tunnbindare för emballaget av cementen och produktionen av iso-
latorer skapade under de första åren efterfrågan på drejare och svarvare. 
Efterhand som tillverkningen av porslinsprodukterna mekaniserades och 
automatiserades, försvann många av de yrkeslärdas arbetsuppgifter och 
arbetet förändrades till mera av processövervakning. 

Råvaran till kaolinframställningen bröts i dagbrott på Ivön i Ivösjön och 
det var till största delen ’invandrade’ arbetare – både män och kvinnor – 
från östra Centraleuropa som arbetade i kaolinbrytningen eftersom det, 
enligt uppgifter i bl a Hembygdsföreningens skrifter, inte gick att få 
svenskar att utföra det tunga och smutsiga arbetet. Betalningen för arbetet 
var bara hälften av vad svenskarna betalades. Dessa s k galizier hämtades 
till Bromölla på våren och skickades tillbaka till hemorten när det framåt 
vintern blev för kallt att utföra arbetet. De var inte anställda av Kao-
linverket, utan av en underentreprenör som hyrde ut deras arbetskraft till 
företaget. De var följaktligen inte mantalsskrivna i Ivetofta. De inhystes i 
baracker på fabriksområdet, som var inhägnat med ett högt plank och 
några kontakter mellan ”galizierna” och Bromöllaborna tycks inte ha fö-
rekommit, åtminstone inte före första världskriget.276 I samband med för-
sta världskrigets utbrott återvände de allra flesta av dem till hemlandet 
och efter kriget återupptogs inte ”galizierimporten”. De som stannade 
kvar i Sverige anställdes på vanligt sätt. De invandrade ”galiziska” arbe-
tarna har inte avsatt många spår i Bromöllas arbetarrörelse, åtminstone 
inte under den tidsperiod som jag har undersökt. Varken i arbetarekom-
munens, fackföreningens eller FH-föreningens handlingar förekommer 
det några namn som skulle kunna vara av centraleuropeiskt ursprung.  

De flesta som arbetade på Iföverken var män, men det var också tidigt en 
arbetsplats där många kvinnor arbetade och andelen kvinnor ökade med 
tiden. När tillverkningen av säkringsproppar startade, anställdes unga 
kvinnor för detta till en början helt manuella arbete, därför att de ”hade 
––––––––– 
276 Bromölla-boken, s. 104 ff, 150 ff. Lars Olsson har i en uppsats analyserat den ’galiziska’ arbets-

kraftens villkor och arbetsförhållanden, Lars Olsson, 2002, ”Det var bara galizer i kaolinen…”. Ive-
tofta hembygdsförenings Årsskrift 1999, s. 30 och 2001, s. 12, efter uppteckningar för folklivsarki-
vet i Lund. 
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lätt för att lära sig dessa tempon. Det behövdes goda ögon för att trä sil-
vertråden genom de små hålen i toppkontakten och flinka händer för att 
det skulle kunna gå undan.”277 Dessutom fanns många kvinnor som arbe-
tade åt Iföverken i de egna hemmen med att sy pressdukar till kaolin-
framställningen. Det första avtalet vid Iföverken omfattade också kvin-
norna, men deras lön var mindre än hälften av facklärda manliga arbeta-
res lön, eller lika mycket som 14–16-åriga pojkar betalades.278 Fackföre-
ningen vid Iföverken, Grov- och Fabriks avdelning 227, drev förhållan-
devis tidigt (1950-talet) kravet om lika löner för män och kvinnor – dock 
utan större framgång. 

Iföverken var det ojämförligt största företaget i Ivetofta och Bromölla. 
Majoriteten av arbetarna hade följaktligen sitt arbete på detta företag. I 
början på 1900-talet var det omkring 200 anställda på företaget.279 När 
avdelning 227 av Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet bildades 
1906 skrev 94 personer in sig som medlemmar.280 Vid tiden för Cementas 
övertagande av Iföverken hade arbetsstyrkan ökat till mellan 500 och 600 
personer, enligt Nordisk Familjebok 1910.281 I en PM från 1938 uppger 
Iföverken att antalet anställda i verkstäderna och fabrikerna är ca 1 200 
personer.282 På 1950-talet hade antalet anställda stigit till omkring 2000 
personer, enligt Svensk uppslagsbok 1964.283

I en jubileumsbok som avdelning 227 gav ut i samband med sitt 40-
årsjubileum 1946 finns medlemsstatistik för de 40 åren. Enligt denna steg 
medlemsantalet – bortsett från en nedgång efter 1908 och på 1920-talet – 
från 94 till nästan 1 300 medlemmar 1946.284

Vid tiden för kommundelningen, 1941, var invånarantalet i den odelade 
Ivetofta kommun drygt 4 300. För samma år uppger avdelning 227:s jubi-
leumsbok att medlemsantalet i fackföreningen var knappt 1 100.285 Om 
dessa uppgifter stämmer, skulle enbart medlemmarna i avdelning 227 ha 
utgjort ungefär en fjärdedel av invånarantalet i Ivetofta. Det första året 
som egen köping, 1942, var Bromöllas invånarantalet drygt 2 400 och 
samma år uppger tabellen i jubileumsboken att det fanns nästan 1 300 
––––––––– 
277 Bromölla-boken, s. 188. 
278 Avdelning 227 Bromölla 40 år, 1946. 
279 Bromölla-boken, s. 18. 
280 Avdelning 227, Bromölla 40 år, 1946, s. 11. 
281 Nordisk Familjebok, 1910. 
282 Iföverkens protokoll 1927-1940. 
283 Svensk uppslagsbok, 1964, 1947-1955 års upplaga. Uppslagsord Iföverken. 
284 Avdelning 227, Bromölla 40 år, 1946, s. 59. 
285 Bromölla-boken, s. 10; Avdelning 227, Bromölla 40 år, 1946, stapeldiagram s. 59. 
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medlemmar.286 Det skulle innebära att hälften av invånarna var medlem-
mar i avdelning 227, enligt tabellen som återges nedan. 

Källa: Avdelning 227 Bromölla 40 år,  avdelningens jubileumsskrift, faksimil ur skriften. 

Så var emellertid inte fallet Många av avdelningens medlemmar bodde 
vid delningen kvar i gamla Ivetofta kommun. Uppgifterna är således inte 
direkt jämförbara. Men det visar ändå att en ganska betydande del av be-
folkningen utgjordes av arbetarrörelsen. Det var i sin tur arbetarrörelsen 
som formerade sig till den lokala arbetaroffentlighet som trädde in i den 
politiska offentligheten i Ivetofta och Bromölla. Hur var då den lokala 
politiken sammansatt och hur agerade arbetarrörelsen på den kommunal-
politiska arenan? I nästa avsnitt skall dessa spörsmål analyseras. 

––––––––– 
286 Bromölla-boken, s. 10; Avdelning 227 Bromölla 40 år, 1946, stapeldiagram s. 59. 
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Den lokala politiska arenan – bönder, borgare och 
arbetare

Följande avsnitt är en genomgång av den kommunala politiska arenan i 
Bromölla för att därigenom försöka fastställa hur den politiska offentlig-
heten i Bromölla såg ut under den undersökta tiden. Analysen ska besvara 
frågor om hur majoritetsförhållandena såg ut i de kommunala politiska 
församlingarna, vilka ärenden som drevs i nämnder och styrelser och av 
vem, d v s en analys av såväl arbetarrörelsens som borgerlighetens age-
rande på den politiska arenan, som ett led i besvarandet av undersökning-
ens huvudfrågeställningar. Vilka frågor drev arbetarrörelsens representan-
ter i de kommunala organen och hur ställde de sig till de frågor som ham-
nade på fullmäktiges bord? Driver arbetarnas representanter en annorlun-
da politik än de borgerliga ledamöterna, d v s går det att urskilja en ’soci-
alistisk’ politik från arbetarnas representanter i de kommunala organen? 
Fanns det ideologiskt färgade frågor som orsakade mera motsättningar än 
andra i kommunalpolitiken?  

I texten använder jag mig ofta av beteckningen Arbetarepartiet(erna) om 
arbetarrörelsens representation i de kommunala organen och borgerlig om 
de övriga ledamöterna. Skälet till detta är att arbetarnas representation 
benämns Arbetarepartiet i de kommunala protokollen och att det före mit-
ten av 1930-talet många gånger är svårt att urskilja de olika riktningarna 
inom arbetarrörelsen.287 Övriga partibildningar i dessa sammanhang fram-
träder inte under de partinamn som vi känner dem idag, utan under be-
teckningar som Kommunal sparsamhet, Beredningsutskottet eller liknan-
de. De partier som döljer sig bakom dessa beteckningar är det svårt att 
reda ut i detalj, även om det med hjälp av andra källor än protokollen i 
vissa fall går att göra det, och därför har jag sammanfört dem under be-
teckningen borgerliga. 

Eftersom Ivetofta var en bygd med ett betydande inslag av jordbruk, do-
minerades den lokala politiken till en början av lantbrukare, med inneha-
varen av Årups säteri i spetsen och med kyrkoherden som en självskriven 
ordförande för kommunalstämman. Men disponenten på ”kaolinbruket” 
hade också ett stort inflytande. Från omkring 1905 skedde en mobilise-
ring inom arbetarklassen, vilket resulterade i att de första arbetarrepre-
sentanterna valdes till kommunala förtroendeuppdrag detta år, ett år innan 

––––––––– 
287 I protokollen går det inte att identifiera de två riktningarna. Med hjälp av andra dokument har jag 

i en del fall kunnat identifiera vilken riktning en viss person representerar. Från omkring 1917 till 
1934 fanns också en Arbetarnas kommunala samorganisation för att skapa ett enigt uppträdande 
mellan arbetarpartierna i kommunalpolitiken. 
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de första arbetarorganisationerna bildades på platsen. Detta år invaldes 
således bruksarbetaren Ola Olsson i bevillningsberedningen och bruksar-
betaren Per Andersson valdes till suppleant i taxeringsnämnden. Två år 
senare valdes Per Andersson till ledamot i kommunalnämnden, där han 
ytterligare två år senare, 1909, fick sällskap av Ola Olsson (som nu också 
var ordförande i Folkets Hus-föreningen).288 Vid tiden för första världs-
kriget hade arbetarrörelsen nära hälften av förtroendeposterna i kommu-
nen, trots de då gällande rösträttsreglerna, ett resultat som får tillskrivas 
arbetarklassens stora andel av befolkningen och sannolikt också ett om-
fattande politiskt mobiliserande i arbetarleden. 

Ett mycket tydligt exempel på hur arbetarrörelsen strävade efter att mobi-
lisera inför kommunalstämmorna kan vi se i december 1914, då det på 
dagordningen, förutom val av ledamöter till kommunalnämnd och andra 
nämnder, även stod val av en ny kronofjärdingsman: 

”Till Kronofjärdingsman valdes arb: Emil Karlsson Grödby (Cociald) med 
1394 röster av 131 röstande Den förutvarande fjärdingsmannen P Dahlberg 
erhöll 1285 röster av 72 röstande. Arbetarna hade mött upp till denna stämma 
för att få den fjerdingsman som di ville hava. Emil Karlsson är en skötsam 
ordentlig person. Nykterhetskar från många år tillbaka. Däremot var den and-
re fjerdingsmannen ej någon absolutist utan titade ganska jupt och ofta glaset, 
och tillika uppträdde som ~~~~~~~ under Lockouten 1914.”289

Mobiliseringen gav också resultat. På kommunalstämman i december 
1914 valdes representanter från Arbetarpartiet till fem av de elva posterna 
i kommunalnämnden, och i ett referat från stämman i tidningen Arbetet 
rapporterar referenten nöjt: 

”En så talrik uppryckning till någon stämma har man ej skådat på långa tider, 
om ens någonsin, och av båda partierna visades en fast och god organisa-
tion.”290

Av referatet framgår också att Arbetarpartiet ”trots sin styrka” inte öns-
kade ”helt utestänga andra åsikter”, utan 

––––––––– 
288 Ivetofta kommunalstämma, protokoll 22/5 1905, 21/12 1906, 20/12 1908. Bromölla kommunar-

kiv (A I:3). 
289 Ivetofta kommunalstämma 20/12 1914. Bromölla arbetarekommuns Protokollsbok för kommunal- 

och kyrkostämmor (Ö:1), Bromölla kommunarkiv. Denna är en inofficiell, icke justerad protokolls-
bok från stämmorna i Ivetofta, skriven av någon, ibland undertecknad, medlem av arbetarekommu-
nen och där förekommer personliga kommentarer och omdömen. Den omfattar tiden från december 
1910 till december 1914; tyvärr finns inte den officiella protokollsboken kvar att jämföra med. 

290 Referat från Ivetofta kommunalstämma i tidningen Arbetet i december 1914. 
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”erkänna att frågor som förekomma till behandling bli sakrikast och bäst be-
handlade om de belysas från olika synpunkter, och därför önska vi även 
andra partiers talesmän med. Alltså hoppas vi på gott samarbete, med lite kla-
rare vänsterkurs än hittills.”291

Fram till 1919 gällde den 40-gradiga röstskalan vid röstning på kommu-
nalstämman. I samband med de omvälvande händelserna i slutskedet av 
första världskriget, de ryska revolutionerna och kejsardömenas fall i 
Tyskland och Österrike, och som även hade återverkningar i Sverige, 
demokratiserades valsystemet och från och med 1919 gäller en röst för 
varje myndig medborgare. I kommuner över en viss storlek ersattes 
kommunalstämman av kommunalfullmäktige som kommunens högsta 
beslutande organ och i Ivetofta kommun infördes fullmäktigeförsamling 
med 25 ledamöter. Ordföranden i fullmäktige valdes alltid från majorite-
ten, men det kommunalpolitiska samregerandet blev vedertaget och vice 
ordförandeposten tillföll alltid minoriteten. Valen var enligt protokollen 
ofta enhälliga. Fullmäktige utsåg inom sig dels ett Beredningsutskott, 
vars uppgift var att förbereda och utreda de ärenden som skulle behandlas 
i fullmäktige, och dels en Kommunalnämnd, som närmast är att likna vid 
kommunstyrelse och som hade det ekonomiska och verkställande ansva-
ret. Beredningsutskottets sammansättning följde fullmäktiges majoritets-
förhållanden och ordförande och vice ordförande var desamma som i 
fullmäktige. Kommunalnämndens sammansättning tycks däremot inte ha 
varit direkt relaterad till valresultat och majoritetsförhållanden i fullmäk-
tige – t ex var nämndens ordförande oftast en borgerlig ledamot trots att 
arbetarepartierna de flesta åren under mellankrigstiden hade majoritet i 
fullmäktige.

Arbetarklassens representation i kommunalpolitiken i ”det röda Bromöl-
la” var även före det demokratiska genombrottet förhållandevis stor.292

Efter 1919 blev arbetarrepresentationen ännu mera påtaglig och den för-
sta mandatperioden med de nya bestämmelserna innebar majoritet för 
Arbetarepartiet i fullmäktige och tunnbindaren och vänstersocialisten Os-
car Nilsson valdes till ordförande.293 Arbetarepartiet var ett kommunalpo-
––––––––– 
291 Referat från Ivetofta kommunalstämma i tidningen Arbetet i december 1914. 
292 Uttrycket det röda Bromölla förekommer på flera ställen i Det var fattigt i bygden. SAP 100 år,

utgiven av Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun. Begreppet finns också i det allmänna 
medvetandet även i dagens Bromölla. Vad som ligger till grund för uttrycket är dock lite oklar, 
möjligen uttrycker det invånarnas självbild. Uttrycket används även om andra orter med liknande 
social struktur, d v s en liten ort med ett stort dominerande företag med många anställda, t ex Les-
sebo. 

293 Ivetofta kommun, kommunalfullmäktige, protokoll 25/5 1919 (A I:1), Bromölla kommunarkiv. 
Oscar Nilsson tillhörde sannolikt vänsterkommunen, att döma av en kvittens påskriven av honom 
för vänsterkommunens räkning. Bromölla Folkets Hus, Inkomst- och utgiftsverifikationer 1919-
1920 (G 3:5). 
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litiskt samarbete mellan socialdemokraterna och vänstersocialister-
na/kommunisterna som officiellt gick under namnet Arbetarnas kommu-
nala samorganisation. Vid valet 1922 gick Arbetarepartiet tillbaka – en 
allmän tendens detta år294 – och den borgerliga majoriteten övertog ordfö-
randeposten. Vid nästa val, 1926, erhöll Arbetarepartiet 13 av de 25 plat-
serna i kommunalfullmäktige och socialdemokraten Martin Jönsson val-
des till ordförande med 16 röster av 23.295 Därefter skedde ingen förskjut-
ning av majoriteten under den här aktuella tidsperioden, utan den föränd-
ring som inträffade var att Arbetarepartiets majoritet ökade. Efter 1934 
års val, då den kommunala samorganisationen i praktiken hade upphört, 
hade arbetarepartierna 16 (varav 12 för socialdemokraterna) av de 25 
mandaten.296

För facknämndernas sammansättning, t ex nykterhetsnämnd och arbets-
löshetskommitté, blev inte valresultaten styrande på samma sätt som för 
fullmäktige och proportionaliteten (mer om detta nedan) kom till använd-
ning bara undantagsvis. Det var också i dessa nämnder som de fåtaliga 
kommunalt engagerade kvinnorna fick säte, ofta som suppleant. De pla-
cerades i allmänhet så långt ner på valsedlarna att de bara undantagsvis 
kunde ta sig in i fullmäktigeförsamlingen. Endast en kvinna tog plats i 
fullmäktige före köpingsbildningen och först efter en manlig ledamots 
avgång.297 När nykterhetsnämnden i en skrivelse anmärkte att ingen 
kvinnlig suppleant fanns i nämnden, beslutade fullmäktige att öka antalet 
suppleanter för att bereda plats för en kvinna.298 Så kunde en kvinna väl-
jas in utan att någon man behövde petas från sin post, ett tillvägagångssätt 
som kanske inte var helt ovanligt.299

Den största förändringen skedde emellertid på partinivån. Kjell Östberg 
har skrivit om partipolitiseringen i kommunerna och menar att den i 
landskommunerna var mycket senare än i städerna. Det var särskilt på 
den borgerliga sidan som den försenades, medan socialdemokraterna 

––––––––– 
294 Se Kjell Östberg, 1996, Kommunerna och den svenska modellen Socialdemokratin och kommu-

nalpolitiken fram till andra världskriget, s. 99. 
295 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Landskansliet, Allmänna protokoll m fl (AIIc:152), Ivetofta 

kommunalfullmäktige, protokoll 16/1 1927 (A I:1). 
296 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Landskansliet, Allmänna protokoll m fl (AIIc:181). 
297 Ivetofta kommunalfullmäktige, protokoll 20/8 1922. En stor andel av kvinnorna kom på detta sätt 

in i fullmäktigeförsamlingarna, eftersom de oftast stod på en plats på listorna precis ”under streck-
et” och därmed valdes in i församlingarna efter manliga ledamöters avgång, Gunnela Björk, 1999, 
Att förhandla sitt medborgarskap, s. 275 f. 

298 Ivetofta kommunalfullmäktige, protokoll 10/12 1939. 
299 Samma förfarande förekom också i Örebro, Gunnela Björk, 1999, s. 235. Även s. 266 f om mäns 

svårigheter att acceptera att bli förbigångna av kvinnor. 
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formerade sig tidigt även på kommunalstämmor och kyrkostämmor.300

Kommunalpolitiken i Ivetofta motsäger inte den bilden. I protokollen ta-
las det inte heller om partier, utan om grupper, och antalet grupper ökar 
under några år på 1930-talet. I 1926 års kommunalfullmäktigeval deltog 
fyra olika partier, varav två arbetarepartier, men 1934 deltog inte mindre 
än åtta partier. På den socialistiska sidan deltog Arbetarepartiet, som vid 
denna tid var socialdemokraterna ensamma, och Arbetarnas kommunala 
samorganisation, som var kommunisterna som gick till val under det 
gamla samverkansorganets namn. Detta ’parti’ framträder också i full-
mäktige efter 1934 vid bl a val av Beredningsutskott. Arbetarnas kom-
munala samorganisation bildades efter partisplittringen 1917 för att söka 
skapa ett enigt uppträdande i kommunalpolitiken med de ”organiserade 
arbetare som inte tillhörde den socialdemokratiska arbetarekommunen”, d 
v s det nya vänsterpartiet, sedermera kommunistpartiet.301 Samarbetet 
skedde också med gemensamma valsedlar där representanter från båda 
partierna varvades.302 Emellertid tycks samarbetet ha gnisslat åtskilligt 
under hela dess existens och den socialdemokratiska arbetarekommunens 
protokoll vittnar om att samarbetet inte var det bästa. Motsättningarna 
dem emellan fördes också ut i offentligheten när samarbetet uppenbarli-
gen inte fungerade. Under rubriken ”Till Arbetarpartiets väljare i Villands 
domsaga” varnar socialdemokraterna i en annons sina tilltänkta väljare 
för att ta fel valsedel i valet till landstinget 1922: 

”Bolschevikerna ha till landstingsmannavalet om söndag i sista stund utsänt 
en särlista under vår partibeteckning, må därför alla väljare som ämna rösta 
med arbetarepartiet tillse att valsedeln har följande utseende: ARBETAR-
PARTIET”

Därefter följer namnen på valsedeln med bl a ett par namn på socialde-
mokrater i Ivetofta, undertecknat av ”Arbetarp valutskott”.303 Likadana 
annonser riktade till andra domsagor fanns också införda i tidningen. 

Den socialdemokratiska arbetarrörelsen skärpte efter Kominterns nya po-
litik gentemot socialdemokrater och det så kallade kosackvalet 1928 sitt 
motstånd mot kommunisterna. Med socialdemokratins närmande till 

––––––––– 
300 Kjell Östberg, 1996, s. 100 ff. 
301 Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun, protokoll 21/10 1917 (A:1), Bromölla kommun-

arkiv. Samorganisationens handlingar har inte återfunnits, men organisationen dyker emellanåt upp 
i s-kommunens protokoll. 

302 SAP-boken, s. 89. 
303 Nyaste Kristianstadsbladet 15/9 1922. 
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Bondeförbundet efter riksdagsvalet 1932 accentuerades detta alltmer.304

På den lokala nivån var entusiasmen för den inledda ”kommunistjakten” 
inte alltid särskilt stor, eftersom kommunisterna på en del håll var starka 
och det var nödvändigt att kunna samarbeta med dem både i det fackliga 
arbetet och i kommunalpolitiken.305

Under 1920- och början av 1930-talen var även kommunisterna starka i 
Bromölla,306 vilket förklarar att socialdemokraterna inte ville koppla av 
förbindelserna helt med kommunisterna, trots motsättningarna dem emel-
lan. Men inför 1934 års val hade denna samverkan trots allt upphört och 
de båda partierna gick till val var för sig. Den lokala SAP-historiken för-
klarar det med att den socialdemokratiska arbetarekommunen hade vuxit 
sig så stark ”att man kunde stå på egna ben”.307 Styrkeförhållandet mellan 
de båda riktningarna har förvisso förskjutits till socialdemokraternas för-
del i början av 1930-talet, men den socialdemokratiska arbetarekommu-
nen var inte heller före 1934 någon osjälvständig organisation. På varva-
de gemensamma listor till kommunalval är det rimligt att anta att den 
starkare parten får den första platsen, och både 1922 och 1926 var det en 
socialdemokrat som första namn.308 Det kan jämföras med riksdagsvalet 
1928, då socialdemokraterna fick 45 % av rösterna i Ivetofta och kom-
munisterna 14 %.309 Det var alltså inget svagt parti som först 1934 kunde 
distansera sig från kommunisterna, utan det är mera sannolikt att det var 
krisuppgörelsen 1933 mellan SAP och Bondeförbundet som tvingade 
fram ett avståndstagande även i Ivetofta. 

Det var emellertid på den borgerliga sidan som splittringen var tydligast. 
Till att börja med går det inte att urskilja några borgerliga ’partier’ alls, 
även om fullmäktige redan 1922 beslutade att välja suppleanter till be-
redningsutskottet, från vardera ”arbetarepartiet” och ”de borgerliga”, som 

––––––––– 
304 Bengt Schüllerqvist, 1992, Från kosackval till kohandel SAP:s väg till makten 1928-1933; Lotta 

Gröning, 1988, Vägen till makten SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksam-
heten 1900-1933.

305 För en undersökning av hur lokala fackföreningar försökte undgå att dras in i LO:s ”kommunist-
jakt” se Lennart Karlsson, Antikommunism i fackföreningar Om motståndet mot kommunister i 
fackföreningar i Lessebo och Nottebäck 1917-1933, D-uppsats, Växjö universitet, 2000. Även 
Grov- och Fabriks avdelning 227 i Bromölla tycks ha varit ohörsamma mot LO i denna fråga efter-
som en av Bromöllas mera kända kommunister, Robert Strand, var ledamot i avdelningsstyrelsen 
under 1930-talet och dess expeditör (ombudsman) från 1946, Avdelning 227, Bromölla 40 år, 1946. 

306 SAP-boken, s. 52. 
307 SAP-boken, s. 52. 
308 SAP-boken, s. 89, för valet 1922; Länsstyrelsen i Kristianstads län, Landskansliet, Allmänna pro-

tokoll m fl (AIIc:152), för valet 1926. 
309 SOS Riksdagsmannavalen 1925-1928, Tab. 2 1928 års val. 
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skulle inträda vid förhinder för respektive grupps ledamöter.310 Vid valet 
1926 kandiderade de borgerliga under beteckningen Kommunal sparsam-
het med idel lantbrukare, en hög tjänsteman på Iföverken och kyrkoher-
den bland de valda.311 Detta ’parti’ förekom sedan ett par gånger under de 
närmaste åren då ledamöter till bl a beredningsutskottet skulle utses. Vid 
ingången av 1933 började proportionellt val att begäras vid utseendet av 
beredningsutskottet. Protokollen ger inga besked om vilka som begärde 
proportionalitet, men det var sannolikt de borgerliga, eftersom allt fler 
’partier’, eller grupperingar, utkristalliserades och krävde inflytande efter 
röstetal.

Det proportionella valsättet till kommunala nämnder infördes i samband 
med demokratiseringen av kommunerna 1919 som en garanti mot det ma-
joritetsförtryck som de konservativa befarade med den lika rösträttens in-
förande.312 Det talar för att det var de borgerliga som begärde proportio-
nellt val. Två borgerliga ’partier’, Beredningsnämnd och Beredningsut-
skottet, framträdde sålunda i fullmäktige för val av beredningsutskott 
1933 och de återkom 1934 och även 1935, men med mindre ändringar i 
namnet. Ett referat från ett fullmäktigesammanträde 1935 pekar dock på 
att inte heller kommunisterna var främmande för att använda sig av pro-
portionaliteten för att försäkra sig om inflytande: ”Vid val av berednings-
utskott började stridigheterna. En kommunist begärde proportionellt 
val”.313

Nya tillfälliga grupperingar – eller samma men under nya namn – upp-
stod vid valet av kommunalnämnden och folkskolestyrelsen 1935. Sam-
ma förfarande tillämpades under några år, men minskade sedan. När ett 
nytt beredningsutskott skulle väljas 1939 begärdes som tidigare propor-
tionellt val, men den här gången var det bara Arbetarepartiet och Bered-
ningsutskottet som kandiderade.314 De här partierna är närmast att betrakta 
som enbart fullmäktigepartier, d v s de formerades tillfälligt inom full-
mäktige för att fullfölja det proportionella valsättet. Det proportionella 
valsättet till nämnder och styrelser användes inte så ofta i början av min 
undersökta period, men det kom från 1930-talet att tillämpas allt oftare, 

––––––––– 
310 Ivetofta kommunalfullmäktige, protokoll (A I:1), 22/1 1922. Att beteckningen borgerlig används 

kan nog förklaras av att protokollet fördes av den vänsterpartistiske ordföranden Oscar Nilsson. Det 
är också enda gången beteckningen borgerlig förekommer i protokollen under mellankrigstiden. 

311 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Landskansliet, Allmänna protokoll m fl (AIIc:152). 
312 Kjell Östberg, 1996, s. 82-86, 103. 
313 Kristianstads Läns-Demokraten, 1/2 1935. I referatet raljerar skribenten med kommunisternas 

förmåga att hålla samman och menar att det var tack vare bl a en nazist som situationen räddades 
för kommunisterna. 

314 Ivetofta kommunalfullmäktige, protokoll 29/1 1939 
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mestadels till kommunalnämnd och beredningsutskott, men nästan inte 
alls till facknämnderna. Och det var sannolikt minoritetspartierna som 
begärde detta för att försäkra sig om inflytande, då arbetarpartierna fick 
en allt starkare ställning. 

Vid valen av ledamöter till kommunala nämnder intar taxeringsnämnden 
en något annorlunda ställning. I denna nämnd utsågs ledamöterna redan 
före det demokratiska genombrottet utifrån yrkesgrupperingarna arbetare, 
lantbrukare samt tjänstemän och näringsidkare och detta valsätt fortsattes 
också efter 1919. För varje gång taxeringsnämnd skulle utses beslutades 
att samma tillvägagångssätt som tidigare skulle tillämpas. Det innebar att 
grupptillhörighet snarare än partitillhörighet blev avgörande kriterier för 
ledamotskap i taxeringsnämnden.315 Det proportionella valsättet användes 
aldrig i valet av taxeringsnämnd under denna tid. Därmed kan vi säga att 
taxeringsnämnden stod vid sidan av ”partipolitiseringen” och den var väl 
snarast en arena för skattetekniska särintressen. 

Vid kommunalfullmäktigevalet 1934 kandiderade sex olika borgerliga 
partier, bland andra Kommunal sparsamhet, Förenade lantmän, Löntaga-
re (privat- och offentliganställda tjänstemän) och Jordbrukets näring.
Bland dem återfanns också Folkpartiet och De moderata, vilka dock bara 
fick fyra röster tillsammans. Den borgerliga samling i några få partier 
som skedde på nationell nivå vid denna tid, fick således ganska dåligt ge-
nomslag på den lokala nivån i Bromölla. Dessa olika grupperingar ingick 
sannolikt i valsamverkan med antingen 1934 års val eller Kommunalfull-
mäktigevalet 1934, de ’partier’ som i länsstyrelsens röstsammanräkning 
de övriga sammanfördes under.316 1938 kandiderade alla partier under de 
etablerade nationella beteckningarna. Högern utgjorde dock ett undantag: 
i SCB:s redovisning av fullmäktigevalet i Bromölla 1938 finns alla natio-
nella partier med utom Högerpartiet – däremot finns de ”opolitiska” med 
i statistiken och de blev det näst största partiet i fullmäktige detta år.317

Det är med säkerhet högern som fortsätter att försöka hävda att kommu-
nens styrelse är ett område som inte ska politiseras.318 1942 ställde samt-
liga borgerliga kandidater upp på lokala partiers listor och det som blev 
störst bar namnet Köpingsfullmäktigevalet 1942. Vid nästa kommunalval 
återgick de till de nationella beteckningarna, för att 1950 återigen gå till 

––––––––– 
315 T ex var förre bruksarbetaren senare fabrikören Nils Svensson, socialdemokrat, ledamot i gruppen 

tjänstemän och näringsidkare.
316 Länsstyrelsen i Kristianstads län, Landskansliet, Allmänna protokoll m fl (AIIc:181). 
317 SOS Kommunala valen 1938, Tabell 8. 
318 Kjell Östberg menar att det inte bara var inom borgerligheten som det fanns ett motstånd mot en 

politisering av kommunernas styrelse, denna misstro fanns också hos en del socialdemokrater. Kjell 
Östberg, 1996, s. 92-93. 
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val under fem olika lokala partinamn, bl a Sund kommunalpolitik och Kö-
pingens väl. Vid valet 1954 fanns fortfarande ett sådant lokalt parti kvar, 
Näringsidkare. Dessa partier hade, liksom för övrigt de vanliga borgerli-
ga partierna, valsamverkan i flera av de kommunala valen.319

I tabell 1 nedan har jag sammanställt valresultaten för valen till kommu-
nalfullmäktige för ett antal kommunala val under den undersökta perio-
den samt valet av ledamöter till kommunalnämnden som utsågs på kom-
munalstämman i december 1914. 

Tabell 1. Mandatfördelningen i Ivetofta kommunalfullmäktige, kommu-
nala valen 1914, 1926, 1934 och 1938 och i Bromölla köpings kommu-
nalfullmäktige 1942, 1946, 1950, 1954 och 1958. Siffror inom parentes är 
mandatfördelningen omräknat till procent. 

Ivetofta kommun 1914 1926 1934 1938 
Arbetarepartier, s+k 5 

(45) 
8+5

(32+20) 
12+4 

(48+16) 
14+3 

(56+12) 
Borgerliga partier 6 (55) 12 (48) 9 (36) 8 (32) 

Bromölla köping 1942 1946 1950 1954 1958 
Arbetarepartier, s+k 14+4 

(56+16) 
10+6 

(40+24) 
15+3 

(60+12) 
15+3 

(60+12) 
17+2 

(68+8) 
Borgerliga partier 7 (28) 9 (36) 7 (28) 7 (28) 6 (24) 

Källor: Länsstyrelsens i Kristianstads län arkiv, Landskansliet, Allmänna protokoll m fl, 
A IIc:152 (1926), A IIc:181 (1934). 1914 års siffror är hämtade ur en rapport från Ivetofta 
kommunalstämma i tidningen Arbetet dec 1914, vilken antagligen är skriven av någon av 
de närvarande arbetarrepresentanterna. Uppgifterna för övriga år är hämtade ur SOS 
Kommunala valen för respektive år.  
Anm.: För året 1914, då fortfarande bestämmelserna om kommunalstämma gällde, visar 
siffrorna mandatfördelningen i kommunalnämnden. 

Siffrorna för de kommunala valen visar att arbetarepartierna uppnådde en 
varaktig majoritet i fullmäktige vid valet 1926 och att socialdemokraterna 
ensamma fick majoritet från och med valet 1938, dock med undantag för 
valet 1946, då de tappade mandat både till kommunisterna och till de 
––––––––– 
319 SOS Kommunala valen för respektive år. I SOS statistik för valet 1942 betecknas de borgerliga i 

Bromölla, utan närmare förklaring, som ”opolitiska” partier. Det är möjligen är en omskrivning för 
att lokala partibildningar förekom även vid detta val. 
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borgerliga. Socialdemokraternas avbrytande av det kommunalpolitiska 
samarbetet mellan arbetarepartierna inför valet 1934 tycks inte ha haft så 
stor betydelse för valutgången. Socialdemokraterna uppvisar ett ökande 
stöd bland väljarna och kommunisterna en motsvarande minskning – 
utom vid valet 1946 – och denna förändring kan inte förklaras enbart av 
avbrytandet av samarbetet. 

Som jämförelse har jag också i tabell 2 sammanställt valresultaten i riks-
dagsvalen för motsvarande period. Siffrorna visar att både socialdemo-
krater och kommunister i andrakammarvalen uppnådde ett mycket bättre 
valresultat i Ivetofta än i riket som helhet. Det finns således fog för ut-
trycket ”Det röda Bromölla”. Men siffrorna visar också att socialdemo-
kraterna över lag hade ett större stöd i andrakammarvalen än i de kom-
munala valen, medan det för kommunisternas del inte var samma ten-
dens; kommunisternas resultat varierade mera och var ibland bättre i 
kommunalvalen och ibland i andrakammarvalen. Nedgången för social-
demokraterna och den kraftiga uppgången för kommunisterna i andra-
kammarvalen 1944 gjorde också tydliga avtryck i Bromölla. Socialdemo-
kraternas nedgång var emellertid större i Bromölla än i riket som helhet, 
medan kommunisternas uppgång var större nationellt än lokalt i Bromöl-
la. Den socialdemokratiska nedgången och den kommunistiska uppgång-
en i andrakammarvalen 1944 återspeglades också i de kommunala valen 
två år senare, då socialdemokraterna – tillfälligt – förlorade sin egna ma-
joritet i kommunalfullmäktige och under en valperiod måste förlita sig på 
de – likaledes tillfälligt – starkare kommunisterna. Bortsett från valen 
1944 och 1946 hade socialdemokraterna ett ökande stöd över tiden i både 
andrakammar- och kommunalvalen i Bromölla, medan stödet för kom-
munisterna hade en minskande tendens. Arbetarepartiernas starka ställ-
ning i Bromölla förklaras sannolikt med ortens sociala struktur med en 
stor andel arbetarklass.

Tabell 2. Valresultat för Ivetofta kommun resp. Bromölla köping, andra-
kammarvalen 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952 och 1956 samt 
för riket som helhet för samma år. Procent av avgivna röster. 

1928 
Ivetofta    Riket 

1932 
Ivetofta    Riket 

1936 
Ivetofta    Riket 

1940 
Ivetofta    Riket 

Socialdem. 44,9 37,0 50,4 41,7 59,3 45,9 63,4 53,8 
Kommunist. 13,8   6,4 18,4   8,3 12,9   7,7 14,7   4,2 
Fris/Folkp. 21,2 12,9 12,9 12,1 12,3 12,9  9,4 12,0 
Bondeförb.   0,9 11,2   5,7 14,1   6,9 14,3  5,0 12,0 
Högern 19,1 29,4 12,4 23,1   7,1 17,6  7,4 18,0 
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1944 
Bromölla   Riket 

1948 
Bromölla   Riket 

1952 
Bromölla   Riket 

1956 
Bromölla   Riket

Socialdem. 52,0 46,6 61,5 46,1 63,2 46,1 64,9 44,6 
Kommunist. 30,2 10,3 15,2   6,3 11,3   4,3   9,0   5,0 
Fris/Folkp.   6,5 12,9 15,7 22,8 16,7 24,4 16,4 23,8 
Bondeförb.   2,3 13,6   1,8 12,4   1,4 10.7   1,0   9,4 
Högern   8,8 15,9   5,8 12,3   7,4 14,4   8,6 17,1 

Källa SOS Riksdagsmannavalen 1925-1928; 1929-1932; 1933-1936; 1937-1940; 1941-
1944; 1945-1948; 1949-1952; 1953-1956. 

Kommunalpolitiken efter köpingsbildandet 

Den 1 januari 1942 bröts alltså Bromölla fabrikssamhälle ut ur Ivetofta 
kommun och bildade egen köpingskommun.320 Bildandet av köpingen in-
nebar att den borgerliga kommunen fick en ökad kommunal kompetens 
och erhöll vissa stadsrättigheter, t ex bestämmelserna som gällde bygg-
nadsstadga och stadsplan. Kommunen fick därmed ett större ansvar för 
den fysiska planeringen av orten. Till detta kommer de successiva överta-
gandena av vissa infrastrukturanläggningar från Iföverken, såsom eldis-
tributionen och vatten- och avloppsanläggningar. Det var bl a dessa frå-
gor som var anledningen till köpingsbildningen. Antalet ärenden på de 
kommunala instansernas dagordningar ökade därmed i betydande omfatt-
ning redan i och med köpingsbildningen och även över tiden. En del av 
de nya ärendena hade samband med tillkomsten av nya nämnder som en 
konsekvens av den förändrade kommunala statusen, upprättande av för-
ordningar för dessa nämnders ansvarsområden och andra ärenden som 
följde av dessa nämnders arbete. Löneärenden och andra personalfrågor 
blev allt vanligare i takt med det ökande antalet kommunalt anställda. 
Samtidigt ökade också sådana ärenden i omfattning som även hanterats 
före köpingsbildningen, t ex skolfrågor, anslag för olika ändamål, ansök-
ningar om kommunalt stöd till olika föreningar och tillstånd till olika 
former av försäljning. En stor del av ärendena på kommunalnämndens 
dagordningar gällde frågor av mera praktisk eller administrativ karaktär. I 
flertalet av dessa frågor tycks den ideologiska hemvisten, av protokollen 
att döma, inte ha spelat någon framträdande roll.321 Sammantaget kan sä-
gas att den lokala politiken i Bromölla åren efter andra världskriget be-

––––––––– 
320 Händelseförloppet kring köpingsbildningen relateras och analyseras i kapitel 4, Folkets Hus i 

Bromölla. Jag går därför inte närmare in på det i detta kapitel. 
321 Bromölla köping, kommunalfullmäktige, protokoll, 1941-1960 (A1:1--17). 
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kräftar den bild som t ex Kjell Östberg målar upp av socialdemokratisk 
kommunalpolitik under mellankrigstiden.322

De ärenden som sannolikt blev de viktigaste att hantera för den nya kö-
pingen var utvecklingen av orten och här var bostadsbyggandet en myck-
et väsentlig del. Bromölla köping engagerade sig inte bara i den fysiska 
planeringen genom inköp av mark för anläggning av nya gator och kvar-
ter, utan även i såväl finansiering som kommunal borgen för samhällsäg-
da och kooperativa bostadsföretag. Men inte heller i dessa ärenden går 
det, av de kommunala protokollen att döma, att spåra några avgörande 
ideologiska motsättningar mellan den socialdemokratiska majoriteten och 
de borgerliga ledamöterna. En liten skillnad kan dock noteras: de borger-
liga ledamöterna försökte i sina inlägg att få till lägre kommunala utgif-
ter, men ifrågasatte sällan ärendena i sig. Vid några fåtaliga tillfällen av-
gjordes ärendena med votering som i regel förlorades av de borgerliga le-
damöterna. Det bör dock tilläggas att majoriteten någon gång även kunde 
ta till sig borgerliga ledamöters argument och besluta i enlighet med deras 
förslag. Sammantaget ger emellertid kommunalfullmäktiges protokoll in-
tryck av att sammanträdena var ganska fria från konflikter. Det tycks 
även gälla kommunalnämnden och beredningsutskottet vilkas ställnings-
taganden återges i fullmäktiges protokoll och vars utlåtande kommunal-
fullmäktige nästan undantagslöst följde.323 Det behöver dock inte innebära 
att samstämmigheten alltid var total, men att motsättningarna inte så ofta 
kom till synes i protokollen. Ibland hände det likväl att meningsskiljak-
tigheterna togs till protokollen. Motförslag och ifrågasättanden förekom 
och ibland begärdes också votering i hopp om att fälla majoritetens för-
slag. Men det var nästan uteslutande en önskan om låga kommunala ut-
gifter som låg bakom agerandet snarare än ideologiska motsättningar. 
Någon enstaka gång kunde emellertid ideologiskt präglade motsättningar 
komma upp till ytan, trots den utpräglade samförståndsandan. I juni 1952 
ansökte Föreningen Bromölla lekskola om kommunala bidrag för sin 
verksamhet. Ärendet förorsakade en stor debatt där socialdemokraterna 
ifrågasatte om inte denna verksamhet borde drivas i kommunal regi och 
om den verkligen var till nytta för ”de industriarbetande mödrarna” i 
Bromölla. Debatten utmynnade så småningom i att ärendet med ”övervä-
gande ’ja’-röster” bordlades för vidare utredning.324

I den gamla odelade Ivetofta kommun hade kvinnorna haft en undan-
skymd plats i politiken. Köpingsbildningen innebar ingen större föränd-
––––––––– 
322 Kjell Östberg, 1996. 
323 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1941-1966 (A1:1--17). Beredningsutskottets 

protokoll 1941-1947 (A III:1). 
324 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 30/6 1952 (A1:6). 
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ring i detta avseende. Förvisso blev det fler kvinnor invalda på olika pos-
ter i kommunala nämnder, men allmänt sett ökade även antalet politiskt 
valda ledamöter – flera nämnder tillkom efter köpingsbildningen – så an-
delen kvinnor förefaller inte vara större. Det är däremot tydligt att kvin-
norna var nästan helt frånvarande på de tyngsta kommunala posterna. 
Bland de 25 fullmäktigeledamöterna fanns det under flera mandatperio-
der en eller två kvinnor men inte någon gång under min undersökta peri-
od tog en kvinna plats i kommunalnämnden, beredningsutskottet eller i 
byggnadsnämnden. Kvinnorna invaldes regelmässigt som ordinarie leda-
möter i barnavårdsnämnden, familjebidragsnämnden, fattigvårdsstyrel-
sen, hemhjälpsnämnden och nykterhetsnämnden, alltså på sådana poster 
som hade koppling till den traditionella kvinnorollen, samt som supplean-
ter i nämnder och styrelser. För fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden 
och nykterhetsnämnden angav kommunallagen att en kvinna skulle fin-
nas.325 Men i t ex taxeringsnämnden och byggnadsnämnden förekom inga 
kvinnor ens som suppleanter. Arbetarrörelsens politiska verksamhet i 
Bromölla var, som också Kjell Östberg och Gunnela Björk har visat i sin 
forskning, en angelägenhet huvudsakligen för män, medan kvinnorna 
hänvisades till de nämnder och styrelser vars verksamhetsområden hade 
anknytning till familj och omvårdnad, till den privata sfären.326 Deras re-
sultat visar också att det inte var någon skillnad mellan lite större städer 
som Örebro och små landskommuner i detta avseende. Kjell Östberg pe-
kar på olika sätt att tolka detta förhållande: männens vägran ”att släppa in 
kvinnorna på sina områden”, eller att en fokusering på föregivet kvinnliga 
områden var ett medvetet val av kvinnorna att ”för att flytta fram sina po-
sitioner”.327 Det sistnämnda antagandet stöds även av Josefin Rönnbäcks 
forskning om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige, där hon visar att 
kvinnorna använde sig av ”maternalistisk argumentation”, att kvinnorna 
hade särskilda egenskaper, som borde komma till sin rätt i politiken. Vis-
sa frågor kom därmed att uppfattas som kvinnliga.328 Såväl Östberg som 
Rönnbäck pekar också på de ’kvinnliga’ frågornas, eller med andra ord 
privatsfärens frågors, stora betydelse i byggandet av välfärdssamhället 
från och med 1930-talet. Kvinnorna kan därmed sägas ha gjort frågor 
som traditionellt ansågs som privata frågor till offentliga, så som bl a 
Nancy Fraser menar, för att skapa sig ett utrymme i den politiska offent-
ligheten. Att de därvid hade draghjälp av politikens förändring mot väl-
färdssamhället, vilket innebar att ’privata’ frågor politiserades och blev 
offentliga, förtar inte värdet av offentlighetsskapandet. Tvärtom kan 

––––––––– 
325 Gunnela Björk, 1999, s. 285. 
326 Kjell Östberg, 1996, kapitel 8 och Kjell Östberg, 1997, Efter rösträtten. Gunnela Björk, 1999. 
327 Kjell Östberg, 1996, s. 249. 
328 Josefin Rönnbäck, 2004, Politikens genusgränser, kapitel 9. 



125

kvinnornas inriktning på föregivet privata frågor ha bidragit till att dessa 
blev en del av välfärdsbygget. Men att kvinnornas intressen i större ut-
sträckning kom på den politiska dagordningen innebar inte att kvinnorna 
självklart fick ett större inflytande i de politiska församlingarna räknat i 
antal mandat i fullmäktige.329

Kvinnornas underordnade ställning i kommunalpolitiken motsvarades 
också av likartade förhållanden i den socialdemokratiska arbetarekom-
munen i Bromölla, där kvinnorepresentationen var låg. Det var först 1948 
som en kvinna besatte en ordinarie post i den socialdemokratiska arbeta-
rekommunens styrelse, som suppleant dock några år tidigare, 1942. Det 
blev ändock under min undersökta period aldrig mer än en kvinna, Rut 
Persson, av de sammanlagt sju ledamöterna i arbetarekommunens styrel-
se.330

En beaktansvärd omständighet är att de kvinnor som deltog i det kommu-
nalpolitiska arbetet påfallande ofta var hustrur (eller möjligen döttrar) till 
de mera framträdande manliga politikerna i Bromölla, bl a Inga Rasmus-
son, hustru till kommunalnämndens ordförande (senare kommunalkam-
rer) Erik Rasmusson, Dagmar Oredsson, hustru till kommunalfullmäkti-
ges ordförande Konrad Oredsson, Anna Hansson, hustru till fullmäktige-
ledamoten Oskar Hansson och Anna Strand, hustru till fullmäktigeleda-
moten och ombudsmannen i avdelning 227 Robert Strand för att nämna 
några.331 Men det fanns också några kvinnor för vilka jag inte säkert har 
kunnat konstatera en sådan anknytning till de ledande manliga politiker-
na, t ex Selma Jönsson, Rut Persson och Margit Svensson, vilka också var 
bland de mest politiskt aktiva kvinnorna och även återfanns i fullmäktige. 
De ledande männen inom arbetarrörelsen i Bromölla kunde på ett struktu-
rellt plan hålla kvinnorna borta från de mera inflytelserika posterna i 
kommunalpolitiken, men de kunde eller ville uppenbarligen inte motsätta 
sig att deras hustrur var politiskt aktiva i kommunalpolitiken. Även detta 
förhållande har uppmärksammats av Kjell Östberg.332

Personer i Iföverkens ledning hade allt sedan kommunalfullmäktiges in-
förande funnits bland kommunalfullmäktiges ledamöter och dessförinnan 
även i kommunalstämman. Såväl Ernst Wehtje jr som de lokala cheferna 

––––––––– 
329 Gunnela Björk, 1999, s. 299. 
330 Förteckning över Styrelser Bromölla arbetarekommun, Bromölla socialdemokratiska arbetare-

kommuns arkiv, Centralarkivet Bromölla kommun. 
331 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1941-1956 (A1:1--13). Efternamnen tillsam-

mans med adresserna, som ofta anges i de kommunala protokollen vid valen, gör att det går att med 
stor säkerhet konstatera familjebanden. 

332 Kjell Östberg, 1996, s. 240 samt fotnot 56. 
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Robert Appè och Ernst Ydrén har haft plats i Ivetofta respektive Bromöl-
la kommunalfullmäktige och kommunalnämnd. Företaget har på så sätt 
försäkrat sig om inflytande i kommunalpolitiken samtidigt som dess leda-
re, ”genom att åta sig politiska uppdrag; åtminstone i lokalsamhället”, 
uppfyllde vad som förväntades av dem, enligt Christer Ericsson.333 Under 
1940- och 1950-talet upphörde detta ”ansvarstagande” av företagsledarna 
på Iföverken, då dessa lämnade sina kommunala uppdrag. De var därmed 
del i en allmän tendens inom företagarhögern vid denna tid. Det blev allt 
svårare att rekrytera företagsledare till partipolitiskt arbete när såväl poli-
tiken som ledandet av företag alltmer professionaliserades och att före-
tagsledarna upplevde det politiska arbetet som omständligt och ofrukt-
bart. Det var omkring 1950 som var en ”brytpunkt när det gäller närings-
livets aktiva arbete för högerpartiet” i lokal- och rikspolitik.334 Detta för-
hållande ifrågasattes emellertid av en del aktörer i storföretagsvärlden, 
vilka menade att näringslivets åsikter måste få genomslag i de politiska 
besluten, eftersom samhället, här förstådd som staten, grep allt mer in i 
företagens villkor.335 I detta sammanhang bör påpekas att Iföverkens vd 
Ernst Wehtje jr var en av dem som gick emot strömmen, då han var riks-
dagsledamot för högerpartiet mellan 1945 och 1955 och han hade även 
varit ledamot i Malmö kommunalfullmäktige.336

Från och med 1947 fanns således ingen ur Iföverkens högsta ledning 
längre i vare sig fullmäktige eller kommunalnämnd. Dock fanns ännu 
några år överingenjören Olof Lund i byggnadsnämnden, en post han av-
gick från 1953.337 Att Iföverkens ledning engagerade sig ytterligare några 
år i denna nämnd bottnade sannolikt i att företaget fortfarande hade in-
tressen i såväl infrastrukturen som i bostadsbyggandet. Särskilt det senare 
hade nog betydelse då det var viktigt för rekrytering av arbetskraft. Enligt 
Bromölla-boken låg samhällets uppbyggnad Olof Lund ”varmt om hjär-
tat”. Han ”var mån om att de anställda skulle få ordentliga bostäder och 
sökte på allt sätt underlätta byggandet av egna hem. Lund ville göra Ifö-
verken till en trygg arbetsplats och Bromölla till ett mönstersamhälle.”338

––––––––– 
333 Christer Ericsson, 2002, Mellan storindustri och folkparti – högern och företagarna vid 1900-

talets mitt, i Torbjörn Nilsson (red), Anfall eller försvar Högern i svensk politik under 1900-talet, s. 
141 f. 

334 Christer Ericsson, 2002, s. 142, 158-160. 
335 Christer Ericssson & Björn Horgby, 2007, Den borgerlige patriarken i den borgerliga offentlighe-

ten, i Tomas Nilsson & Martin Åberg (red), Företagaren som kulturbärare Perspektiv på företa-
garkultur 1800-2000, s. 116. 

336 Christer Ericsson, 2008, Kapitalets politik och politikens kapital Högermän, industrimän och pat-
riarker 1890-1985, s. 100. 

337 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 17/12 1953. Bromölla kommunarkiv (A1:7). 
338 Bromölla-boken, s. 203. 
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Efter att även Olof Lund hade dragit sig tillbaka från kommunalpolitiken 
fanns det inte längre någon ur Iföverkens ledning representerad i Bromöl-
la köpings politiska församlingar. Borgerligheten i Bromölla represente-
rades därefter främst av lägre tjänstemän och småföretagare. ”Demokrati-
seringen och det socialdemokratiska maktövertagandet förändrade i grun-
den villkoren för den ekonomiska elitens inflytande i samhället. De goda 
och väletablerade kanalerna till högern och de borgerliga partierna sträck-
te sig inte längre upp i statsledningen”, skriver Christer Ericsson.339 Sam-
ma förhållande kan uppenbarligen också sägas gälla för kommunalpoliti-
ken i en kommun som Bromölla, där politiken så starkt dominerades av 
arbetarrörelsen – i synnerhet av socialdemokraterna. 

När Bromölla köping bildades 1942 hade uppbyggnaden av det som sena-
re har kommit att kallas folkhemmet påbörjats. Den nya köpingen kom 
således att skapas direkt in i folkhemspolitiken. Folkhemmet är benäm-
ningen på den socialdemokratiska välfärdsstat som växte fram från och 
med 1930-talet. I folkhemsbegreppet ingår solidaritet över klassgränserna 
och en strategi baserad på breda politiska koalitioner, enligt sociologen 
Gösta Esping-Andersen. Folkhemspolitiken var en förutsättning för poli-
tisk makt och grundvalen för den generella socialpolitiska modellen. 

Folkhemspolitiken hade tre grundläggande beståndsdelar: prisstöd för 
jordbruksprodukter, program för full sysselsättning och socialt reform-
program.340 Det möjliggjorde, enligt Billing och Stigendal, ett brett stöd 
för välfärdsstatens utbyggnad, men innebar också en socialpolitik som 
inte inkräktade på kapitalismens svängrum och legitimerade kapitalis-
mens krav på effektivitet och rationaliseringar.341 Den lokala självstyrel-
sen var en viktig förutsättning för genomförandet av välfärdspolitiken och 
en stor del av ansvaret för den lades därför på kommunerna. De närmaste 
åren efter andra världskriget skedde också förändringar som stärkte den 
lokala självstyrelsen, vilket medförde en kraftig utökning av kommunala 
verksamhetsområden. En viktig del där var beskattningsrätt och kom-
munalt bygg- och planmonopol.342

Billing och Stigendal har bl a undersökt folkhemspolitikens tillämpning 
på lokal nivå i Malmö. De fann därvid att 1950-talets lokalpolitik i 
Malmö ”präglades av samförståndet i kommunfullmäktige mellan SAP 
och Högerpartiet. Alla politiska frågor diskuterades ingående i olika 
––––––––– 
339 Christer Ericsson, 2002, s. 158. 
340 Gösta Esping-Andersen, 1994, Jämlikhet, effektivitet och makt, i Per Thullberg & Kjell Östberg, 

Den svenska modellen, s. 82-84. 
341 Billing & Stigendal, 1994, Hegemonins decennier, s. 253. 
342 Billing & Stigendal, 1994, s. 229-230. 
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kommittéer och nämnder innan besluten togs i kommunfullmäktige, van-
ligtvis utan några upprörande diskussioner eller voteringar”. Billing och 
Stigendal menar att det rådde en ”anmärkningsvärd likhet” mellan SAP 
och högern i synen på den offentliga sektorn. Men samförståndet var ock-
så utbrett mellan arbetarrörelsen och kapitalet i Malmö, personifierat av i 
synnerhet Ernst Wehtje jr, som också var ledamot i Malmö kommunfull-
mäktige 1939-1946.343 En stor del av samförståndet rörde sig kring bo-
stadsbyggande där Wehtjes Skånska Cement-koncern hade stora intressen 
som leverantör av byggmaterial.  

I koncernen ingick som tidigare nämnts även Iföverken i Bromölla. Som 
framgått ovan var samförståndet utbrett i den gamla Ivetofta kommun och 
att så var fallet även i Bromölla köping framgår tydligt och även här var 
det om bostadsbyggandet som samförståndet var störst. Det var ju i 
byggnadsnämnden som företagets representant höll sig kvar längst, sedan 
utträdet ur fullmäktige och kommunalnämnd. Kommunens ledning i form 
av socialdemokraterna och Iföverken hade ett gemensamt intresse i att se 
till att det fanns goda bostäder för företagets anställda. 

Arbetarepartiernas agerande på den kommunalpolitiska 
arenan

Till att börja med kan vi slå fast att en betydande del av kommunalfull-
mäktiges arbete bestod av åtgärder och beslut som en reaktion på påbud 
från andra myndigheter, där det inte lämnades utrymme för egna alterna-
tiv och följaktligen inte heller för partiskiljande ställningstaganden. Trots 
det försökte fullmäktige flera gånger att ifrågasätta t ex Länsstyrelsens 
ålägganden, ofta av ekonomiska skäl. 

Arbetarnas representanter agerade tidigt för att förbättra arbetarklassens 
möjligheter till politiskt deltagande. 1905 föreslog Per Andersson att 
”allmänviktigare kommunalstämmor måtte hållas å Söndagar” och sam-
ma fråga återkom han till 1908 då han ”anhöll att stämman måtte uttala 
sig, huruvida den ej skulle finna det lämpligt att stämmorna höllos på 
söndagar eller på eftermiddagar efter slutat arbete vid Ifö Kaolinbruk”. 
Denna gång fick han också medhåll: ”Stämman hade för sin del intet de-
remot”, konstateras i protokollet.344 1909 väckte Per Andersson förslag 

––––––––– 
343 Billing & Stigendal, 1994, s. 365, 256. 
344 Ivetofta kommunalstämma protokoll 27/12 1905, 26/3 1908, Bromölla kommunarkiv (A I:3). 
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om att betalandet av kommunalskatten skulle ske tre gånger om året i 
stället för två som tidigare.345 Det skulle underlätta skattebetalningen för 
arbetarna och i sin tur öka möjligheterna för arbetare att rösta, eftersom 
rösträtten var kopplad till skattebetalningen. Stämman beslutade enligt 
Per Anderssons förslag på nästföljande sammanträde.346

En annan viktig fråga för arbetarrörelsen var arbetslöshetens bekämpan-
de, och där agerade både arbetarnas och borgarnas representanter sam-
stämmigt. Denna fråga var av stor betydelse och fanns på dagordningen 
för nästan varje fullmäktigemöte, särskilt i början av både 1920- och 
1930-talen. Mera specifikt rörde det sig i huvudsak om förbättring och 
omläggning av vägar inom kommunen och både i beredningsutskottet och 
fullmäktige avgörs frågorna påfallande ofta enhälligt. Men där oenighet 
trots allt fanns gällde det inte så mycket att arbeten skulle igångsättas, 
utan mera vad som skulle utföras och det bottnade antagligen mer i bypo-
litik än i partipolitik. I dessa frågor kunde kommunen heller inte agera 
självständigt eftersom andra myndigheter hade ett avgörande inflytande 
på bl a medelstilldelning. Både Arbetarepartiets och de borgerligas leda-
möter agerade för att dessa beredskapsarbeten skulle komma till stånd, 
men möjligen från olika utgångspunkter. Arbetarepartiet motionerade 
också i fullmäktige om att anslå pengar så att vägbyggen kunde tidigare-
läggas. Då skulle ”alla kommunens arbetslösa erhålla arbete”, och enligt 
motionen skulle det ske mot ”samma betalning som vägstyrelsen betalar 
sina arbetare”. Fullmäktige beslutade tillsätta en kommitté i ärendet och 
att kommittén skulle beakta de krav som framställts i motionen.347 Hur det 
gick framgår inte, men förmodligen hade både vägstyrelsen och Arbets-
löshetskommissionen (AK) invändningar mot förslaget; beredskapsarbe-
ten, eller AK-arbeten, hade inte kommunerna så stort inflytande över och 
de skulle betalas med löner som understeg ortens lägsta grovarbetarlöner. 

Arbetarrörelsens inställning till AK-arbetena förändrades i slutet av 1920-
talet och både LO och SAP krävde marknadsmässiga löner. Denna för-
ändring innebar motsättningar mellan fackförbunden, LO och SAP å ena 
sidan och socialdemokratiska kommunalpolitiker å den andra, vilka också 
hade andra ekonomiska intressen att beakta. AK-politiken blev därför en 
stridsfråga i många socialdemokratiska arbetarekommuner.348 I Bromölla 
arbetarekommuns protokoll har den striden emellertid inte avsatt några 
spår. Ett referat från Ivetofta kommunalfullmäktiges sammanträde i Kris-
––––––––– 
345 Ivetofta kommunalstämma protokoll 14/2 1909. Bromölla kommunarkiv (A I:3). 
346 Ivetofta kommunalstämma protokoll 21/3 1909. Bromölla kommunarkiv (A I:3). 
347 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll 28/8 1932. 
348 Kjell Östberg, 1996, kap. 6, där Östberg diskuterar villkoren för en socialdemokratisk kommunal-

politik i arbetslöshetsfrågan under mellankrigstiden. 
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tianstads Läns-Demokraten i januari 1934 visar emellertid att det fanns 
motsättningar i fullmäktige, inte bara mellan de borgerliga och arbetarnas 
representanter. I detta fall gällde det betalningen för de ”reservarbeten” 
på Årups gård som arbetslösa hänvisats till och som de arbetslösa ansåg 
vara för lågt betalda och därför lämnat. De hade då blivit avstängda från 
vidare ”nödhjälpsarbete” av den socialdemokratiske ordföranden i arbets-
löshetskommittén. Några menade då att kommunen borde stå för mellan-
skillnaden till en acceptabel betalning, men detta motsatte sig socialde-
mokraten Frithiof Jeppsson, som menade att det var fel att ”kommunen 
skulle gå mellan och betala för att enskilda skulle få sin jord rensad från 
sten till underpris”.349 Jeppssons uttalande ska inte tolkas enbart som om-
sorg om kommunens finanser, det var också ett ideologiskt ställningsta-
gande; kommunen skulle inte subventionera låga löner åt välbärgade 
jordägare.

Inte heller i skolfrågor, som Kjell Östberg definierar som en central fråga 
för socialdemokraterna, kan man spåra några större motsättningar mellan 
arbetarepartiet och de borgerliga. De skolfrågor som togs upp i fullmäkti-
ge rörde för det mesta underhåll, om- och tillbyggnad av skolbyggnader 
och där förekom knappast några meningsskiljaktigheter. Några oenighe-
ter om själva undervisningen framkommer inte heller i protokollen. 1932 
motionerade en arbetarpartist om att tillhandahålla fria läroböcker i 
kommunens skolor. Folkskolestyrelsen, kommunalnämnden och bered-
ningsutskottet hade alla föreslagit avslag på motionen och i fullmäktige 
beslutades med 9 röster mot 6 att avslå motionen.350 Frågan återkom först 
sex år senare, då den socialdemokratiska arbetarekommunen lämnade in 
en skrivelse om fria läroböcker. Skrivelsen upptogs som motion av full-
mäktiges socialdemokratiske ordförande, varefter fullmäktige enhälligt 
beslutade att remittera den till skolstyrelsen för utredning. Några månader 
senare beslutade ett enigt fullmäktige att införa fria läroböcker i kommu-
nens skolor.351 Det fanns således skilda synsätt i fullmäktige om fria läro-
böcker 1932, men inte 1938, skillnader som kanske mer grundar sig på 
kommunens ekonomi under den stora arbetslöshetsperioden i början av 
1930-talet. Eftersom det inte framgår hur de olika ledamöterna röstade 
och inte heller alltid går att utläsa vilka som var närvarande, går det inte 
heller att utesluta att även arbetarpartister röstade emot då förslaget föll 
1932. 

––––––––– 
349 Kristianstads Läns-Demokraten 24/1 1934, mikrofilm KB 
350 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll 30/10 1932. Vilka som röstade för avslag 

framgår inte, ej heller vilka de 10 frånvarande ledamöterna var. 
351 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll 12/6, 23/10 1938. 
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Alkoholen var tidigt en viktig fråga för arbetarrörelsen. Redan 1907 lyck-
ades ett par representanter för Verdandi-logen Enighet få den dåvarande 
kommunalstämmans uppdrag att kontrollera den ambulerande ölförsälj-
ningen i socknen. Kommunalstämman anslog också medel till nykter-
hetskurser och -föreläsningar och avstyrkte ansökningar om ölförsäljning 
med motiveringen att det var ”en plats med hundratals arbetare, av hvilka 
en stor del äro ogifta”.352 Alkoholförsäljningen var även fortsättningsvis 
en viktig fråga och visade sig vara kontroversiell även i kommunalfull-
mäktige. Det var en av få frågor som föranledde både voteringar och re-
servationer i såväl beredningsutskott som i fullmäktige. Efter att Bruks-
hotellet blivit byggt i mitten av 1930-talet inkommer ansökan vid flera 
tillfällen om utskänkning av vin och ”pilsnerdricka” på hotellet. Vid vo-
teringarna blev det majoritet för tillstånd, men en ganska stor minoritet 
röstade emot.353 Vilka det var framgår som vanligt inte av protokollen. De 
gånger som ansökningarna gällde försäljning av pilsnerdricka i handels-
bodar var enigheten däremot stor; fullmäktige avslog flera gånger enhäl-
ligt sådana ansökningar.354 Även inom arbetarrörelsen hade man svårt för 
att ena sig om en gemensam linje i alkoholfrågor; den socialdemokratiska 
arbetarekommunen lämnade i dessa frågor fria händer till de enskilda 
fullmäktigeledamöterna att själva avgöra hur de skulle rösta. Samma in-
ställning i alkoholfrågor hade arbetarekommunen redan på kommunal-
stämmans tid.355

Voteringsinstrumentet kom för övrigt till användning nästan bara när det 
gällde ekonomiska ställningstaganden. En egnahemsförening bildades i 
början 1920-talet och för att beviljas lån krävdes borgen. Ivetofta kom-
mun iklädde sig borgen tillsammans med Iföverken, men dessa beslut 
gick i stort sett varje gång till votering. Trots att det alltid fanns en majo-
ritet för borgensåtagandena, föll de ett par gånger på att det krävdes 2/3 
majoritet i sådana frågor. Endast tre gånger togs enhälligt beslut om att 
ikläda sig borgen för egnahemslånen.356 Även mindre ekonomiska anslag, 
som bidrag till ABF:s och IOGT:s bibliotek, beviljades oftast först sedan 
votering företagits. 

Under mellankrigstiden kom arbetarrörelsen i Ivetofta att gå från minori-
tetsställning till en majoritet med 17 av 25 mandat i kommunalfullmäkti-
ge vid det sista valet (1938) före kommundelningen.357 De uppnådde där-
––––––––– 
352 Ivetofta kommunalstämma protokoll 14/11 1905, 6/5, 17/12 1907, 11/10 1908 (A I:3). 
353 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll 14/4, 26/5 1935. 
354 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll 16/4 1939, 8/10 1939 m fl. 
355 Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun, protokoll, 13/8 1915, 9/6 1938. 
356 Kommunalfullmäktige i Ivetofta kommun, protokoll A I:1, besluten togs på januarimötet varje år. 
357 SOS Kommunala valen 1938. 
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vid den 2/3 majoritet som krävdes för mera omfattande förändringar i den 
kommunala verksamheten. Denna möjlighet att föra en egen ’socialistisk’ 
kommunalpolitik utnyttjades emellertid inte. Skälen till det kan vara att 
det kommunala samregerandet var vedertaget och att viljan till konsensus 
var stor. En av de bärande principerna i kommunalpolitiken, och som om-
fattades av både socialistiska och borgerliga partier, var sparsamhet med 
kommunala medel.358 Arbetarrörelsens kommunalpolitik var, som Kjell 
Östberg skriver, inte ”någon arena för avancerade socialistiska experi-
ment”. Sådant tillät varken styrkeförhållandena eller de institutionella 
villkoren för kommunalpolitiskt arbete.359

Arbetarrörelsens inträde i den politiska offentligheten i Ivetofta innebar 
alltså inga omvälvande förändringar; däremot är det tydligt att arbetarrö-
relsen hade tagit till sig de arbetsformer och funktionssätt som gällde i 
den borgerliga offentligheten. Detta gäller också om språkbruket som är 
likartat oavsett vem som skriver protokollen. Förvisso kan man se en 
språklig skillnad i protokollen beroende på om det är en självlärd arbetare 
eller en tjänsteman på bruket som har skrivit dem, men karaktären av 
’kanslisvenska’ är tydlig och det gäller särskilt de yttranden till olika 
myndigheter som återges i protokollen. Yttrandena kan förvisso vara 
skrivna gemensamt av några representanter för både arbetarna och bor-
garna. Ändå menar jag att de språkliga svårigheter som arbetarklassens 
företrädare ställs inför i det borgerliga samhället, och som enligt Negt och 
Kluge försvårar för arbetarklassen att delta i den borgerliga offentlighe-
ten, inte tycks föreligga här.360 Folkets Hus kan därvid ha haft en stor be-
tydelse som ”övningsfältet för ett offentligt resonemang”.361 Verksamhe-
ten som pågick där, med bland annat studiecirklar i kommunalkunskap, 
gav deltagarna tillgång till det språk som användes i kommunala försam-
lingar och i kontakterna med statliga instanser. Ronny Ambjörnsson har 
visat på läsningens och studiernas betydelse för möjligheten att ”delta i 
den vidare diskussion som förs av opinionsbildare”, samt hur språket i 
protokollen från den nykterhetsloge han har undersökt under 1920-talet 
blir mer ”elaborerat” än tidigare.362 Denna iakttagelse visar sig gälla även 
för Bromölla. 

Vid tillsättningen av en ny kommunalkamrer 1953 var kommunalnämn-
dens ordförande Eric Rasmusson en av de sökande. Vid behandlingen i 

––––––––– 
358 Kjell Östberg, 1996. 
359 Kjell Östberg, 1996, s. 129-130. 
360 Negt och Kluge, 1974, s. 40-43. 
361 Den litterära offentlighetens funktion, enligt Habermas. 
362 Ronny Ambjörnsson, 1998 (1988), s. 120. 
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fullmäktige yrkade den borgerlige ledamoten Ebbe Månsson bordlägg-
ning av ärendet för att ”lönenämndens yttrande under tiden skulle inford-
ras angående lämplig lönegradsplacering för sökande, som inte genom-
gått socialinstitut”. Detta var antagligen riktat mot den socialdemokra-
tiske kommunalnämndsordföranden Eric Rasmusson som var den ende av 
kandidaterna som inte hade genomgått denna utbildning. Bordläggnings-
yrkandet avslogs av fullmäktige och därefter företogs val med slutna sed-
lar, varvid Rasmusson fick flest röster.363

1946 tog köpingens barnavårdsnämnd upp frågan om att anordna ”ett s.k. 
daghem” i Bromölla. Varifrån initiativet ursprungligen kom framgår inte, 
men barnavårdsnämnden tillsatte på sommaren 1946 i alla fall en egen 
kommitté för att undersöka förutsättningarna. Utredningen överlämnades 
i mars 1947 vari barnavårdsnämnden föreslog ”kommunalnämnden att 
vid lämplig tidpunkt föreslå fullmäktige tillsätta en kommitté för att före-
taga en mera omfattande utredning av frågan”, vilket såväl kommunal-
nämnden som beredningsutskottet tillstyrkte. Barnavårdsnämnden utgick 
i sin utredning från att även Iföverken skulle ”visa intresse då det gäller 
planläggning av och kostnaderna för anordnandet av sådant hem”. Till 
kommunalfullmäktiges sammanträde i april 1947 då ärendet skulle be-
handlas, fanns också en motion från några av fullmäktiges ledamöter – 
daterat ett par veckor före fullmäktiges sammanträde – där man föreslog 
att daghem borde inrättas för att underlätta för de gifta kvinnor som arbe-
tade på Iföverken. I motionen, som var undertecknad av den kommunis-
tiske ledamoten Robert Strand samt ytterligare två manliga ledamöter 
med okänd partitillhörighet, görs daghemsfrågan till en kvinnofråga. Vid 
behandlingen av ärendet i kommunalfullmäktige lades förslag att frågan 
skulle ”avskrivas” men vid omröstningen blev det majoritet för att tillsät-
ta en kommitté för att vidare utreda frågan.364 Frågan om daghem hade så-
ledes föregåtts av diskussioner långt innan den kom på kommunalfull-
mäktiges bord och sannolikt avgjorts i ett tidigt skede. Anledningen till 
att de skrev en motion i frågan, och varför de gjorde det först ett par 
veckor före behandlingen i fullmäktige kan vi bara spekulera om. Kanske 
ville de bara demonstrera sitt stöd för förslaget. Under den aktuella man-
datperioden hade inte socialdemokraterna ensamma majoritet i fullmäkti-
ge och måste således söka stöd hos något annat parti. Hursomhelst är det 
tydligt att det fanns stöd för saken innan avgörandet i fullmäktige; debat-
ten på fullmäktigemötet tycks enligt protokollet inte ha varit omfattande 
och avslagsyrkandet ledde inte heller till votering. 
––––––––– 
363 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 28/1 1953 (A1:7). 
364 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 29/4 1947 samt barnavårdsnämndens utred-

ning och kommunisternas motion (A1:1). Vem eller vilka som föreslog att det skulle avskrivas 
framgår inte av protokollet. 
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Socialdemokrater och kommunister i lokalpolitiken 

Arbetarrörelsens splittring 1917 fick återverkningar även i Bromölla, då 
en ”vänsterkommun” bildades även där.365 Plötsligt fanns det inom arbe-
tarrörelsen två olika politiska riktningar som båda gjorde anspråk på att 
företräda arbetarklassen i den lokala offentligheten.

Att de båda arbetarekommunerna var mer eller mindre konstant i luven 
med varandra framgår med all tydlighet i socialdemokratiska arbetare-
kommunens protokoll.366 Inför Första Maj 1919 beslutade s-kommunen 
att samarbeta med ”vänsterkommunen” under vissa villkor, bl a skulle 
socialdemokratiska arbetarekommunen få rätten att anskaffa talare.367

Därefter återkommer Första Maj-frågan inte i arbetarekommunens proto-
koll förrän i december 1924, då det rapporteras från Folkets Hus-före-
ningens årsmöte att där beslutats att överlämna till kommunerna att 
gemensamt anordna Första Maj. Frågan bordlades och återupptogs i feb-
ruari 1925 då mötet beslutade att underhandla med kommunistiska arbe-
tarekommunen om ”grunderna för gemensamt anordnande av 1 maj 
möte”.368 I mars samma år meddelas att överenskommelse slutits med 
kommunistiska arbetarekommunen om gemensamt firande av Första Maj 
och att talare skulle anskaffas av ”gamla” kommunen.369 Året 1926 
genomfördes sannolikt firandet också gemensamt, men 1927 skar det sig 
uppenbarligen ordentligt. En ”frän och stötande” skrivelse från den 
kommunistiska arbetarekommunen medförde att s-kommunen avsade sig 
att anordna Första Maj-firandet gemensamt detta år ”för undvikande av 
samröre”, och samtidigt beslutade kommunen att ingå till FH-föreningen 
om att kommunerna skulle anordna Första Maj varsitt år och inte gemen-
samt.370 Sannolikt är det kommunisternas agerande i samband med den s 
k Enhetskommittén som ligger bakom detta ställningstagande.371 Några 

––––––––– 
365 Benämns ofta vänsterkommunen eller nya kommunen i handlingarna – det är Sverges socialde-

mokratiska vänsterparti, SSV, senare kommunistpartiet som avses. 
366 Här hänvisas endast till de socialdemokratiska protokollen, eftersom vänsterkommunens 

(SSV/SKP) handlingar inte finns kvar att jämföra med. 
367 Bromölla Socialdemokratiska arbetarekommuns protokoll 6/4 1919 (A:1). 
368 Bromölla Socialdemokratiska arbetarekommuns protokoll 21/12 1924, 15/2 1925 (A:1). I social-

demokratiska arbetarekommunens protokoll finns ett glapp mellan februari 1921 och juli 1924 då, 
på ett möte sammankallat av interimsstyrelsen, beslut tas att återupprätta arbetarekommunen. Trots 
detta talas det alltså i FH protokoll om motsättningar mellan gamla och nya arbetarekommunerna i 
första maj-frågan under 1921, 1922 och 1923. 

369 Bromölla Socialdemokratiska arbetarekommuns protokoll 15/3 1925 (A:1). 
370 Bromölla Socialdemokratiska arbetarekommuns protokoll 21/3 1927 (A:1). 
371 Enhetskommittén var en kommunistpartiet närstående organisation för att öka SKP:s inflytande 

inom fackföreningarna och existerade 1926-1929. Dess syfte var att bekämpa den ”samarbetspolitik 
med borgarklassen” som LO och fackförbunden enligt SKP stod för. 
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flera propåer om gemensamt firande finns inte antecknade och ett par år 
in på 1930-talet är frågan utagerad för socialdemokraternas del. Ett refe-
rat från den socialdemokratiska arbetarekommunens möte i april 1934 i 
den socialdemokratiska tidningen Kristianstads Läns-Demokraten speglar 
väl tongångarna vid denna tid. Kommunisterna hade inbjudit socialdemo-
kraterna att delta i deras Första Maj-firande, vilket s-kommunen avstod 
från. I referatet avfärdades denna inbjudan med att ”pratet om enhets-
fronten känna vi till och därför föranledde skrivelsen ingen åtgärd”.372

Kristianstads Läns-Demokraten, som startades 1932, drev frågan om dis-
tansering till kommunisterna mycket aktivt. I flera artiklar och mötesrefe-
rat, ofta med ett raljerande tonfall, försökte den misskreditera kommunis-
terna i Bromölla. I januari 1933 meddelade tidningen att en ”RFO-
avdelning” bildats på Iföverken, men att detta inte meddelats i den 
”kommunistiska avisan” och därför vill Läns-Demokraten nu låta arbe-
tarna få kännedom om denna organisation, så att de kan lära känna dess 
karaktär. Artikeln avslutas med en uppmaning till arbetarna att sluta upp 
på fackföreningens möten för att hålla kommunisterna borta.373 På som-
maren samma år sammanfattade tidningen ett föredrag på ett kommunis-
tiskt möte på följande sätt: 

”Den sillénkommunistiske riksdagsmannen Hilding Hagberg gästade annan-
dag pingst Bromölla och utlade texten på vanligt sillénmanér. Endast ett 40-
50-tal offrade sig för att göra klungan så stor som den var. Det är en sommar-
dag angenämare att ligga under ett skuggigt träd än att lyssna på kommunis-
tiskt sludder, vilket till tre fjärdedelar är lögn och till sin sista fjärdedel en 
sannskyldig röra av ’världspolitisk översikt’.”374

Brytningen mellan kommunister och socialdemokrater i Bromöllas kom-
munalpolitik återkom flera gånger i Läns-Demokraten under kommunal-
valets år 1934. I en artikel i augusti 1934 gick tidningen hårt åt den kom-
munistiska tidningen Sydsvenska Kuriren, som var upprörd över att 
”Bromölla sossar har splittrat den kommunala samorganisationen”. Sig-
naturen K O-n (antagligen Konrad Oredsson, socialdemokrat och aktiv i 
fackföreningen i Bromölla) kritiserade kommunisterna för deras beroende 
av Moskva och för deras syn på vad enhet är, men framför allt för att de 
inte ville visa öppna kort, ”utan döljer sig bakom falsk partibeteckning”, 
d v s det gamla samarbetsorganet mellan socialdemokrater och kommu-
nister som socialdemokraterna nu hade lämnat. Samma tema återkom i 
––––––––– 
372 Kristianstads Läns-Demokraten 18/4 1934. Mikrofilm på KB. 
373 Kristianstads Läns-Demokraten, 13/1 1933. Röda Fackoppositionen var efterträdare till Enhets-

kommittén och nära knutet till SKP.  
374 Kristianstads Läns-Demokraten 7/6 1933. 
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september då signaturen –n menade att kommunisterna i Bromölla hade 
det besvärligt, ”då de ska ut och inbilla väljarkåren i Ivetofta att den lista 
som bär partibeteckningen ’Arbetarnas kommunala samorganisation’ re-
presenterar arbetarna i gemen”. Artikelförfattaren slår fast att kommunis-
terna ”seglar under falsk flagg”, och menar vidare att en "enhetsfront med 
sådana herrar betacka vi oss för”. Författaren avslutar sin artikel med en 
uppmaning till arbetarna att göra sin plikt: ”Rösta med Arbetarepartiet, 
socialdemokraterna!”.375

Den kommunistiska Sydsvenska Kuriren agiterade å sin sida lika kraftigt 
mot socialdemokraterna. Bromölla eller Ivetofta nämns inte särskilt i nå-
gon artikel i de fåtaliga exemplar som jag har haft tillgång till, men artik-
lar om andra kringliggande orter kan tjäna som exempel på Sydsvenska 
Kurirens debattstil. I en artikel om Kristianstad menar tidningen att ”[d]e 
socialdemokratiska representanterna i stadsfullmäktige med Hans Hans-
son i spetsen har icke gjort någon positiv insats i arbetarfrågor, utan en-
dast nickat bifall till borgarna”. Tidningen uppmanar väljarna att rösta på 
kommunisterna ”för att deras krav verkligen skall framföras i fullmäktige 
och ej saboteras, som nu sker, när socialdemokraterna står för arbetarre-
presentationen”.376 Kuriren kallar socialdemokraterna omväxlande för 
”kohandelspartiet”, ”tvångslagspartiet”, ”de s. k. kallade socialisterna” 
och liknande och den sammankopplar regelmässigt socialdemokraterna 
med ”arbetsköparna” och överheten. Vidare menar Kuriren att socialde-
mokraterna alltid ställer sig på borgarnas sida mot arbetarna, inte bara i 
riksdagen utan också i kommunalpolitiken och i landstingen. Om den so-
cialdemokratiska regeringen skriver redaktören för Sydsvenska Kuriren
att

”[den] hittillsvarande socialdemokratiska regimen har i sitt handlande givit 
belägg för att den, liksom vilken borgerlig regim som helst, är färdig att offra 
arbetarnas intressen för omtanken om det borgerliga samhällets intressen.”377

Motsättningarna mellan socialdemokraterna och kommunisterna i Bro-
mölla tycks ha kulminerat inför det kommunala valet 1934. Vid riksdags-
valet 1936 och kommunalvalet 1938 var tongångarna inte alls lika hårda, 
åtminstone inte i den socialdemokratiska tidningen. Skälet till att Läns-
Demokraten då inte längre angrep kommunisterna lika hårt som 1934, 
står väl att finna i att socialdemokraterna vid denna tid hade vunnit kam-
pen om vilken av riktningarna som var bäst lämpad att företräda arbetar-
––––––––– 
375 Kristianstads Läns-Demokraten, 15/8, 14/9 1934. 
376 Sydsvenska Kuriren, 1/9 1934. Jag har bara haft tillgång till två nummer av tidningen, den 1/9 och 

13/9 1934. 
377 Sydsvenska Kuriren, 13/9 1934. 
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klassen i den politiska offentligheten. Efterkrigstiden tycks inte heller ha 
präglats av så stora motsättningar mellan de båda riktningarna, men att 
kommunisterna fortsatt kunde ha ett starkt inflytande visas av att social-
demokraterna under en valperiod, 1946-1950, inte ensamma hade majori-
tet i fullmäktige. Det var dock inte bara till kommunisterna som SAP fick 
släppa till mandat under den perioden, utan också till de borgerliga parti-
erna, se tabell 1 på sidan 119. 

Sammanfattning lokalpolitiken 

Ivetofta kommun dominerades vid 1900-talets början främst av lantbru-
kare och av företrädare för Iföverken. Med Iföverkens utökning av fa-
briksdriften och den åtföljande ökningen av antalet anställda på företaget 
kom efterhand arbetarklassen att få ett allt större politiskt inflytande. 
Omkring 1905 skedde en politisk mobilisering inom arbetarklassen vilket 
ledde till att representanter för arbetarna valdes till förtroendeuppdrag i 
kommunen och vid tiden för första världskriget hade arbetarepartiet, trots 
den 40-gradiga röstskalan, uppnått en nästan lika stor politisk representa-
tion som ’borgerligheten’ i kommunen. Efter det demokratiska genom-
brottet 1920 ökade arbetarnas inflytande och vid valet 1926 uppnåddes en 
varaktig majoritet i kommunalfullmäktige efter en tillbakagång i det före-
gående valet. Efter splittringen av det socialdemokratiska partiet 1917 
etablerades ett kommunalpolitiskt samarbete mellan socialdemokrater 
och kommunister, Arbetarnas kommunala samorganisation, men samar-
betet gnisslade åtskilligt och i början av 1930-talet avvecklades det på so-
cialdemokraternas initiativ, mot kommunisternas vilja. Denna förändring 
föranleddes av en motsvarande rörelse på nationsnivån efter riksdagsvalet 
1928 och i synnerhet efter krisuppgörelsen i regeringsfrågan 1933. Vid 
det kommunala valet 1938 fick socialdemokraterna egen majoritet i 
kommunalfullmäktige. Trots arbetarpartiernas övervikt i lokalpolitiken 
utsågs närmast i konsensus oftast en borgerlig representant till ordförande 
i den viktiga kommunalnämnden. 

De borgerliga representerades i lokalpolitiken till största delen av lant-
brukare, men även de högsta tjänstemännen på Iföverken återfanns bland 
de valda. Några partier i egentlig mening förekom knappast på den bor-
gerliga sidan före 1938. I stället kandiderade borgerligheten till kommu-
nalfullmäktige genom olika valkorporationer med namn som Kommunal 
sparsamhet och 1934 års val, vilka bildades tillfälligt inför valen och för 
att fullfölja det proportionella valsättet till olika kommunala nämnder. 

Den lokala politiska offentligheten i Ivetofta var en arena för samförstånd 
och samregerande mellan de olika politiska riktningarna. Detta samför-
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stånd var också arbetarrörelsen en del av. T ex innehades under stor enig-
het ordförandeposten i den viktiga kommunalnämnden länge av borgerli-
ga ledamöter trots att arbetarpartierna hade majoritet i fullmäktige. Till 
saken hör också att den kommunala självstyrelsen var begränsad och 
kommunen hade följaktligen inte så stort handlingsutrymme. Ett annat 
skäl till detta var att många kommunala frågor krävde 2/3 majoritet för att 
genomföras. Någon ’kommunsocialism’ kunde det således inte bli fråga 
om. Trots det försökte arbetarpartierna sig på detta i ett par enskilda frå-
gor; bl a försökte de genomdriva att AK-arbeten skulle betalas bättre och 
att skolbarnen skulle ha fria skolböcker i kommunens skolor. Det sist-
nämnda lyckades också – dock först flera år efter det första initiativet i 
frågan.

I det sista valet innan Bromölla blev egen köping, 1938, uppnådde arbeta-
repartierna den 2/3-majoritet som skulle kunna möjliggöra mera omfat-
tande förändringar i den kommunala verksamheten. Denna möjlighet att 
föra en ’socialistisk’ kommunalpolitik utnyttjades emellertid inte. Det var 
en hög grad av konsensus och sparsamhet med kommunala medel som 
var ledstjärnan även för arbetarrörelsens företrädare i kommunalpolitiken. 

På nyårsafton 1941 firades den nya Bromölla köping med olika festlighe-
ter och tal av det nyvalda fullmäktiges ordförande Konrad Oredsson, Ifö-
verkens vd Ernst Wehtje och landshövdingen i Kristianstads län, A. Rod-
he. Den nya köpingen dominerades politiskt från första stund av arbetar-
rörelsen och socialdemokraterna besatte ordförandeposterna i såväl full-
mäktige som kommunalnämnd. Med köpingsbildningen följde en utökad 
kommunal kompetens och antalet nämnder och ansvarsområden blev fler. 
Kommunalfullmäktiges dagordningar präglades av frågor som rörde den 
fysiska utbyggnaden av Bromölla, med vatten- och avloppsärenden, gator 
och vägar, eldistribution samt bostadsbyggande. Ett annat område som 
fick stort utrymme var olika personalärenden såsom anställning av perso-
nal, kollektivavtal och löneärenden. Protokollen genomsyras av enighet i 
de flesta frågor; voteringar var inte särskilt vanliga och ifrågasättandet 
rörde mestadels detaljer. I samhällsbyggnadsärenden var meningsskiljak-
tigheterna små och mestadels anges i protokollen att besluten var enhälli-
ga. De motsättningar som ändå kom till synes i fullmäktige gällde oftast 
nivån på de kommunala utgifterna, men någon gång kunde de ideologiska 
skillnaderna orsaka stor debatt. Ett av fåtaliga exempel är frågan om bi-
drag till Föreningen Bromölla lekskola där arbetarmajoriteten menade att 
det borde vara en kommunal angelägenhet och ifrågasatte om lekskolan 
var till nytta för de arbetande mödrarna. 

Det kvinnliga politiska engagemanget hade lika svårt att göra sig gällande 
i Bromölla köping som i gamla Ivetofta kommun, även om också kvin-
norna blev fler när antalet förtroendevalda ökade. Kvinnorna tog mesta-
dels plats i nämnder och styrelser vars verksamhet anknöt till den tradi-
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tionella kvinnorollen, d v s i barnavårdsnämnden, hemhjälpsnämnden, 
familjebidragsnämnden och fattigvårdsstyrelsen. Förvisso fanns det en el-
ler två kvinnor i kommunalfullmäktige under 1940- och 1950-talen, men 
aldrig i ’tunga’ nämnder som kommunalnämnden och byggnadsnämnden. 
Såväl Ivetofta som Bromölla anslöt sig därvid till det gängse mönstret för 
kvinnlig representation.

De kvinnor som engagerade sig i politiskt arbete i Bromölla var också på-
fallande ofta hustrur – eller möjligtvis döttrar – till samhällets mera fram-
trädande manliga kommunalpolitiker. Så var t ex hustrurna till såväl 
kommunalnämndsordföranden (och senare kommunalkamreren) som 
fullmäktigeordföranden bland de politiskt aktiva kvinnorna. Dock måste 
påpekas att för de mest framträdande kvinnliga politikerna har jag inte 
kunnat konstatera en sådan anknytning. 

Företrädare för Iföverken hade sedan länge haft plats i Ivetofta kommuns 
politiska ledning och även i den nya köpingen fanns representanter i både 
fullmäktige och kommunalnämnd. Detta var en följd av det ansvar för 
samhället som de ansåg förväntades av dem, men säkerligen också för att 
försäkra sig om inflytande i kommunalpolitiken – företaget hade ju ända 
fram på 1950-talet fortfarande intressen i viss infrastruktur. Emellertid 
började dessa dra sig tillbaka från de politiska uppdragen i slutet av 1940-
talet och från 1954 fanns inte längre någon av Iföverkens högsta chefer 
på ledande poster i kommunens nämnder och styrelser. De borgerliga par-
tiernas valda företrädare bestod därefter av lägre tjänstemän och småföre-
tagare.

Vi har här sett hur arbetarrörelsen, från att ha bildat en underordnad del-
offentlighet i början av seklet, efterhand kom att bli en allt större del av 
den politiska offentligheten, för att i slutet av undersökningsperioden ha 
en dominerande ställning. Arbetarrörelsen övertog inte den borgerliga of-
fentligheten, det tillät varken de demokratiska spelreglerna, de institutio-
nella regelverken eller väljarunderlaget. Arbetarrörelsen i Ivetofta hade 
inte heller några sådana ambitioner, tvärtom menade man ju redan 1914 
att det var bra om frågor kunde belysas från olika synpunkter, men att det 
borde vara en klarare vänsterkurs än hittills.378 Den inställningen hade inte 
ändrats fram till andra världskriget. Det kommunalpolitiska arbetet präg-
lades i stor utsträckning av samförstånd under hela den undersökta perio-
den. Bromölla företer i detta avseende stora likheter med Malmö, där 
samförståndet i lokalpolitiken också var långtgående. Ett skäl till detta 
kan vara att Bromölla var starkt beroende av Iföverken, ett företag inom 

––––––––– 
378 Referat i Arbetet från kommunalstämman i Ivetofta i december 1914. 
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Skånska Cement-koncernen, som leddes av Ernst Wehtje, vilken var en 
av företrädarna för kapitalets samförståndsinriktade politik. 

Jag har i detta kapitel beskrivit samhället Bromölla, det dominerande fö-
retaget Iföverken samt analyserat den lokalpolitiska arenan. Vidare har 
jag undersökt arbetarrörelsens agerande i den lokala politiska offentlighe-
ten och borgerlighetens reaktion på detta. Det är nu dags att undersöka 
uppbyggnaden av den offentlighetsarena, där arbetarna tillägnade sig den 
bildning som krävdes för deltagande i offentligheten. 
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KAPITEL 4 

Folkets Hus i Bromölla 

I detta kapitel riktar jag intresset mot uppbyggnaden av den konkreta are-
nan för arbetaroffentligheten, d v s Folkets Hus-byggnaden. Den 15 no-
vember 1908 invigdes Bromölla Folkets Hus under medverkan av agita-
torn och ombudsmannen i Skånes socialdemokratiska partidistrikt och 
sedermera riksdagsmannen Gustaf Nilsson från Kristianstad. Gustaf Nils-
son var en ofta sedd person i Bromölla under arbetarrörelsens första år 
och medverkade vid bildandet av flera av arbetarrörelsens organisationer 
i området. På invigningen stod violinisten John Önnell och gluntsångaren 
G. Hallin för musikunderhållningen, Sölvesborgs musikkår spelade till 
dansen och dessutom var det ett uppträdande av en bondkomiker.379

Byggnaden, som låg mitt i ”brukssamhället”, var en träbyggnad i två vå-
ningar byggd i vinkel och utförd i ”villastil”. På bottenvåningen fanns en 
stor samlingssal med plats för 400 personer, en mindre samlingssal för 
200 personer samt en lägenhet om två rum och kök för vaktmästaren med 
familj.380 Av invigningsfotot att döma var huset utfört i den byggnadsstil 
som gällde vid förra sekelskiftet; utseendet med de ganska höga fönstren 
leder tankarna till den tidens folkskolor. Det var, som vi ska se i det föl-
jande, således ingen särskilt påkostad eller uppseendeväckande byggnad, 
men bör ändå med sina två våningar ha gjort ett visst intryck i den för-
modligen ganska småskaliga bebyggelsen i den dåtida byn.381 Tekla 
Olofsson minns det gamla Folkets Hus som ”den efter dåtidens förhållan-
den ståtliga byggnad” som ”blev en samlingspunkt från både när och fjär-
ran”.382 Men vägen dit var lång och inte alldeles rak. 

Nästan precis 30 år senare, den 25 september 1938, invigde föreningen 
sitt nya moderna Folkets Hus. Invigningstalen hölls av LO:s kassör Axel 
Strand, Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundets ordförande Ernst 
Falk och Iföverkens direktör Ernst Wehtje. Det nya huset är betydligt 

––––––––– 
379 Annons i tidningen Arbetet 13/11 1908. Gluntsånger är ”…ett antal duettsånger för baryton och 

bas, som handlar om studentlivet i Uppsala på 1840-talet”, NE nätupplaga, www.ne.se 20070608. 
380 Enligt referat från invigningen i Sölvesborgs-Tidningen Stjernan 21/11 1908. 
381 Enligt Bromölla-boken bestod Tunnby (som sedan blev Bromölla) vid denna tid, utöver kaolinfa-

brikens byggnader, mestadels av en ganska gles och låg bebyggelse, s. 56 f. 
382 Tekla Olofsson, Ett Folkets hus blir till, i Ivetofta Hembygdsförenings årsskrift 2000, s. 31-35. 
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större än det gamla, men fick en, vid den tiden, något perifer placering. 
Byggnaden rymmer en stor A-sal som tillsammans med läktaren har plats 
för nästan 500 personer, en B-sal med plats för uppåt 120 personer, sty-
relse- och expeditionslokaler för arbetarrörelsens organisationer och flera 
studie- och läsrum samt en egen rymlig lokal för arbetarbiblioteket. Där 
finns också en vaktmästarbostad om två rum, kök och badrum (numera 
dock inte använd som bostad). 

Fackföreningen tar initiativ till Folkets Hus 

Den 19 oktober 1906 bildades, efter ett par tidigare misslyckade försök, 
avdelning 227 av Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet, för att 
tillvarata intressena för huvuddelen av de anställda på kaolinfabriken. 
Denna avdelning blev den största andelsägaren och kom att få stor bety-
delse för Folkets Hus. Vid ungefär samma tid startades också fackföre-
ningar för ”Jernarbetarna”, ”Träarbetarna” och ”Tunnbindarna”, vilka 
under 1920-talet gick upp i avdelning 227, som därmed organiserade alla 
yrkeskategorier på företaget i enlighet med industriförbundsprincipen.383 I 
avdelning 227:s medlemskader var kvinnorna och de utländska arbetarna 
sällsynta medlemmar, trots att många av dem arbetade i företaget. Det 
första avtal som avdelningen tecknade med företaget omfattade också 
kvinnliga arbetare.384 De utländska arbetarna, de s k galizierna, var inte 
heller anställda av Iföverken, utan av utomstående entreprenörer som an-
ställde ’galizierna’ på kontrakt som närmast var att likna vid slavkon-
trakt.385

En av de första uppgifterna som den nybildade fackföreningen föresatte 
sig var att bygga ett Folkets Hus i Bromölla. Frågan drevs till att börja 
med inom avdelning 227, men på dagen ett år efter fackföreningens till-
komst bildades en byggnadsförening för ett Folkets Hus och då hade 
fackföreningen redan köpt mark för byggnaden – dock ej till fullo betald 
– och gjort upp förslag till stadgar.386 Föreningen organiserades som en 
ekonomisk förening där vem som ville – privatpersoner såväl som orga-
––––––––– 
383 Grov- och fabriks avd 227 protokoll 1906-1908, Bromölla FH protokoll 1908 där dessa fackföre-

ningar omnämns. Arkiven för dessa fackföreningar har inte gått att finna. Industriförbundsprincipen 
innebär att alla LO-anslutna på en arbetsplats organiseras i samma fackförbund oavsett yrkestillhö-
righet. 

384 Medlemsmatrikel Grov- och fabriks avd 227 (numera ingående i IF Metall Västra Blekinge, Olof-
ström). 

385 Lars Olsson, 2002, s. 280 ff. 
386 SAP-boken, s. 38; Bromölla FH Protokoll 16/11 1906, 19/3, 19/10 1907 (A1:1). 
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nisationer – kunde köpa andelar och bli medlem. Inflytandet i föreningen 
baserades på en röst för varje medlem/andelsägare oavsett hur många an-
delar som innehades. 

På detta möte, den 19 oktober 1907, valdes en styrelse och förslaget till 
stadgar antogs med några ändringar. På möten med den nybildade Folkets 
Hus-föreningen i februari och mars påföljande år tillsattes byggkommitté 
och man beslutade om basar och inbjudan till andelsteckning för Folkets 
Hus. Ett förslag till utförande till en beräknad kostnad av 7 500 kronor 
lades fram och vidare beslutade föreningen att byggandet skulle lämnas 
ut på entreprenad, förutom grundläggningen som intresserade medlem-
mar i byggnadsföreningen själva skulle utföra.387 Det anbud som före-
ningen slutligen antog var kostnadsberäknat till 7 695 kronor och kon-
trakt skrevs i juni 1908. I det stipulerades att betalningen skulle ske i ter-
miner under arbetets gång med 2 000 kronor vid tre tillfällen samt slut-
likvid när bygget var klart. Emellertid lyckades föreningen leva upp till 
bestämmelserna i kontraktet om 2 000 kronor endast för den första termi-
nen; därefter delades – förmodligen med byggmästarens medgivande – de 
återstående betalningarna upp i åtta tillfällen med varierande belopp, var-
av slutlikviden på 1 047 kronor erlades den 31/12 1908, sex veckor efter 
invigningen. Ett bevarat kvittenspapper för de olika delbetalningarna be-
rättar om hur betalningen skedde, men däremot tiger protokollen om att 
föreningen tydligen hade svårt att klara de överenskomna betalningarna 
och måste begära anstånd.388

Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning 227 blev från första stund 
den störste enskilde andelsägaren i Folkets Hus-föreningen, men också 
Jernarbetarnas, Träarbetarnas och Tunnbindarnas fackföreningar och 
NOV-logen Enighet sällade sig till andelsägarna. Det gjorde också den 
socialdemokratiska arbetarekommunen och den socialdemokratiska ung-
domsklubben vid deras tillkomst något senare. Bland andelsägarna fanns 
också många privatpersoner, till allra största delen arbetare, men även 
några småföretagare som också var leverantörer till Folkets Hus. Under 
dess korta existens (1907-1912) var också Skånska Lantarbetareförbun-
dets avdelning 83 Årup en av andelsägarna.389

––––––––– 
387 Bromölla FH protokoll 19/10 1907, 17/2, 11/3, 18/3 1908 (A 1:1). 
388 Bromölla FH Protokoll med protokollsutdrag Verksamhetsberättelser och kassasammandrag (A 

2:1). 
389 Bromölla FH Andelsförteckning, (D 1); Inkomst- och utgiftsverifikationer (G:3); Skånska Lantar-

betareförbundet avd 83 Årup, Protokollsbok (AI:1). 1909 uppgick avdelning 83 i Svenska Lantar-
betareförbundet. 
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Av de personer som valdes till FH-styrelsen eller på annat sätt var aktiva i 
Folkets Hus-byggandet var de flesta aktiva inte bara i fackföreningen 
utan också i andra arbetarorganisationer.390 FH-föreningens mångårige 
ordförande Ola Olsson, som satt i styrelsen för Folkets Hus från starten 
till slutet av 1920-talet (förutom ett års avbrott då han av stadgemässiga 
skäl lottades ut), var också aktiv i Nykterhetsorden Verdandi, styrelsele-
damot i avdelning 227 och i den socialdemokratiska arbetarekommunen, 
och han var kommunalpolitiskt engagerad redan 1905, då han blev en av 
de två första representanterna för arbetarrörelsen med kommunala upp-
drag. Den andre av dessa två var Per Andersson som även han har varit 
styrelseledamot i såväl Folkets Hus som avdelning 227 och arbetare-
kommunen.391

Återkommande ekonomiska bekymmer 

Beslut om bygge och entreprenad var således fattat, men det fanns up-
penbarligen inte pengar till projektet, för på ett möte i slutet av maj 1908 
tillsattes en kommitté för att försöka ordna med lån och borgensförbin-
delser och att försöka få fler intresserade för saken. Senast den 14 juli 
skulle kommittén rapportera så att byggnadsföreningen skulle veta hur 
mycket pengar ”man har att röra sig med”. Bygget måste dock ha fort-
skridit för under sommaren 1908 beslutas om en fest, ”emedan vi hade 
fått rest på vårt Folkets Hus”, vilket antagligen betyder att det var dags 
för taklagsfest. Ett antal personer som först tycks ha lovat att ingå person-
lig borgen ändrade sig senare och föredrog att själva låna ut pengar till 
byggnadsföreningen. Men ännu i slutet av augusti var det uppenbarligen 
inte klart med dessa pengar. Då behandlades frågan om de utlovade 
pengarna, men styrelsen var ändå förtröstansfull: utsikterna var goda att 
få in pengarna om inget oförutsett inträffade, och skulle det hända hoppa-
des styrelsen att försöka ordna det så ”att de penningar styrelsen gjordt 
beräkning på likväl skall inflyta så att folket i Bromölla med hedar skall 
kunna ro i land med företaget”.392 Dessa lån blev sedan ordnade och sjut-
ton personer, av vilka de flesta var mer eller mindre aktiva i arbetarrörel-

––––––––– 
390 Verdandis arkiv tycks vara försvunnet och likaså arbetarekommunens tidigaste arkivmaterial, men 

de här personerna återfinns i bl a kommunala protokoll. 
391 Bromölla FH protokoll 19/10 1907; Avdelning 227 Bromölla 40 år; Ivetofta kommunalstämma 

protokoll 14/2, 22/5 1905. 
392 Bromölla FH protokoll 28/5 1908, odaterat, troligen sommaren 1908, infört i protokollsboken 

mellan de två andra i denna fotnot, 29/8 1908 (A 1:1). 
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sen i Bromölla, lånade ut sammanlagt 1 800 kronor.393 Flera av namnen 
förekommer i olika sammanhang inom arbetarrörelsen i Bromölla; Fol-
kets Hus-föreningens ordförande Ola Olsson var en av dem. 

I början av september var tonen lite mer dämpad då ett extra förenings-
möte, sammankallat för att lösa frågan om sittplatser i Folkets Hus, ansåg 
”att knappast någon utväg syntes att kunna anskaffa penningar, svårt nog 
att få till husets uppbyggande”. Det började dra ihop sig till invigning av 
huset och då var det säkert lämpligt att ha sittplatser. Beslutet blev att gå 
runt med teckningslistor i samhället för att få pengar till dessa.394 På flera 
förenings- och styrelsemöten under hösten och vintern var den ekonomis-
ka frågan uppe, men protokollen är ganska svårtydda emellanåt. Det be-
slutades om att försöka få en inteckning i bank, att försöka få stående lån 
i bank och att invänta svar om ”penningangelägenheter” från Gustaf Nils-
son, ombudsmannen i Skånes Socialdemokratiska partidistrikt, men hur 
det gick med dessa ansträngningar säger protokollen ingenting om. Det 
var antagligen samme Nilsson som i december 1908 skrev: ”Jag har idag 
talat med banken om saken, det råder icke tvivel om att ni inpå ny-året 
kan få lån där”, men hur det gick med detta lån tiger protokollen om. Sty-
relsebeslutet om att ”anmoda” en järnhandlare samt en bryggare eller en 
bagare att bli borgenärer säger inte heller protokollen något mera om.395

På styrelsemöte i december 1908 talas det i protokollets första paragraf 
om att de första inteckningspapperen skulle kvarligga i Sölvesborg tills 
vidare, vilket ger intryck av att inteckning är ordnad, men i tredje para-
grafen beslutade styrelsen att hos föreningen begära handlingsfrihet ”att 
på bästa sätt anskaffa penningar till dess vi kan få första inteckning place-
rad”.396 Vad som är uppenbart är att styrelsemötena andas mera optimism 
än vad föreningsmötena, d v s andelsägarna, gör när det gäller ekonomin. 
Styrelsen fick emellertid sin begärda handlingsfrihet att på bästa sätt an-
skaffa pengar.397 Hur styrelsen lyckades utnyttja denna handlingsfrihet är 
det med hjälp av protokollen svårt att avgöra, men att det inte var helt lätt 
framgår av ett styrelsebeslut i mars 1909: ”Fråga uppstod huru pengar 
skulle skaffas till den vexel som föreningen har i Sölvesborg, beslöts att 
taga hela bruttoinkomsten som kunde bli på de 2 söndagarna som voro 

––––––––– 
393 Bromölla FH Kassa – dagbok 1907-1908 (G 2:1). 
394 Bromölla FH protokoll 5/9 1908 (A1:1). 
395 Bromölla FH protokoll 25/9, 16/11, 7/12 1908. Brev från Gust. Nilsson till Br. Jönsson 17/12 

1908 (G 3:1). I FH-styrelsen fanns ingen Br. Jönsson, men kassören hette Sven Jönsson – Br. kan 
stå för broder. 

396 Bromölla FH protokoll 14/12 1908. 
397 Bromölla FH protokoll 15/12 1908. 
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kvar så fick man se hur stor summa häraf kunde bli”.398 Men inkomsterna 
från söndagsdansen var tydligen otillräckliga, för växeln togs upp igen på 
ett extra styrelsemöte knappt två veckor senare, ”ity att tillräckligt med 
pengar ej fanns inne till o helt lösa densamma”. Styrelsen beslutade att 
omsätta den med 200 kronor, ”ity det vore ju lika bra ha skuld till banken 
som till privat Personer”.399

De ekonomiska bekymren genomsyrar protokollen de första åren och al-
lehanda utvägar tas till för att lösa dem. Byggnadsföreningen lånar pengar 
av Verdandi, av järn- och metallavdelningen, av träarbetarfackförening-
en, och den får Grovarbetarnas avdelning 227 och Arbetarekommunen att 
teckna fler andelar. Den förhandlar vidare med fordringsägare om att 
uppskjuta amorteringar, bordlägger gång på gång begäran från privatper-
soner att lösa reverser, och den försöker övertala en handlare som före-
ningen har skuld hos att ta en revers på beloppet.400 Men det var inte bara 
försök att skjuta på betalningarna, de försökte också skaffa inkomster ge-
nom att anordna danser, fester och basarer, till vilka de ”med bidragslistor 
genomsträfva socknen samt på dessa listor få tecknat pengar eller varor 
att sälja på auktion” eller andra listor för frivilliga bidrag eller till tombo-
lavinster.401 Protokollen talar också om problem med att få in pengar från 
30 personer som tecknat sig för andelar men inte betalat för dem och hur 
föreningen skulle agera mot dessa personer.402

Samtidigt kunde föreningen ta beslut som motverkade en förbättring av 
ekonomin. När en föreläsningsförening bildades i Bromölla 1909 beslu-
tades att gratis upplåta lokal till denna och att dans eller andra evenemang 
som teater och bio fick stå tillbaka till förmån för föreläsningsförening-
en.403 Föreläsningsföreningen leddes av Ivetofta sockens kyrkoherde Ja-
kobsson, som också hade hand om sockenbiblioteket, och båda dessa 
verksamheter finansierades med årliga anslag från hundskattemedel.404

Om föreläsningsföreningen verkligen huserade på Folkets Hus framgår 
varken av Folkets Hus eller av kommunens handlingar; i de kommunala 
––––––––– 
398 Bromölla FH protokoll 10/3 1909. 
399 Bromölla FH protokoll 22/3 1909. 
400 Bromölla FH protokoll 6/7, 6/9 1909, 6/9, 1910, 26/3, 6/7 1911, 2/4, 17/11 1912. 
401 Bromölla FH protokoll 6/10, 10/10 1909, 17/4 1910, 1/10 1911, 12/1 1913. 
402 Bromölla FH protokoll 28/3 1909. 
403 Bromölla FH protokoll 21/11 1909. Det tycks genom åren ha funnits ett par olika föreläsningsfö-

reningar i Bromölla men något material från dem har jag inte kunnat återfinna. Föreläsningsföre-
ningarna var ett borgerligt alternativ till arbetarrörelsens egen bildningsverksamhet och deras verk-
samhet vilade på en paternalistiskt utformad folkbildning under borgerlig ledning som syftade till 
en samhällsförändring med bibehållande av den rådande samhällsordningen. Jmf Björn Olsson, 
1994. 

404 Bromölla kommunalnämnd, protokoll 1908-1932 (A I:4), Bromölla kommunarkiv. 
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handlingarna nämns överhuvudtaget inte alls Folkets Hus. En notis i Söl-
vesborgs-Tidningen på våren 1910 berättar om föreläsningsföreningens 
avslutning av vårterminens arbete, men notisen ger inga upplysningar om 
var verksamheten har försiggått.405 En amatörteaterklubb hade anhållit om 
”att klubben vore villig att ta andelar i Folkets Hus om nämnda klubb se-
dan fick hyra lokaler som andra föreningar”, dvs till den lägre hyra som 
andelsägande föreningar betalade. Detta var tydligen kontroversiellt av 
någon anledning för styrelsen ville inte ta beslut själv utan hänsköt det till 
stämman, dvs årsmötet, och även där vållade ärendet diskussioner. ”Osc. 
Nilsson ansåg att vi ej borde ta emot några andelar på sådana grunder. 
Aug Johansson, P. Andersson m. fl. yrkade avslag varefter stämman be-
slöt med 7 röster mot 4 att afslå amatörklubbens anhållan”.406 Vilka vill-
koren eller ”grunderna” var, eller vilka som stod bakom teaterklubben 
framgår inte och teaterföreningen förekommer inte mera i protokollen. 
Däremot finns ett kvitto från 1912 på en betalning från Folkets Hus till 
”Teaterklubben i Bromölla” – kvitterat av kassören J A Nilsson – och en-
ligt räkenskaperna från påskfesten 1913 har en ”amatörklubb” fått betalt 
för böcker och ”utförande”.407 Det rör sig sannolikt om samma amatörtea-
terklubb i dessa fall och med ”utförande” menas antagligen att teater-
klubben uppfört en teaterföreställning. Uppenbarligen fanns det vid denna 
tid medlemmar i FH-föreningen som hade en kluven inställning till vilka 
som kunde vara medlemmar; å ena sidan fick de gärna hyra och engage-
rades också för teaterföreställningar, men sågs inte gärna som medlem-
mar.

I april 1910 var ett extra föreningsmöte utlyst med anledning av hur 
pengar skulle anskaffas för att få Folkets Hus målat. Det hade inte blivit 
målat tidigare trots att det invigdes redan på hösten ett och ett halvt år ti-
digare – av brist på pengar förmodligen. Föreningsmötet beslutade att låta 
listor cirkulera för tecknande av andelar och för frivilliga bidrag. Men op-
timismen måste sägas vara stor, eftersom mötet samtidigt beslutade att 
genom annons i tidningen Arbetet infordra offert på målningsarbetet.408

1913 fick Folkets Hus-föreningen tillfälle att köpa till en bit mark för att 
utvidga parkområdet, vilket också gjordes. Fyra dagar innan betalningen 
skulle ske kallades till extra styrelsemöte eftersom pengar till köpet inte 
fanns. ”Som första avbetalning å parken förfaller till betalning 1 aug be-
slutade styrelsen att ta ett lån i avd 227 á 350:- och ett hos NOV musikkår 

––––––––– 
405 Sölvesborgs-Tidningen 24/5 1910. 
406 Bromölla FH protokoll 17/11, 24/11 1912. 
407 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer och rapporter (G 3:2). 
408 Bromölla FH protokoll 17/4 1910. 
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á 150:-.”409 Föreningen köpte således markområdet utan att först ha för-
säkrat sig om att pengar fanns till betalningen. 

Det anbud för byggande av Folkets Hus som föreningen antog i juni 1908 
var kostnadsberäknat till 7 695 kronor, vartill kommer tomten för 900 
kronor som Grovarbetarefackföreningen redan tidigare inköpt. I anbudet 
ingick inte kostnader för grundläggningen, som visserligen skulle utföras 
i form av obetalt arbete, men som ändå hade materialkostnader. En sam-
manställning som jag har försökt att göra utifrån den tidigaste kassaboken 
med påvisade tillgångar i form av andelar och personliga lån m m ger vid 
handen att föreningen hade knappt 5 000 kronor i tillgångar när byggan-
det påbörjades.410 Ett par beslut under hösten 1908 talar också om att för-
söka få lån på 4 000 kronor, men om ett sådant lån verkligen erhölls 
framgår varken av protokollen eller kassaboken.411 Det enda i protokollen 
som pekar mot att föreningen fick låna pengar av andra än privatpersoner, 
är en anteckning i protokollet om en förfallen växel och omsättning av ett 
lån i ”Ifvetofta bank”.412 I verifikationerna för inkomster och utgifter finns 
emellertid kvitton på amortering av åtta olika mindre lån i bank, från bör-
jan sammanlagt 1 400 kronor. Där finns också flera handskrivna kvitton 
på betalning av räntan på en inteckning på 4 000 kronor som lantbrukaren 
Jöns Olsson har i Folkets Hus.413 Föreningen lyckades alltså till slut att 
erhålla ett större lån, men något protokollfört beslut om detta finns inte. 
Jöns Olsson var lantbrukare i grannkommunen Gualöv, och var han inte 
medlem i socialdemokratiska partiet, så sympatiserade han åtminstone 
med arbetarrörelsen. Han kandiderade nämligen i landstingsvalen för ”ar-
betarpartiet”, enligt tidningen Arbetet, som skrev att sex av kandidaterna 
var medlemmar och att den sjunde ”icke formellt ännu är ansluten” men 
att han ”i själ och hjärta” försvarar partiets strävanden. Som borgensmän 
för inteckningslånet står en fabrikör (han var bryggare), en bagare och en 
handlande (järnhandlare) i Sölvesborg – de blev alla leverantörer till Fol-
kets Hus, samt en folkskollärare i Gualöv. Avtalet om inteckningslånet är 
från FH-föreningens sida undertecknat av ordföranden Ola Olsson och 
Martin Lindgren som var vice ordförande de första åren. Lindgren var 
liksom Jöns Olsson lantbrukare och bosatt i Gualöv. Inteckningsavtalet 

––––––––– 
409 Bromölla FH protokoll 28/ 1913. 
410 Bromölla FH protokoll 19/3 1907, 18/3 1908, kassabok 1907-1908 (G 2:1). 
411 Bromölla FH protokoll 25/9, 16/11 1908. 
412 Bromölla FH protokoll 6/9 1909. 
413 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer och rapporter (G 3:1, G 3:2). Huvudbok 1909-1945 

för Bromölla Folkets Hus. Osorterat material på Bromölla Folkets Hus. 
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mellan FH-föreningen och Jöns Olsson är bevittnat av kyrkoherden i Ive-
tofta Alfred Jakobsson och hans hustru Karin Jakobsson.414

De verkliga kostnaderna för byggnaden, marken och inventarier var ca 10 
500 kronor, vilket också är det värde som fastigheten med inventarier 
satts till i årsberättelsen för 1909. Andelar, inteckningar, lån, reverser och 
växlar var för samma år också ca 10 500 kronor, varav andelar för 2 325 
kronor. Inkomsterna av hyror, fester och basarer samt frivilliga bidrag 
uppgick till drygt 1 600 kronor. Det var det överskottet som skulle betala 
vaktmästarens lön, driftkostnader, räntor och amorteringar. Övriga årsbe-
rättelser under de första åren uppvisar ungefär samma siffror.415 Det var 
således inte mycket föreningen hade att röra sig med, vilket förklarar de i 
protokollen återkommande bekymren för ekonomin. 

Hur finansieringen av Folkets Hus-bygget gick till är ganska svårt att re-
konstruera, eftersom mycket skedde utan att det protokollfördes och i de 
fall något finns antecknat ger det långt ifrån hela bilden; det är endast 
sporadiska anteckningar som i bästa fall kan ge en antydan. I protokollen 
talas om inteckningar och växlar i Sölvesborg och Ivetofta, men det går 
inte att få riktigt grepp om vad det gäller, om det är frågan om försök att 
få inteckningslån ordnat eller lån på växlar i väntan på en slutlig lösning 
av ekonomin. I kassaböckerna finns också upptaget växlar i en bank i 
Kristianstad de första åren.416 Förmodligen är det så att föreningen har 
försökt hanka sig fram med akuta lösningar tills en varaktig finansiering 
har kunnat ordnas. Folkets Hus-föreningen har uppenbarligen haft svårig-
heter att inom det egna samhället ordna finansieringen av FH-bygget och 
när Ivetofta sparbank inte ville låna föreningen pengar har man fått vända 
sig utåt. De nödvändiga kontakterna har då uppenbarat sig i grannkom-
munen Gualöv. Vice ordföranden de två första åren i FH-styrelsen, Mar-
tin Lindgren, var lantbrukare i Gualöv. Han och skolläraren i Gualöv, Al-
got Bergdahl, förmedlade antagligen kontakten med lantbrukaren Jöns 
Olsson i Gualöv, vilken slutligen lånade föreningen pengar mot inteck-
ning i fastigheten. Denne lantbrukare beskrivs i referatet från invigningen 
av det nya huset 1938 – i en återblick på föreningens första besvärliga år 
– som ”en välbärgad och oppositionell lantbrukare” som av ”närmast rena 
slumpen” kom i föreningens väg.417 Skolläraren Algot Bergdahl finns inte 

––––––––– 
414 Tidningen Arbetet 23/2 1910. Avtal mellan Jöns Olsson, Gualöv och FH-föreningen om inteck-

ningslån, utdrag ur inteckningsprotokoll från Villands härads höstting 1908 samt ett brev om säker-
het för inteckningen i Bromölla FH. Osorterat material på Bromölla Folkets Hus. 

415 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer och rapporter. 
416 Bromölla FH Huvudbok 1909-1945, osorterat material på FH i Bromölla. 
417 Referat från invigningen i Kristianstads Läns-Demokraten, där en av de som var med och byggde 

det gamla FH höll ett tal. 
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med bland de aktiva i arbetarrörelsen i Bromölla, men det fanns uppen-
barligen ett ömsesidigt förtroende mellan honom och FH-föreningen, ef-
tersom han var en av dem som gick i borgen. Han blev också utsedd att 
tillsammans med Martin Lindgren åka till Sölvesborg för att förmå de tre 
småföretagarna att gå i borgen för inteckningslånet. 

Det tycks således som om det i stor utsträckning var informella kontakter 
mellan företrädare för Folkets Hus och andra grupper i samhället som 
slutligen avgjorde hur finansieringen ordnades. Den informella karaktä-
ren understryks också av att en hel del av ansträngningarna att ordna fi-
nansieringen inte blev protokollförda. FH-styrelsen bemödade sig inte 
heller att i efterhand få tillvägagångssättet sanktionerat av ett medlems-
möte och därmed protokollfört. Genom de nätverksbetonade informella 
kontakterna fick FH-föreningen möjlighet att låna pengar och det öppna-
de för ytterligare kontakter med småborgerskapet i Sölvesborg. Småföre-
tagarna i Sölvesborg hade rimligen också ett intresse av att upprätthålla 
kontakterna för att på så vis säkra ytterligare avsättning för sina produk-
ter. Så kom det sig att dessa tre företagare till en början blev huvudleve-
rantörer av varor till Folkets Hus i Bromölla, en roll som den kooperativa 
handelsföreningen senare övertog. Handlingssättet och utnyttjandet av 
klassöverskridande kontakter visar också hur angelägen man var inom ar-
betarrörelsen att få till stånd och vidmakthålla en egen arena för arbetar-
offentligheten.

Frivilligt, obetalt arbete – eller avtalsenlig lön? 

I historieskrivningen om Folkets Hus-rörelsen har det frivilliga obetalda 
arbetet ofta en framträdande plats. Det handlar om de som utförde ”det 
trofasta, energiska och uppoffrande arbete som krävdes av den tidens fö-
regångsmän” för att förverkliga Folkets Hus och se till att verksamheten 
kunde hållas igång.418 Arbetet utfördes på helger, kvällar och under strej-
ker, ofta utan betalning.419 Denna bild motsäges emellertid av såväl Ha-
rald Berntsen, Margareta Willner som Nynne Helge, som alla menar att 
det frivilliga obetalda arbetet inte var särskilt utbrett. Men dessa tre för-
fattares böcker behandlar Folkets Hus i våra nordiska grannländer. Mina 
egna inledande undersökningar av några tidiga Folkets Hus i Sverige ty-
der på att gratisarbetet i varje fall inte var allenarådande. T ex byggdes 
––––––––– 
418 Sveriges första Folkets Hus, 1918, utgiven till Malmö FH 25-årsjubileum, s. 1-2. 
419 Margareta Ståhl, 2005, s. 27. Även Svenska folkrörelser V Folkets hus och parker menar att gra-

tisarbetet var vanligt, liksom Charles Kassman, 1992. 
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Malmö Folkets Hus (1893) av organiserade arbetare till avtalsenliga lö-
ner.420 Hur var det då med den saken i Bromölla Folkets Hus? 

Till att börja med var det gratisarbete som gällde, då grundläggningen av 
huset skedde med frivilligt obetalt arbete. Styrelsens och de olika kom-
mittéernas arbete var också av detta slag, även om styrelsen senare fick 
dela på hundra kronor om året för själva styrelsearbetet. Men söndags-
dansen och biografföreställningarna krävde också ordningsvakter och där 
turades styrelseledamöterna om att tillsammans med den anställde vakt-
mästaren upprätthålla ordningen. Även denna tjänstgöring fick senare er-
sättning i form av ett litet arvode. Men det utfördes också en hel del arbe-
te på byggnaden. Ofta rörde det sig om förändringar och reparationer el-
ler av rent underhåll. Önskemålet tycks för styrelsen ha varit att det skulle 
utföras som frivilligt gratisarbete, men detta verkar inte ha ansetts själv-
klart av de delägande organisationerna och medlemmarna. Protokollen 
berättar bara undantagsvis om det rör sig om gratis arbete – som när 
brunnen skulle grävas då skulle det ske på ”frivillighetens väg”.421 Andra 
gånger åtar sig någon eller några att utföra arbetet, men vi får inte alltid 
veta om det sker mot ersättning eller inte. Under storkonflikten i augusti 
1909 beslutades att passa på att göra i ordning stentrappan och sätta upp 
räcke ”om man kunde få någon murare till o göra det”. Men enskilda sty-
relseledamöter kunde också utföra reparationer och underhållsarbeten 
mot ersättning, t ex erbjöd sig ledamoten Sven Magnusson att tjära taket 
sommaren 1910 för 15 kronor.422 Av en räkning i december 1912 för ut-
fört arbete på Folkets Hus från snickaren Nils Svensson framgår att han 
för detta arbete fått 39 öre i timmen – samma lön som en yrkesarbetare 
enligt avtalet fick på Iföverken.423 Folkets Hus betalade alltså lika mycket 
som Iföverken för utfört arbete. Eller att man tvingades att göra det för att 
få det gjort. 

I den park som hörde till Folkets Hus ville föreningen bygga en dansbana 
och på ett styrelsemöte beslutades att höra med träarbetarna om de vore 
villiga att bygga dansbanan ”samt villkoren härför”. På nästa styrelsemö-
te rapporterades att träarbetarna inte ville det, men det hade däremot in-
kommit anbud från två byggmästare. Arbetet utfördes sedan av en av 
byggmästarna. Men styrelsen uppmanade alla som hade tillgång till häst 
att hjälpa till med att köra grus till parken och den gången måste styrelsen 
ha blivit bönhörd för på nästa möte tackar styrelsen de medverkande för 

––––––––– 
420 Byggnadsaktiebolaget Folkets Hus Malmö, protokoll (AI:II). 
421 Bromölla FH protokoll 15/12 1908. 
422 Bromölla FH protokoll 11/8 1909, 14/8 1910. 
423 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer och rapporter (G 3:1). 
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det utförda gratisarbetet.424 I verksamhetsberättelsen för år 1913 konstate-
rar också styrelsen ”med glädje att en del av föreningens medlemmar” 
hjälpt till med att ställa i ordning park och dansbana.425 Det understrukna 
ordet i citatet tolkar jag som en markering från verksamhetsberättelsens 
författare mot de medlemmar som inte deltog i gratisarbetet och att det i 
styrelsen fanns personer som ansåg att arbete inom föreningen borde vara 
obetalt.

Senare drog också föreningen konsekvenserna av det ringa intresset för 
att arbeta gratis och beslutade att de som arbetade för ”företaget”, som 
man uttryckte det, skulle ha ersättningen 25 öre i timmen och att betal-
ningen skulle utbetalas i andelar.426 Det kan jämföras med arbetet på Ifö-
verken, vilket betalades med 15 öre för kvinnliga och mellan 30 och 39 
öre för vuxna manliga arbetare enligt det första löneavtalet avdelning 227 
slöt med företaget 1907 och som gällde till 1914.427

Vid slutet av 1910-talet var frågan om obetalt arbete helt avförd från dag-
ordningen. Nu hade det blivit fullt accepterat att de som arbetade i Fol-
kets Hus skulle ha betalt för sitt arbete. Bevarade kvitton från olika utför-
da arbeten visar att arbetena ofta betalades med en lön motsvarande den 
som betalades på Iföverken. I konsekvens med detta beslutade årsmötet 
1921 att ”betjäningens” lön ska vara 1 krona i timmen för alla.428 I verk-
ligheten ruckades det en hel del på detta beslut. Reparationer och liknan-
de arbeten som utfördes av utomstående företagare eller av aktiva i FH-
föreningen ersattes förvisso enligt gängse taxor, men för dem som arbeta-
de på danskvällar och festtillställningar varierade betalningen så att säga 
efter konjunkturerna – när det gick sämre för föreningen minskade ersätt-
ningen. Lönesättningen tycks alltså ha varit föremål för konstanta ’för-
handlingar’. Lönerna skilde också mellan arbetsuppgifter: ordningsvak-
terna, eller poliserna som de ofta kallas, har alltid mera betalt än de 
andra.429 Skillnaderna kan emellertid också bero på olika långa arbetstider 
och om så var fallet går inte att utläsa ur handlingarna. Oftast har alla 
samma ersättning, men ibland har kvinnorna mera och ibland mindre be-
talt. Föreningens ordförande Ola Olssons ersättning skiftar väldigt myck-
et, vilket sannolikt beror på att hans arbetsuppgifter varierade – han 
tjänstgör också i stort sett vid varje tillställning. Ordningsvakterna har all-
––––––––– 
424 Bromölla FH protokoll 6/5, 16/5, 8/6 1913 (A1:1). 
425 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer och rapporter (G 3:1). 
426 Bromölla FH protokoll 30/11 1914 (A1:1). 
427 Avdelning 227 Bromölla 40 år, 1946, s. 56, 34. 
428 Bromölla FH-förening, Inkomst- och utgiftsverifikationer och rapporter 1916-1942 (G 3:4–G 

3:11), protokoll 23/3 1921 (A 1:1). 
429 Bromölla FH-förening, Inkomst- och utgiftsverifikationer och rapporter 1916-1942 (G3:4-11). 
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tid mest betalt även om deras ersättning också förändras efter konjunktu-
rerna. Att det ansågs viktigt att få betalt för sitt arbete och att värna in-
gångna avtal visar också händelsen när FH-styrelsen under de svåra åren i 
början av 1930-talet ensidigt sänkte lönen för vaktmästaren; det ledde 
omedelbart till att vaktmästaren sade upp sig.430 En intressant detalj i 
sammanhanget är att vaktmästaren vid det tillfället också ingick i styrel-
sen.

I Bromölla ifrågasattes, som vi har sett, det obetalda arbetet nästan från 
första stund och betalning som motsvarade den avtalsmässiga lönen för 
arbete i industrin blev snart den eftersträvade normen. Men det var inte 
helt okontroversiellt och FH-föreningen klarade inte alltid att leva upp till 
den målsättningen, troligen främst av ekonomiska skäl. Det var främst 
inom styrelsen som det obetalda arbetet ansågs önskvärt. Det var ju också 
där som det omedelbara ansvaret för föreningens ekonomi fanns och då 
låg det nog nära till hands att förespråka gratisarbete som ett sätt att 
minska utgifterna när inte inkomsterna riktigt räckte till – även om det 
stred mot de fackliga principer som hyllades i andra sammanhang. Men 
inte heller inom styrelsen fanns det enighet om betalt eller obetalt arbete, 
vilket bl a visas av händelsen då vaktmästarens lön sänktes. 

Det betalda arbetet och likalönsprincipen 

En vanlig företeelse i den tidiga arbetarrörelsens verksamhet var basarer, 
fester och dans, som anordnades såväl för gemenskapen som för att skaf-
fa pengar till driften och verksamheten. Bromölla Folkets Hus utgör här 
inget undantag, men just i denna verksamhet ställdes några viktiga prin-
ciper på sin spets: ersättning för utfört arbete och lika lön för kvinnor och 
män.

Den första tiden anordnades basarer som ett naturligt sätt att skaffa peng-
ar för att bygga. Efterhand förefaller basarer och fester alltmer att vara ett 
sätt att möta akuta penningproblem, inte i första hand att bereda publiken 
själsodlande nöjen, även om det syftet naturligtvis också fanns. Till att 
förbereda och genomföra evenemangen utsågs kommittéer av olika stor-
lek. Protokollen låter oss inte alltid veta vilka som valdes, men i de två 
första kommittéerna ingick nio män vardera.431 På Folkets Hus genomför-

––––––––– 
430 Bromölla FH protokoll 9/7, 5/8 1931 (A1:2). 
431 Bromölla FH protokoll 17/2 1908, odaterat, troligen sommaren 1908 (A1:1). 
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des också regelbundet dans, mellan 30 och 40 gånger om året, oftast i 
egen regi men även medlemsorganisationerna arrangerade dans. I synner-
het Verdandilogen som hade anordnat danser redan före Folkets Hus till-
komst. 

Efter varje dans, basar eller annan liknande tillställning skrev vaktmästa-
ren i Folkets Hus en noggrann rapport med tillhörande verifikationer. Ef-
tersom dans anordnades regelbundet i Folkets Hus finns det en stor 
mängd sådana rapporter. Där kan vi utläsa inkomster av inträden, försälj-
ning av förfriskningar, olika tävlingar m m, vad som inköpts för försälj-
ning (kaffe, läsk och annat), hur många som arbetade under arrange-
manget och vilka som arbetade och hur mycket betalt de fick. De som 
tjänstgjorde är alltid redovisade med namn, utom kökspersonalen som de 
första åren för det mesta redovisas som ”kaffekokerskor”.  

Från 1912 redovisas även ”kaffekokerskorna” mera regelbundet med sina 
namn. De som arbetade i serveringen, oftast en man och en kvinna, redo-
visas med namn, försäljningssumma och lön. Betalningen för arbetet var 
för det mesta två kronor per kväll, ibland 1,50 och någon gång tre kronor, 
utom för kvinnorna i köket som fick tre kronor tillsammans. Vilka dessa 
kvinnor var är svårt att avgöra enbart på namnen, men i ett par fall anty-
der de ovanliga efternamnen släktskap med funktionärer inom arbetarrö-
relsen, t ex Märta och Nilla Ek, som sannolikt var släkt med styrelsele-
damoten Svante Ek. Andra namn var alltför vanliga för att kunna ge nå-
gon ledtråd; möjligen kan Nilla Olsson, som i många år arbetade i köket, 
ha varit gift med FH-ordföranden Ola Olsson, eftersom hon arbetade 
mera sporadiskt i köket sedan Ola Olsson avgått ur styrelsen.432 Det fanns 
troligen några anhöriga till de män som besatte olika förtroendeposter 
bland de kvinnor som skötte köksarbetet, men av det femtontal namngiv-
na kvinnor i ”betjäningen”, som de kallas i festrapporterna, är det bara ett 
fåtal som utifrån namnen kan knytas till funktionärerna.433 Det går alltså 
inte att säga att det huvudsakligen var fruar och döttrar till styrelsemed-
lemmarna som skötte kaffekokning och servering. Detta arbete sköttes i 
stället av ett större antal kvinnor i Bromölla. 

Karin Nordberg har diskuterat denna aspekt av arbetarnas föreningsverk-
samhet i en artikel om kvinnornas plats i sågverkssamhället Holmsund, 
där hon kritiserar Ronny Ambjörnssons fokusering på männen i sin bok 
om de skötsamma arbetarna i Holmsund. Medan männen genom sin verk-
samhet i föreningar och politik skrev in sig i protokollen och skapade sig 

––––––––– 
432 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer (G:3). 
433 Bromölla FH inkomst- utgiftsverifikationer (G:3:2--G:3:11). 
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en plats i offentligheten utförde kvinnorna allt det osynliga arbete som 
gjorde det möjligt för männen att ta denna plats. Nordberg pekar också på 
den medvetna strävan från männens sida att nedvärdera de kvinnliga in-
satserna i föreningsverksamheten. I de olika arbetarsammanslutningarnas 
protokoll ”speglas på 1920-talet en oförblommerad nedlåtenhet i synen på 
kvinnans förmåga att delta i det samhälleliga livet”. Kvinnorna bekosta-
de, menar Nordberg, med sitt obetalda arbete stora delar av föreningsli-
vet, och förvaltade det moraliska och ideologiska arvet när männen drogs 
in i dagspolitikens kompromissande.434

Förhållandena vid Bromölla Folkets Hus komplicerar emellertid detta re-
sonemang en del. Förvisso var det kvinnorna som till stor del skötte 
markservicen, men alltid mot betalning. Under 1912, då det för första 
gången är möjligt att individuellt följa ersättningen, framgår det att kvin-
norna i köket regelmässigt betalades lägre än personalen i övrigt, inklusi-
ve kvinnan som serverade. Året efter blev det allt vanligare att både kvin-
nor och män fick 1,50 eller två kronor i ersättning. Den högre ersättning-
en gavs till den man och den kvinna som skötte serveringen, medan kvin-
norna i köket och den man som sålde inträdesbiljetter fick den lägre er-
sättningen. Löneskillnaderna blev därmed mellan arbetsuppgifter i stället 
för mellan könen. Någon motivering till den förändrade lönepolicyn står 
inte att finna, men det ger en antydan om att kvinnorna, i synnerhet den 
kvinna som arbetade i serveringen, har blivit medvetna om sin betydelse 
och att det har tvingat Folkets Hus-föreningen till mera rättvisa löner. De 
förändrade lönerna tycks samtidigt ha inneburit en minskad lönekostnad 
för Folkets Hus, vilket nog underlättade lönediskussionerna för kvinnor-
na. Timförtjänsten på detta arbete är svår att beräkna, eftersom det inte 
framgår hur många timmar de arbetade, men den är enligt min bedöm-
ning jämförbar med vad som betalades på Iföverken vid samma tid.435

Dansen var ryggraden i FH-föreningens ekonomi och ersättningen för 
detta arbete kom därför att variera genom åren, sannolikt som ett resultat 
av föreningens växlande ekonomiska resultat. Kvinnornas arbete på Fol-
kets Hus var som vi sett redan från början ett betalt arbete, men lönen var 
bara hälften av vad männen fick, liksom det var på Iföverken. Kvinnorna 
tycks emellertid ha ifrågasatt detta förhållande. I slutet av 1910-talet blev 
betalningen oftast samma för alla utom för ordningsvakterna.436 Det kan 
tolkas så att de kvinnor som skötte kök och servering hade börjat ifråga-
sätta den rådande värderingen av kvinnors arbete. I termer av offentlighet 
––––––––– 
434 Karin Nordberg, 1990, s. 4-22. Citatet på s. 12. 
435 Inkomst- och utgiftsverifikationer för 1912 och 1913, (G:3). 1907 års avtal avtryckt i Avdelning

227 Bromölla 40 år, s. 56. 
436 FH Inkomst- och utgiftsverifikationer 1914-1921 (G 3:3, G 3:4, G 3:5). 
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kan det tolkas så att kvinnorna hade börjat forma en deloffentlighet inom 
arbetaroffentligheten för att bevaka sina intressen, för att framföra en an-
nan tolkning av den jämlikhet som återfinns i arbetarrörelsens retorik än 
den som männen hade. I slutet av 1920-talet, då Folkets Hus-föreningen 
var svårt trängd av konkurrensen från andra fest- och dansarrangörer, 
blev kvinnornas deloffentlighet ännu tydligare formulerad, när köksper-
sonalen ”i form av ultimatum” begärde att få sin lön höjd.437 FH-styrelsen 
menade för sin del: 

”Enär vid säsongens början styrelsen då träffade överenskommelse med per-
sonalen att gälla för tiden 1 maj 1 okt om nu utgående löner och då denna 
icke understiger den timpenning som betalas vid Iföverken, och särskilt med 
tanke på föreningens dåliga ekonomi, enär räkenskaperna visar att rörelsen är 
förlustbringande kan styrelsen med bästa vilja icke av föreningens medel be-
vilja högre ersättning, men för att icke helt nedlägga rörelsen och därigenom 
ge konkurrenterna ytterligare chanser beslutade styrelsen enhälligt att av sin 
ersättning avstå 50 öre per man att i stället utbetalas till Ingeborg Wulff och 
Olga Fält, och skulle den ordinarie sekreteraren delgiva kökspersonalen detta 
styrelsens beslut.”438

Kvinnornas aktion för lika löner tvingade alltså styrelsen att i det trängda 
ekonomiska läget ta av sin egen ersättning för att inte riskera att tvingas 
lägga ner. Så viktigt var det alltså för dem att kunna behålla Folkets Hus. 
Att lönerna på Iföverken var ojämlika var, enligt kvinnorna, inte skäl nog 
för att också Folkets Hus skulle ha särskilda kvinnolöner. Så inte heller 
FH-föreningens ekonomiska situation. 

Något senare medförde den dåliga ekonomin, att männen tillfälligt arbe-
tade gratis på danskvällarna, medan kvinnorna fick se sina löner sänkta.439

Även detta var sannolikt ett resultat av kvinnornas agerande i arbetarof-
fentligheten.

Kvinnorna som arbetade på Folkets Hus ifrågasatte de rådande genusrela-
tionerna inom arbetaroffentligheten och krävde lika löner för män och 
kvinnor. Det går också att tolka deras aktion som ett uttryck för att kvin-
norna i någon mån hade skapat en – om än inte formellt organiserad – 
kvinnlig deloffentlighet inom arbetaroffentligheten för att problematisera 
sådant som hittills inte kunnat ifrågasättas, i detta fall de särskilda kvin-
nolönerna. Nancy Fraser menar ju, som jag har visat i det teoretiska av-
––––––––– 
437 FH protokoll 27/7 1929 (A1:2). 
438 FH protokoll 27/7 1929. Konkurrenterna som åsyftas är antagligen i första hand privata nöjesan-

ordnare, t ex National och Jarls Fure, men också andra Folkets Hus och Folkets Parker i regionen. 
439 FH Inkomst- och utgiftsverifikationer 1928-1931 (G 3:9). 
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snittet, att underordnade grupper, t ex kvinnor, bildade egna ”motoffent-
ligheter” för att driva sina intressen. Det finns inget i Frasers argumenta-
tion som säger att det bara kunde ske i den större övergripande offentlig-
heten.440 Jag menar således att det också var möjligt inom en deloffentlig-
het. Därmed inte sagt att kvinnornas underordning upphörde; t ex kvar-
stod uppdelningen i kvinnliga och manliga arbetsuppgifter på Folkets Hus 
och inte heller fanns det några kvinnor på förtroendeposter. Jag tror också 
att det kan finnas en koppling här mellan kvinnornas agerande i Folkets 
Hus och att fackföreningen på Iföverken kom att driva likalönefrågan 
förhållandevis tidigt inom Fabriksarbetareförbundet.441

Folkets Hus under mellankrigstiden 

Verksamheten i Bromölla Folkets Hus minskade av förklarliga skäl under 
första världskrigets år. De många militära inkallelserna och svårigheterna 
att skaffa bränsle medförde att publika arrangemang, såsom danser och 
artistuppträdanden, inte kunde genomföras. Likväl beslutade FH-före-
ningen att försöka anordna artistuppträdanden åtminstone en gång i må-
naden och trots allt förekom såväl danser, filmvisningar, teater och fester 
som agitationsföredrag och fackliga möten under krigsåren. Kriget gjorde 
sig också påmint på så sätt att Livsmedelskommissionen blev en av de 
organisationer som hyrde in sig i Folkets Hus.442

Efter kriget kom verksamheten igång mera regelbundet. Biografföreställ-
ningarna och danserna återkom varje vecka, möten med olika föreningar 
och av skiftande slag hölls varje vecka och studiecirklar blev särskilt un-
der 1920-talet av stor omfattning. Som mest var det aktiviteter i huset i 
mer än 300 av årets dagar.443 Under några år på 1920-talet löpte verksam-
heten på utan några större problem, även om ekonomin var en ständigt 
återkommande punkt på dagordningen. Mot slutet av årtiondet började de 
ekonomiska bekymren att öka och söndagsdansen, som var ryggraden i 
ekonomin, fick allt sämre lönsamhet. I början av 1930-talet blev det en 
alltmer ökande konkurrens om danspubliken både från privata arrangörer 
och andra Folkets Hus- och Parkföreningar i området. Vid denna tid bör-

––––––––– 
440 Se teoriavsnittet, Kritik mot Habermas offentlighetsmodell; Nancy Fraser, 2003, s. 151-155. 
441 Malin Wiklander, Lika lön för lika arbete, opublicerad B-uppsats, Malmö Högskola, 2004. 
442 FH Dagbok 1915-1944 (D2:2). 
443 1927 genomfördes 313 olika arrangemang på Folkets Hus av vilka endast ett fåtal var på samma 

dag – de flesta år var det dock mellan 200 och 250 olika arrangemang. Folkets Hus, Dagbok 1915-
1944 (D2:1). 
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jade Folkets Hus i Bromölla att kännas för litet och även av de egna att 
framstå som alltmer slitet och oattraktivt som dans- och festställe, vilket 
fick den socialdemokratiska arbetarekommunen att överväga att förlägga 
en fest hos en privat konkurrent: 

”På förslag av Algot Svensson beslutades att ingå förhandlingar med led-
ningen av Jarls Fure Fjelkinge för anordnandet av en fest. Detta med hänsyn 
tagen till den dåliga ekonomi kommunen har, och att festerna i Folkets Hus ej 
har inbringat någon förtjänst. Mot detta beslut begärde Karl Olsson reserva-
tion, som ledamot i Folkets Husstyrelsen.”444

Diskussioner fördes inom FH-föreningen hur situationen skulle lösas och 
förslag framfördes om försäljning av parkområdet för att få in pengar till 
ombyggnad av huset och att minska konkurrensen genom inköp av kon-
kurrenten National.445 Ingetdera genomfördes, men föreningen började 
planera för att rusta upp Folkets Hus. En ombyggnad och upprustning 
stoppades emellertid av Länsstyrelsen.446 Efter beskedet från Länsstyrel-
sen tog saken en annan vändning och på ett extra föreningsmöte den 16 
december 1936 beslutades att försöka sälja det gamla huset och att bygga 
ett nytt på en annan plats, kostnadsberäknat till ca 70 000 kr. Samtidigt 
beslutades att FH-föreningen skulle samarbeta med avdelning 227 i denna 
fråga.447 Samarbetet innebar också att mellanhavandena mellan förening-
en och avdelningen blev betydligt mera formaliserade, med officiella 
brev som utväxlades och protokollförda gemensamma träffar. På ett sty-
relsemöte samma dag fick Erik Lindskog och Nils Wulff styrelsens upp-
drag att underhandla med Iföverken om försäljning av det befintliga Fol-
kets Hus inklusive tomt till företaget samt köp av annan tomtmark för ett 
nybygge, vilket efter dessa underhandlingar också blev fallet.448 Iföverken 
ställde emellertid vissa villkor för genomförandet av dessa transaktioner: 

”Styrelsen beslöt inköpa Folkets Hus i Bromölla med tillhörande tomtområde 
(lägenheterna Ivetofta n:ris 22, 30 och 34) för en köpeskilling av 29.000 kro-
nor samt att för uppförande av ett nytt Folkets Hus försälja från fastigheterna 
Ivetofta n:ris 3 och 10 ett tomtområde om 12.000 kvadratmeter till ett pris av 
750 kronor och på villkor i övrigt att ritningar till den blivande byggnaden 
skulle godkännas av bolaget.”449

––––––––– 
444 Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun, protokoll 6/2 1932 (A 2). 
445 FH protokoll 24/11 1929, 12/3 1931 (A12). 
446 Bromölla FH protokoll 15/11 1936 (A1:2). 
447 FH protokoll 16/12 1936, extra föreningsmöte (A1:2). 
448 FH protokoll 16/12 1936, 28/1 1937, styrelsemöte (A1:2). 
449 Iföverkens styrelseprotokoll 26/2 1937 (A1:1). 
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Finansieringen av det nya huset var tänkt att ske genom pengarna från 
försäljningen av det gamla huset, lån i Ivetofta sparbank och genom för-
säljning av ytterligare andelar. Grov- och fabriks avdelning 227 gav löf-
ten om köp av flera andelar och skulle dessutom ge ett lån mot inteckning 
i den nya fastigheten. Till skillnad mot vid byggandet av det första Fol-
kets Hus förekom denna gång inga diskussioner om att anordna basarer 
och fester för att få pengar till byggandet. Det fanns emellertid en ytterli-
gare möjlighet för hjälp till finansiering och det var LO:s Folketshusfond.  

LO:s Folketshusfond bildades som nämnts på våren 1907. Folkets Hus-
föreningen i Bromölla bildades på hösten samma år, byggnadsarbetet sat-
tes i gång året efter och byggnaden invigdes i november 1908. Trots att 
fonden alltså fanns när Bromölla Folkets Hus tillkom, försökte inte före-
ningen att få fondens hjälp med finansieringen. Inte heller under de 
kommande besvärliga åren, trots att föreningen i stort sett hela tiden hade 
återkommande ekonomiska problem. Folkets Hus-föreningens protokoll 
har inga anteckningar om att frågan ens har tagits upp på förenings- eller 
styrelsemöten. Föreningen kan ju knappast ha varit ovetande om fondens 
existens, liksom inte heller Gustav Nilsson, ombudsman i Skånes social-
demokratiska partidistrikt, som på olika sätt försökte hjälpa föreningen att 
etablera kontakter med långivare. Inte heller bör fackföreningen på Ifö-
verken, Grov- och fabriks avdelning 227, ha varit ovetande om vad som 
beslutades på LO:s kongresser. I synnerhet som frågan om en sådan fond  
varit uppe till behandling flera gånger inom både SAP och LO. Det var 
först i och med byggandet av nya Folkets Hus under 1930-talet som det 
blev aktuellt att låna av LO:s Folketshusfond. 

När det nya huset skulle byggas 1938 fanns möjligheten till lån ur FH-
fonden med i beräkningarna från början. Beslut att bygga nytt fattades i 
december 1936 och i början av januari 1937 skrev FH-föreningen till LO 
och förhörde sig om villkoren för att låna ur Folketshusfonden. Planerna 
för det nya huset ändrades under planeringstiden till ett större hus än som 
var tänkt från början, vilket LO hade invändningar emot. Men efter att 
LO:s kassör Axel Strand besökt Bromölla ändrade man sig och förening-
en fick låna 30 000 kronor, vilket nu var det maximala belopp som låna-
des ut. Lånet kom nästan omgående att ge anledning till bekymmer för 
både Folkets Hus-föreningen och LO eftersom föreningen fick svårt att 
klara av räntor och amorteringar. Problemen löstes emellertid genom att 
Grov- och fabriks avdelning 227 övertog betalningsansvaret för lånet.  

Bromölla Folkets Hus-förenings relationer med Folketshusfonden blev 
emellertid en kortvarig historia. 1945 avslutade föreningen FH-lånet ge-
nom att flytta över den återstående skulden till Ivetofta sparbank. Som 
skäl för överflyttningen anförde föreningen, förutom lägre ränta, en för-
modan att förfrågningarna om lån ”nu efter fredsslutet kommer att stiga 
hos lånefonden, och vi ha därför diskuterat möjligheten av att återbetala 
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återstående summa av vårt lån”. LO hade ingenting att erinra mot detta 
förfarande, utan fann det ”naturligt” att omplacera lånet till de förmånli-
gare räntevillkoren.450

Det fanns i Bromölla också en lokal Folkets Hus-fond som inrättades 
1940 av Grov- och fabriks avdelning 227. Anledningen var att inte avdel-
ningen skulle behöva besluta om anslag varje gång något behövde åtgär-
das som inte FH-föreningen själv hade medel till. Fonden byggdes upp 
genom att fackföreningens tillgångar i försvarsobligationer reserverades 
för en fond ”endast för Folkets Hus” och skulle förvaltas av avdelning 
227.451 Fonden användes för att bekosta ombyggnader och förbättringar 
av både hus och park. Den kom med tiden att bli ganska stor; 1965 upp-
ges fonden ha en behållning på 20 000 kronor.452

Sedan Iföverken involverats i byggandet av nya Folkets Hus ändrades de 
ursprungliga planerna och ett nytt, betydligt större och nästan dubbelt så 
dyrt hus som var avsett från början projekterades. LO var först ovilligt att 
medverka med ett lån från Folketshusfonden till den större och dyrare 
byggnaden. I ett brev i maj 1937 meddelade Landssekretariatet 

”att det förefaller oss som om föreningens planer voro något för vidlyftiga. 
Sammanlagda kostnaden inclusive inventarier beräknas nämligen till icke 
mindre än 140.000:- kr. och torde det bli ganska svårt att finansiera detta fö-
retag enbart på den verksamhet, som avses att bedrivas inom fastigheten. I fö-
reningens första skrivelse till oss räknades med en kostnad av cirka 80.000 
kr. Detta borde enligt vår mening vara den kostnadsram, man torde hålla sig 
inom.”453

Vid denna tidpunkt hade Iföverkens intresse även resulterat i att företaget 
både ekonomiskt och på andra sätt bidrog till förverkligandet av den nya 
byggnaden. Sedan man på LO fått detta klart för sig ändrade man stånd-
punkt och beviljade ett lån på 30 000 kronor från Folketshusfonden. Ifö-
verkens medverkan i byggandet av nya Folkets Hus kommer att behand-
las på ett ingående sätt i nästa avsnitt, Folkets Hus och Iföverken. 

LO:s farhågor om att huset var för stort kom dock snart att besannas, då 
Folkets Hus-föreningen inte mäktade med amorteringarna. Redan några 
månader efter husets invigning såg sig föreningen tvingad att begära upp-

––––––––– 
450 Brev från Bromölla FH-förening 10/5, 4/6 1945, brev från LO 13/6 1945. 
451 Grov- och fabriks avd. 227, protokoll 9/6, 11/8, 13/10 1940 (A1:1). 
452 Bromölla FH, protokoll 28/3 1965 (A1:3). 
453 Brev från LO den 25 maj 1937. Osorterat material på FH i Bromölla. 
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skov med betalningen av Folketshuslånet. LO hade emellertid invänd-
ningar mot att begära uppskov med både amortering och räntebetalning: 

”Betr. Folketshuslån n:r 180: 

Fullgörandet av Edra kontraktsenliga förpliktelser kan knappast sägas börja 
bra. Beträffande amorteringen kan uppskov medgivas, men vi kunna icke 
vara med om att föreningen ytterligare utökar sin skuld till Folketshusfonden 
genom bristande räntebetalning. Vi anmoda Eder därför att innan kvartalets 
utgång inbetala under fjolåret förfallen ränta, samt erinra om att en upp-
skovsbegäran bör föregås av styrelsebeslut, som ingives hit, undertecknad av 
samtliga ledamöter.”454

Detta blev början på en långdragen process för att lösa Folkets Hus-
föreningens ekonomiska problem. Efter flera gemensamma träffar mellan 
FH-föreningen och avdelning 227 och brevväxling mellan de båda och 
med LO, överenskoms att avdelning 227 skulle överta ansvaret för amor-
teringen av FH-föreningens lån. Emellertid ställde avdelningen krav på 
ökat inflytande i FH-föreningen för att ytterligare stödja den ekonomiskt. 
Detta ledde till att stadgarna i början av 1940-talet ändrades så att före-
ningar, som var andelsägare, hade rätt att representeras med ett ombud för 
varje påbörjat 50-tal andelar,455 vilket innebar att avdelning 227 som ägde 
ett stort antal andelar blev en dominerande ägare. Folkets Hus-föreningen 
organiserades dock även fortsättningsvis som en andelsförening. 

Folkets Hus och Iföverken 

Under tiden hade uppenbarligen FH-föreningens kontakter med Iföverken 
även fått till resultat att föreningen erbjöds att låna pengar också av före-
taget till sitt nybygge. När LO:s kassör Axel Strand besökte Bromölla i 
juni 1937 och deltog i ett styrelsemöte i FH-föreningen, meddelades på 
mötet att Iföverken gett löfte om ett räntefritt lån på 35 000 kr, något som 
senare ökades till 50 000 kr. Efter detta möte ändrade LO inställning, se-
dan man fått klart för sig Iföverkens medverkan. Företaget gav också löf-
te om att tillhandahålla sådant byggnadsmaterial ”som bolaget för i bygg-
nadsbranschen till ett pris av 7 175 kr”. Företaget, eller om det var Ernst 
Wehtje personligen, medverkade också till att ritningar för det nya huset 
––––––––– 
454 Brev från LO den 18/1 1939. Osorterat material på FH i Bromölla. 
455 Enligt en kallelse 19/3 1941 till ordinarie årssammanträde, där andelsägarna erinras om stadge-

ändringen. Osorterat material på FH Bromölla. 
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upprättades. I protokollet står att läsa att till direktör Wehtje ”som bekos-
tat upprättandet av huvudritningarna beslutades att till protokollet anteck-
na styrelsens uppriktiga tack”.456 Ritningsarbetet utfördes av Malmö-
arkitekten Tage Möller, som i ett brev till Ernst Wehtje förhörde sig om 
villkoren för betalningen för sitt arbete.457 Vem som stod för lånet och 
kostnaderna, Iföverken eller Wehtje personligen, går inte att reda ut, men 
jag bedömer det inte som troligt att det var Wehtje själv. Han höll hårt i 
pengarna när det gällde ekonomiska mellanhavanden med personer utan-
för sin egen släkt- och nätverkskrets och inte heller inom familjen tycks 
han ha fördelat pengar hur som helst. Som familjens överhuvud – både 
före och efter faderns död – skötte han släktens ekonomiska mellanha-
vanden med cementkoncernen, och hans patriarkala läggning bekräftas i 
hans brevväxling med familjemedlemmarna. Men han visste också att 
hålla reda på den patriarkala ordningen – så länge fadern levde sökte han 
alltid dennes bekräftelse. I brevsamlingen återfinns också flera brev där 
han tillfrågas om lån och borgensåtaganden på betydligt mindre summor 
än den som FH-föreningen fick låna och som han alltid avböjde.458 FH-
styrelsen uppfattade uppenbarligen Wehtje som den verklige långivaren, 
men det var sannolikt företagets pengar det rörde sig om.  

I vanlig ordning finns det inga protokollförda beslut i FH-styrelsen om att 
även söka lån hos Iföverken, liksom inte heller att utöka lånet till 50 000 
kr.459 Inte heller Iföverken har protokollfört något beslut att låna ut pengar 
till FH-föreningen. Det är desto märkligare som såväl borgensåtagandena 
för egnahemslånen som den ganska bagatellartade frågan om att täcka ett 
eventuellt underskott i den lokala Riksteaterorganisationens verksamhet 
med högst 400 kr togs upp i Iföverkens styrelse.460 Eftersom det inte finns 
något protokollfört beslut hos vare sig Folkets Hus eller Iföverken går det 
inte att avgöra vem som tagit initiativ till lånet. Men det visar i alla fall på 
att det måste ha förekommit ganska omfattande informella kontakter mel-
lan företaget och FH-föreningen inför tillkomsten av det nya Folkets Hus, 
kontakter som också kan ha haft betydelse i andra frågor än Folkets Hus-
byggnaden. 

Att företagets medverkan var avgörande för att LO ändrade sig framgår 
av referatet från invigningen i tidningen Kristianstads Läns-Demokraten.
Vid invigningen av nya Folkets Hus den 26 september 1938 talade bland 
––––––––– 
456 FH protokoll 6/3, 13/6, 15/6 1937 (A1:2). Kristianstads Läns-Demokraten 26/9 1938. 
457 Brev i april 1937 från Möller till Wehtje, Samling Wehtje, 1. Korrespondens och räkenskaper. 
458 Samling Wehtje, 1. Korrespondens och räkenskaper. 
459 Att lånet senare utökades framgår av en senare skriftväxling mellan FH, avd. 227 och LO. Osorte-

rat material på FH i Bromölla. 
460 Iföverkens styrelseprotokoll 6/12 1939. 
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andra Axel Strand från LO, Ernst Falk från Svenska Grov- och fabriksar-
betareförbundet och Skånska Cements och Iföverkens vd Ernst Wehtje. I 
sitt tal påminde Axel Strand om de tankegångar som fanns vid den tid då 
de första Folkets Husen byggdes, att de skulle vara ”en borg, inom vilken 
tanke- och yttrandefrihet har sin givna hemvist”. Han påminde också om 
att det dåvarande samhället betraktade ”folketshusbyggnaderna såsom 
nästen, i vilka arbetarna samlades för att smida planer till samhällets om-
störtning och hela arbetsgivaresystemets avskaffande”.461 Men numera 
hade arbetsgivarna börjat se arbetarna som medarbetare, fortsatte Strand, 
och pekade på Iföverkens betydelsefulla ekonomiska stöd till Folkets 
Hus-bygget:

”Att den blivit så storslagen kan alltså vi inte taga äran av, det är helt fabriks-
ledningens förtjänst, vilken lämnat tekniskt bistånd i vad det gäller byggna-
dens arkitektur och planering samt ekonomiskt stöd för den nya och större 
planens förverkligande. 

Det är emellertid erkännansvärt, att bolaget icke bara uttalade en önskan om 
folketshusbyggnadens utseende, utan också verksamt bidragit till att utföran-
det blev så som man önskade.”462

Ernst Wehtje betygade, enligt tidningsreferatet, i sitt tal ”sin glädje över 
att få vara med om att inviga denna byggnad” och sade att han hoppades 
att de stormar som rasade ute i världen inte skulle nå hit, ”utan att vi allt-
jämt skola få ordna för oss under de fria former som vi av ålder varit vana 
att tillämpa”. 

”Då företaget lämnat hjälp till detta Folkets Hus har det skett för det första 
därför att arbetarna äro värda denna uppmuntran, för det andra därför att 
samhället behövde en stor samlingslokal, så att säga ett hem, där alla kunna 
trivas. Det är kanske ett experiment, men han ville hoppas att det skulle upp-
märksammas och nyttjas så att det kunde ge värden igen.”463

Såväl Axel Strands som Ernst Wehtjes tal är uttryck för den samför-
ståndsanda mellan arbete och kapital som började ta form under 1930-
talet och som avtalsmässigt stadfästes i Saltsjöbadsavtalet 1938, d v s 
samtidigt som Bromöllas nya Folkets Hus byggdes. Men citatet ovan le-
der också tankarna till ett paternalistiskt förhållningssätt från Ernst Weht-
jes sida gentemot arbetarna. Med tanke på att han också tycks ha haft vis-
sa patriarkala drag visavis familjen finns det anledning att något uppehål-
––––––––– 
461 Referat från invigningen i Kristianstads Läns-Demokraten 26/9 1938. 
462 Referat från invigningen i Kristianstads Läns-Demokraten 26/9 1938. 
463 Referat från invigningen i Kristianstads Läns-Demokraten 26/9 1938. 
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la sig vid detta fenomen för att försöka utröna om och i så fall i vilken ut-
sträckning paternalismen kan förklara Iföverkens engagemang i Folkets 
Hus.

Paternalismen i forskningen 

I litteratur om arbete och liv på bruksorter har den patriarkala eller pater-
nalistiska företagsledningsstrategin en framträdande plats.464 Samhället 
Bromölla räknas inte till de traditionella bruksorterna och Iföverken har 
aldrig varit ett brukspaternalistiskt företag, men eftersom företaget har 
fått ta ansvar för sådant som annars vanligen handhas av kommunen (bl a 
infrastrukturanläggningar), har Bromölla i det allmänna medvetandet bli-
vit något av en bruksort. Ernst Wehtje, som var vd på Iföverken i Bro-
mölla under en lång följd av år, har av ekonomhistorikern Tomas Matti 
beskrivits som en företagsledare med många patriarkala drag.465 I den pa-
ternalistiska strategin ingick bland annat att ge gåvor till de anställda. Det 
finns således anledning att titta närmare på gåvans funktion i detta arbete. 

Historikern Christer Ericsson diskuterar, med avstamp i Marcel Mauss 
teori om gåvans funktion, gåvans betydelse i ett traditionellt brukssam-
hälle, Nyby bruk i Södermanland.466 Marcel Mauss har undersökt gåvans 
funktion i äldre stamsamhällen, företrädesvis i Polynesien.467 I vilken ut-
sträckning resultaten av denna forskning är överförbara till västerländska 
industrisamhällen ska inte diskuteras här. Jag nöjer mig med att konstate-
ra att Christer Ericsson argumenterar övertygande för att gåvan spelade 
en betydelsefull roll i paternalistiska företagsstrategier. Härvid stöder han 
sig också på Knut Kjeldstadli som också har reflekterat kring detta.468

Kjeldstadli menar att även om ett företag var paternalistiskt, var det inte 
identiskt med att företaget ingick i ett brukssamhälle. Vi måste skilja mel-
lan specifikt paternalistiska drag och åtgärder som var nödvändiga för att 
värva och behålla arbetskraft. Samma åtgärder kan ha olika mening i 
––––––––– 
464 Begreppen patriarkalism och paternalism är begrepp som tycks vara synonyma och används ofta 

så. Patriarkalism har dock mer kommit att förknippas med genusordningen och som en följd därav 
används numera oftast paternalism om den sociala ordningen på t ex bruksorter. Det finns dock un-
dantag vilket Tomas Matti är exempel på. 

465 Tomas Matti, 2006, Professionella patriarker, s. 153 f. 
466 Christer Ericsson, 1997, Vi är alla delar av samma familj Patronen, makten och folket vid Nyby 

bruk 1880-1940, s. 165-173. 
467 Marcel Mauss, 1997, Gåvan. Ursprungligen publicerad 1925. 
468 Knut Kjeldstadli, 1988, Fedre, fyrster og funksjonærer, i Bernt Schiller och Thommy Svensson 

(red), Arbete och arbetsmarknad i Norden. 
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skilda sammanhang; egnahemslån, bidrag till sjukkassor, arbetsplatsbib-
liotek och samlingslokaler betyder inte i sig själva paternalism, men de 
gav ledningen möjlighet till styrning om den så önskade.469 Vanligtvis var 
gåvorna individuella, men de kunde också ges kollektivt. Avsikten var i 
båda fallen att bekräfta den sociala ordningen.470

Christer Ericsson skriver att gåvoakten betecknar en begäran om erkän-
nande av att vissa sociala relationer existerar. I gengäld förväntade sig pa-
tronen fortsatt lojalitet under hans ledning. ”Gåvans syfte är social integ-
ration, ett etablerande och bekräftande av gemensamt värde och normsy-
stem som bildar grunden för den sociala sammanhållningen.”471 Gåvans 
funktion är ett sätt att legitimera makten. De underordnade vid bruket 
kunde inte återgälda gåvan på annat sätt än genom lojalitet med brukspa-
tronen, vilket stärkte den sociala underordningen. Det förefaller som en 
mycket ensidig relation, men Ericsson hävdar också att de underlydande 
kunde utnyttja den paternalistiska relationen för att erhålla gåvor. Han 
menar att inte alla gåvor var frivilliga; ”… de kunde lika gärna vara ett 
resultat av tvång, tvånget att ge för att upprätthålla gällande kontrakt”. 
Arbetarna var inte några passiva mottagare av gåvor, utan ”de förstod att 
utnyttja den paternalistiska personliga maktrelationen till egen fördel ge-
nom att uppvakta honom och be om gåvor, medvetna om att den gode fa-
dern inte kunde förvägra dem sådana”.472

Gåvorna var ofta av tillfällig art som hjälp med pengar vid t ex sjukdom 
eller när någon gjort en speciell insats som skulle belönas. De kunde till 
och med delas ut när företaget var i öppen konflikt med arbetarna, ett för-
hållande som Ericsson tolkar som en följd av det paternalistiska syste-
mets ömsesidighet.473 Gåvorna kunde också vara institutionaliserade som 
regelbundna midsommar- och julfester eller årliga utflykter som de an-
ställda bjöds på av företagsledaren. De institutionella gåvorna upphörde 
vid Nyby bruk i början av 1900-talet, när de ”manifesta symboliska ritu-
ella gemenskapsskapande festerna hade fyllt sin funktion. De behövdes 
inte längre vare sig som bekräftelse på tillhörighet eller som maktlegiti-
mering inom det paternalistiska systemet”.474

––––––––– 
469 Knut Kjeldstadli, 1988, s. 110. 
470 Knut Kjeldstadli, 1988, s. 115. 
471 Christer Ericsson, 1997, s. 166. 
472 Christer Ericsson, 1997, s. 166 f, 173. 
473 Christer Ericsson, 1997, s. 167. 
474 Christer Ericsson, 1997, s. 171. 
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Historikern Lars Berggren diskuterar i sin avhandling patriarkalismens 
betydelse i andra sammanhang än bruksorter.475 Han finner att ”välfärds-
inrättningar” som sjukkassa och arbetarbostäder för de anställda inte in-
nebar att arbetarna knöts fastare till företagen. Företagens åtgärder för att 
t ex hantera sjukhjälpen kan inte tas som intäkt för en medveten patriar-
kalisk politik, menar Berggren, utan ”arbetarna uppfattade snarast bola-
gets åtagande som en plikt och rättighet”. Även om det hade funnits för-
sök att med olika åtgärder knyta arbetarna till företagen, så gjorde föränd-
ringar i företagens kapitalförhållanden och produktionsförhållanden att 
grunden för sådana åtgärder drogs undan. För att förstå de komplexa och 
ibland paradoxala sammanhangen i patriarkala relationer är det nödvän-
digt att se på både företagens och arbetarnas agerande.476

På vilket sätt är då gåvan intressant för en ny ’bruksort’ som Bromölla, 
där klassiska brukstraditioner saknades? De institutionaliserade gåvorna 
upphörde vid Nyby bruk, när de inte längre behövdes för att legitimera 
det paternalistiska systemet, men därför upphörde inte givandet av gåvor. 
Bruket gav under en följd av år bidrag till en föreläsningsförening, till ar-
betarnas bibliotek och till bruksorkestern och i slutet av 1930-talet lät fö-
retaget bygga ”en dansbana som överlämnades som gåva till fackavdel-
ningen”.477 Sedan fackföreningen hade bildats vid Nyby bruk och många 
av de institutionaliserade traditionerna hade upphört, kan förhållandena 
sägas ha blivit mer lika dem vid ’vanliga’ företag. Bromölla och Nyby 
blir då mera jämförbara storheter. Trots att förhållandena på Nyby bruk 
inte längre motiverade ett paternalistiskt förhållningssätt fortsatte företa-
get med gåvorna. Eftersom Iföverken, som jag tidigare visat, i en viss 
mening haft paternalistiska drag och att företagets chef Ernst Wehtje i lit-
teraturen beskrivs i patriarkala termer, är det också motiverat att undersö-
ka paternalismens betydelse i fabrikssamhället Bromölla. Men som bl a 
Kjeldstadli påpekar, måste en viss försiktighet iakttas när man ska tolka 
ett företags åtgärder som paternalism; åtgärder som förefaller vara pater-
nalistiska kan av företaget ha betraktats som nödvändiga för driften.478

Med ledning av ovanstående genomgång av en del av forskningen om pa-
ternalism och patriarkalism skall jag diskutera gåvoutbytet i relationen 

––––––––– 
475 Lars Berggren, 1991, Ångvisslans och brickornas värld Om arbete och facklig organisering vid 

Kockums Mekaniska Verkstad och Carl Lunds fabrik i Malmö 1840-1905. 
476 Lars Berggren, 1991, kapitel 9, citatet på s. 278. 
477 Christer Ericsson, 1997, s. 167. 
478 Knut Kjeldstadli, 1988, s. 110. Även Mikael Ottosson, 1999, Sohlberg och surdegen, påpekar det 

ömsesidiga i de paternalistiska relationerna, då yrkesgrupper med särskilda kvalifikationer kunde 
framtvinga fördelar av företaget.
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Folkets Hus och Iföverken. Kan förhållandet karakteriseras som ett pater-
nalistiskt gåvoutbyte och vad förklarar det i så fall? 

Paternalismen och rörelsen 

Folkets Hus-föreningen bildades för att arbetarrörelsen i Bromölla med 
omnejd ansåg det nödvändigt att skapa en egen samlingsplats för möten, 
studier och nöjesverksamhet. Folkets Hus byggdes och drevs helt i egen 
regi av dess medlemmar under ständiga ekonomiska svårigheter. När 
byggnaden i början av 1930-talet inte längre klarade av att leva upp till de 
förväntningar som intressenterna hade på den, började en långdragen dis-
kussion om hur man skulle göra; bygga om eller bygga nytt. Så småning-
om visade det sig, som framgått, att Länsstyrelsen inte tillät en ombygg-
nad. Ett tredje alternativ, att lägga ner verksamheten, föresvävade aldrig 
föreningen på allvar, trots att förslag fanns om detta och att föreningen 
brottats med ekonomiska problem sedan starten. Återstod alltså nybygg-
nad, vilket också beslutades. Händelseförloppet i samband med nybygg-
naden ger upphov till en del frågor som inte protokoll eller andra hand-
lingar ger svar på. Hittills hade föreningen varit självständig i förhållande 
till Iföverken, men nu gjorde den sig beroende av företaget. Varför inlät 
sig FH-föreningen på samarbete med Iföverken om Folkets Hus-
byggnaden, när det innebar att företaget ställde krav för sin medverkan? 
Varför framhärdade man i att bygga ett nästan dubbelt så stort och dyrt 
Folkets Hus som avsetts från början och som man egentligen inte hade 
ekonomiska förutsättningar för? Med tanke på de ekonomiska problem 
som följt föreningen från första stund, är det svårt att förstå att man gav 
sig in i ett sådant ekonomiskt vågspel. Och vad var det som gjorde Ifö-
verken intresserade av att medverka – var det för att arbetarna var ”värda 
denna uppmuntran” och att ”samhället behövde en stor samlingslokal, så 
att säga ett hem” som Ernst Wehtje sade i sitt tal på invigningen? 

Att samhället hade behov av såväl en stor samlingslokal som av mindre 
lokaler kan nog anses bekräftat; det gamla Folkets Hus hade ju utnyttjats 
flitigt för både studier och nöjesverksamhet, det var nergånget och även 
upplevts vara för litet de sista åren. Iföverken hade dock inte visat något 
intresse för Folkets Hus som samlingslokal för sin verksamhet. I det gam-
la huset hade företaget aldrig hyrt in sig, av dagboken att döma. Och när 
företaget började intressera sig för deltagande i FH-projektet, hade före-
taget sedan ett par år tillbaka både ett nytt kontorshus och ett nytt helägt 
brukshotell att tillgå för sin representation och som även den begränsade 
borgerligheten i Bromölla kunde utnyttja för sin samvaro. Hotellet hade 
därutöver alkoholrättigheter, något som Folkets Hus inte kunde ha utan 
att bryta mot stadgarna. Iföverken kan knappast ha haft något intresse av 
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att stödja byggandet av ett nytt Folkets Hus för att det kände behov av en 
”stor samlingslokal, ett hem” för företaget eller för lokalbefolkningen.  

Margareta Ståhl menar att arbetsgivarna efterhand intog en positivare in-
ställning till Folkets Hus ”då man insett betydelsen av en bra fritidsmiljö 
för arbetarna” och att företagsledarna under 1940-talet ”allt oftare [börja-
de] inse betydelsen av fungerande samlingslokaler för arbetarna på or-
ten”.479 Formuleringen i Wehtjes invigningstal leder emellertid tankarna 
till ett paternalistiskt förhållningssätt, vilket också talet om att arbetarna 
var ”värda uppmuntran” gör. Uttalandet kan uppfattas som att Wehtje 
försöker upprätthålla en slags paternalistisk bruksanda där den gode pa-
tronen hjälper arbetarna att bygga sig ett hem där ”alla kunna trivas”. En 
paternalistisk strategi innebär både ett givande och ett tagande. Wehtje 
förväntade sig således att nya Folkets Hus skulle ge ”värden igen”. Vilka 
dessa värden kunde tänkas vara ger emellertid inte referatet något besked 
om. En tänkbar tolkning är att Wehtje hade förväntningar att det skulle bli 
lättare för företaget att förhandla med fackföreningen i framtiden, när den 
via Folkets Hus satte sig i beroendeställning till företaget. En sådan tolk-
ning tror jag emellertid är att underskatta fackföreningens strategiska 
förmåga. Det finns ingen anledning att tro att fackföreningen – med LO:s 
och Grov- och fabriksarbetareförbundets goda minne – skulle sätta sig i 
knäet på Iföverken bara för fördelen av ett större Folkets Hus än vad som 
avsågs från början. 

En annan möjlig tolkning av vilka värden det kunde ge tillbaka är att Ifö-
verken genom att medverka till ett nytt Folkets Hus gjorde Bromölla at-
traktivare att bosätta sig i och därmed gjorde det lättare för företaget att 
rekrytera arbetskraft. Vi har sett att Iföverken via markaffärer och bor-
gensåtaganden för egnahemslånen medverkade till ökat bostadsbyggande 
och att företaget därigenom kontrollerade bostadsmarknaden. Denna kon-
troll ämnade företaget inte släppa ifrån sig och den bottnade antagligen i 
att företaget ville ha beredskap för rekryteringen av arbetskraft. För en 
sådan tolkning talar också att Ernst Wehtje var mycket engagerad i frågan 
om bostäder för industriarbetarna. En sådan tolkning står dock inte i mot-
sats till andra tolkningar av vilka värden som skulle kunna fås tillbaka, 
men är enligt min mening knappast tillräcklig som förklaring till Iföver-
kens intresse för att delta i uppbyggnaden av Folkets Hus. 

Ytterligare en tänkbar förklaring kan finnas i ”den nya högern” som 
Björn Olsson resonerar kring. Den bestod av personer av ”den dynamiska 
sort som industrikapitalismen framfött” och som ville lansera en ”modern 

––––––––– 
479 Margareta Ståhl, 2005, s. 36-37. 
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konservativ samhällsmodell” att ställa mot den socialistiska utopin. Den 
nya högern propagerade för en folkgemenskap som ville integrera indu-
strisamhället i en svensk storhetsdröm och en svensk kulturell mytologi. 
Det skulle bli ett folkhem för alla medborgare. I deras program sattes fa-
miljen i centrum och där passade egnahemstanken in. Egnahemmet skulle 
fungera som en sammanhållande kraft för kärnfamiljen.480 Ernst Wehtje 
kan förmodas ha tillhört denna nya höger i egenskap av ”dynamisk” indu-
strikapitalist – trots sina patriarkala drag – och kan således ha haft även 
ideologiska motiv till att engagera Iföverken i egnahemsrörelsen. Wehtjes 
medverkan i Folkets Hus-bygget skulle kunna passa in i denna strategi. 
Genom sin medverkan hoppades han kanske att också Folkets Hus skulle 
kunna bli en länk i detta gemenskapsbygge och på så sätt ta udden av den 
socialistiska utopin. 

En förklaring som också är möjlig står att söka i den samförståndsanda 
mellan arbete och kapital som 1938 manifesterades med undertecknandet 
av Saltsjöbadsavtalet. Enligt historikern Hans Dahlqvist har denna sam-
förståndsanda sin upprinnelse i den 1932 tillträdda socialdemokratiska 
regeringen och krisuppgörelsen med Bondeförbundet 1933.481 Rädslan 
hos arbetsgivarna (i Dahlqvists undersökning Svenska Arbetsgivareföre-
ningen) för en socialistisk politik och planhushållning i kombination med 
en splittrad borgerlighet i riksdagen, fick arbetsgivarna att närma sig 
fackföreningsrörelsen för att hålla staten, d v s den socialdemokratiska 
regeringen, borta från arbetsmarknaden. Enligt Dahlqvist formulerade 
SAF ”allt tydligare krav på att arbetsgivarna och arbetarna skulle sköta 
sina mellanhavanden utan statliga ingripanden”, vilket innebar att SAF 
alltmer kom att se LO som en förhandlingspartner.482 SAF ändrade där-
med sin strategi för att försvara sina intressen, men det innebar ingalunda 
att SAF slutade att agera politiskt.483 Det kan ha varit denna gryende sam-
förståndsanda som fick Ernst Wehtje, vilken ju hade omfattande kontak-
ter inom storföretagarvärlden och därmed SAF, att medverka till genom-
förandet av det nya Folkets Hus i Bromölla. Ernst Wehtje var ju en av de 
ledande borgerliga företrädarna för samförståndsandan, vilken präglade 
umgänget mellan arbete och kapital i Malmö.484 Samma inställning bör 
Wehtje ha haft när det gällde förhållandet till arbetarrörelsen i Bromölla. 

––––––––– 
480 Björn Olsson, 1994, s. 289 ff. 
481 Hans Dahlqvist, 2003, Fri att konkurrera, skyldig att producera En ideologikritisk granskning av 

SAF 1902-1948, s. 120-147. 
482 Hans Dahlqvist, 2003, s. 126, 134. 
483 Hans Dahlqvist, 2003, s. 127. 
484 Billing & Stigendal, 1994, s. 242, 277. 
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Arbetarrörelsens bidrag i gåvoutbytet 

Frågan är då vad som var arbetaroffentlighetens bidrag i utbytet? Att gå-
van var villkorad visar både Iföverkens styrelseprotokoll och tidningsar-
tikeln från invigningen av Folkets Hus, men dessa villkor gällde bara 
storleken och utförandet på byggnaden. Kan det också ha funnits andra 
villkor med i överenskommelsen, villkor som av någon anledning inte 
togs till protokollen vare sig i FH-föreningen eller i Iföverkens styrelse 
och därför hanterades i nätverksliknande former? Jag tror att en nyckel 
till att förstå varför FH-föreningen gav sig in i detta ekonomiska äventyr 
kan ligga i Iföverkens agerande i en annan fråga vid tiden för Folkets 
Hus-bygget.

Den frågan var Iföverkens ansvar för gator, vatten och avlopp och andra 
infrastrukturanläggningar som företaget bekostade. I städer och köpingar 
låg ansvaret för sådant på kommunen. Iföverken ville frigöra sig från det 
ekonomiska ansvaret för detta och överföra det till kommunen. För detta 
krävdes en annan kommunal status än den som landskommunen Ivetofta 
hade. Men frågan om ändrad kommunal status för Bromölla började ytligt 
sett med en annan fråga som inte var direkt relaterad till köpingsbildning-
en. Den 21 och 23 oktober 1938 fanns på de kommunala instansernas 
dagordning en begäran från Bromölla Idrottsförening om kommunalt an-
slag för att bygga en idrottsplats. Kommunalnämnden tillstyrkte ärendet, 
men det föll i kommunalfullmäktige med en rösts övervikt.485 Detta bak-
slag ledde, enligt den lokala historieskrivningen, till att Ernst Wehtje tog 
initiativ till att frikoppla Bromölla fabrikssamhälle från Ivetofta kommun 
och bilda en egen köpingskommun. I den bilden ingår också motsättning-
ar mellan Bromölla fabrikssamhälle och Ivetofta kommuns övriga delar, 
vilka kände sig åsidosatta vid utbyggnader av gator, vägar och vatten- 
och elförsörjning.486

Det fallna förslaget om idrottsplatsen var emellertid bara en förevändning 
för agerandet. Det verkliga skälet ligger sannolikt i att Iföverken ville 
slippa det ekonomiska ansvaret för infrastrukturanläggningarna. Det 
mycket snabba agerandet för att förändra den kommunala statusen för fa-
brikssamhället visar att frågan om förändrad kommunal status för Bro-
mölla inte var ett hugskott i besvikelsen över det uteblivna kommunala 
stödet för idrottsplatsen. Att tanken inte var ny antyds också i en kåseran-

––––––––– 
485 Bromölla kommunalnämnd, protokoll 21/10 1938, kommunalfullmäktige protokoll 23/10 1938. 
486 Bromölla-boken, s. 10; Sven Anders Söderpalm, 2003, Bromölla i nationellt industriellt perspek-

tiv, s. 8. Denna motsättning kan också skönjas när kommunalfullmäktige handlade de vägbyggen 
som utfördes som AK-arbeten under de första åren av 1930-talet. 
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de artikel om Bromölla i Kristianstads Läns-Demokraten i februari 1935, 
där det sägs att Bromölla ”kanske snart blir municipalsamhälle eller kö-
ping. Landshövdingen var här ute en gång i fjor och tittade ett tag för att 
se vad som kunde göras åt saken”.487 Redan den 8 november, ett par 
veckor efter avslaget i kommunalfullmäktige, träffades företrädare för 
Iföverken, kommunen och arbetarrörelsen på brukshotellet för att diskute-
ra frågan varvid en kommitté för ansökan till Kammarkollegiet utsågs. I 
kommittén ingick direktör Ernst Ydrén, ingenjör August Svensson, 
chaufför Erik Lindskog, fabrikör Nils Svensson, fabriksarbetare Konrad 
Oredsson, tunnbindare Per Edvard Mårtensson, landsfiskal Ragnar 
Kjellman och lantbrukare Viktor Westesson.488 Av dessa var Ydrén, 
Kjellman och Westesson representanter för en borgerlig kommunal val-
kartell. Lindskog, Oredsson, Mårtensson och Nils Svensson kom från so-
cialdemokraterna.489 För ingenjör August Svensson kan jag inte säkert 
avgöra partitillhörighet. Chauffören Erik Lindskog var också ledamot i 
Folkets Hus-föreningens styrelse och hade på styrelsens uppdrag vintern 
1936-1937 ”underhandlat” med Iföverken om försäljning av gamla Fol-
kets Hus och köp av den nya tomtmarken.490 Ett brev i Ernst Wehtjes 
brevsamling antyder också att Lindskog fungerade som privatchaufför åt 
Ernst Wehtje vid dennes besök i Bromölla.491 Konrad Oredsson var sty-
relseledamot i avdelning 227, vilken – som vi sett – var högeligen enga-
gerad i Folkets Hus ekonomi. Han var också ordförande i den socialde-
mokratiska arbetarekommunen, men var vid denna tid ännu inte ledamot i 
några kommunala organ.492

Tre dagar efter detta möte, den 11 november, sändes en skrivelse till 
Kungliga Kammarkollegiet med begäran om att tillsätta en utredning om 
att göra Bromölla fabrikssamhälle till en egen köpingskommun. I skrivel-
sen fanns också ett förslag om den tilltänkta köpingens gränser samt ett 
erbjudande från Iföverken om att bekosta utredningen tills det beslutas 
vem som ska stå för den kostnaden.493 På mindre än tre veckor efter 
kommunalfullmäktiges avslag till en idrottsplats – vilket ses som skäl till 
köpingsansökningen – och bara tre dagar efter att kommittén tillsatts, 

––––––––– 
487 Kristianstads Läns-Demokraten, 25/2 1935. 
488 Bromölla-boken, s. 10. 
489 Röstningsprotokoll för kommunala valet 1934 i Ivetofta, Kristianstad läns landskansli, Allmänna 

protokoll m fl (AIIc:181).
490 FH protokoll, styrelsemöte 13/6 1937. 
491 Samling Wehtje, 1. Korrespondens och räkenskaper 1916-1946.
492 Förteckning ”Styrelser Bromölla Arbetarekommun” 1907-1978, Bromölla kommunarkiv. Sven 

Anders Söderpalm, 2003, s. 8. 
493 Iföverkens styrelsemöte, protokoll den 17/12 1938, AB iföverkens arkiv, Protokoll 1927-1940 (A 

1:1). 
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hade en ansökan med åtföljande förslag skickats till Kammarkollegiet. 
Det kan inte tolkas på annat sätt än att det var väl förberett redan innan 
den offentliga processen sattes igång. Iföverkens engagemang i nya Fol-
kets Hus och arbetarrörelsens, särskilt Erik Lindskogs och Konrad Oreds-
sons, involverande i köpingskommittén, tycks sammanfalla alltför väl. 
Sven Anders Söderpalm pekar också på ömsesidigheten i denna fråga: 
”… av kommitténs sammansättning framgick med all evidens att social-
demokraterna och facket gjort gemensam sak med ledningen för Iföver-
ken.”494

Gåvor och gengåvor 

Varför skulle då arbetarrörelsen göra gemensam sak med Iföverken i frå-
gan om köpingsbildningen? Vilket sammanfallande intresse kunde arbe-
tarrörelsen och Iföverken ha i ett köpingsbildande? Ett svar kan vara an-
svaret för infrastrukturen som Iföverken sannolikt ville slippa och som 
socialdemokraterna av ideologiska skäl kan ha menat inte skulle vara i 
händerna på ett enskilt företag, särskilt inte ett företag med den domine-
rande ställning som Iföverken hade. Det som enligt Kjell Östberg var det 
viktigaste området för socialdemokraterna, bostadsförsörjningen, var 
dock inte bland det som ledningen för Iföverken ville släppa kontrollen 
över, eftersom den hade betydelse för rekryteringen av arbetskraft.495 Ett 
annat svar på frågan kan finnas i Ernst Wehtjes paternalistiska företagsle-
darideal. I den paternalistiska strategin ingår, som forskningen visat, de 
ömsesidiga gåvorna som ett viktigt inslag i bekräftandet av den sociala 
ordningen. Företagsledningen på Iföverken – och ytterst Ernst Wehtje – 
var naturligtvis medvetna om att det var nödvändigt att få med sig den 
politiska majoriteten, d v s arbetarrörelsen, i köpingsprojektet. Genom att 
bidra till byggandet av nya Folkets Hus, kunde Wehtje förvänta sig ett 
återgäldande från arbetarrörelsen. I detta fall skulle då återgäldandet kun-
na bestå i ett stöd från arbetarrörelsen för Iföverkens intresse av en för-
ändrad kommunal status för fabrikssamhället. Det var ett stöd som arbe-
tarrörelsen inte bör ha haft några svårigheter att motivera ideologiskt. 
Emellertid skulle inte Ernst Wehtje ha behövt erbjuda någon gåva för att 
få arbetarrörelsens stöd för att överföra ansvaret för infrastrukturen i 

––––––––– 
494 Sven Anders Söderpalm, 2003, s. 8. 
495 Enligt Sven Anders Söderpalm var det fortfarande i mitten på 1940-talet en viktig fråga för Ifö-

verken, Wehtje var då mycket aktiv i näringslivets insatser för bostäder till industriarbetarna, bl a 
ledde han en utredning inom Industriförbundet, Industriens arbetarbostäder. Söderpalm, 2003, s. 9 
f. 
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samhällelig ägo; det partiprogram som gällde (1920 års program) var 
mycket tydligt i sitt krav på socialisering av produktion och mark.496 Ef-
tersom Wehtje var både politiker och företagsledare kan han knappast ha 
varit omedveten om socialdemokraternas avsikter i detta avseende.  

Händelseförloppet vid ansökningen om köpingsstatus pekar också mot ett 
alliansbyggande av nätverkskaraktär. Kommunalfullmäktiges avslag till 
idrottsplatsen blev den händelse som fick företagsledningen på Iföverken 
att sätta sina planer i verket. Kommunalfullmäktige ansågs antagligen 
inte vara rätta forumet för att driva denna fråga, för den togs aldrig upp i 
fullmäktige förrän myndigheterna begärde in yttrande, åtminstone enligt 
protokollen. Det hindrar förstås inte att frågan kan ha diskuterats utan att 
den därför togs till protokollet. Det var nog snarare så att saken hade dis-
kuterats i informella samtal och att det ur dessa samtal hade framgått vil-
ka personer som var lämpliga att utse till den utomparlamentariska grupp 
som skulle förbereda en ansökan. Wehtje samlade ett antal personer för 
en diskussion i frågan på ett informellt möte. Den på mötet tillsatta kom-
mittén hade alltså inget parlamentariskt mandat och kan således betraktas 
som ett nätverk, eftersom den avsåg att tillgodose ett intresse som man av 
någon anledning inte ville eller kunde diskutera inom det vanliga parla-
mentariska systemet – trots att flera i gruppen också var ledamöter i full-
mäktige. Genom valet av kommittéledamöter utestängdes sådana perso-
ner i Ivetofta kommunalfullmäktige som motsatte sig en uppdelning av 
kommunen – sannolikt främst lantbrukare från andra delar av kommunen 
än fabrikssamhället – medan arbetarrörelsen, som redan i den odelade 
kommunen hade den politiska majoriteten, blev väl representerad. Arbe-
tarrörelsen var dock inte representerad av enbart personer från fabriks-
samhället i kommunalfullmäktige. Några av dem, bl a ordföranden i 
kommunalfullmäktige Albert Frid, kom från andra delar av kommunen 
och kan därför ha varit bland dem som motsatte sig en delning av kom-
munen.497 Det kan således ha förorsakat en splittring inom arbetarrörelsen 
om köpingsbildningen – och även bland socialdemokraterna som ensam-
ma hade majoriteten i fullmäktige efter valet på hösten 1938. Detta för-
hållande kan ha legat till grund för valet av kommittéledamöter och vara 
anledningen till att ärendet sköttes utanför den parlamentariska arenan. 

Några år efter att köpingsbildningen hade genomförts återkom lånet från 
Iföverken till Folkets Hus nybyggnad på dagordningen. På ett styrelsemö-

––––––––– 
496 Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti, 1920 års partiprogram, hämtat från Arbetarrörelsens 

arkiv och biblioteks hemsida, http://www.arbark.se/pdf_wrd/partiprogram_pdf.pdf  
497 De kommunala protokollen ger inga besked om hur de enskilda ledamöterna röstade i köpingsfrå-

gan. 
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te meddelades att Iföverken efterskänker det lån på 50 000 kronor som 
FH-föreningen hade erhållit från företaget 1938: 

”I anledning av att A-B Iföverken till avd. 227 överlämnat en revers och ef-
terskänkt de femtiotusen kr. som Folkets Husföreningen häftade i skuld till 
Iföverken, beslöt styrelsen ge kassören i uppdrag att utreda hur det skulle för-
faras med denna revers.”498

Ärendet togs också upp i styrelsen för avdelning 227 i januari påföljande 
år och av protokollet framgår att lånet efterskänktes i samband med att 
avdelningen firade sitt 40-årsjubileum.  

”Upptogs till behandling hur det skulle förfaras med den revers, som avd er-
höll vid sitt jubileum av AB Iföverken, på en summa av 50.000 kr i Bromölla 
Folkets Husförening. Då det inte fanns någon inteckning bakom densamma 
och då den var så formulerad att medlen inte kunde återkrävas förrän Folkets 
Husföreningen ansåg sig ha möjlighet att återbetala densamma, ansåg styrel-
sen att reversen inte hade något större värde.”499

Folkets Hus-föreningen hade under de gångna åren inte amorterat någon-
ting på lånet och för Folkets Hus-föreningen innebar transaktionen ingen 
annan förändring än att skulden överflyttades till avdelning 227. Av 
skrivningen i avdelningens protokoll att döma förväntades sig inte avdel-
ningen att någon amortering skulle ske sedan heller. Vad som blev resul-
tatet av utredningen som Folkets Hus-kassören skulle göra framgår inte 
av protokollen – saken nämns inte mera – och inte heller framgår det på 
annat sätt i vare sig Folkets Hus-föreningens eller avdelning 227:s hand-
lingar vad som blev resultatet. Att lånet inte amorterades under de före-
gående åren tyder på att Iföverken varit införstådda med Folkets Hus-
föreningens ekonomiska förhållanden och därmed accepterat de uteblivna 
amorteringarna. Ett skäl till att lånet efterskänktes kan ha varit att företrä-
darna för Iföverken var väl medvetna om FH-föreningens ekonomiska si-
tuation och inte trodde sig kunna få tillbaka pengarna utan att sätta före-
ningen på obestånd. Det hade i så fall också kunnat vara en prestigeför-
lust inte bara för arbetarrörelsen, utan också för Ernst Wehtje och Iföver-
ken. Wehtje hade investerat såväl pengar som prestige genom sitt enga-
gemang i Folkets Hus; det var ju, som vi sett, Wehtje som låg bakom den 
arkitektoniska utformningen och att huset blev betydligt större än som var 
tänkt från början. Efterskänkandet av lånet kan också tolkas så att det 
hade fyllt sin uppgift som bytesmedel i uppgörelsen om köpingsbildning-
––––––––– 
498 Bromölla FH, protokoll 22/12 1946 (A1:3). 
499 Avdelning 227, protokoll styrelsemöte 9/1 1947 (A1:2), Blekingearkivet för folkrörelse- och lo-
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en och genom att efterskänka lånet kvarstod en moralisk skuld till företa-
get. En skuld som arbetarrörelsen kunde återgälda genom att, som Ernst 
Wehtje uttryckte det i sitt tal på invigningen av Folkets Hus: att det skulle 
bli ”så att säga ett hem, där alla kunna trivas”.500 Det kunde ske genom att 
tona ned arbetarrörelsens anknytning till Folkets Hus och därigenom in-
ordna andra grupper än arbetarklassen i byggnaden. 

I detta kapitel har jag analyserat handlandet vid uppbyggnaden av den 
konkreta skådeplatsen för arbetaroffentligheten. I nästa kapitel skall jag 
undersöka och analysera den litterära offentlighetens framväxt och för-
ändring på arbetarnas offentlighetsarena Folkets Hus. 

––––––––– 
500 Referat från invigningen av Folkets Hus i Kristianstads Länsdemokraten 26/1 1938. 
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KAPITEL 5 

Arbetarnas litterära offentlighet – Folkets 
Hus och folkbildningen 

I föregående kapitel har jag undersökt de materiella förutsättningarna och 
villkoren för uppbyggnaden och vidmakthållandet av en arena för arbe-
taroffentligheten i Bromölla. Det är nu dags att titta närmare hur arbetar-
nas litterära offentlighet byggdes upp, d v s hur bildning för framträdande 
i offentligheten organiserades, samt hur nöjen och övrig verksamhet an-
ordnades. Det resonerande inslaget som är så viktigt i förståelsen av of-
fentligheten skedde inte bara i organiserade former, det kunde också ske 
på danskvällar, fester och andra tillfällen, där människor träffades utanför 
de organiserade studietillfällena – en slags motsvarighet till borgerskapets 
kaffehus och salonger som Jürgen Habermas talar om. Enligt Habermas 
var den litterära offentligheten en övningsarena för det offentliga resone-
manget, där de borgerliga privatpersonernas självupplysningsprocess 
ägde rum. Jag har argumenterat för att Folkets Hus kan betraktas som en 
arena för arbetarnas litterära offentlighet. Var således Bromölla Folkets 
Hus en arbetarnas litterära offentlighet? Fyllde det funktionen som en öv-
ningsarena för arbetarnas självupplysningsprocess och i så fall på vilket 
sätt?

De olika delägande föreningarna i Folkets Hus-föreningen hyrde regel-
bundet in sig i huset för uppbördsmöten, styrelsemöten, avdelningsmöten 
och liknande.501 Uthyrning till andra organisationer än delägarna var 
ganska vanligt förekommande, men uppgifterna i dagboken ger för de 
första årtiondena bara namnen på dessa, men i samband med byggandet 
av nya Folkets Hus blev anteckningarna i dagboken mera noggranna.  

I det följande ska jag diskutera de olika former av folkbildning i mer eller 
mindre organiserad form som ägde rum i Folkets Hus. Uppdelningen är 
gjord tematiskt och skall inte ses som några motsatser till varandra; det 
ena utesluter inte det andra och gränserna dem emellan är flytande. Jag 
inleder med de former som troligen var av mera utåtriktad karaktär. 

––––––––– 
501 Bromölla FH protokoll; Dagbok 1915-1944 (D 2:1). 
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Föreläsningar, debatter och möten 

Föreläsningar och politiska och fackliga möten är betydelsefulla former 
av självupplysning som arbetarna använde sig av i Bromölla. En del så-
dan verksamhet förekom tidigt i Folkets Hus och efter första världskrigets 
slut och bildandet av den så kallade vänsterkommunen ökade föreläs-
ningsverksamheten och många politiska och fackliga föredragshållare en-
gagerades. Många av den tidens turnerande föreläsare besökte också 
Bromölla, t ex Ernst Wigforss, Carl Lindhagen, ”socialistprästen” H F 
Spak (1920), Karl Kilbom, Frans Elmgren och Hinke Bergegren (1921). 
Föredragen arrangerades ofta av den nya vänsterkommunen (Sverges So-
cialdemokratiska Vänsterparti, SSV) och dess ungdomsklubb, men även 
av Verdandilogen Enighet, socialdemokratiska arbetarekommunen och 
Grov- och fabriks avdelning 227.502 Möten i fackföreningarna, arbetare-
kommunerna, Verdandi, IOGT och andra föreningar svarade för den 
största delen av verksamheten i huset. Det var möten av mera intern ka-
raktär, men även dessa är en del av självupplysningsprocessen. Sedan en 
lokalavdelning av ABF bildats i Bromölla 1923, anordnade också denna 
organisation föreläsningar på Folkets Hus av gästande föreläsare. Ett ex-
empel från 1935 är Aktuella fackföreningsfrågor, som behandlade frågor 
som Fackföreningsrörelsen och socialismen, Reformistisk och revolutio-
när fackföreningsrörelse, Rationaliseringens lönepolitiska problem och 
Rationaliseringens sociala problem.503 Nils Flyg, som vid delningen av 
kommunistpartiet 1929 följde den kominternkritiska riktningen (Kil-
bomskommunisterna) engagerades detta år för att föreläsa om ”Arbetar-
nes bildningsarbete”: 

Annons i Kristianstad Läns-Demokraten 6/12 1929 

––––––––– 
502 Bromölla FH, Dagbok 1915-1944 (D2:1). 
503 Kristianstads Läns-Demokraten 23/1 1935. 
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I början av 1920-talet, då frågan om industriell demokrati fördes upp på 
den nationella politiska dagordningen, kom denna fråga också att tas upp 
i fackföreningens möten. I februari 1921 inleddes en diskussion i ämnet 
under rubriken ”Kan den så kallade Industriell demokrati lämna oss arbe-
tare några fördelar?” Efter en kort diskussion beslutade mötet att bord-
lägga frågan, eftersom ”flertalet av medl. ej tänkt sig in i saken”. Några 
veckor senare togs frågan åter upp och efter en stunds diskussion ”för och 
emot idén” avskrevs frågan. Bland annat framfördes att den politiska 
makten först måste erövras ”innan något kunde göras i fackligt hänseen-
de”.504 Även skrivelser från närstående organisationer gav upphov till dis-
kussioner i fackföreningen. En petition från ungdomsförbundet, antagli-
gen SSU, om religionsundervisningen i skolorna föranledde en diskus-
sion, varefter mötets samtliga deltagare skrev under petitionen. De närva-
rande ansåg att ”kunde något göras för att få bort den religiösa fördum-
melse läran ur skolorna vore därmed mycket vunnet.”505 Den fråga som 
annars mest diskuterades på fackföreningens möten – utöver rent fackliga 
frågor som naturligtvis dominerar – var arbetslösheten, där avdelning 227 
var aktiv för att politisera frågan genom att föra upp den på de kommuna-
la dagordningarna på 1920- och 1930-talen. 

Från 1930-talet och framåt var det oftare olika socialdemokratiska orga-
nisationer som ordnade föreläsningar. De var inte alltid avsedda bara för 
föreningarnas egna medlemmar, utan riktades även till allmänheten. Det 
var kanske företrädesvis under valrörelser som de mera kända rikspoliti-
kerna gästade Bromölla, såsom i annonsen nedan från kommunalvalens 
år 1942, då riksdagsledamoten Ebon Andersson höll föredrag inför den 
socialdemokratiska kvinnoklubben: 

Annons i Kristianstads Länsdemokraten 16/9 1942 

––––––––– 
504 Grov- och fabriks avdelning 227, protokoll, medlemsmöte 10/2 och 3/3 1921. 
505 Grov- och fabriks avdelning 227, protokoll, extra möte 24/2 1921. 
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Inför riksdagsvalen 1944 hade SAP producerat en valfilm, ”Hans livs 
lopp”, vilken visades i Bromölla Folkets Hus några dagar före valet i sep-
tember. I samband med filmvisningen hölls ett föredrag av statssekretera-
ren Tage Erlander. Enbart detta borde, enligt tidningsnotisen, ”medverka 
till en massvandring till Folkets Hus” och ge ”god vägledning inför va-
let”.506 Men det var inte enbart riksbekanta politiker som engagerades för 
olika föreläsningar, utan även kunniga lokala företrädare. Ivetofta för-
samlings kyrkoherde, kontraktsprosten Karl Bengtsson, anlitades också 
för att hålla föredrag på den socialdemokratiska ungdomsklubbens möten, 
som i detta fallet för att tala om ungdomens sociala fostran. Det står inget 
om var mötet skulle hållas, men eftersom det inte angetts var det säkerli-
gen underförstått av alla som kunde tänkas närvara att det var på Folkets 
Hus som mötet skulle hållas. 

Annons i Kristianstads Länsdemokraten 4/3 1942 

Karl Bengtssons föredrag om ungdomens sociala fostran hölls, som 
framgår av annonsen, i mars 1942. Tidpunkten ger anledning att anta att 
föreläsningen var en följd av debatten om det s k dansbaneeländet (mera 
om detta i avsnittet om dansen på Folkets Hus) som kulminerade året in-
nan. I debatten var bl a präster bland de tongivande och det är kanske inte 
förvånande om också kyrkoherden i Ivetofta församling ville dra sitt strå 
till stacken. Mera förvånande är möjligen att den socialdemokratiska 
ungdomsklubben i Bromölla bjöd in prästen för att tala om ungdomens 
fostran. Men att klubben bjöd in Bengtsson visar att även den deltog i de-
batten och behöver inte betyda att ungdomsklubben delade kritiken mot 
den moderna ungdomskulturen som framfördes av de moralistiska debat-
törerna, eller att kyrkoherden gjorde det. Kyrkoherden var sannolikt en 
respekterad person i församlingen och så uppenbarligen också inom arbe-
tarrörelsen, där han inte bara anlitades för föreläsningar. Han fungerade 
även som cirkelledare för flera studiecirklar i ABF. 
––––––––– 
506 Kristianstads Länsdemokraten 14/9 1944. 
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ABF anordnade såväl offentliga som enskilda föreläsningar på Folkets 
Hus, t ex om Arbetarskyddslagstiftningen (1950) med redaktör Sven 
Backlund som föreläsare och om Internationella frågor (1950, 1951) som 
hölls ett par gånger med olika föreläsare. Andra föreläsningar var Kon-
sumenten i centrum (1955, tillsammans med KF) och som engagerade fle-
ra föreläsare från olika håll i landet. ABF:s verksamhetsberättelser redo-
gör för ytterligare föreläsningar och offentliga möten, bl a anges att stu-
dieåren inleddes med offentliga propagandamöten med deltagande av så-
väl lokala som regionala studieledare.507 Det framgår dock inte om de 
hölls på Folkets Hus, men det troliga är väl att så skedde. Föreläsningsfö-
reningen i Bromölla anordnade också föreläsningar i Folkets Hus några 
gånger, men tycks i övrigt ha haft sin verksamhet i andra lokaler, kanske 
på Ifö hotell där åtminstone ett tillfälle kan beläggas, en föreläsning till-
sammans med ABF och TBV om Svenska vikingar i utlandet med profes-
sor Arbman från Lund som föreläsare.508

Ibland arrangerades även debatter mellan socialdemokraterna och deras 
politiska motståndare, som i nedanstående ”Valdiskussion” mellan soci-
aldemokraternas och högerpartiets ungdomsförbund inför riksdagsvalet 
1954. Några liknande tillställningar mellan socialdemokraterna och kom-
munisterna tycks dock inte ha genomförts. 

Annons i Kristianstads Länsdemokraten 7/9 1954 

Som synes var det ett brett spektrum av olika föreläsningar och med skil-
da föreläsare från olika håll i landet, såväl nationellt välbekanta personer 
som lokala företrädare. Av källmaterialet framgår det tyvärr inte hur 
många åhörare som hörsammade inbjudningarna till föreläsningarna, var-
––––––––– 
507 ABF Bromölla verksamhetsberättelser, bilagor till ansökan om kommunala bidrag. Bromölla kö-

ping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:5). 
508 ABF Bromölla, verksamhetsberättelse 1956, bilaga till ansökan om kommunalt bidrag, Bromölla 

köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:14). 
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för det inte går att bedöma hur många som nåddes av denna form av folk-
bildning. Av de resultat som forskningen om folkbildning har kommit 
fram till kan vi dock anta att det för det mesta var en mindre del av be-
folkningen som bevistade föreläsningarna. Några mera kända personer 
drog sannolikt en större publik, såsom antyds i notisen om Tage Erlan-
ders besök, medan andra sannolikt endast lockade de mest intresserade. 

Studiecirklar

Den kanske viktigaste delen i arbetarklassens självupplysningsprocess, 
där deltagarna var aktiva i sin egen kunskapsbildning, var de organiserade 
studierna i form av studiecirklar och folkhögskolekurser.509 De första för-
söken med studiecirklar gjordes redan före första världskriget, men sedan 
en lokalavdelning av ABF bildats i början 1920-talet sattes en omfattande 
cirkelverksamhet igång. Av Folkets Hus eget källmaterial – i detta fall 
dagboken – går det före 1938 bara för en del av cirklarna att se vad som 
studerades. Det var dels ämnen som hade en mera vardaglig betydelse 
som praktisk räkning och konsumentkunskap och dels sådant som var be-
tydelsefullt i den lokala politiken som kommunalkunskap och aktuell po-
litik. Där fanns också cirklar i engelska och i esperanto; i esperanto gick 
det som mest fyra cirklar samtidigt. Men man hade också studiecirklar i 
ämnen som kan antas ha haft ett samhällsförändrande syfte, t ex socia-
lism. Sådana cirklar var dock av liten omfattning.510

Bromölla ABF-avdelnings arkiv är försvunnet, men vissa delar av mate-
rialet har återfunnits i andra arkiv. Jag har således haft tillgång till ett an-
tal verksamhets- eller årsberättelser huvudsakligen från 1930- och 1950-
talen.511 Berättelserna är dock mer eller mindre utförliga och deltagarsiff-
ror finns inte för alla åren. Arbetsåret 1930-1931 genomfördes två cirklar, 
i Esperanto med 20 deltagare och i Kommunalkunskap med 26 deltagare, 
den senare under ledning av kyrkoherde Karl Bengtsson. 1931-1932 
genomfördes fem cirklar samt en ”koop. grupp” med sammanlagt 70 del-
tagare. Ämnena var Svenska språket under ledning av kyrkoherde 
Bengtsson, Räkning under ledning av folkskollärare Månsson, två cirklar 

––––––––– 
509 Avsnittet baseras, om inget annat anges, på uppgifterna i Bromölla Folkets Hus dagböcker. (D2:1, 

D2:2, D2:3) samt på det Bromölla ABF-material som har återfunnits i ABF Skånes arkiv och Bro-
mölla köpings arkiv. 

510 Bromölla FH, Dagbok 1913-1914 (D2:1), 1915-1944 (D2:2). En ”Aftonskola” nämns första 
gången 1913. 

511 För tiden från ABF-avdelningens bildande 1923 till 1930 har jag inga uppgifter från ABF. 
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i Esperanto med ABF-ledamoten Åke Olsson som ledare, Socialismen
under ledning av Holger Berger, ledamot i ABF, samt den kooperativa 
gruppen under ledning av August Svensson från den kooperativa handels-
föreningen i Bromölla. Detta år genomfördes också två ”föreläsningskur-
ser” om tio föreläsningar med 80 deltagare om ämnena Socialismen under 
ledning av Gunnar Hirdman, ABF Sverige, och Litteratur under ledning 
av Sven G Strand. Dessutom har lokalavdelningen lämnat bidrag till en 
cirkel i Nationalekonomi som hölls av logen Ungdomens Framtid.512 Bi-
draget lämnades säkerligen för att även ABF-medlemmar deltog i den 
cirkeln.

1936-1937 genomfördes sju cirklar med sammanlagt 63 deltagare, varav 
nästan en tredjedel, 19 deltagare, var kvinnor. Ämnena var Esperanto (två 
cirklar) med 16 deltagare, Organisationskunskap tolv deltagare, Före-
ningsbokföring elva deltagare, Internationella problem nio deltagare, Ar-
betarrörelsens historia nio deltagare samt Engelska som hade sex delta-
gare. För nästkommande läsår, 1937-1938, redovisar verksamhetsberät-
telsen endast två cirklar, Internationella problem med fyra deltagare och 
Förenings- och mötesteknik med åtta deltagare. Utöver detta anges att en 
föreläsningskurs om fyra föreläsningar hållits av fil. mag. Bertil Hansson 
från Lund över ämnena Det engelska imperiets kris, Konfliktläget i Fjär-
ran Östern, Sovjetryssland 1917-1937 samt Nationalsocialismens utri-
kespolitik och som enligt verksamhetsberättelsen bevistades av 75 perso-
ner.513

Jämförelse med ABF:s Skånedistrikt 

Eftersom det har varit svårt att få en djupare uppfattning om studieverk-
samheten i Bromölla Folkets Hus före 1938 utifrån de tillgängliga käll-
materialen har jag även undersökt material från ABF:s Skånedistrikt, till 
vilket Bromölla hörde. Detta material är inte heller fullständigt, men det 
kan ändå vara användbart för en jämförelse. För de år som återfinns i ar-
kivet – arbetsåren 1928-1929, 1930-1931, 1932-1933, 1935-1936 och 
1939-1940 – har jag sammanställt uppgifterna för att kunna jämföra dem 
med vad som finns att tillgå från Bromölla. I tabell 3 har jag sammanställt 

––––––––– 
512 ABF Bromölla årsberättelse för 1930-1931 och 1931-1932, bilagor till ansökan om kommunalt 

bidrag för studiearbetet i ABF. Ivetofta kommun, kommunalfullmäktige, Inkomna skrivelser (E:1). 
Gunnar Hirdman arbetade med arbetarrörelsens bildningsverksamhet, han var riksstudieledare i 
ABF 1932-52. 

513 ABF Bromölla, årsberättelse för 1936-1937 och 1937-1938, ABF Skånes arkiv, osorterat material, 
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. 
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de tio mest lästa ämnena under de nämnda åren i ABF:s Skånedistrikt 
sorterat efter antal studiecirklar. En sortering efter antal deltagare hade 
inneburit ett något annorlunda utseende, dock inte i den övre delen av ta-
bellen. En sådan sortering för Bromölla hade blivit mindre användbar ef-
tersom dessa uppgifter inte finns för alla år i det material jag har använt. 
Jag har därför valt att sammanställa tabellen utifrån antal cirklar.

Jämförelsen visar att det som lästes i Bromölla, så långt vi kan se, också 
var bland det som lästes mest i Skåne som helhet i slutet av 1920-talet 
och under 1930-talet. Kommunalkunskap, organisations- och förenings-
kunskap, fackföreningsrörelsen, esperanto, bokföring och engelska var de 
vanligaste ämnena under denna tid inom ABF Skåne. Esperanto sjönk 
dock från det populäraste ämnet 1928/29 till sjuttonde plats 1939/40, me-
dan kommunalkunskap och organisations- och föreningskunskap fortfor 
att vara de mest lästa ämnena. 

Tabell 3. De tio mest lästa ämnena sorterat efter antal cirklar i ABF:s 
Skånedistrikt studieåren 1928/29, 1930/31, 1932/33, 1935/36 och 
1939/40. 

1928/29 1930/31 1932/33 1935/36 1939/40 

esperanto kommunal- 
kunskap 

organisations-
kunskap 

organisations- 
kunskap 

org.- o förenings- 
kunskap 

kommunal-
kunskap 

föreningskun-
skap

kommunalkun-
skap

förenings- 
kunskap 

kommunalkun-
skap

fackförenings-
rörelsen esperanto esperanto kommunal- 

kunskap engelska

föreningskun- 
skap bokföring bokföring engelska luftskydd 

litteraturhistoria
m skönlitteratur svenska fackförenings-

rörelsen esperanto musik 

engelska engelska matematik fackförenings- 
kunskap socialpolitik

bokföring fackförenings-
rörelsen 

nationalekono-
mi matematik bokföring 

svenska litteraturhistoria
m skönlitteratur tyska modersmålet fackföreningskun-

skap
matematik matematik svenska bokföring matematik 

socialism tyska skönlitteratur förenings- 
bokföring amatörteater 

Källa: Verksamhetsberättelser för ABF Skåne. Diverse handlingar 1924-1995 (A:IV-1--
L:VI)

Ur en del av statistiken för Skåne kan vi också utläsa hur många kvinnor 
respektive män som läste de olika ämnena, vilket bara är möjligt för en 
del av de tillgängliga uppgifterna från Bromölla. I statistiken för ABF 
Skåne för verksamhetsåret 1932-1933 utgjorde kvinnorna ungefär en 
tredjedel av deltagarna. I cirklar om föreningskunskap, kommunalkun-
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skap och bokföring var deras andel ännu lägre, och de var helt frånvaran-
de i tekniska ämnen. Männen var å andra sidan helt frånvarande i cirklar 
om fredsfrågan, sexualhygien, födoämneslära, hemkultur, hemjuridik, 
psykologi och slöjd, där bara kvinnor deltog. Dessa ämnen var dock 
bland dem som var lägst i antal både när det gällde cirklar och deltagare. 
Hemkultur och andra närliggande ämnen infördes som en följd av att 
ABF centralt upplevde svårigheter att få kvinnor att delta i studiecirk-
lar.514 Omkring 1930 skedde därför en omsvängning i synen på kvinnor-
nas folkbildning, ”från att vädja till arbetarkvinnans medborgaransvar till 
att spela på hennes hustru- och modersroll”.515 Det var dock ingen total 
samsyn om denna omsvängning och en del ledande kvinnor i socialde-
mokratiska kvinnoförbundet fortsatte att propagera för att kvinnorna ock-
så skulle studera t ex kommunalpolitik och litteratur.516

För verksamhetsåret 1935-1936 hade kvinnornas totala andel sjunkit till 
ungefär en femtedel. Fortfarande var kvinnornas andel av deltagarna 
mycket lågt för fackföreningskunskap, kommunalkunskap och bokföring. 
Kvinnorna utgjorde en majoritet endast i cirklar om matlagning och hem-
kultur, där det inte fanns några manliga deltagare, och förstås kvinnlig 
slöjd. Kvinnornas andel var störst också detta verksamhetsår i ämnen med 
få cirklar och deltagare. För båda åren gäller att kvinnornas andel var 
ganska stor när det gäller humanistiska ämnen som språk, konsthistoria 
och litteratur samt i cirklar som sång och gymnastik.517 Med en något ge-
neraliserande tolkning av statistiken kan vi konstatera att männen i hu-
vudsak läste ämnen som syftade till den föreningsmässiga och politiska 
offentliga verksamheten, medan kvinnorna huvudsakligen läste ämnen av 
mera privat karaktär som hade betydelse för hemmets skötsel, kulturell 
tillägnelse och personlig utveckling. Både män och kvinnor följde således 
i sina val av studier den rådande genusordningen i samhället, där manlig-
heten var offentlig och kvinnligheten var hänvisad till intimsfären. Män-
nen studerade sådant som var betydelsefullt för den politiska gärningen i 
kommunerna; det följer alltså det bildningsmönster som bl a Bernt Gus-
tavsson menar blev dominerande inom arbetarrörelsen, d v s en planmäs-
sig bildning som skulle vara nyttig och effektiv. Det framgår också tyd-
ligt av ABF:s statistik att det främst var kvinnorna som upprätthöll den 
vision om en humanistisk bildning och personlig utveckling som bl a Os-
car Olsson och Arthur Engberg förespråkade. 
––––––––– 
514 Kerstin Engman, 1995, Kvinnor i bildningens tjänst.  Kerstin Engman arbetar inom folkbildning-

en och boken har skrivits på uppdrag av ABF:s kvinnokraftsgrupp. 
515 Kerstin Engman, 1995, s. 80. 
516 Kerstin Engman, 1995, kapitel 6. 
517 ABF Skåne, Diverse handlingar, Verksamhetsberättelser, Översikt över cirklarnas ämnesval, 

verksamhetsåren 1932/33 och 1935/36. Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. 
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De ämnen som framförallt lästes av kvinnor finns inte med bland de äm-
nen som jag har kunnat identifiera i Bromölla för tiden före 1938. Men 
eftersom kvinnorna deltog i språkcirklar i stor utsträckning kan det ha va-
rit så också i Bromölla. Vad det gäller ABF Skåne så deltog kvinnorna 
också i cirklar i kooperation i stor utsträckning – verksamhetsåret 1932-
1933 utgjorde de 43 % av deltagarna – men av ett fotografi i Bromölla-
boken att döma var så inte fallet i Bromölla: på bilden som anges vara 
från avslutningen av en kurs om konsumentkooperation på 1930-talet 
finns inte en enda kvinna med.518

En intressant iakttagelse i statistiken för Skåne-distriktet är att esperanto 
som under nästan hela 1930-talet var ett av de mest populära ämnena, och 
som i Bromölla från slutet av 1920-talet och under 1930-talet lästes i flera 
parallella cirklar, hade vid tiden för andra världskrigets utbrott blivit näs-
tan marginellt och intresserade mindre än en tiondedel så många som det 
mest studerade ämnet. Det ämne som lockade flest deltagare i Skånedi-
striktet verksamhetsåret 1939-1940 var Organisations- och föreningskun-
skap som lästes av 1 099 deltagare i 104 cirklar. Samma år lästes esperan-
to av 84 deltagare i 11 cirklar.519

Esperanto är ett konstgjort språk – ”planspråk” – som skapades i slutet av 
1880-talet med syftet att underlätta förståelse mellan människor med oli-
ka modersmål och därigenom hoppades företrädarna att krig skulle kunna 
undvikas. Det fick sitt namn efter skaparen Ludwik Zamenhof som publi-
cerade den första skriften om språket under pseudonymen Doktor Espe-
ranto, vilket betyder doktorn som hoppas.520 Efter första världskriget väx-
te esperanto och dess bas breddades genom att en arbetaresperantorörelse 
utvecklades. Trots syftet med förståelse mellan människor – till vilket 
esperantos frihet från ideologier skulle medverka – skedde brytningar 
inom esperantorörelsen, som inte enbart kan förklaras av olika uppfatt-
ningar i grammatiska frågor.521 Språket förbjöds i det nazistiska Tyskland 
och förföljdes i Sovjetunionen i slutet av 1930-talet.522 Arbetaresperantis-
terna bildade en egen världsomfattande organisation, SAT, för att inte 
vara tvungna att ”imitera borgarklassen och taga hjälp av översättare och 
tolkar”, vilket omöjliggör ”en intim bekantskap mellan exploaterade arbe-
tare från olika språkområden”. ”Esperanto skulle med hjälp av SAT bli 
––––––––– 
518 Bromölla-boken, s. 99. 
519 Bromölla FH Dagbok 1915-1944; ABF Skåne, Verksamhetsberättelser, Översikt över cirklarnas 

ämnesval, verksamhetsåret 1939/40 (A:IV--L:VI), Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. 
520 Leif Nordenstorm, Christer Lörnemark, 2007, Doktor Zamenhof och det internationella språket,

s. 40 ff. 
521 Enligt internetencyklopedin Wikipedia, 2007-08-21. 
522 Leif Nordenstorm, Christer Lörnemark, 2007, s. 76. 
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arbetarnas och framtidens kulturspråk”. Den svenska arbetaresperantis-
men hade framgångar under 1920- och 1930-talen, men förföljandet av 
esperantorörelsen i Sovjetunionen och i de fascistiska länderna under slu-
tet av 1930-talet minskade möjligheterna till internationella kontakter.523

Intresset för arbetaresperantismen i Sverige var större inom kommunis-
men än inom socialdemokratin.524 Det stora intresset för esperanto i Bro-
mölla under 1920- och 1930-talen kan sålunda förklaras dels med den 
svenska arbetaresperantismens framgångar och ett intresse för esperanto 
som en möjlig väg till internationell solidaritet och dels med att kommu-
nisterna var starka i Bromölla. Nedgången i slutet av 1930-talet är en del i 
en allmän tendens som är kopplad till undertryckandet av esperanto i en 
del länder samt till en begynnande nationell samling inför det yttre hotet i 
samband med krigsutbrottet 1939. Jag tror också att en viss desillusione-
ring kan ha infunnit sig inom arbetaresperantismen efterhand som de in-
ternationella spänningarna ökade och språket därmed visade sig inte kun-
na uppfylla förväntningarna om esperanto som en väg till fred och förstå-
else över språk- och nationsgränser. 

I samband med byggandet av nya Folkets Hus 1938 blev FH-föreningen 
mera formaliserad, vilket bl a visar sig i att dagboken därefter har förts på 
ett noggrannare sätt. T ex har studiecirklarna i de flesta fall antecknats 
med sina namn och det går, till skillnad mot vad som tidigare är fallet, of-
tast att se vad som lästes i Bromölla Folkets Hus trots frånvaron av ABF:s 
material. 

Det första läsåret i det nya huset, 1938-1939, hölls sex cirklar med till-
sammans 58 deltagare. Det var tre cirklar i Engelska med 25 deltagare 
och en vardera i Livsåskådningsfrågor 15, Kommunalkunskap 8 och 
Amatörteater med 10 deltagare. Cirkeln i Livsåskådningsfrågor leddes av 
kyrkoherde Karl Bengtsson och de övriga av personer i arbetarrörelsen. 
För läsåret 1939-1940 anges med beklagande att endast fyra cirklar kun-
nat genomföras, fastän man fått tillgång till ”ljusa och trevliga lokaler” i 
nya Folkets Hus. En bidragande orsak tros vara de militära inkallelserna 
som förhindrat många från att delta. Det som lästes var Kommunalkun-
skap, Filosofi, Marxism och Organisationskunskap vilka lästes av sam-
manlagt ”cirka 40” deltagare. Mer detaljerat än så anges inte deltagaran-
talet för detta år. Här hade återigen kyrkoherde Bengtsson anlitats som 
cirkelledare, denna gång i Filosofi medan övriga cirklar leddes av rörel-
sens eget folk, bl a Konrad Oredsson (som senare blev ordförande i Bro-

––––––––– 
523 Från en utställning om arbetaresperanto på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB, i decem-

ber 2003–februari 2004. ARAB:s hemsida 2007-08-21. 
524 Uppgift från Roland Lindblom, Svenska Esperantoförbundet, i telefonsamtal 5/9 2007. 
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mölla köpings kommunalnämnd), vilken flera gånger var ledare för cirk-
lar i Kommunalkunskap. Trots de militära inkallelserna anordnades också 
en föreläsningsserie om Skattelagar och Självdeklaration med folkhög-
skolerektorn O Ekelund som föreläsare. Författaren till verksamhetsberät-
telsen konstaterar beklagande att ”deltagarantalet måste med hänsyn till 
ämnets stora aktualitet för varje samhällsmedborgare betraktas som mi-
nimalt”.525

Läsåret 1940-1941 redovisas endast två cirklar, den ena i Kommunalkun-
skap och den andra om ”Marx Kapital”. Skälet till det låga intresset för 
studier skylles på beredskapstiden och de många inkallelserna, men också 
på ”de ovissa tider, som nu äro rådande”.526 Året därpå, 1941-1942 kon-
staterar styrelsen ”en tendens till uppryckning inom studieverksamheten, 
trots beredskapsinkallelsernas negativa inverkan”. Detta läsår rapportera-
des fem cirklar, Kommunalkunskap med tolv deltagare, varav två kvin-
nor, Bokföring där sex män och en kvinna deltog, två cirklar i Organisa-
tionskunskap med tillsammans 21 män och sex kvinnor som deltagare 
samt slutligen Hushållsgöromål och sociala frågor med 12 deltagare. 
Den sistnämnda kursen tillkom på initiativ av den socialdemokratiska 
ungdomsklubben och var avsedd för kvinnliga deltagare. Till kursen an-
slog också kommunen ett bidrag. Det kommunala stödet kan möjligen ha 
motiverats av det besvärliga försörjningsläget och att kommunen då kun-
de medverka till att förbättra mathållningen under den krigstida ransoner-
ingen. I beslutet anges dock inte någon orsak till att ge bidrag till kur-
sen.527 Såväl kommunen som ungdomsklubben gav här uttryck för den 
genusordning som rådde i samhället och som även arbetarrörelsen var en 
bärare av i sin formulering av folkhemmets välfärdsstat.528

Studiecirkelverksamheten fortsatte under 1940-talet till att börja med i 
ungefär samma omfattning som tidigare. Fram till 1946 genomfördes 4-5 
cirklar om året med omkring 50 träffar, men från 1947 minskade omfatt-
ningen till omkring hälften vad det gäller antalet träffar trots att antalet 
cirklar var ungefär samma som tidigare. Det som lästes var till stor del 
samma ämnen som tidigare, d v s studier som hade betydelse för den po-
litiska och fackliga verksamheten såsom Kommunalkunskap, Förenings-

––––––––– 
525 ABF Bromölla års- resp. verksamhetsberättelser för respektive år. ABF Skåne, osorterat material, 

Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. 
526 Verksamhetsberättelse ABF:s lokalavdelning i Bromölla 1940-41, Bromölla Arbetarekommun, 

Inkomna skrivelser och cirkulär 1941-1944 (E:3).  
527 ABF Bromölla Verksamhetsberättelse 1941-1942, ABF Skåne, osorterat material, Arbetarrörel-

sens arkiv i Landskrona. Bromölla köping, kommunalfullmäktige, protokoll 1942 (A 1:1). 
528 Yvonne Hirdman, 2003, Genus – om  det stabilas föränderligas former, kapitlet ”Ett svenskt di-

lemma”. 
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kunskap, Statskunskap och Arbetarskydd. Under 1943 påbörjade den so-
cialdemokratiska arbetarrörelsen planeringen för den fredstida politiken 
efter krigets avslutning, vilket utmynnade i det s k efterkrigsprogrammet 
som presenterades 1944. Programmets 27 punkter innefattade skrivningar 
om bl a full sysselsättning, planhushållning och ekonomisk demokrati. 
Bakgrunden till programmet var att man inom socialdemokratin befarade 
att det, liksom efter första världskriget, skulle komma en efterkrigsde-
pression sedan kriget avslutats.529 En kommitté tillsattes med deltagande 
av bl a finansministern Ernst Wigforss, LO-ordföranden August Lind-
berg, Alva Myrdal och Gunnar Myrdal. Kommitténs arbete påbörjades på 
våren 1943 och förutsattes vara klar till hösten samma år för att kunna 
användas i bl a studiearbetet. Det fullständiga programmet publicerades 
dock i sin helhet först i juli påföljande år. Likväl kom det att ligga till 
grund för upplysningskampanjer och propagandamöten redan på hösten 
1943. Efter att det publicerats gav ABF ut en studieplan kring program-
met benämnd De 27 punkterna.530 Men efterkrigsprogrammet kom up-
penbarligen till användning även i studier på hösten 1943; i Bromölla 
Folkets Hus genomfördes under läsåret 1943/44 studiecirklar i Efter-
krigsproblem, vilket var en benämning som användes i olika samman-
hang både av kommittén och andra innan den slutgiltiga publiceringen.531

Studiecirklarna i efterkrigsproblemen påbörjades således innan kommit-
tén avslutat sitt arbete – vi kan nog anta att det genomfördes även på 
andra håll i landet, inte bara i Bromölla – men om det hade någon påver-
kan på efterkrigsprogrammets slutliga utformning framgår inte av den re-
fererade artikeln. 

I Bromölla Folkets Hus genomfördes åren kring mitten av 1940-talet 
även andra cirklar som sannolikt hade sitt ursprung i efterkrigsprogram-
met, såsom Idéerna och framtiden 1944-1945 och Industriell demokrati
1945-1947. Den sistnämnda kan också ha motiverats av tillkomsten av 
avtalet om företagsnämnder som slöts 1946. Cirklarna i Arbetarskydd och 
Arbetsstudier var troligen också tillkomna i samband med de avtal om 
dessa frågor som slöts mellan huvudorganisationerna SAF och LO 1942 
respektive 1948. Såväl avtalet om företagsnämnder som om arbetarskydd 
och arbetsstudier ingick i en ”serie s k samarbetsavtal” som följde på 
Saltsjöbadsavtalet 1938.532

––––––––– 
529 Lars Olsson & Lars Ekdahl, 2002, Klass i rörelse, s. 98 f. Yvonne Hirdman, 1988, Vi bygger lan-

det, s. 255 f. 
530 Björn Ohlsson, 1958, Tillkomsten av arbetarrörelsens efterkrigsprogram, i Statsvetenskaplig Tid-

skrift 1958. 
531 Björn Ohlsson, 1958, s. 40, 50-51.
532 Anders Kjellberg, 1981, Från industriell demokrati till medbestämmande, i Arkiv för studier i ar-

betarrörelsens historia nr 22-22, 1981, s. 63. 
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1949 hölls en cirkel som i dagboken har antecknats som Stud. för partif.
Det framgår inte vad det specifikt rörde sig om, men sannolikt var det en 
kurs för den socialdemokratiska arbetarekommunen, kanske speciellt för 
de aktiva i politiken. 1950 hölls en cirkel som i Folkets Hus dagbok kal-
las ”Kvin. o samh.”. Vad kursen behandlade framgår inte, men det var 
troligen en kurs som riktade sig till medlemmar i den socialdemokratiska 
kvinnoklubben. Året därpå finns i dagboken antecknat en cirkel med 
”Kvinnoklubben” vilken sannolikt är samma kurs och som i ABF:s verk-
samhetsberättelse benämns Kvinnan och samhället. Enligt verksamhets-
berättelsen deltog enbart kvinnor i cirkeln.533

Praktiska färdigheter lärdes i Bokföringskurser och Stenografi och cirklar 
i Självdeklaration och Källskatten genomfördes med anledning av att för-
ändringar i skatteuppbörden hade införts. Språkcirklar genomfördes ock-
så och här var det främst Engelska som lästes under hela 1940-talet. Stu-
diecirklar i estetiska ämnen hade genomförts tidigare, men under 1940-
talet blev sådana vanligare. Då tillkom cirklar i Snickeri, Teater, Teckning
och Trädgårdsskötsel.

Sammanlagt var det mer än tjugo olika cirklar som lästes under 1940-
talet, men hur många och vilka som deltog i de organiserade studierna går 
inte att utläsa ur Folkets Hus material. De tillgängliga verksamhetsberät-
telserna ger dock viss vägledning. För läsåret 1941-1942 t ex framgår att 
Kommunalkunskap detta år lästes av tio män och två kvinnor, två cirklar i 
Organisationskunskap av 21 män och sex kvinnor samt en cirkel i Bokfö-
ring som lästes av sex män och två kvinnor. Detta läsår genomfördes 
även den tidigare nämnda kursen i Hushållsgöromål och sociala frågor,
vilken lästes av tolv kvinnor. Det var den kurs som detta år hade flest del-
tagare och den bidrog till att kvinnorna utgjorde nästan hälften av delta-
garantalet detta verksamhetsår.534 Denna kurs finns dock inte antecknad i 
Folkets Hus dagbok och jag misstänker att den hölls på en av kommunens 
skolor.535

En verksamhet som, åtminstone ur företagens synvinkel, kan ses som en 
form av organiserad folkbildning var företagsnämndens sammanträden, 
vilka några gånger förlades till Folkets Hus i Bromölla.536 Företagsnämn-

––––––––– 
533 Bromölla ABF, Verksamhetsberättelse 1950-1951, bilaga till ansökan om kommunala bidrag. 

Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1951 (A1:5). 
534 Bromölla ABF, Verksamhetsberättelse 1941-1942, ABF Skånes arkiv (osorterat material), Arbe-

tarrörelsens arkiv i Landskrona. Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:1). 
535 Enligt SAP-boken, s. 74, höll ungdomsklubben kurser i bl a matlagning på Alvikenskolan vintern 

1941-1942. Det kan möjligen vara fråga om samma kurser i dessa fall. 
536 Bromölla FH Dagbok, 1915-1955 (D2:2).  
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derna tillkom efter att avtal om sådana slutits 1946 mellan parterna på ar-
betsmarknaden. Vissa ledare inom industrin, som av Christer Ericsson 
och Björn Horgby kallas ”industrihögern”, förde fram en begränsad form 
av industriell demokrati för att förhindra vad man menade var socialde-
mokratins socialiseringssträvanden. Genom inflytande över tekniska och 
sociala frågor och med information i företagsnämnder skulle de anställda 
”fostras” till ökad förståelse för företagens problem. Något avgörande in-
flytande i företagsledningen var det dock inte fråga om.537 Genom före-
tagsnämnderna skapades, som jag ser det, sålunda en ny arena där borger-
ligheten – till skillnad från den politiska arenan – hade tolkningsföreträde, 
och som på sätt och vis kunde ersätta det delvis förlorade inflytandet i 
den politiska offentligheten, men vars viktigaste funktion troligen låg i 
just möjligheten att selektivt välja vilken information som skulle delges i 
företagsnämnderna. I företagsnämnderna kunde företagsledarna bilda de 
anställda så att de rätt kunde förstå informationen som lämnades på dess 
möten och samverkan mellan parterna stärkas. I nämnderna skulle företa-
garna visa de anställda hur regeringens politik påverkade företagen och 
därigenom kunna angripa denna politik. Samtidigt skulle det skapa käns-
lor av samhörighet mellan företag och anställda.538 Denna ”ekonomiska 
folkbildning” kanaliserades, enligt Niklas Stenlås, genom särskilt organi-
serad kursverksamhet som finansierades av från storföretag insamlade 
medel för politisk opinionsbildning. Vilka som stod bakom finansieringen 
var man dock noga med att hemlighålla. Målsättningen var ”att sprida 
saklig och opolitisk ekonomisk upplysning bland anställda och småföre-
tagare inom handel och industri” och förhoppningen var att påverka väl-
jarkåren inför valet 1948.539

Det förefaller således som att företagsnämnderna skulle vara en bild-
ningsarena på företagsledarnas villkor och som en del av motståndet mot 
arbetarrörelsens socialiseringssträvanden och vara en motvikt till den 
bildning som tillhandahölls på t ex Folkets Hus. Företagsnämnderna kan 
därmed ses som ett sätt att försöka stärka de borgerliga dragen hos offent-
ligheten sedan arbetarrörelsens inträde i offentligheten förändrat dess ka-
raktär i ’socialistisk’ riktning. Folkets Hus blev också medverkande i 
denna företagarnas bildningsverksamhet genom att företagsnämnden vid 
Iföverken vid ett par tillfällen hyrde i Folkets Hus. I övrigt hölls sannolikt 
de flesta möten i Iföverkens lokaler. Företagsnämndernas möten var inte 
några regelrätta studiecirklar, men avtalet om nämnderna bör ha varit en 
––––––––– 
537 Ericsson & Horgby, 2007, s. 118-119. Lars Ekdahl, 2000, Industriell och ekonomisk demokrati? 

Nytt perspektiv på arbetarrörelsens efterkrigstida planhushållningssträvanden, i Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia, nr 81, 2000, s. 13. 

538 Ericsson & Horgby, 2007, s. 119-120. 
539 Niklas Stenlås, 1998, s. 182-188. Citatet i Stenlås s. 183. 
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av orsakerna till uppkomsten av de studiecirklar i Industriell demokrati
som genomfördes några år från mitten av 1940-talet och så också i Bro-
mölla Folkets Hus 1945-1947, se tabell 4 på sidan 195. 

Fackföreningsrörelsens syn på den industriella demokratin hade inte 
många överensstämmelser med arbetsgivarnas. I de ursprungliga utred-
ningsförslagen förespråkade LO såväl centralt produktionsråd på 
SAF/LO-nivå, branschvisa råd på förbundsnivå som företagsnämnder på 
företagsnivå, men i förhandlingarna stötte LO på ”oöverstigliga hinder”; 
industrins företrädare avvisade bestämt detta trenivåsystem. Det slutliga 
avtalet om företagsnämnder innebar en industriell demokrati ”i form av 
rådgivande nämnder /…/ som inte gav de anställda och deras organisatio-
ner något avgörande inflytande”. Det uppkom redan under förhandlingar-
na om företagsnämnderna ett utbrett missnöje inom fackföreningarna 
med det avtal som höll på att utformas. Det var framförallt på lokal nivå 
som man var missnöjd med avtalet, eftersom det inte gav medlemmarna 
något inflytande i de företag där de arbetade. Missnöjet blev inte mindre 
av ”företagens många gånger bristande vilja att ens leva upp till avtalets 
snäva innehåll”.540

Under 1950-talet minskade studieverksamheten på Folkets Hus betydligt. 
De första åren var det några cirklar i politiska och fackliga ämnen samt i 
engelska. Cirkeln Kvinnan och samhället fortsatte ännu ett år för att se-
dan försvinna. Frisksportarklubben hade en cirkel 1951, men det framgår 
inte vad den handlade om. Det kan ha rört sig om antingen engelska, psy-
kologi eller litteratur, vilka ämnen Frisksportarklubben anger i en ansö-
kan om kommunala bidrag till studieverksamheten.541 Även cirklarna i 
estetiska ämnen försvann och de sista åren av årtiondet fanns bara cirkeln 
i engelska kvar. Det var å andra sidan ett ämne som hade funnits med från 
och till sedan 1920-talet. 

Vad berodde denna förändring på? En jämförelse med Kristianstads läns 
del av ABF:s Skånedistrikt visar att studieverksamheten mellan 1944 och 
1960, trots nedgångar under vissa år, generellt sett ökade under denna pe-
riod. Denna tendens gäller för både antal cirklar och antal deltagare. Läs-
året 1944/45 deltog 2 954 personer i 261 cirklar och 1959/60 var motsva-
rande siffror 5 077 deltagare och 538 cirklar.542 Om vi utgår från att an-

––––––––– 
540 Lars Ekdahl, 2000, s. 9-14. 
541 Bromölla FH Dagbok 1915-1955 (D2:2). Bromölla frisksportarklubbs verksamhetsberättelse 

1951, bilaga till Bromölla köpings kommunalfullmäktigeprotokoll, ansökan om kommunala bidrag 
(A1:5). 

542 ABF Skåne, Verksamhetsberättelser, Studiestatistik för arbetsåren 1944/45 till 1959/60 (H:1), Ar-
betarrörelsens arkiv i Landskrona. 
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teckningarna i Folkets Hus dagbok är någorlunda rättvisande, vilket jag 
menar att de är, så tycks det alltså ha varit stor skillnad i studieverksam-
heten mellan Bromölla och Kristianstads län generellt. En tänkbar för-
klaring till detta förhållande kan vara att studierna ägde rum någon an-
nanstans än på Folkets Hus. Som jag visar lite längre fram, var uthyr-
ningarna i Folkets Hus till organisationer och föreningar utanför arbetar-
rörelsen mycket omfattande under de här åren och det är tänkbart att cir-
kelverksamheten fick maka på sig till förmån för andra hyresgäster som 
betalade högre hyra än arbetarrörelsens egna organisationer. Tage Leo, 
som har varit aktiv i arbetarrörelsen i Bromölla, hävdar emellertid be-
stämt att det inte fanns några andra lokaler att tillgå i Bromölla. På frågan 
om Iföverken möjligen kan ha upplåtit lokaler för t ex studier var svaret 
att det inte var tillåtet att vistas på företaget utanför arbetstid.543

En skrivning i Folkets Hus verksamhetsberättelse för året 1951 antyder 
emellertid att Folkets Hus inte var ensamt om att tillhandahålla lokaler. I 
berättelsen redogörs för förbättringar av ”lilla salen” med ny belysning 
och nya möbler och därefter konstaterar styrelsen belåtet att ”[s]alen tor-
de nu vara en av de trevligaste samlingssalarna i samhället”.544 Det fanns 
åtminstone för viss sorts verksamhet alternativ till Folkets Hus, men det 
rörde sig om sådana lokaler som knappast kunde komma ifråga för stu-
diecirklar, t ex Ifö hotell och de två biograferna, Skandia och Regina, där 
åtminstone biograferna ibland hyrdes av organisationer som annars ofta 
höll till i Folkets Hus, t ex Röda Korset och Filadelfiaförsamlingen.545

Ifö hotell utnyttjades för föreläsningar och kurser vid åtminstone två till-
fällen enligt ABF:s verksamhetsberättelse. Det rörde sig om den tidigare 
nämnda föreläsningen i samarbete med TBV och Föreläsningsföreningen 
om Svenska vikingar i utlandet samt en konstkurs som hölls i samband 
med en av Bromölla konstförening anordnad utställning.546 Föreläsnings-
föreningen hyrde emellanåt i Folkets Hus, men dess verksamhet tycks av 
det material som finns tillgängligt, verksamhetsberättelser, att döma ha 
varit större än vad som kan utläsas av Folkets Hus dagbok.547 En TBV-
avdelning bildades i Bromölla i början av 1950-talet, men den finns inte 
––––––––– 
543 Samtal med Tage Leo 27/5 2008. Leo kom till Bromölla 1947 och bor fortfarande kvar. Han har i 

många år varit aktiv i Ivetofta hembygdsförening. 
544 Bromölla FH Verksamhetsberättelse, bilaga till ansökan om bidrag. Bromölla köping, kommunal-

fullmäktiges protokoll (A1:6). 
545 Enligt annonser i Nyaste Kristianstadsbladet 5/2 och 7/2 1942. 
546 ABF Bromölla, Verksamhetsberättelse 1956, bilaga till ansökan om bidrag. Bromölla köping, 

kommunalfullmäktiges protokoll 1956 (A1:14). 
547 Bromölla FH Dagbok (D2:2—3), Bromölla föreläsningsförening, Verksamhetsberättelser, bilagor 

till ansökningar om kommunala bidrag, Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:1--
17). 
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någon gång antecknad som hyresgäst i Folkets Hus. Möjligen kan det 
vara den som har antecknats som ”Arbetsledarna” i dagboken; Arbetsle-
dareföreningen var medlemsorganisation i TBV. Även för denna organi-
sation tycks det föreligga en skillnad mellan vad som framgår av verk-
samhetsberättelserna och Folkets Hus dagbok.548 Kontentan av ovanstå-
ende resonemang är således att det finns mycket som talar för att det trots 
allt fanns andra lokaler än Folkets Hus att tillgå i Bromölla. Ett annat 
möjligt lokalalternativ var kommunens skolor; vi har redan sett att en 
skola troligen uppläts för hushållskursen 1942 (se not 535) och med tanke 
på arbetarrörelsens dominerande inflytande i lokalpolitiken är det fullt 
tänkbart att skolstyrelsen ställde skollokaler till förfogande för studie-
verksamhet under kvällar och helger. 

En jämförelse mellan anteckningarna i Folkets Hus dagbok och ABF:s 
verksamhetsberättelser visar på en skillnad i både antalet cirklar och äm-
nen. För t ex året 1951 uppger verksamhetsberättelsen flera cirklar som 
inte finns antecknade i Folkets Hus dagbok, t ex Psykologins grunder, 
Kristen idédebatt och Musik och detsamma gäller även senare. I verk-
samhetsberättelsen 1956 uppger ABF fyra fullföljda cirklar, Engelska,
Nutidskvinnan, Musik och Klasserna och demokratin. Av dem är det bara 
engelskan som finns antecknad i Folkets Hus dagbok.549 Bromölla ABF:s 
verksamhetsberättelser visar således att skillnaden mellan ABF:s regiona-
la studieverksamhet och den lokala i Bromölla inte var så stor som Fol-
kets Hus dagbok ger sken av.  

Det verkar således som om det fanns andra lokaler att tillgå, vilka var 
lämpliga för studiecirklar, lokaler som kanske även ABF använde sig av. 
Denna slutsats är förvisso ganska osäker och grundar sig på att Folkets 
Hus dagbok är någorlunda korrekt förd, vilket jag menar att den är; skill-
naden mellan ABF:s uppgifter om studierna och FH-föreningens dag-
boksanteckningar är alltför stora för att bara kunna hänföras till brister i 
anteckningarna. Det vore också lite märkligt om alla ämnen utom engels-
ka helt skulle försvinna på grund av brister i dagboksanteckningarna. 

Av vad som framgått av det ovan sagda tycks det ha varit så att en inte 
oväsentlig del av folkbildningen ägde rum någon annanstans än på Fol-
kets Hus. Men oavsett om studierna minskade eller försiggick på något 
annat ställe så innebär det att Bromölla Folkets Hus minskade i betydelse 
––––––––– 
548 Bromölla FH Dagbok (D2:2—3), TBV Bromölla, Verksamhetsberättelser, bilagor till ansökning-

ar om kommunala bidrag, Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:1--17). 
549 ABF Bromölla, Verksamhetsberättelse 1951, bilaga till ansökan om bidrag. Bromölla köping, 

kommunalfullmäktiges protokoll (A1:5). ABF Bromölla Verksamhetsberättelse 1956, bilaga till an-
sökan om bidrag. Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1956 (A1:14). 
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som en arena för den organiserade studiecirkelverksamheten. Samtidigt 
övertog andra arenor delar av detta. Ingenting talar dock för att den sam-
mantagna omfattningen av studierna minskade. 

Utifrån de uppgifter som jag har haft tillgång till kan vi konstatera att 
ABF:s studieverksamhet – på Folkets Hus och annorstädes – i första 
hand, men inte helt och hållet, var en angelägenhet för män. Materialet 
omfattar tio verksamhetsberättelser mellan 1936 och 1956. På fem av 
dem finns angivet hur många män respektive kvinnor som läste de olika 
ämnena. Således inte hela perioden, men det finns ingen anledning att 
ifrågasätta att de här fem årens verksamhet skulle vara representativa för 
hela perioden. Allmänt sett var kvinnornas andel mellan 16 och 22 % av 
deltagarna. Läsåret 1941/42 utgör ett undantag då kvinnornas andel var 
42 % beroende på kursen i Hushållsgöromål och sociala frågor vilken 
riktade sig enbart till kvinnor. Enligt Kerstin Engman var kvinnornas del-
tagande i studiecirklar lågt över hela landet. En enkät som genomfördes 
1926 visade på en kvinnlig andel på 15 %.550 En förklaring till det låga 
kvinnliga deltagandet sågs i samtiden i att det fanns för få kvinnor som 
var tillräckligt utbildade för att leda cirklarna. En annan förklaring var att 
männen motsatte sig att deras fruar ”sprang på möten”. Dessutom sågs 
läsningen av veckotidningar som en orsak till att bildningen försumma-
des.551 Kvinnornas deltagande i studieverksamheten ökade dock över ti-
den och omkring 1960 utgjorde de ungefär hälften av deltagarna.552

Tittar vi ämnesvis på deltagandet så ser vi att t ex Kommunalkunskap läs-
året 1941/42 lästes av åtta män och två kvinnor, Organisationskunskap av 
15 män och sex kvinnor och Bokföring fem män och en kvinna. Förflyttar 
vi oss till läsåret 1950/51 så ser vi att Kommunalpolitik lästes av enbart 
tolv män, Arbetarskyddslagen av enbart 14 män, Kvinnan och samhället
av enbart nio kvinnor, Engelska av åtta män och två kvinnor, Psykologins
grunder av sex män och två kvinnor och Kristen idédebatt av 18 män och 
sex kvinnor. 1951/52 lästes Engelska av åtta män och två kvinnor, Kom-
munalkunskap av nio män och en kvinna, Kristen idédebatt av 16 män 
och sex kvinnor, Blommor i hemmet av fem män och tre kvinnor, Ama-
törteater av tolv män och sex kvinnor och Klubbistkurs av åtta män och 
sex kvinnor. Övriga cirklar detta år hade enbart manliga deltagare. 
1952/53 var det en kvinna och elva män som läste Kommunalkunskap,
Engelska en kvinna och sju män, Konst fyra kvinnor och åtta män, Före-
ningsteknik två kvinnor och nio män, Världs- och livsåskådningsfrågor

––––––––– 
550 Kerstin Engman, 1995, s. 70 ff. 
551 Kerstin Engman, 1995, 73, 87. Citat i Engmans text. 
552 Kerstin Engman, 1995, s. 97. 
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fem kvinnor och tio män och Sjukvård i hemmet av enbart sex kvinnor. 
De sista tillgängliga uppgifterna, från läsåret 1955/56 deltog kvinnorna i 
endast en cirkel, Nutidskvinnan, med sex deltagare. De övriga, Engelska,
Musik och Klasserna och demokratin lästes enbart av män. 

Tabell 4. Studiecirklar i Bromölla Folkets Hus 1940-1960. 

1940-1945 1946-1950 1951-1955 1956-
1960

Arbetarskydd 
Arbetsstudier
Bokföringskurs
Engelska språket 
Efterkrigsproblem 
Fackföreningskunsk. 
Föreningskunskap
Idéerna och framtiden 
Industriell demokrati 
Kommunalkunskap
Organisationskunsk. 
Svenska språket 
Stenografi
Självdeklaration 
Snickeri
Ungdomsrörelsens
   historia 

Arbetsstudier
Bokföring
Engelska språket 
Hantverk
Industriell demokrati 
Kommunalkunskap
Kommunalpolitik 
Kvinnan och  
  samhället 
Källskatten 
Matematik 
Organisationskunsk. 
Socialism 
Stenografi
Studier för partifolk 
Träarbetarnas  
   cirkel, okänt ämne 
Teater 
Teckning 
Trädgårdsskötsel

Arbetsstudier
Engelska
Kommunalpolitik 
Frisksportarklubb.
  cirkel, okänt ämne 
Kvinnoklubben,
  troligen Kvinnan  
  och samhället 
Statskunskap

Engelska

Källa: Bromölla Folkets Hus Dagböcker (D2:2, D2:3) 

De ämnen som hade betydelse i det politiska och fackliga arbetet lästes 
huvudsakligen av män och endast ett fåtal kvinnor deltog i dem. Detta 
speglar förhållandena i de kommunalpolitiska och fackliga verksamheter-
na; de fåtaliga kvinnor som läste kommunalpolitik tillhörde sannolikt den 
ganska lilla krets av kvinnor som hade tagit sig in i kommunalpolitiken. 
Detsamma gäller förmodligen för cirklarna i förenings- och organisa-
tionskunskap där kvinnorna var i klar minoritet och de som trots allt läste 
sådana kurser var de som var aktiva i föreningar. I de fackliga cirklarna 
Arbetsstudier och Arbetarskyddslagen deltog inte någon kvinna alls, san-
nolikt en effekt av att det fanns mycket få kvinnor bland de förtroende-
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valda i fackföreningen.553 De ämnen som lästes mest av kvinnor – utöver 
Kvinnan och samhället och Nutidskvinnan där enbart kvinnor deltog – var 
Kristen idédebatt, Engelska, Konst, Sjukvård i hemmet, Världs- och livs-
åskådningsfrågor och Amatörteater.554

Av ovanstående framgår att studieverksamheten under 1930- till 1950-
talen, i viss utsträckning, fördelade sig så att männen läste ämnen som 
hade betydelse för det fackliga och politiska arbetet, för verksamheten i 
offentligheten, och att kvinnorna i första hand läste ämnen med humanis-
tisk inriktning, för personlig utveckling, alltså det privata. Det skiljer sig 
ytligt sett inte på något avgörande sätt från det tidigare mönstret som vi 
har sett när det gäller ABF Skåne. Emellertid bryts denna generella bild 
av manligt respektive kvinnligt, av cirklarna om Kristen idédebatt, 
Världs- och livsåskådningsfrågor och Amatörteater som inte bara hade 
många kvinnor utan också många män bland deltagarna. Därmed var det 
också många män som deltog i studier som syftade till personlig utveck-
ling och humanistisk bildning. Dessa tre cirklar var också de som enligt 
det tillgängliga materialet hade flest deltagare överhuvudtaget. 

Avgiftsbelagda studier och estetiska övningar 

Den organiserade studiecirkelverksamheten i Folkets Hus upphörde som 
vi sett nästan helt mot slutet av 1950-talet. Det innebär dock inte att stu-
dierna upphörde. De fick däremot en annan inriktning och organiserades 
på ett nytt sätt och av helt andra aktörer. Det nya var att privata företag 
hyrde in sig i Folkets Hus och anordnade olika kurser och att olika före-
ningar utanför arbetarrörelsen hyrde i Folkets Hus för träning och övning, 
något som också kan ses som en form av kursverksamhet. Bland de priva-
ta kursanordnarna var dansinstituten de som oftast höll kurser i Folkets 
Hus. 1945 anordnades den första danskursen och de återkom flera år un-
der 1940- och 1950-talen med ett par olika institut som arrangörer. Där-
näst kom olika musikaffärer som anordnade kurser i dragspel och andra 
instrument och Husqvarna symaskiner som höll kurser i maskinsömnad. 
Dessa kurser var belagda med kursavgifter och, i de fall man inte hade 
eget instrument, avgifter för hyra av instrumentet. En bilskola i Bromölla 

––––––––– 
553 Göran Petersson, 2002, Kamrater eller konkurrenter? Opublicerad uppsats, Växjö universitet. 
554 Bromölla ABF, Verksamhetsberättelser 1941/42, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1955/56. ABF Skå-

nes arkiv, osorterat material (1941/42). Bilagor till Bromölla köpings kommunalfullmäktiges pro-
tokoll (övriga). 
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var under flera år en av de mera frekventa hyresgästerna i Folkets Hus där 
den förlade sina teorikurser. 

På 1940- och 1950-talen anordnades bl a musikkurser på Folkets Hus i Bromölla av pri-
vata företag. Annons i Nyaste Kristianstadsbladet 1952. 

Bland de många föreningar som hyrde in sig i Folkets Hus för olika öv-
nings- och träningsverksamheter inom sina områden, fanns amatörteater-
föreningar, idrottsföreningar och musik- och sångföreningar. Till övervä-
gande delen var det alltså sådant som kan hänföras till estetiska ämnen 
och fritidsintressen, men det är också tydligt att det var en verksamhet 
som hade ett betydande innehåll av personlig utveckling. De ”nya” studi-
erna inriktades mera på utveckling av personliga förmågor, att spela mu-
sikinstrument, sy på symaskin och att dansa, men mindre på att tillägna 
sig kunskaper som syftade till att förändra samhället eller för det fackliga 
och politiska arbetet. Folkbildningen i företagens regi var mera estetiskt 
inriktad, en förändring som även ABF var delaktig i genom bl a snickeri- 
och trädgårdskurser, men som nu blivit tydligare markerad genom de pri-
vata företagen som kursarrangörer. Uttryckt i termer av offentlighet kan 
vi anta att den ’privatiserade’ folkbildningen inte i första hand syftade till 
bildning för att framträda i offentligheten. De privata kursanordnarnas 
primära syfte med kurserna var sannolikt inte heller att de skulle vara en 
träningsarena för det offentliga samtalet, det var nog snarare det affärs-
mässiga intresset som motiverade kursutbudet. Det behöver dock inte 
utesluta att det också kan ha funnits en vilja att medverka till personlig 
utveckling hos deltagarna. Även om mycket av bildningsverksamheten 
utgjordes av studier som syftade till att skaffa sig kunskaper som var an-
vändbara i den offentliga verksamheten, så var en inte oväsentlig del av 
kursutbudet cirklar som (av titlarna att döma) syftade till en personlig-
hetsutvecklande bildning. En sådan var förmodligen Kristen idédebatt, 
som var den cirkel som 1950-1952 hade flest deltagare. Bromölla ABF 
var ensamma inom ABF Skåne om den cirkeln och det är tänkbart att det 
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var kyrkoherden Karl Bengtsson som var cirkelledare.555 Kyrkoherden var 
ju, som vi sett, ofta anlitad som föreläsare och cirkelledare och han åtnjöt 
uppenbarligen stort förtroende inom arbetarrörelsen i Bromölla. Det visar 
att det i Bromölla också fanns en jordmån för den personlighetsutveck-
lande bildningen och att den instrumentella inte var allenarådande. 

Den språkcirkel i engelska, som var den enda kvarvarande studiecirkeln i 
Folkets Hus i slutet av 1950-talet, kan förmodligen inte heller tolkas som 
en del i bildning som syftade till framträdande i offentligheten. Även den 
kursen bör ses som ett inslag i personlig utveckling. När allt fler genom 
ungdomsskolan blev bekanta med språket, kan det ha motiverat t ex för-
äldrar att lära sig språket. Den amerikanska populärkulturens utbredning 
kan också ha varit motiv för att lära sig engelska. 

Folkhögskolekurser

I mitten av 1920-talet arrangerades på Folkets Hus i Bromölla också vad 
som kallas flyttande folkhögskolekurser, till vilka även kommunen och 
landstinget gav anslag. Anordnare var Kristianstads läns folkhögskole-
kursförening, som samarbetade med representanter för lokala folkbild-
ningsorganisationer som ABF och IOGT. Den folkhögskola som medver-
kade i kurserna torde ha varit Önnestads FHSK, eftersom flera av lärarna 
och folkhögskolekursföreningens ordförande kom därifrån. Som lärare 
medverkade även ett par akademiker från Lund. Läsåret 1925-1926 lästes 
jordbruksekonomi, folkbildningsfrågor och litteraturkunskap och uppfost-
ringsfrågor.556 I december 1926 annonseras i Nyaste Kristianstadsbladet 
att ”Folkhögskolekursen från april” fortsätter med sin föreläsningsserie i 
kommunalkunskap. De föreläsningar som ska hållas bär titlarna ”Den 
svenska landskommunens utveckling och organisation”, ”Deklaration och 
skatteberäkning”, ”Den proportionella valmetoden” och ”Gällande kom-
munala skatteprovisorium och förslaget till ny kommunal skattelag”.557

––––––––– 
555 ABF Bromölla verksamhetsberättelser 1950-1951 och 1951-1952, ABF Skånes verksamhetsberät-

telse 1950-1951. ABF Skåne redovisar 24 deltagare i Kristen idédebatt 1950-1951, lika många som 
ABF Bromölla. Året 1951-1952 finns inte cirkeln med i ABF Skånes redovisning, men väl i Bro-
mölla. 

556 Bromölla FH, Dagbok 1915-1944 (D2:1), Protokoll 1924-1941 (A1:2). Ivetofta kommunalfull-
mäktige, protokoll 18/10 1925. Uppgifter om folkhögskolekursen kommer från artiklar i Nyaste 
Kristianstadsbladet den 1/4 och 29/9 1926 samt annons 19/4 1926. 

557 Nyaste Kristianstadsbladet 2/12 1926, mikrofilm, LUB. 
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Som synes var det ett varierat kursutbud som erbjöds. Förekomsten av 
jordbruksrelaterade kurser och föreläsningar har säkerligen sin grund i att 
det var genom Önnestads folkhögskola – tillika lantmannaskola – som 
kurserna genomfördes och skolan därför hade möjlighet att påverka inne-
hållet för att även kunna rekrytera lantbruksbefolkningen till kurserna. De 
övriga kurserna liknar mycket det som lästes i ABF:s studiecirklar, med 
en betoning på kunskaper som var användbara i den politiska offentlighe-
ten. Även under 1940-talet arrangerades folkhögskolekurser i Bromölla 
Folkets Hus, då åtminstone en sådan kurs genomfördes. Det var på våren 
1944, men det framgår inte av dagboken vilka ämnen kursen omfattade.558

Sammanfattning av studieverksamheten 

Med reservation för att det är något bristfälliga kunskaper vi får här om 
vad som lästes i cirklarna, verkar det ha varit en viss övervikt för kunska-
per som var användbara i det dagliga livet och i den offentliga verksam-
heten. Inom arbetarrörelsen och ABF fanns en motsättning om vilken 
bildningssyn som skulle prägla arbetarnas studiearbete.559 Grovt sett stod 
striden mellan ett instrumentellt, nyttoinriktat kunskapsinhämtande och 
en mera personlighetsutvecklande bildning, där det förstnämnda idealet 
dominerade inom ABF på nationell nivå.560 Studieinriktningen i Bromölla 
Folkets Hus skilde sig alltså inte på något avgörande sätt från det allmän-
na mönstret. Ronny Ambjörnsson menar att bildningen i sig inte hade ett 
värde, enligt ”den bildningssyn som var vanlig inom arbetarrörelsen” – 
den skulle i första hand bidra till medborgerlig kvalifikation. ”[D]en bil-
dade arbetaren förväntas kunna forma sig en uppfattning i offentliga an-
gelägenheter samt ge uttryck åt denna.”561 Denna instrumentella syn blev 
dock inte allenarådande i den loge som Ambjörnsson undersöker, även 
om kommunalkunskap, liksom i Bromölla, blev föremål för cirkelstudi-
er.562 Det var kunskaper som var nödvändiga för att kunna verka på den 
lokala politiska arenan. 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen i Bromölla verkar inte heller 
ha haft så mycket synpunkter på vad som lästes, men menade däremot att 
omfattningen var för dålig. Arbetarekommunen beslutade 1934 att bevilja 
––––––––– 
558 Folkhögskolekurs 3/3, 10/3, 17/3 1944, Bromölla FH Dagbok 1915-1955 (D2:2). 
559 För en genomgång av forskningen om bildningssynen inom arbetarrörelsen och ABF, se Marion 

Leffler, 1999, s. 21 ff. 
560 Thomas Ginner, 1988, s. 35. 
561 Ronny Ambjörnsson, 1998, s. 122. 
562 Ronny Ambjörnsson, 1998, s. 127. 
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ett anslag till ABF, men skickade samtidigt med ett uttalande att ”studie-
verksamheten skulle vara mera omfattande än tidigare, minst 3 studie-
cirklar”. Uttalandet skulle också bifogas skriftligt med beslutet om an-
slag.563 Det ansågs således viktig att studier kom till stånd, men mindre 
viktigt vilket innehåll dessa studier skulle ha och för vilket syfte. Några år 
tidigare, 1930, hade ombuden till ABF:s halvårsmöte givits i uppdrag ”att 
värka för hållande av föredrag om föreningslivet bland jordbrukare”.564

Detta direktiv hade säkerligen samband med den ständigt pågående kon-
flikten mellan socialdemokraterna och kommunisterna i Bromölla och var 
en början på socialdemokraternas distanserande från kommunisterna för 
att i stället närma sig bönderna, i enlighet med motsvarande rörelse på na-
tionsnivån. Ett distanserande som var tydligare markerat inom den poli-
tiska grenen än inom den fackliga, där det till en början fanns en viss 
motvilja mot detta.565 Socialdemokraternas avståndstagande från kommu-
nismen började efter bakslaget i det så kallade kosackvalet 1928, då 
klassretoriken tonades ner till förmån för samling omkring folk och na-
tion. Det innebar ett närmande till andra politiska grupperingar, av vilka 
Bondeförbundet var den kraft som klasskompromissen slutligen slöts 
med vid krisuppgörelsen 1933. 

Det som lästes mest inom Bromölla ABF-avdelning under den undersökta 
perioden, räknat på antal cirklar, var olika former av cirklar som behand-
lade organisations- och föreningskunskap, inklusive cirklar i förenings-
bokföring, samt kommunalkunskap. Därnäst kommer språkcirklar, där 
först esperanto och sedan engelska var det största ämnet men också 
svenska lästes. Övriga ämnen representerades mestadels av enstaka cirk-
lar, vilket också gäller ämnen som socialism och marxism. Under 1940- 
och 1950-talen blev det vanligt med studier i estetiska ämnen men också 
studier med en humanistisk prägel, med bl a livsåskådningsfrågor och 
fackliga kurser med inriktning mot arbetsorganisation och arbetarskydd. I 
mitten av 1940-talet introducerades studier som hade sitt ursprung i arbe-
tarrörelsens efterkrigsprogram och i avtalet om företagsnämnder, t ex in-
dustriell demokrati. I slutet av 1940-talet tillkom också studiecirklar om 
kvinnorna i samhället och i dem deltog inga män. Mot slutet av min un-
dersökta period fanns enbart engelska kvar av de organiserade cirkelstu-
dierna på Folkets Hus. Övriga cirklar hade sannolikt funnit sin plats i 
andra lokaler än Folkets Hus, kanske i skolbyggnader. Samtidigt tillkom i 
Folkets Hus kommersiella kurser, som anordnades av privata dansskolor, 
musikaffärer och symaskinsaffärer, och olika föreningar utanför arbetar-

––––––––– 
563 Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun, protokoll 25/10 1934 (A:2). 
564 Bromölla socialdemokratiska arbetarekommun, protokoll 7/9 1930 (A:1). 
565 Lennart Karlsson, 2000. 
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rörelsen som organiserade olika slag av övningar och träning i idrott, tea-
ter och musik och sång. 

Det framgår inte av det tillgängliga källmaterialet vilka människor som 
deltog i studiecirklarna och bara för några år går det att se hur många av 
dem som var kvinnor respektive män. I de politiska och fackliga ämnena 
är det troligt att det huvudsakligen var fackligt och politiskt förtroende-
valda bland cirkeldeltagarna. Som cirkelledare fungerade vanligtvis för-
troendevalda inom arbetarrörelsen, men påfallande ofta anlitades även 
kyrkoherden Karl Bengtsson. Han ledde inte bara cirklar som hade en 
viss anknytning till hans ämbete såsom livsåskådningsfrågor och filosofi, 
utan även i svenska, engelska och kommunalkunskap. Han åtnjöt uppen-
barligen inte bara förtroende inom arbetarrörelsen, utan hans flerfaldiga 
medverkan i bildningsverksamheten i Bromölla visar också att arbetarrö-
relsen var accepterad av den kyrkliga auktoriteten. 
ABF:s verksamhetsberättelser skiljer sig en del från anteckningarna i 
Folkets Hus dagbok på så sätt att verksamhetsberättelserna upptar flera 
cirklar än vad som har antecknats i Folkets Hus dagbok. En möjlig för-
klaring till detta kan vara att en del cirklar av någon anledning inte har 
blivit införda i dagboken. En annan förklaring kan vara att studierna ägde 
rum någon annanstans än på Folkets Hus. Den förklaringen finner jag 
rimligare, särskilt efter att nya huset hade byggts, eftersom skillnaden 
mellan ABF:s uppgifter om studierna och anteckningarna i Folkets Hus 
dagbok är alltför stor för att enbart kunna förklaras med brister i bokfö-
ringen.
Resultaten från min undersökning bekräftar till stor del den tidigare 
forskningen om studiernas inriktning inom arbetarrörelsen. Även i Bro-
mölla var genom åren kommunalkunskap och organisationskunskap de 
största ämnena. Men det personlighetsbildande idealet hade också ett 
ganska stort utrymme i bildningsverksamheten, särskilt under 1940- och 
1950-talen, då bl a cirklar i kristen idédebatt intresserade förhållandevis 
många deltagare. De många olika estetiska studierna i regi av ABF, andra 
föreningar och kommersiella kursanordnare är också en form av person-
lighetsbildning. Enligt Per Sundgren var dessa studiecirklar mycket om-
debatterade inom folkbildningen och att det skulle bli ett allt större pro-
blem att dra en gräns emot ”den folkbildning som i allt högre grad kom 
att bestå av praktiska cirklar i sång, musik, teater och konst”. Samma in-
ställning menar Sundgren fanns i den kulturutredning, Människan och nu-
tiden, som gjordes av socialdemokratiska partiet och som lades fram 
1952.566 Den motsättning mellan bildningsideologerna och publiken, d v s 

––––––––– 
566 Per Sundgren, 2007, s. 332. 
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deltagarna på lokal nivå, som Sundgren uppmärksammar kan alltså delvis 
omtolkas. Jag menar att den visserligen fanns, men den omfattande este-
tiska bildningen ska inte ses som en motsättning till de bildningsideal 
som Bernt Gustavsson diskuterar i sin avhandling. Utan att ha någon 
kännedom om innehållet i teatergruppernas och musikgruppernas verk-
samhet, vill jag likväl hävda att sådan verksamhet mycket väl kan ha ett 
personlighetsbildande innehåll. Även om det skulle kunna hävdas att in-
nehållet i de revyer (se längre fram om dessa) som amatörteatergrupperna 
spelade inte hämtade sitt stoff i det klassiska kulturarvet – som Bernt 
Gustavsson menar att Oscar Olssons och Arthur Engbergs bildningsideal 
härrörde ur – så kan det ändå finnas ett stort mått av intellektuell skolning 
och individuell utveckling, vilket enligt Gustavsson ingick i deras bild-
ningsideal.

Arbetarbibliotek och läsande arbetare 

Biblioteken hör av tradition till folkbildningen. Böcker och bibliotek låg 
till grund för 1800-talets bildningscirklar och senare för folkrörelsernas 
studiecirklar. I den egenskapen är alltså biblioteken en del av den organi-
serade folkbildningen. Biblioteken kan också användas i en mer personlig 
bildningsprocess, där människor lånar och läser böcker i enskilda sam-
manhang. Biblioteken kan därför inte hänföras till bara det ena eller det 
andra sammanhanget. Utan en detaljerad kännedom om vad som lånades 
och vem som lånade, går det inte avgöra i vilket syfte böckerna lästes. 
Böckerna och biblioteket får därför en slags mellanställning mellan den 
organiserade folkbildningen och den enskildes informella bildningspro-
cess.

Arbetarnas Bildningsförbund bildades 1912 delvis som en följd av ett 
riksdagsbeslut om statsbidrag till bokinköp i folkbildningssyfte. Reglerna 
föreskrev att en riksorganisation som anordnade studiecirklar skulle fin-
nas, för att bidragen skulle kunna erhållas. Böckerna skulle väljas ur en 
katalog som upprättades av skolöverstyrelsen, och böckerna skulle över-
lämnas till ett av organisationens bibliotek.567 Dessa studiecirkelbibliotek 
blev sedan grunden till en del av de arbetarbibliotek som inrättades. Men 
det fanns arbetarbibliotek på flera håll i landet redan innan ABF hade bil-
dats, bl a i Stockholm, Lund och Helsingborg.568 En undersökning från 

––––––––– 
567 Inge Johansson, 2002, s. 278;  
568 Hans Larsson, 1989; Marion Leffler, 1999. 
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1917 uppger 54 arbetarbibliotek som startats av den socialistiska arbetar-
rörelsen före 1912, d v s före ABF:s bildande.569

Arbetarbiblioteket i Bromölla Folkets Hus tycks ha inrättats relativt sent. 
Det var först sedan en lokalavdelning av ABF hade startats 1923 som en 
”läsestuga” ordnades i huset, antagligen formellt som ett studiecirkelbib-
liotek för ABF-avdelningen. Detta cirkelbibliotek blev grunden för arbe-
tarbiblioteket.

Det ganska sena inrättandet av arbetarbiblioteket hindrar dock inte att 
böcker och läsande kan ha fyllt en funktion redan innan dess. Den politis-
ka mobiliseringen inom arbetarklassen från omkring 1905 antyder att 
upplysningslitteratur spreds och att en trevande början till folkbildning 
ägde rum redan från den tiden. Vi har sett i avsnittet om kommunalpoliti-
ken att det var representanter för Nykterhetsorganisationen Verdandi, bl a 
Ola Olsson som blev Folkets Hus-föreningens ordförande, som var bland 
de första inom arbetarklassen att agera på kommunalstämman. Forsk-
ningen har visat att nykterhetsrörelserna var föregångare till arbetarrörel-
sen inom folkbildningen och att mycket av arbetarnas bildning skedde i 
nykterhetslogerna.570 Det är därför inte otänkbart att en tidig folkbildning 
ägde rum genom Verdandis försorg innan ABF-avdelningen bildades i 
Bromölla och att man därigenom skaffade sig en del litteratur. 

Sedan ABF bildats dröjde det emellertid inte länge förrän biblioteksverk-
samheten började skjuta fart. Folkets Hus upplät lokal gratis för läsestu-
gan och den kompletterades året efter med ett bokskåp som ABF och 
Folkets Hus delade kostnaden för.571 Det arbetarebibliotek som därmed 
bildades, sökte och fick kommunalt bidrag för ”planmässigt organiserat 
upplysningsarbete genom studiecirkels-, biblioteks- och föreläsnings-
verksamhet”.572 I slutet av 1920-talet påbörjades ett institutionaliserat 
samarbete mellan sockenbiblioteket, ABF:s bibliotek och de två IOGT-
logernas bibliotek genom gemensamma möten mellan företrädare för re-
spektive organisationer. Samarbetet hade säkerligen sin upprinnelse i ett 
förslag om nya bestämmelser för statens stöd till folkbiblioteken som 
1924 års Folkbildningssakkunniga (SOU 1924:5) lade fram och som an-
togs 1930. Där föreskrevs samråd mellan de s k studiecirkelbiblioteken 
och kommunala bibliotek som förutsättning för statsbidrag.573 Biblioteks-
––––––––– 
569 Mats Herder,1986, Arbetsplatsbibliotek i Sverige, s. 23. 
570 Se bl a Ronny Ambjörnsson, 1988 och Kerstin Rydbeck, 1995. 
571 Bromölla FH, protokoll 30/11 1924, 13/7 1925 (A1:2). 
572 Ivetofta kommun, kommunalfullmäktiges protokoll 21/10 1923 (A I:1). 
573 Åke Åberg, 1982, Folkbibliotekens historia intill 1960-talet, i Folkbibliotek i tal och tankar, s. 66. 

Mats Herder, 1986, s. 33. 
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samarbetet i Bromölla inleddes således innan förordningen började gälla. 
I Bromölla var man följaktligen medveten om vad som rörde sig inom 
biblioteksvärlden på nationell nivå. 

Det kanske mest konkreta resultatet av bibliotekssamarbetet var att en 
gemensam bokkatalog gavs ut och som bekostades av kommunala me-
del.574 Samarbetet mellan kommunbiblioteket och rörelsebiblioteken tog 
sig också andra former, då man i början på 1930-talet beslutade att 
gemensamt anordna populärvetenskapliga föreläsningar, en verksamhet 
som även föranledde kommunbiblioteket att röra sig i lagens utkanter. Ef-
tersom kommunbiblioteket, enligt vad protokollet säger, inte lagligt kun-
de stödja föreläsningsverksamheten ekonomiskt, beslutades att ”man 
istället på indirekt väg bidraga genom att svara för högsta delbeloppet vid 
kostnaderna för tryckning av katalog”.575 Folkrörelsebiblioteken medver-
kade således till att kommunen så att säga bakvägen ytterligare finansie-
rade sådant som de en gång fått kommunalt bidrag för att genomföra. 
Dessutom på ett medvetet olagligt, eller i varje fall olämpligt, sätt. Av de 
åtta personer som deltog i det gemensamma mötet hade åtminstone fem 
anknytning till arbetarrörelsen och några av dem var också kommunalpo-
litiskt aktiva. Samarbetsorganet tog även initiativ ”för anordnande av ett 
opinionsmöte mot mindervärdig litteratur”, till vilket skulle inbjudas re-
presentanter för ”ett antal kulturella och ideella föreningar”. De som be-
slutades inbjudas var lokala representanter för ABF, godtemplarlogerna, 
socialdemokratiska ungdoms- och kvinnoförbunden, NOV, Kvinnogillet, 
statskyrkan, barnavårdsnämnden, lärarkåren och Ifö diskussionsklubb.576 I 
kommunbibliotekets årsberättelse för 1938 skriver bibliotekarien att bib-
lioteket stått som inbjudare, tillsammans med andra intresserade organi-
sationer, till ett ”opinionsmöte mot råhet i tal och skrift samt för föräd-
lande läsning, vilket möte avhölls i Folkets Hus i november månad”.577

Det kommunala biblioteket utnyttjades också av arbetarrörelsens folk, 
vilka ofta förekommer i utlåningsjournalerna där.  

Eftersom ABF:s arkiv är försvunnet, går det inte att säga något mera be-
stämt om arbetarbibliotekets innehåll och utlåning. En viss uppfattning 
om omfattningen av bokbestånd och utlåning kan vi ändå få genom de 
källor som trots detta står till buds. Det första år där uppgifter finns till-

––––––––– 
574 Ivetofta kommun, kommunalnämndens protokoll 19/1 1929. Katalogen har tyvärr inte gått att 

återfinna. 
575 Ivetofta sockenbibliotek, protokoll 1876-1952, 23/1 1933, (AI:1). 
576 Ivetofta sockenbibliotek, protokoll 1876-1952, 24/9 1938 (AI:1). Detta är enda gången som Ifö 

diskussionsklubb förekommer i källmaterialet; vem eller vilka som står bakom den vet jag därför 
inte.

577 Bromölla köping, Folkbiblioteket, Kassabok 1935-1955 (G:1). 
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gängliga är från 1931, då det fanns 391 band i biblioteket och det gjordes 
597 boklån av 93 låntagare.578 I ett referat från ABF Bromölla årsmöte 
1934 i Kristianstads Läns-Demokraten framgår att ABF detta år hade ett 
bokbestånd på 609 böcker. Antalet hemlån var 1 072, fördelade på 216 
låntagare.579 I årsberättelsen för arbetsåret 1936-1937 anges att böckernas 
antal ökat till 807 och 263 personer har registrerats som låntagare. De lå-
nade sammanlagt 1 688 böcker, av vilka 260 var vad som i berättelsen 
räknas till facklitteraturen. 1940 hade bokbeståndet ökat till 1 015 band 
och boklånen till 1 760 böcker, vilka lånades av 278 låntagare. Vid ut-
gången av arbetsåret 1941-1942 utgjordes bokbeståndet av 1 118 band 
och utlåningen uppgick till 1 900 böcker av vilka 217 stycken betecknas 
som facklitteratur. Låntagarna uppgick vid arbetsårets utgång till 315 per-
soner.580 Det sista hela arbetsåret för ABF:s arbetarbibliotek, 1952-1953, 
före arbetarbibliotekets sammanslagning med sockenbiblioteket (vilket 
skedde 1954, se nedan) var bokbeståndet 1 581 böcker och antalet lånta-
gare 316 personer. Dessa gjorde 1 856 lån, varav 426 lån räknas som 
facklitteratur och övriga skönlitteratur.581 Det var således en stadig ökning 
av antalet böcker, samtidigt som en svagt minskande tendens i utlåningen 
kan iakttas. Under det sista året som eget bibliotek var emellertid andelen 
utlånade fackböcker dubbelt så hög som för det dessförinnan nämnda 
året, 1942.

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning arbetarbiblioteket an-
vändes av arbetarbefolkningen i Bromölla kan vi jämföra med antalet an-
ställda på Iföverken. Företaget anger självt i ett PM år 1938 antalet an-
ställda till ca 1 200 i ”verkstäderna och fabrikerna”,582 d v s det minsta an-
tal människor som arbetarbiblioteket kan antas vända sig till. Det skulle 
betyda att omkring 20 % av de anställda på Iföverken lånade böcker i ar-
betarbiblioteket. Men antalet boende i Bromölla var naturligtvis flera än 
de som arbetade på Iföverken och det fanns även andra arbetsplatser.583

Andelen skulle således vara ännu lägre. Jämförelsen visar att det endast 
var en minoritet både i fackföreningen och i Bromölla i stort som använ-

––––––––– 
578 ABF Bromölla årsberättelse 1930, bilaga till ansökan om kommunalt bidrag, Ivetofta kommun, 

kommunalfullmäktige, Inkomna skrivelser (E:1). 
579 Kristianstads Läns-Demokraten 5/10 1934. 
580 ABF Bromölla verksamhetsberättelse 1940-1941, ABF Skåne, osorterat material. Arbetarrörel-

sens arkiv i Landskrona. 
581 ABF Bromölla Verksamhetsberättelse 1953, bilaga till ansökan om kommunala bidrag. Bromölla 

köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:8). 
582 Iföverkens protokoll 1927-1940 (A1:1). Jämför med avdelning 227 medlemsstatistik på sidan 

110. 
583 Enligt en notis i Nyaste Kristianstadsbladet 3/1 1934, hade Ivetofta 3 436 invånare vid utgången 

av 1933. Vid tiden för kommundelningen (årsskiftet 1941-1942) var invånarantalet omkring 4 300, 
enligt Bromölla-boken.  
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de sig av arbetarbiblioteket. Det finns heller ingenting i materialet som 
tyder på att det fanns ett krav på medlemskap i någon av arbetarrörelsens 
organisationer för att få låna i arbetarbiblioteket. Med tanke på samarbe-
tet mellan de olika biblioteken i kommunen kan ett sådant krav knappast 
heller ha kunnat förekomma – åtminstone inte från 1929 då samarbetet 
började. För rättvisans skull bör det dock påpekas att även sockenbiblio-
teket – och sannolikt också nykterhetslogernas bibliotek – utnyttjades av 
invånarna i Bromölla. 

Liknande resultat har andra forskare också kommit fram till, t ex Marion 
Leffler, i fråga om Lunds arbetarbibliotek där ca 20 % av dem som hade 
möjlighet att använda sig av biblioteket också gjorde det. Leffler påpekar 
dock att det troligen var fler än de som fick låna som kunde använda sig 
av biblioteket, eftersom männen sannolikt lånade även till sina familjer 
eller att dessa kunde låna i männens namn.584

Under perioden 1931-1954 fyrdubblades bokbeståndet i biblioteket och 
samtidigt mer än tredubblades både utlåningen och antalet låntagare. 
Bokbeståndet ökade således något snabbare under den perioden jämfört 
med hur många böcker som anskaffades under arbetarbibliotekets första 
åtta år, 1923-1931. Vilka böcker som lånades framgår inte av årsberättel-
serna, men i en del av årsberättelserna har fördelningen mellan skönlitte-
ratur och facklitteratur angivits och där framgår att skönlitteratur lånades 
i betydligt större utsträckning än facklitteratur. Enligt årsberättelsernas 
redovisning av utlåningen var facklitteraturens andel av utlåningen oftast 
mellan 9 och 15 %.585 Det är ungefär samma nivå som på sockenbibliote-
ket. De sista åren som självständigt arbetarbibliotek, 1951-1953, hade 
dock facklitteraturens andel ökat till mellan 23 och 25 % av den totala ut-
låningen.586 Skönlitteraturen var således mest populär bland låntagarna på 
såväl arbetarbiblioteket som på sockenbiblioteket. Det är ett resultat som 
inte på något avgörande sätt skiljer sig från de resultat som Marion Leff-
ler kom fram till i sin undersökning av arbetarbiblioteken i Lund och Hel-
singborg.587 Hans Larsson har i sin bok om Stockholms arbetarbibliotek 
redovisat utlåningsstatistik som pekar i samma riktning. Det var skönlitte-
raturen som lånades mest, men dess andel minskade över tiden till förmån 
för facklitteratur. I början av 1900-talet var facklitteraturens andel mellan 

––––––––– 
584 Marion Leffler, 1999, s. 259-260. 
585 ABF Bromölla, års- och verksamhetsberättelser för resp. år. ABF Skåne, osorterat material. Arbe-

tarrörelsens arkiv i Landskrona. 
586 ABF Bromölla Verksamhetsberättelser 1951-1953, bilagor till ansökan om kommunala bidrag. 

Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:5—8). 
587 Marion Leffler, 1999, s. 266 f, 289 f. 
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10 och 15 %, medan den omkring mitten av 1920-talet var runt 40 %.588

Såväl Leffler som Larsson har förvisso undersökt tidigare perioder än vad 
jag har gjort, men jämförelsen kan ändå göras och den visar på att lånta-
garnas val av främst skönlitteratur förhöll sig ganska konstant under lång 
tid. Trots att jag inte har någon kännedom om vilken sorts litteratur som 
ABF:s lokalavdelning betecknade som facklitteratur, menar jag likväl att 
den förhållandevis stora ökningen av andelen facklitteratur de sista åren 
före sammanslagningen, har samband dels med den ökande kursverksam-
heten – såväl i ABF:s som i kommersiell regi – i estetiska ämnen och dels 
med de cirklar i bl a livsåskådning, kristen idédebatt och konst som 
genomfördes just dessa år. Arbetarbiblioteket uppfyllde därmed det syfte 
som ursprungligen låg till grund för det statliga stödet för litteratur till 
bildningsorganisationerna. 

Som nämnts tidigare samarbetade de olika biblioteken i Ivetofta gamla 
kommun – sockenbiblioteket, arbetarbiblioteket och IOGT-biblioteken – 
sedan slutet av 1920-talet genom att bl a ge ut en gemensam katalog. Vil-
ken omfattning hade då Ivetofta sockenbibliotek i jämförelse med arbe-
tarbiblioteket när det gällde bokbestånd och utlåning? Som exempel har 
jag tagit året 1937. Vid utgången av detta år hade sockenbiblioteket 2 844 
band, antalet låntagare var 245 och de gjorde sammanlagt 2 303 boklån, 
av vilka 240 betecknas som facklitteratur.589 Facklitteraturens andel var 
således ca 10 % av den totala utlåningen. Det är förvisso ett svagt jämfö-
relsematerial med bara ett år, men åtminstone för detta år, 1937, var 
sockenbibliotekets bokbestånd mer än dubbelt så stort som arbetarbiblio-
tekets samtidigt som antalet låntagare var ungefär lika många (jämfört 
med ABF:s arbetsår 1936-1937, se ovan). Den totala utlåningen var dock 
betydligt högre, ca 36 %, i sockenbiblioteket. Om det därmed går att säga 
att sockenbibliotekets låntagare var flitigare läsare än arbetarbibliotekets 
är mera osäkert. Det finns inga låntagarförteckningar sparade från arbe-
tarbiblioteket, men däremot från sockenbiblioteket och många av de 
namn som förekommer inom arbetarrörelsen i Bromölla finns med bland 
låntagarna i sockenbiblioteket. 

Vid köpingsbildningen 1942, då Ivetofta kommun delades, beslutades att 
låta sockenbiblioteket kvarstå som ett gemensamt bibliotek för Ivetofta 
kommun och Bromölla köping. Några år senare föreslog likväl Bromölla 
köpings biblioteksstyrelse att biblioteket skulle delas upp mellan de båda 
kommunerna.590 Uppdelningen av bokbeståndet verkställdes 1952 och se-

––––––––– 
588 Hans Larsson, 1989, s. 84, 118. 
589 Referat från Ivetofta kommunbiblioteks sammanträde, Kristianstads Länsdemokraten 14/2 1938. 
590 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 27/9 1951 (A1:5). 
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dan även en smärre utgallring av böcker gjorts, bestod köpingens folkbib-
liotek, som det nu kallades, vid utgången av år 1952 av 2 924 band. Lån-
tagarna var 537 till antalet och dessa lånade 6 197 böcker varav 308 räk-
nades som facklitteratur, vilket motsvarar ca 5 %.591 Köpingens folkbib-
lioteks bokbestånd var alltså vid denna tid nästan dubbelt så stort som ar-
betarbibliotekets, hade 70 % fler låntagare och utlåningen var mer än tre 
gånger så stor: i genomsnitt lånades elva böcker per person, mot sex 
böcker per person i arbetarbiblioteket sista året före sammanslagningen. 
Emellertid var facklitteraturens andel av utlåningen betydligt lägre i folk-
biblioteket vid en tid då utlåningen av sådan litteratur ökade i arbetarbib-
lioteket. Facklitteraturens andel av utlåningen i folkbiblioteket var ca 5 % 
jämfört med 23-25 % i arbetarbiblioteket. Det bör betyda att arbetarbib-
liotekets bestånd av facklitteratur var bättre anpassat efter vad som efter-
frågades, medan å andra sidan folkbiblioteket sannolikt hade ett utbud av 
skönlitteratur som bättre motsvarade efterfrågan. 

Men samarbetet fortsatte mellan de båda biblioteken i Bromölla och efter 
gemensamma överläggningar mellan Bromölla köpings biblioteksstyrelse 
och ABF:s lokalavdelning beslutades att ”centralisera biblioteksverksam-
heten” i köpingen. I en skrivelse från ABF:s lokalavdelning i Bromölla 
meddelade ABF att man var villiga att skänka sitt bokbestånd till Bromöl-
la folkbibliotek om centraliseringen kom till stånd. Köpingens fullmäkti-
ge beslutade enhälligt att mottaga gåvan samt att från nyåret 1954 slå 
samman biblioteken enligt förslaget.592 Centraliseringssträvandena hade 
också de sitt ursprung i statliga utredningar, bl a ville 1949 års Folkbib-
liotekssakkunniga att studiecirkelbiblioteken, till vilka arbetarbiblioteken 
räknades, på sikt skulle avvecklas. Men även folk inom biblioteksväsen-
det, t ex bibliotekskonsulenter, propagerade för centraliserade kommuna-
la bibliotek. Även ABF centralt anslöt sig till dessa tankegångar och dess 
ledning rekommenderade sina medlemsbibliotek att ingå i det kommuna-
la bibliotekssystemet, under förutsättning att studiecirklarnas behov kun-
de tillgodoses.593 Bromöllas ABF-avdelning följde de centrala rekom-
mendationerna och erbjöd Bromölla folkbibliotek sin boksamling. 

Därmed upphörde ABF:s biblioteksverksamhet men inte biblioteksverk-
samheten i Folkets Hus. Det sammanslagna biblioteket förlades nämligen 
till Folkets Hus och Bromölla köping blev därmed för många år framåt en 
ständig hyresgäst i huset. Vid sammanslagningen hade köpingens biblio-
––––––––– 
591 Årsredogörelse för 1952, Bromölla folkbibliotek, bilaga till kommunalfullmäktiges protokoll 28/9 

1953 (A1:7). 
592 Bromölla köpings kommunalfullmäktige, protokoll 28/9 1953. Årsredogörelse för 1952, Bromölla 

folkbibliotek, bilaga till Bromölla köpings kommunalfullmäktigeprotokoll 28/9 1953 (A1:7). 
593 Åke Åberg, 1982, s. 67-68. 
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tek omkring 2 900 band och ABF-biblioteket omkring 1 600 band. I sam-
manhanget kan nämnas att IOGT-biblioteken inte nämns i protokollen i 
samband med centraliseringen av biblioteken, vilket torde betyda att des-
sa inte var med i sammanslagningen.594

I kommunalfullmäktiges protokoll finns inga diskussioner protokollförda 
om att placera det sammanslagna biblioteket i Folkets Hus. Det finns inte 
heller någon diskussion återgiven i Folkets Hus-föreningens protokolls-
bok. Där togs saken upp först sedan det blivit bestämt var biblioteket 
skulle placeras och det var endast hyressättningen som diskuterades: 
”Med anledning av att Folkbiblioteket förlägges till Folkets Hus fr. o. m. 
den 1 jan. 1954 diskuterades hyran för dessa lokaler.”595 Det var uppen-
barligen bestämt utan att det behövde tas upp till diskussion i Folkets Hus 
styrelse. Arbetarmajoriteten i Bromölla placerade det nya kommunala 
folkbiblioteket i arbetarrörelsens offentlighetsarena Folkets Hus och det 
tycks ha skett utan något ifrågasättande från andra grupperingar i samhäl-
let. Det var en symbolisk handling som bekräftade den styrka som arbe-
tarrörelsen hade uppnått. Formellt var det arbetarbiblioteket som gick upp 
i det kommunala biblioteket, men utåt sett och i praktiken flyttade kom-
munbiblioteket till arbetarbiblioteket. Förfarandet visar tydligt på den 
nära relation som hade uppkommit mellan arbetaroffentligheten och den 
borgerliga kommunen med en politiskt mycket dominerande arbetarrörel-
se. Den nära relationen förstärks också av att köpingens fullmäktigeord-
förande Arthur Svensson också var ordförande i den lokala ABF-
avdelningen och ledamot i Folkets Hus-föreningen styrelse. 

Placeringen i Folkets Hus var emellertid inte bara en starkt symbolisk 
handling. Det kommunala sockenbiblioteket var före flytten placerat i 
’gamla kommunalhuset’ invid kyrkan. Den byggnaden revs enligt uppgift 
i SAP-boken året efter flytten.596 Lokaliseringen till Folkets Hus innebar 
också att biblioteket fick ett mer centralt läge i förhållande till de nya bo-
stadsområden som uppfördes i Bromölla under 1940- och 1950-talen, 
samtidigt som det tidigare sockenbibliotekets anknytning till kyrkan upp-
löstes.

––––––––– 
594 Att IOGT-biblioteken inte nämns i sammanhanget kan också bero på att de kanske inte fanns 

inom Bromölla köpings gränser - det är för mig oklart med logernas lokalisering. 
595 Bromölla FH protokoll 18/10 1953 (A1:3). 
596 SAP-boken, s. 79. 
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Sammanfattning av biblioteksverksamheten 

Arbetarebiblioteket på Folkets Hus i Bromölla inrättades förhållandevis 
sent. Det var först 1923, sedan en lokalavdelning av ABF hade bildats, 
som biblioteket startades. Den politiska mobiliseringen inom arbetarklas-
sen i Bromölla antyder emellertid att litteratur hade cirkulerat inom arbe-
taroffentligheten redan innan dess. 

Bokbeståndet ökade under de första åren ganska sakta, men från och med 
1930-talet ökade bokinköpen något snabbare, från nästan 400 böcker 
1931 till nästan 1 600 böcker 1953. Det var en fyrdubbling av bokbestån-
det, men samtidigt ökade inte utlåningen lika fort – antalet låntagare och 
boklån drygt tredubblades under samma period. Vilka böcker som låna-
des har inte gått att ta reda på, men fördelningen mellan skönlitteratur och 
facklitteratur, enligt ABF-styrelsens klassificering, har angivits i verk-
samhetsberättelserna. Andelen facklitteratur låg för de flesta åren mellan 
nio och femton procent, men de sista åren som eget bibliotek var andelen 
nästan en fjärdedel. Orsakerna till denna ökning har jag tolkat som ett re-
sultat av en ökande studiecirkelverksamhet i estetiska ämnen samt i cirk-
lar om livsåskådning och kristen idédebatt. 

I likhet med vad andra forskare funnit, var det endast en mindre del av 
arbetarbefolkningen som använde sig av arbetarbiblioteket. Jag har be-
dömt andelen som mindre än en femtedel av det sociala skikt som arbe-
tarbiblioteket kan ha tänkt sig skulle låna där. 

Arbetarbiblioteket inledde i slutet av 1920-talet samarbete med socken-
biblioteket och IOGT-biblioteken i Ivetofta. Samarbetet rörde sig om ge-
mensamma överläggningar med respektive styrelser och man producera-
de också en gemensam bokkatalog. Samarbetet resulterade också i opini-
onsmöten mot ”mindervärdig litteratur” och mot ”råhet i tal och skrift”. I 
början av 1950-talet föreslogs att det kommunala sockenbiblioteket, som 
nu benämndes folkbibliotek, skulle slås samman med arbetarbiblioteket. 
ABF erbjöd sig att skänka sitt bokbestånd till folkbiblioteket om en sam-
manslagning kom till stånd. Bromölla köpings kommunalfullmäktige an-
tog enhälligt erbjudandet och beslutade att ”centralisera” biblioteken. Det 
nya folkbiblioteket förlades till Folkets Hus till synes utan att ifrågasättas 
av någon. 

Nöjen och underhållning i folkbildningens tjänst? 

Som såväl Jürgen Habermas som Nancy Fraser har påpekat måste en 
grupp, som strävar efter att få sina intressen tillgodosedda, uttrycka sina 
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intressen i en större offentlighet – den kan inte bara ”befästa sig som en 
klick”, för att använda Habermas ord. Ett sätt att nå ut i en större offent-
lighet är att tillhandahålla litteratur, tidningar och tidskrifter och att ar-
rangera nöjestillställningar av olika slag. Med det breda folkbildningsbe-
grepp jag använder mig av, ser jag också sådan verksamhet som en form 
av folkbildning. Och för Folkets Hus var nöjena inte enbart ett sätt att nå 
ut i en större offentlighet, de var också nödvändiga för finansieringen av 
verksamheten. Det ligger då nära till hands att fråga sig vad nöjena bestod 
av, om det fanns en ambition att de också skulle bidra till arbetarnas bild-
ning? Enligt Ann Mari Engel, som har skrivit om teater i Folkets Park, 
fördes det mycket debatter inom arbetarrörelsen om repertoaren, där 
många menade att det som visades var undermåligt och förordade en re-
pertoar av högre kvalitet. Karl Kilbom, som var chef för Folkets Hus-
föreningarnas Centralorganisation, var mycket kritisk till utbudet i Fol-
kets Hus som han menade till och med kunde ”förhåna arbetarrörelsens 
värderingar och sprida borgerlig vulgärpropaganda i revyns form”. Kil-
bom ansåg att utbudet skulle ligga i linje med arbetarrörelsens kultur- och 
bildningssyn och att den skulle syfta till en socialistisk kultur.597 Bromölla 
Folkets Hus hade en omfattande publik verksamhet med filmvisning, 
dans, teaterföreställningar, artistuppträdanden och fester. Hur såg då det 
utbud ut som erbjöds i Bromölla Folkets Hus? 

Biografverksamheten

Film visades i stort sett varje vecka av någon av traktens ambulerande 
filmförevisare. 1927 gavs en av dessa filmförevisare ensamrätt till bio-
grafverksamheten i Bromölla FH. I överenskommelsen ingick att ett ma-
skinrum skulle byggas och att kostnaderna för detta skulle delas lika mel-
lan biografägaren och Folkets Hus.598 Detta hade sannolikt samband med 
att ökande krav om bl a brandsäkerhet och utrymningsmöjligheter rests 
från samhällets sida. FH-styrelsen hade diskuterat att själv bygga en an-
läggning, men funnit att kostnaderna för en sådan investering var för 
höga. När nya Folkets Hus skulle byggas beslutade föreningen att inte 
längre inkludera filmförevisningar i verksamheten och kontraktet med 
filmförevisaren sades upp i mars 1935, redan innan det slutgiltiga beslutet 

––––––––– 
597 Ann Mari Engel, 1982 a, Teater i folkets park 1905-1980. Charles Kassman, 1992, s. 131 ff. Karl 

Kilbom var chef för riksorganisationen. Riksorganisationen för Folkets Hus-föreningar hette först 
Folketshusföreningarnas Centralorganisation FHC, från 1943 Folketshusföreningarnas Riksorgani-
sation FHR. 

598 Bromölla FH protokoll 22/8 1927 (A1:2). 
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om nybyggnad hade tagits.599 Uppsägningen hänger säkerligen samman 
med att det vid denna tid hade öppnats en privat biograf i Bromölla. Möj-
ligen hade det också samband med ljudfilmens införande i Sverige om-
kring 1930, vilket krävde en annan maskinell utrustning. I dagboken i no-
vember 1936 finns en anteckning om att filmförevisaren satt in nya ma-
skiner, men det framgår inte vilken utrustning det rörde sig om – om det 
först nu sattes in ljudfilmsapparater.600 Det förefaller ju en aning märkligt 
att installera nya maskiner när kontraktet har blivit uppsagt. Biografföre-
ställningarna upphörde på våren 1937, ett och ett halvt år före invigning-
en av det nya huset. 

Vilken typ av filmer som visades i Folkets Hus går inte att avgöra utifrån 
det tillgängliga källmaterialet, eftersom det inte någon gång har anteck-
nats i dagboken vilken film som visades. Inte heller ger verifikationerna 
någon upplysning. Det är troligt att det var den enskilde förevisaren som 
ansvarade för repertoaren och den bestod antagligen av de filmer som var 
aktuella vid varje tillfälle och som även visades på de andra ställen där 
han engagerades. Det finns inget i materialet som tyder på att FH-
föreningen hade något inflytande, eller ens försökte få det, på repertoaren. 
En liten inblick i vad som visades på ett Folkets Hus får vi av Jan Fred-
riksson, som skriver att de filmer som till en början (1907) visades på 
Helsingborgs Folkets Hus ”anknöt till den folkliga nöjeskulturen vid den 
här tiden”. ”Det var handfast situationskomik och enklare berättelser.”601

Margareta Ståhl gör antagandet att innehållet i filmerna ”säkerligen inte 
[var] sådant som arbetarrörelsen sanktionerade”, och att Folkparkernas 
Centralorganisation vid denna tid – 1910-talet – ”såg filmen som en lågt 
stående kulturyttring medan teatern främjade den själsliga odlingen”. 
Oavsett de centralt placerade personernas åsikter om stumfilmsrepertoa-
ren, kunde den dra fulla hus under 1920-talet.602

För att få en uppfattning om vad för sorts filmer som kan tänkas ha fun-
nits på repertoaren under 1920- och 1930-talen får vi vända oss till film-
forskningen. Filmvetaren Jan Olsson har i en bok sammanställt filmaffi-
scherna från den svenska stumfilmens era, som i stort sammanfaller med 
den tid då filmer visades på Folkets Hus i Bromölla. Av texten på affi-
scherna att döma uppvisar den svenska stumfilmen en stor bredd och va-
riation med en viss övervikt för komedier, farser och lustspel. Där finns 
allt från Värmlänningarna och Bröderna Östermans huskors, över filma-

––––––––– 
599 Bromölla FH protokoll 13/3 1935 (A1:2). 
600 Bromölla FH Dagbok 1913-1944 (D2:1). 
601 Jan Fredriksson, 1994, s. 57. 
602 Margareta Ståhl, 2005, s. 104-105. 
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tiseringar av verk som Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och Till Ös-
terland och Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståhls sägner, till historiska 
krönikor över Gustav Vasa och Karl XII. Där finns också Strejken (”soci-
alt skådespel”) och Ådalens poesi efter Pelle Molins noveller.603 Filmveta-
ren Leif Furhammar menar emellertid att den svenska filmrepertoaren 
under 1920-talet dominerades av ett ”ganska amorft utbud av anspråkslös 
muntrationsunderhållning för hemmabruk”. ”Förlustelserna sträckte sig 
från den groteska burlesken, över den amerikaniserade äventyrsfarsen till 
den mer utslätat sofistikerade komedin i burgen miljö.”604

Filmvetaren Per Olov Qvist gör i sin bok Folkhemmets bilder – om 1930-
talets svenska filmproduktion – även några återblickar på 1920-talet och 
konstaterar där att det ”utan tvekan” är en produktion av traditionellt slag 
som dominerar under 1920-talet: ”Det är bilder och dramer från ett tradi-
tionellt bondesverige som tar upp det mesta utrymmet, i vart fall kring 
mitten av 20-talet”. Det moderna industrilandet är svagt representerat 
förutom ett par filmer om män i industrin.605 Första halvan av 1930-talet 
hade en viss övervikt av folklustspelet, som hade ”sin tyngdpunkt alldeles 
i början av decenniet”, då filmer som t ex Söderkåkar producerades. Di-
rektfilmatiseringar av svenska buskispjäser ”duggade tätt” under första 
hälften av 1930-talet och därefter började man ”att alltmer dryga ut kos-
ten med översättningar av utländska lustspel” som ”i förbluffande stor ut-
sträckning” blev en lysande affär, trots att den blev utskälld av samtidens 
kulturelit, kyrkliga kretsar, nykterhetsrörelsen och militära myndighe-
ter.606 Det är sådana filmer som i efterhand lite nedsättande har kommit att 
kallas pilsnerfilmer. Omkring mitten av 1930-talet kom filmer som speg-
lade den nationella politiska och samhälleliga förändringen mot det s k 
folkhemmet, för vilken en film som Karl-Fredrik regerar är en god re-
presentant.607

Men det var inte huvudsakligen svenska filmer som visades på biografer-
na. Under 1920-talet får den amerikanska populärkulturen sitt genombrott 
i Sverige och det märks framförallt inom filmen. Hollywood-filmen skaf-
fade sig efter första världskriget ”en totalt dominerande position” på film-
repertoaren. Av de filmer som ”under tjugotalet lanserades på landets bi-
ografer var bara 3 % svenska”, medan de amerikanska stod för 70 % av 

––––––––– 
603 Jan Olsson, 1990, I offentlighetens ljus Stumfilmens affischer, kritiker, stjärnor och musik. 
604 Leif Furhammar, 2003 (1991), Filmen i Sverige, s. 120. 
605 Per Olov Qvist, 1995, Folkhemmets bilder Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 

30-talsfilmen, s. 161-162. 
606 Leif Furhammar, 2003 (1991), s. 127, 142. 
607 Per Olov Qvist, 1995, s. 78, kapitel 14. Se särskilt s. 380-385 om Karl-Fredrik regerar. 
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de utländska titlarna.608 Det mesta som visades på svenska biografer – och 
sannolikt även i Bromölla – var således amerikanska filmer. Bland utbu-
det fanns t ex Charlie Chaplins och Rudolf Valentinos filmer. Därav kan-
ske det stora intresset för studiecirklar i engelska. Dessvärre har jag inte 
fått tag i någon litteratur som närmare redovisar den amerikanska reper-
toaren på svenska biografer vid denna tid.

Filmutbudet i Bromölla Folkets Hus går som sagt inte att uttala sig om, 
men det är troligt att den repertoar som allmänt visades på biograferna i 
Sverige också var den som visades i Bromölla. Det är rimligt att anta att 
lustspelsgenren, som var den mest spelade teaterformen i Bromölla Fol-
kets Hus (se nedan i avsnittet om teatern), också var en populär genre när 
det gällde film. Att Bromölla Folkets Hus beslutade lägga ner biograf-
verksamheten just när filmproduktionen förändrades i riktning mot filmer 
som speglade folkhemsretoriken ska vi inte dra några långtgående slutsat-
ser av. Det var nog snarare konkurrensen och en bristande lönsamhet som 
styrde det beslutet. Det kan därmed inte hävdas att filmvisningarna i Fol-
kets Hus medvetet användes i ett folkbildande syfte, utan var troligen 
bara ytterligare ett sätt att – utan att reflektera närmare över innehållet 
och budskapet i filmerna – skapa balans i Folkets Hus ekonomi för att 
säkra dess fortlevnad och möjliggöra den folkbildande verksamheten. 

Arbetarrörelsen började omkring 1930 att själv producera filmer, för pro-
paganda- och bildningsändamål, medlemsrekrytering och spelfilmer. Skä-
let var att skapa motbilder till främst den amerikanska filmen som man 
menade förförde särskilt unga kvinnor som därmed lockades bort från 
”sitt egentliga kall – som mödrar och makor.” 1928 producerade SAP sin 
första valfilm och därefter blev valfilmerna ett återkommande inslag i 
valrörelserna. Svenska Handelsarbetareförbundet producerade 1931 till-
sammans med sin danska motsvarighet en spelfilm som blev mycket väl-
besökt. Förbundsstyrelsen menade att film var ett utmärkt agitationsverk-
tyg och inledde produktion av en mängd filmer av olika karaktär.609 Dessa 
tidiga egenproducerade filmer kan ha visats också i Bromölla Folkets 
Hus.

Filmverksamheten ledde så småningom till att en central instans för film-
distribution skapades, Arbetarrörelsens filmkommitté 1937, delvis som en 
följd av kritiken mot den ”dåliga svenska filmen”, med vilket man avsåg 
de s k pilsnerfilmerna. Avsikten var att distribuera ”goda filmer”, men ef-
terfrågan på egenproducerade filmer ledde till att filmkommittén 1938 

––––––––– 
608 Leif Furhammar, 2003 (1991), s. 95-96. 
609 Eva Blomberg, 2001, Tidens krav hette film, i Arbetarhistoria nr 2-3, 2001, s. 4-17. 
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ombildades till ett produktions- och distributionsföretag med namnet Fil-
mo.610 Vid denna tid hade dock den reguljära biografverksamheten lagts 
ned i Bromölla Folkets Hus så arbetarrörelsens egen filmproduktion visa-
des därefter endast undantagsvis i form av t ex valfilmer. 

Artistuppträdanden

Även artister av olika slag uppträdde emellanåt på Folkets Hus eller i 
Parken. Vilken typ av artister det rörde sig om ger inte det tillgängliga 
materialet mycket besked om, men sannolikt rörde det sig ofta om så kal-
lad lättare underhållning, t ex bondkomiker som var mycket populära vid 
denna tid. Bara vid några enstaka tillfällen går det att avgöra vilken sorts 
artister det rörde sig om, t ex ”Starke mannen” (1917), ”Zigenarkapellet” 
(1924), ”Illusionist Hultgren” (1924). Det förekom också olika ”sångupp-
trädanden” och ”konserter”.611 Genom Stefan Anderssons avhandling har 
jag kunnat urskilja ytterligare några som komiker, kuplettsångare, duettis-
ter och trolleriartister. Sannolikt rör det sig om turnerande artister och det 
var främst på 1920-talet som Bromölla Folkets Hus gästades av dem. 
Men också mera lokala förmågor som Sölvesborgs Sångförening (1926 
och 1927) prövade sina vingar i Bromölla.612

Det förekom även senare att turnerande artister gästade Folkets Hus, men 
det var inte lika ofta som under 1920-talet. På 1940-talet finns anteck-
ningar om Bröderna Lindqvist (1942) och Hälsingeflickorna (1943, 
1944).613 Radions betydelse för nöjeslivet visas också av att det från radi-
on, och senare även från filmen, kända ”Vårat gäng” turnerade runt lan-
det. Under några år, 1945-1948 besökte Vårat gäng även Bromölla.614 I 
filmen medverkade bl a Alice Babs, som i de moralkonservativas ögon 
blev en symbol för den lössläppta ungdomen i debatten om ”dansbane-
eländet”.615 Mer om ”dansbaneeländet” i avsnittet om dansen nedan. I öv-
rigt tycks det ha varit ganska tunnsått med artistbesök i Bromölla Folkets 
Hus under 1940- och 1950-talen. 

––––––––– 
610 Eva Blomberg, 2001, s. 9-10. 
611 FH Dagbok (D 2:1), FH Inkomst- och utgiftsverifikationer (G:3). Namnen på artisterna redovisas 

ofta, men sällan vilken typ av underhållning det gällde. 
612 FH Inkomst- och utgiftsverifikationer (G:3). 
613 FH Bromölla Dagbok (D2:2). Hälsingeflickorna var en s k damorkester som blev känd via radion, 

Wikipedia, uppslagsord Nelly Östlund, 16/9 2008, http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
614 FH Bromölla Dagbok (D2:2). Om Vårat gäng i Nationalencyklopedins nätupplaga 16/9 2008, 

www.ne.se
615 Om Alice Babs som symbol för den osedliga ungdomen, Jonas Frykman, 1988, Dansbaneeländet.
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Dansen på Folkets Hus 

Offentlig dans, som länge var ryggraden i föreningens ekonomi, anordna-
des en gång i veckan, och ibland oftare ändå, under en stor del av den un-
dersökta perioden. I slutet av 1920-talet minskade dansen på grund av 
ökande konkurrens – inte bara från privata arrangörer och idrottsföre-
ningar, utan också från andra Folkets Hus- och Folkets Park-föreningar i 
området och det förorsakade mycket bekymmer för föreningen. Styrelsen 
försökte vara lyhörd för publikens önskemål för att motverka det vikande 
publikunderlaget, genom att anordna dans även på lördagar och att enga-
gera andra musiker för att få en annan repertoar. Förslag framfördes ock-
så om att utse en reklamkommitté, vilket också beslutades. Initiativet full-
följdes dock inte och något resultat av reklamkommitténs arbete redovi-
sades aldrig. När ansträngningarna att öka inkomsterna inte lyckades, för-
sökte man i stället att minska på kostnaderna, inte bara genom minskade 
ersättningar till personalen, utan också genom att dra ner på bemanning-
en. Slutligen gav man upp och i slutet av 1920-talet ”beslutade att tillsvi-
dare upphöra med söndagsdanserna”. De återkom dock sporadiskt med 
någon av de andelsägande organisationerna eller någon orkester som ar-
rangörer.616

När nya Folkets Hus byggts 1938 återupptogs dansen mera regelbundet, 
men den blev åtminstone inte till att börja med någon större framgång. 
Efter ett par år i den nya byggnaden tycks verksamheten emellertid ha 
stabiliserats och FH-föreningen arrangerade under några år dans så gott 
som varje vecka. Inkomsterna från dansen var mycket viktiga, och på ett 
styrelsemöte 1943 fördes en diskussion om principerna för uthyrning: 

”Mötet beslutade efter en stunds diskussion i frågan om att Lördags o Sön-
dags aftnar skall vara permanenta danskvällar för Folkets-Hus eller annan fö-
rening, och således ej får hyras ut sådana kvällar, till samkvämsändamål, agi-
tations eller föreningsmöten o dyl. att hänskjuta frågan till det kommande 
halvårsmötet för besluts fattande.”617

Styrelsen tycks dock inte ha varit helt säker på att detta beslut var fritt 
från invändningar, eftersom man ville föra frågan till ett medlemsmöte 
för avgörande. På medlemsmötet redogjorde ordföranden för diskussio-
nen i styrelsen och som omväxling är protokollet mycket utförligt skrivet: 

––––––––– 
616 FH protokoll, 17/3, 27/10 1929, 12/2 1931, FH Dagbok (D2:1).  
617 Bromölla FH, protokoll 27/10 1943 (A1:3). 
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”Ordföranden lämnade en kortare orientering av det gångna årets nöjesverk-
samhet och konstaterade det faktum att Bromölla Folkets hus på nytt blivit en 
ungdomens central inte bara ur bildningssynpunkt sett, utan även då det gäll-
er nöjen vilket av flera mötesdeltagare betecknades som glädjande. 

En fråga angående uthyrning av Folkets hus o Park till enskilda och förening-
ar i och för tillställningar av subskriberad med föredrag och muntration o. d. 
y. under lördags och söndagskvällar hade diskuterats i styrelsen, eftersom 
styrelsen ville höra halvårsmötets syn på saken togs den upp till behandling 
för mötets hörande. Styrelsen ansåg att anordnandet av icke offentlig tillställ-
ning ovannämnda kvällar var till stor nackdel för föreningen emedan det 
bringade avsevärda ekonomiska avbräck å festkontot och eftersom nöjesfre-
kvensen nu var upparbetad och inkomstbringande ansåg styrelsen en spärr för 
dessa dagar påkallad. Däremot möter inga hinder för föreningar att hyra loka-
lerna för offentliga nöjen och tillställningar med iakttagande av den hyresta-
riff som tillämpas för dessa dagar.”618

Enligt vad som sägs i protokollet överensstämde den allmänna meningen 
på mötet med styrelsens. Om det också innebar att styrelsen fick de be-
gärda restriktionerna för lördagar och söndagar framgår dock inte av 
skrivningen, men förmodligen ska det tolkas så. Hur det än var med det 
så är kanske detta ännu ett uttryck för att arrangemang som var bättre för 
FH-föreningens ekonomi fick företräde framför ideologiskt motiverade 
men mindre inkomstbringande tillställningar. Agitationsmöten och före-
drag fick gärna förekomma dessa dagar, men då skulle den hyrande före-
ningen betala en högre hyra än annars för att inte vålla ”avsevärda eko-
nomiska avbräck”. Det kan tolkas så att Folkets Hus funktion som en in-
komstbringande offentlig nöjesinstitution ansågs viktigare än dess funk-
tion som en arena för opinionsbildning i den politiska offentligheten. Men 
samtidigt var ju också lönsamheten en förutsättning för att överhuvudta-
get kunna driva Folkets Hus. 

Omkring 1950 började antalet offentliga danstillställningar i Folkets Hus 
emellertid att minska från mellan 50 och 70 tillställningar om året som 
mest, till mellan 10 och 20. Samtidigt började danserna i allt större ut-
sträckning att arrangeras av andra än Folkets Hus-föreningen, främst av 
andra organisationer inom arbetarrörelsen såsom den socialdemokratiska 
ungdomsklubben och arbetarekommunen, men också av t ex Bromölla 
Hantverksförening och idrottsföreningar och i slutet av 1950-talet hade 
dessa organisationer så gott som helt tagit över dansen.619 De egna dansar-
rangemangen, som tidigare hade varit den verksamhet som hade haft 
––––––––– 
618 Bromölla FH protokoll 21/11 1943 (A1:3). 
619 Bromölla FH Dagbok 1915-1964 (D2:2, D2:3). 
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störst omfattning och som varit ryggraden i FH-föreningens ekonomi, 
blev under 1950-talet av marginell betydelse. I t ex verksamhetsberättel-
sen för 1951 skriver FH-föreningen att 

 ”Den offentliga inomhusdansen har under året legat så gott som helt nere. 
Med de kostnadsökningar som under året blivit på dansmusik, ordningsvakter 
och stegrade bränslekostnader ger inomhusdansen inget netto.”620

I stället tycks FH-föreningen ha inriktat sig på att hyra ut lokaler till före-
ningar och andra, t ex orkestrar, som anordnade dansaftnar. I vilken om-
fattning föreningarnas danser var offentliga tillställningar eller endast till 
för medlemmarna i de hyrande föreningarna framgår inte av källmateria-
let, men båda varianterna tycks ha förekommit.621 Folkets Hus-föreningen 
hade därmed förändrats från att vara en arrangör till att tillhandahålla lo-
kaler för andra föreningars dansarrangemang. I dessa fall fick säkerligen 
de hyrande föreningarna påta sig de kostnader som FH-föreningen ansåg 
vara alltför höga. 

Bromölla Folkets Hus och ”dansbaneeländet” 

Uppsvinget för dansen i början av 1940-talet hade sannolikt sin upprin-
nelse i de nya dansstilar som introducerades i Sverige i slutet av 1930-
talet och som tycks ha nått Bromölla något senare. Därav FH-styrelsens 
glädje i det tidigare anförda citatet om att Folkets Hus på nytt blivit en 
”ungdomens central /…/ även då det gäller nöjen”. Men den nya danssti-
len orsakade inte bara ett uppsving för dansen, den förorsakade också en 
omfattande nationell debatt om ungdomarnas fritidsvanor. 

Under 1941 kulminerade denna debatt, och det var särskilt om ungdo-
marnas beteenden på och omkring landets dansbanor som debatten rörde 
sig. Fenomenet kom att gå under beteckningen ”dansbaneeländet” och 
debatten hade börjat redan under 1930-talet, men dess rötter kan, enligt 
statsvetaren Hans-Erik Olson, spåras tillbaka till omkring sekelskiftet 
1900.622 Det var en moraldebatt som ”i mycket var en politisk kamp riktad 
mot vänstern i vid mening. Det var där moralradikalismens främsta för-

––––––––– 
620 Bromölla FH Verksamhetsberättelse 1952, bilaga till ansökan om kommunalt bidrag, Bromölla 

köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1952 (A1:6). 
621 Bromölla FH Dagbok 1915-1964 (D2:2, D2:3). De föreningar som hyrde var politiska organisa-

tioner, idrottsföreningar och intresseorganisationer, t ex Hantverksföreningen. Det förefaller som 
om danserna ibland användes för att få inkomster till föreningarna. Dagboken är oklar i detta avse-
ende. 

622 Hans-Erik Olson, 1992, Staten och ungdomens fritid, kapitel 2.
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kämpar fanns”.623 Kampen mot dansbaneeländet drevs av ”den bildade 
medelklassen” och ”[m]ycket av problemen fanns att söka i hemmen med 
släpphänta och dubbelarbetande föräldrar”.624 Det var främst ungdomarna 
ur arbetarklassen som sågs som problemet. Debatten om dansbaneeländet 
innehöll således både en generationskonflikt och en klasskonflikt. Som 
klasskonflikt kan den också, menar jag, ses som en fortsättning på den s k 
arbetarfrågan under senare delen av 1800-talet. Moralens borgerliga före-
språkare var rädda för att deras egen kultur skulle invaderas av de lägre 
klassernas hållningslöshet och att de nya ungdomliga livsstilarna skulle 
dra till sig även medelklassens unga.625

I kritiken mot dansbaneeländet drogs också Folkets Hus in; KFUM:s för-
bundsstyrelse menade att det var ”viktigt att gå till attack mot det ’kultur-
bolsjevikiska’ gardet”, som ”bestod av RFSU:are, arbetarförfattare och 
Folkets Hus-direktörer”. Och när kondomer upphittades ”i buskarna kring 
30-talets dansbanor och Folkets hus” var det tecken på ”utomäktenskapli-
ga förbindelser och därmed sedernas förfall”.626 På Folkets Hus arrange-
rades dans som lockade ungdomen i fördärvet och gav barnavårdsnämn-
derna bekymmer med ogifta mödrar.627

Det kan dock inte sägas att det var en allmän moralisk panik bland be-
folkningen som helhet. Arbetarrörelsen tog ungdomen i försvar och gick i 
sin tur till angrepp mot de moralkonservativa. Inom arbetarklassen ansågs 
det fullt respektabelt att dansa och roa sig. Socialdemokratiska debattörer 
menade i stället att resurser skulle satsas på bättre samlingslokaler, bostä-
der och arbete.628

Hur kan då denna moraldebatt ha påverkat Bromölla Folkets Hus? Som vi 
har sett var söndagsdanserna nästan från allra första början en betydelse-
full aktivitet där. Så oavsett om det fanns något innehåll i påståendet om 
omoralen på dansbanorna var Bromölla Folkets Hus en del av ”eländet”. 
Förvisso minskade dansen under 1930-talet, men den fanns kvar, och un-
der nästan hela 1940-talet var det dans i stort sett varje vecka. I slutet av 
årtiondet började dock antalet danstillställningar att minska. Debatten om 
dansbaneeländet fick uppenbarligen inte den effekten i Bromölla som de 
moralkonservativa avsåg. Om det hade någon effekt var det snarare den 
motsatta, eftersom antalet danstillställningar ökade åren närmast efter de-
––––––––– 
623 Hans-Erik Olson, 1992, s. 115. 
624 Berit Wigerfelt, 1996, Ungdom i nya kläder, s. 37. 
625 Berit Wigerfelt, 1996, s. 38. 
626 Hans-Erik Olson, 1992, s. 216-219. 
627 Hans-Erik Olson, 1992, s. 115. 
628 Hans-Erik Olson, 1992, s. 122-123, 216. 
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batten. En bidragande orsak till denna ökning kan ha varit den lockelse 
som ungdomar såg i de moderna dansstilarna swing och jitterbug som 
blev populära i Sverige i slutet av 1930-talet och som var en av orsakerna 
till moraldebatten.629 Bromölla Folkets Hus medverkade också till ’sedes-
lösheten’, eftersom ”swing band”, enligt annonser i tidningarna (se ned-
an), spelade där på danskvällar.630 Det var säkerligen inte den enda gång-
en sådant skedde. 

Ferms swing band spelade till dansen på Folkets Hus under ”dansbaneeländets” tid. 
Annons i Kristianstads Länsdemokraten 2/1 1942 

Kanske var också de danskurser som de privata dansskolorna gav i Fol-
kets Hus – den första hölls 1945 – en del i denna i de moralkonservativas 
ögon moraliska nedrustning; genom danskurserna fick ungdomarna lära 
sig de nya ’omoraliska’ danserna. När sedan Folkets Hus engagerade 
swingband till söndagsdanserna – en anpassning som kan ha varit nöd-
vändig för att behålla danspubliken, men som inte arbetarrörelsen såg 
några moraliska problem med – samverkade Folkets Hus, dansskolorna 
och swingbanden till att danspubliken stannade kvar i Folkets Hus. På så 
sätt kunde den ungdomliga publiken hållas under en viss uppsikt, en möj-
lighet som inte kan förbises; arbetarrörelsen förblev, enligt Hans-Erik Ol-
son, inte helt opåverkad av debatten om dansbaneeländet. Men arbetarrö-
relsen kom att se ungdomarnas fritid som ett problem vid en senare tid-
punkt och kom till andra slutsatser än de moralkonservativa om vari lös-
ningen låg. Arbetarrörelsen såg huvudsakligen problemen som en fråga 
om lokaler; med tillgång till flera och bättre lokaler skulle problemen lö-
sas. Under 1940-talet började dock opinionen svänga inom arbetarrörel-
sen och den ”föreningslösa ungdomen” började ses som ett problem ock-
så inom arbetarrörelsen.631

––––––––– 
629 Berit Wigerfelt, 1996, s. 89. 
630 Jag känner inte till Ferms swingband, men utgår ifrån att med det namnet spelade orkestern musik 

som passade till de nya dansstilarna. 
631 Hans-Erik Olson, 1992, s. 216-217. 
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Sammantaget tycks alltså inte Folkets Hus i Bromölla ha påverkats nämn-
värt av debatten om dansbaneeländet. Föreningen försökte, liksom den 
gjort tidigare, att anpassa sig till publikens önskemål och engagera orkest-
rar som spelade musik som passade till de nya dansstilarna. Debatten om 
dansbaneeländet, som kulminerade på sommaren och hösten 1941, avhöll 
inte FH-föreningen från att några månader senare engagera en orkester 
som spelade sådan musik som avskyddes av moralens väktare. Det är 
också fullt möjligt att de dansskolor som höll kurser på Folkets Hus lärde 
ut just sådana danser som swing och jitterbug. FH-föreningen var som 
alltid pragmatisk i sin inställning till verksamheten i Folkets Hus. An-
passningen till den nya musiken och det nya sättet att dansa var ett sätt 
för Folkets Hus att försäkra sig om att få behålla danspubliken och samti-
digt kunna ha en viss kontroll över ungdomarnas fritidssysselsättningar. 
På så sätt tog också FH-föreningen ställning mot de moralkonservativas 
syn på hur ungdomen använde sin fritid. De välbesökta danskvällarna in-
nebar samtidigt att arbetarrörelsen gavs de ekonomiska möjligheterna att 
behålla kontrollen över den antagligen viktigaste arenan i Bromölla för 
både nytta och nöje, till gagn inte bara för arbetarrörelsens organisationer 
utan också för de flesta andra föreningar i samhället. 

Peter Billing och Mikael Stigendal går ännu längre i sina slutsatser beträf-
fande Malmö Folkets Park, närmare bestämt dess danspalats Amiralen, 
och inställningen till den nya ungdomskulturen. Arbetarrörelsens sköt-
samhetskultur utmanades av det ungdomliga intresset för swingmusiken 
och den nya dansstilen. Men genom att arrangera jitterbugtävlingar och 
jazzkonserter bidrog Folkets Park till att ”den egensinniga ungdomskultu-
ren” gradvis inkorporerades i skötsamhetsdiskursen och den nya ung-
domskulturen ”omvandlades istället till moment i skötsamhetsdiskursen” 
och därmed förändrades skötsamheten. Emellertid tillför Billing och Sti-
gendal en brasklapp: det var ”de yngre delarna av arbetarklassens bättre 
ställda skikt” som dansade på Amiralen. Den sämre ställda delen av arbe-
tarklassens ungdomar och, får man förmoda, mindre skötsamma, sökte 
sig till andra ställen.632

Hur det än var med den saken, i Bromölla fanns kanske inte möjligheten 
att välja mellan ”bättre” och ”sämre” ställen för ungdomarna, och i Bro-
mölla fanns nog inte heller en lika stor skiktning inom arbetarklassen som 
i Malmö. Bromölla Folkets Hus fick nog försöka hantera såväl de mer 
som de mindre ’skötsamma’ ungdomarna. Och med det begynnande 
1950-talet avhände sig Folkets Hus-föreningen i vilket fall som helst 
eventuella problem med dansen: föreningen ansåg sig inte längre beredd 

––––––––– 
632 Billing & Stigendal, 1994, s. 164-165. Se även Peter Billing, 1991, s. 36-40. 
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att påta sig ansvaret för den. De ökande kostnaderna för danskvällarna re-
sulterade i att det ekonomiska utfallet inte blev så bra som FH-föreningen 
önskade och man överlät dansen till andra aktörer. 

Teater i Folkets Hus 

”När kampen mot arbetarrörelsen under förströelsens form tränger in i våra 
egna lokaler, hur kan vi då förvåna oss över att den sprides. /…/ Nu är det 
mest borgerlig propaganda, ofta förstucken men dock borgerlig.”633

Till den informella folkbildningen räknar jag också teaterverksamheten. 
Genom teaterföreställningar finns det, liksom i filmer, möjligheter att 
skaffa sig kunskap om förhållanden i andra sammanhang än de egna och 
att förmedla budskap om andra sätt att tolka världen. Vad det är frågan 
om är således teater som kan ha en folkbildande karaktär. Det var en så-
dan teater – som med en modernare term skulle kunna kallas samhällstill-
vänd – som Karl Kilbom förespråkade.  

Teater var redan från de första åren ett återkommande inslag i verksamhe-
ten i Bromölla Folkets Hus. Oftast var det resande teatersällskap som spe-
lade, men även lokala amatörsällskap från både Bromölla och Sölvesborg 
– och från olika föreningar som SDUK och IOGT – satte upp pjäser. 
Några uppgifter om vad som spelades finns inte från de första åren. Från 
omkring 1920 kan vi genom tidningsannonser bilda oss en uppfattning 
om vilka pjäser som uppfördes och det tycks vara en viss övervikt för det 
som i annonserna kallas lustspel och farser, t ex Äktenskapets fröjder – en 
”erotikens fars” enligt annonsen634 – och Hemslavinnor och naturligtvis 
Värmlänningarna, som var den mest spelade pjäsen i folkparkerna. Majo-
riteten av vad som spelades i folkparkerna vid denna tid var, enligt Ann 
Mari Engel, också av denna art.635 Men det förekom även teaterstycken av 
en allvarligare karaktär i Bromölla.636 I samband med byggandet av nya 
Folkets Hus anslöt sig föreningen 1937 till Folkparkernas Centralorgani-
sation (FPC) och fick därmed tillgång till en annan slags repertoar via 
Riksteaterns Publikorganisation (RPO), som hade bildats 1934 som en 
central förmedlare av olika teatrars turnéer. För Bromöllas del innebar det 

––––––––– 
633 Karl Kilbom kritiserade utbudet på Folkets Hus i ett tal på FHC kongress 1947. Charles Kassman, 

1992, s. 134. 
634 Nyaste Kristianstadsbladet 17/2 1925. 
635 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 155, 140. Värmlänningarna var enligt Ann Mari Engel en av de mest 

spelade pjäserna under många år. 
636 Annonser i Nyaste Kristianstadsbladet åren 1921 till 1940. 
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att Folkets Hus flera gånger gästades av Helsingborgs stadsteater, men 
även av så långväga gäster som Svenska teatern i Helsingfors.637 En re-
pertoar som sanktionerades av FPC hade antagligen ett innehåll som bätt-
re motsvarade vad man från centralt håll ansåg vara en lämplig repertoar. 
Då visades bl a Seger i mörker av Pär Lagerkvist, en pjäs som ”bygger på 
motsatsförhållandet mellan demokrati och diktatur, våldsmentalitet och 
humanism” och ”har direkt samband med spanska inbördeskriget”.638

Men även med RPO:s inträde på scenen var komedier och lustspel en del 
av repertoaren. Med andra världskrigets utbrott kom också militärrevyer-
na att ingå i utbudet.639 Nu gällde det att stärka försvarsmoralen. 

Av det dryga tjugotal teaterföreställningar som på något sätt finns doku-
menterade med titel (genom annonser, anteckning i FH dagbok, FH veri-
fikationer), har jag med hjälp också av andra källor kunnat åsätta någon 
form av ’klassificering’ på 19 pjäser. Av dem är 13 stycken lustspel, folk-
lustspel, folkskådespel, komedier, farser och revyer, d v s pjäser som kan 
antas ha ett mera lättillgängligt innehåll. I tabell 5 på nästa sida finns en 
sammanställning av de pjäser som jag har kunnat ’klassificera’. 

Tabellen är inte avsedd att på något sätt vara en kvalitetsbestämning av 
pjäserna, utan mera att visa på vilken typ av skådespel som erbjöds. Det 
går naturligtvis inte att karakterisera teaterstyckena enbart utifrån titel och 
den ’klassificering’ de har åsatts i annonser eller på annat sätt. Än mindre 
att bedöma innehållet i pjäser som i flera fall sedan länge är försvunna.640

Dessutom visar tabellen långtifrån alla pjäser som spelades i Bromölla. 
Jag menar att det ändå är möjligt att dra slutsatsen att det främst var före-
ställningar med ett mera lättillgängligt innehåll och som kunde förväntas 
dra en större publik som visades. Resultatet skiljer sig inte från det som 
Ann Mari Engel kommit fram till, nämligen att största delen av folk-
parksrepertoaren betecknades som lustspel, farser och komedier.641 Några 
pjäser med ett socialistiskt budskap ger inte källmaterialet någon antydan 
om. Men komedier och lustspel kan också förmedla allvarliga budskap, 
fastän paketerat i en mera lättillgänglig form. 

––––––––– 
637 FH Inkomst- och utgiftsverifikationer. 
638 Ingrid Schöier, 1987, Pär Lagerkvist – en biografi, s. 369. 
639 FH Dagbok (D 2:1), Inkomst- och utgiftsverifikationer (G 3:11). 
640 För en utförlig diskussion om svårigheterna med att bedöma genre och innehåll i teaterrepertoaren 

se Ann Mari Engel, 1982 a, s. 139-164. 
641 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 140. 
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Tabell 5. Beteckning på teaterföreställningar där titel och beteckning 
kunnat konstateras. 

År Titel Beteckning Beteckning enligt 
1917 Ljungby horn Folksägen/skådespel Nordisk familjebok, 

nätupplaga
1921 Värmlänningarna 

När Österman skulle bort-
gifta Nils-Erik 
Jeppe på berget 

Folkskådespel
Folklustspel

Lustspel

A M Engel 
Tidningsannons 

Tidningsannons 
1924 Hemslavinnor Lustspel A M Engel 
1925 Utan Gud 

Äktenskapets fröjder 
Skådespel
Erotisk fars 

Tidningsannons 
Tidningsannons 

1933 Hela Sveriges Karlsson Nyårsrevy Libris 
1938 För sent [sant för] att vara 

bra* 
Komedi (RPO) Tidningsannons 

1939 Med strömmen 
I nöd och lust 
Seger i mörker 

Komedi (RPO) 
Lustspel (RPO) 
Skådespel (RPO) 

FH verifikationer 
Tidningsannons 
Tidningsannons 

1940 Daniel Hjort 
Kloka gubben 
Se glad ut 

Sorgespel (RPO) 
Folkskådespel
Revy 

Libris 
A M Engel 
FH verifikationer 

1941 Hänt och hört vid horison-
ten

Militärrevy(FPC/Försv.)  FH verifikationer 

1942 Ungdomens nakenhet Kärlekshistoria Tidningsannons 
1942 Svenska takter Revyspex Tidningsannons 
1952 Mitt i sta’n Nyårsrevy Tidningsnotis 

* ”För sent att vara bra” spelades av Helsingborgs stadsteater i Bromölla 1938; det rör sig 
troligen om samma pjäs som samma teater spelade i Kristianstad 1935, men under namnet 
”För sant för att vara bra” av George Bernard Shaw, men som i FH verifikationer fått ett 
lite felaktigt namn. Beteckningen komedi härstammar från Kristianstads teaters annons i 
Läns-Demokraten.
Källor: Folkets Hus inkomst- och utgiftsverifikationer samt annonser och notis i Nyaste
Kristianstadsbladet, mikrofilm Lunds universitetsbibliotek och Kristianstads Länsdemo-
kraten, mikrofilm Kungliga biblioteket; Ann Mari Engel, 1982 b, Repertoarbilaga; Ge-
nom Libris: http://websok.libris.kb.se har ytterligare några kunnat klassificeras; Nordisk 
Familjebok 1912, nätupplaga, projekt Runeberg, http://runeberg.org/nfbp/0475.html 
(20080505).

Antalet teaterföreställningar som spelades var många fler än de som har 
kunnat identifieras med titel, men de står bara antecknade som ”teater” 
samt ett personnamn – antagligen turnéledaren – i dagbok eller verifika-
tioner. Jag har heller inte kunnat återfinna dem i tidningsannonser. En del 
av dessa föreställningar spelades av lokala amatörer från IOGT, ABF, 
Verdandilogen Enighet och den socialdemokratiska ungdomsklubben. 
Edvard Mårtensson, en av arbetarrörelsens mera framträdande personer i 
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Bromölla på 1920- och 1930-talen (densamme som var med i köpings-
kommittén), berättade i en uppteckning för folklivsarkivet i Lund att 
”[f]örr gick det inte en vecka utan att här kom ett teatersällskap” och att 
Strindbergs alla skådespel hade spelats på Folkets Hus.642 Att det skulle 
ha varit så tätt mellan föreställningarna finns det emellertid inte några be-
lägg för i Folkets Hus eget material. Det kan naturligtvis vara ett ytterli-
gare prov på FH-föreningens vanliga benägenhet att inte dokumentera 
vad som händer eller att verifikationer har försvunnit. Det finns dock inga 
belägg för att det skulle ha spelats teater varje vecka på Folkets Hus. 

Det finns heller inga dokument som visar på hur teatersällskapen engage-
rades eller om det fanns en medveten önskan om en viss typ av pjäser; det 
finns inte heller några protokollförda diskussioner eller beslut i sådana 
frågor. Ingenting tyder på att några ideologiska diskussioner har förts om 
vad som ska visas. De flesta teaterpjäser som spelades kan således inte 
sägas ha varit del i några bildningsambitioner inom FH-föreningen, utan 
de hade mera karaktär av nöjesverksamhet, med säkra publiksuccéer som 
kunde ge ett överskott. Kanske fanns det också en tanke att få tillfälle att 
agitera för de egna idéerna i en vidare krets av besökare, en tanke som 
Ann Mari Engel menar fanns hos företrädare för Folkets Park.643 Det är 
dock möjligt – kanske rentav sannolikt – att de pjäser som spelades av de 
lokala amatörsällskapen, som t ex den socialdemokratiska ungdomsklub-
ben, var pjäser med socialistiska budskap och ”politiska propagandapjä-
ser” i stället för ”småborgerliga farser”. Socialdemokratiska ungdomsför-
bundets förlag Fram gav ut häften med Folkets Hus Dramatik som en 
motvikt mot den gängse repertoaren.644 Dessa häften hade säkerligen ock-
så ungdomsklubben i Bromölla tillgång till och kan ha använt sig av i sin 
teaterverksamhet. 

En jämförelse kan göras med utbudet i den samtida borgerliga teatern. I 
lilla Bromölla fanns det ingen stadsteater eller liknande, men det fanns 
det i residensstaden Kristianstad ett par mil bort. En genomgång av Nyas-
te Kristianstadsbladet för andra halvåret 1919 ger vid handen att Kristi-
anstads teater annonserade om sammanlagt sju föreställningar under den 
tiden. Det var en kabaré, tre som kallas lustspel, en romantisk operett, en 
operett och en dokumentär om en Röda Kors-sjuksköterska som blir dö-
dad under krig.645 Jag har gått igenom Nyaste Kristianstadbladet för flera 
––––––––– 
642 Återgivet i Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 2001, s. 14. 
643 Ann Mari Engel, 1982 a, s. 59, 167. 
644 Margareta Ståhl, 2005, s. 90 ff. Citaten är från Fredrik Ströms memoarer återgivet av Margareta 

Ståhl.
645 Nyaste Kristianstadsbladet juli-december 1919. Jag har gått igenom en längre tid än så men inte 

hittat flera annonser. 
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perioder under 1920-talet utan att hitta flera annonser. I Kristianstads 
Läns-Demokraten (som började utges 1932) återkommer dock teateran-
nonserna. Det som då annonseras är operetter, operor, Karl Gerhards och 
andra revyer, Shakespeare- och Henrik Ibsen-pjäser, vilka oftast spelades 
av turnerande sällskap från såväl Dramaten och Operan som privata teat-
rar i Stockholm samt Helsingborgs stadsteater. Många gånger är det ock-
så lustspel, komedier och ”skrattsuccéer” som erbjuds på Kristianstads 
teater under 1930-talet. Vid denna tid har uppenbarligen även teatern i 
Kristianstad börjat samarbeta med Riksteaterns publikorganisation, efter-
som flera av pjäserna annonseras som RPO-föreställningar.646 Det betyder 
i så fall att Kristianstads teater vid denna tid inte bara vände sig till en 
borgerlig publik utan också fick en mera ’folklig’ framtoning i och med 
RPO-samarbetet. 

Repertoaren vid Kristianstads teater tycks alltså ha varit av ungefär sam-
ma karaktär som på Folkets Hus-teatern i Bromölla, möjligen med undan-
tag av operor som inte tycks ha förekommit i Bromölla. Av det kan vi dra 
slutsatsen att teaterpubliken i både Bromölla och Kristianstad efterfråga-
de samma sorts pjäser, trots att publiken i Kristianstad kan antas ha haft 
en mera borgerlig sammansättning än i Bromölla. RPO-samarbetet som 
påbörjades under 1930-talet förändrade möjligen publiksammansättning-
en – såvida inte det var den borgerliga publiken som tog tillvara möjlig-
heten till billigare teaterbesök. Det kan också ha varit så att Kristianstads 
teater av ekonomiska skäl vände sig till en bredare publik och att man 
därför ingick samarbete med RPO för att nå även arbetarpubliken. 

I början av 1940-talet förändrades teaterverksamheten i Bromölla Folkets 
Hus. Några besök av professionella turnerande teatersällskap finns det 
inte längre några anteckningar om i dagböckerna från denna tid, inte hel-
ler av de operettsällskap som, enligt Ann Mari Engel, gjorde omfattande 
turnéer i landets Folkets Parker under 1940- och 1950-talen. Från denna 
tid tycks föreningen endast ha hyrt ut lokaler till de olika sällskap eller fö-
reningar som uppförde föreställningarna. Bland annat hyrde avdelning 
227:s teaterkommitté lokaler av Folkets Hus för teaterföreställning.647 Det 
var inte heller längre FH-föreningen som annonserade teaterföreställning-
arna – om det alls annonserades. Några kvitton eller räkningar på teater-
annonser finns inte i FH-föreningens verifikationer från denna tid och jag 
har inte heller sett några teaterannonser i tidningarna. Däremot lät FH-
föreningen vid något tillfälle trycka flygblad till en teaterföreställning 
––––––––– 
646 Kristianstads Läns-Demokraten 18/10, 15/11, 26/11, 8/12 1934, 26/1, 1/2, 2/2, 25/2, 4/3, 20/3, 

23/3, 29/3 1935, 14/10, 29/10 1936, 15/1, 10/2, 1/3 1938. 
647 Kvitto på lokalhyra för avdelning 227:s teaterkommitté, Bromölla FH, Inlomst- och utgiftsverifi-

kationer 1954 (G3:16). 
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som anordnades av Riksteatern.648 Samtidigt förändrades repertoaren så 
att den blev mer inriktad på revyföreställningar och däremellan enstaka 
teaterpjäser. Revyer hade dock förekommit även tidigare. Både revyerna 
och teaterföreställningarna uppfördes av olika amatörsällskap i området, 
men också från Kristianstad, Karlskrona och Folkets Hus-teatern i 
Malmö.649

Revyer blev vanliga i Folkets Hus på 1940- och 1950-talen, oftast spelade av olika ama-
törsällskap, som här från Folkets Hus i Malmö. Annons i Kristianstads Länsdemokraten 

13/11 1942 

Ett annat exempel är från 1942, då ”Bromöllarevyn”, enligt Kristianstads 
Länsdemokraten, uppförde ”en av de bästa anrättningar som vi bjudits på 
i revyväg. Omkring 500 personer trängdes också i Folkets hus för att se 
de lokala förmågorna, och vad man fick se och höra orsakade många och 
långa applådåskor”.650

Det fanns dock de som ansåg att teaterverksamheten borde få en större 
plats i Folkets Hus. På halvårsmötet i november 1949 väcktes fråga om 
att anordna teater i Folkets Hus och i samband med detta efterlystes också 
bättre program under vintermånaderna, program som var ”mera publik-
dragande än vanlig dans”. Dansen hade ju vid denna tid minskat i omfatt-
ning. Samtidigt meddelades att ABF avsåg att kalla till möte för att even-
tuellt bilda en lokalavdelning av RPO, och på ett styrelsemöte några må-
nader senare rapporterades att ABF bjudit in till ett sammanträde på ho-
tell Ifö för att bilda en RPO-avdelning i Bromölla. FH-styrelsen beslutade 
att delta på sammanträdet.651 Denna aktion tycks dock inte att ha inneburit 
––––––––– 
648 Bromölla FH protokoll 14/10 1946 (A1:3); FH Inkomst- och utgiftsverifikationer (G3:12—

G3:17). Några flygblad finns dock inte sparade. 
649 Bromölla FH Dagbok 1915-1964 (D2:2, D2:3). Ann Mari Engel, 1982 b. 
650 Kristianstads Länsdemokraten 12/1 1942. Det är oklart vilka som stod bakom revyn, men en god 

gissning är att det var en lokal amatörgrupp. 
651 Bromölla FH, protokoll 27/11 1949, 7/3 1950 (A1:3). 
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att inriktningen på revyer ändrades; det var även fortsättningsvis, enligt 
Folkets Hus dagbok, mestadels revyer som spelades. Aktionen kan tolkas 
som att det inom FH-föreningen fanns de som, i likhet med FHR-chefen 
Karl Kilbom, ansåg att revyer var en sämre sorts teater och att mera ’seri-
ös’ teater var att föredra. Kilbom anklagade, enligt Charles Kassman, re-
vyerna för ”att förhåna arbetarrörelsens värderingar och sprida borgerlig 
vulgärpropaganda i revyns form”.652

Bromölla socialdemokratiska ungdomsklubb spelade revyer i Folkets Hus. Denna bild är 
från en uppsättning 1955. Foto: Egon Jönsson, Bromölla. Samling Bromölla kommun/ 

Regionmuseet Kristianstad. 

Orsakerna till denna förändring är det svårt att uttala sig om eftersom 
några diskussioner om verksamhetens inriktning inte finns protokollför-
da. Ett skäl kan vara att FH-föreningen inte uppfattade att det fanns något 
––––––––– 
652 Charles Kassman, 1992, s. 133. Kilbom uttalade detta vid FHR:s kongress 1947. 
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intresse för andra teaterföreställningar än revyer och inte heller för ope-
rettföreställningar, som annars var en mycket vanlig form av teater vid 
denna tid. Det fanns flera operettensembler som gjorde omfattande turné-
er i landets Folkets Parker under 1940- och 1950-talen genom förmedling 
av centralorganisationen.653 Medlemskapet i centralorganisationen kan ju 
annars ha varit en omständighet som skulle ha medfört ett ökat utbud av 
de föreställningar som förmedlades av centralorganisationen. Någon ope-
rettföreställning tycks dock inte ha besökt Bromölla. Ett annat skäl står 
med säkerhet att finna i att även revyformen hade blivit mycket populär 
under 1940- och 1950-talen och det fanns flera revyensembler som turne-
rade i landets folkparker under de här åren. En sådan var Folkets Hus-
revyn och de olika uppsättningarna hade namn som anspelade på ”folket”, 
t ex Leve folket! (1942), Folkets hushåll (1943), Folkets kavalkad
(1950).654 Uppenbarligen fanns det revyer som inte bara accepterades av 
Folkets Hus-rörelsen, utan också sanktionerades; i annat fall hade väl 
knappast revyerna haft namnet Folkets Hus-revyn. De gästande sällska-
pen verkar dock att ha varit ganska fåtaliga i Bromölla; de revyer som 
spelades där uppfördes huvudsakligen av lokala amatörsällskap. Revyer-
na var således en mycket vanlig och populär form av teater under 1940- 
och 1950-talen och Bromölla tycks härvidlag inte ha varit något undan-
tag. Det är ju också fullt möjligt att framföra samhällskritik i revyns form 
– inte bara ”förhåna” arbetarrörelsen som Kilbom menade – utan även 
kritisera samhällsförhållanden för vilka även arbetarrörelsen vid denna tid 
hade ett visst ansvar. 

Om samarbetet med centralorganisationen inte verkar ha avsatt några spår 
i verksamheten fanns det kanske annan samverkan på närmare håll, näm-
ligen med teatern i Kristianstad. Om det var ett organiserat samarbete går 
inte att avgöra, men det fanns vid åtminstone ett tillfälle gemensam an-
nonsering för en revyföreställning: den 16/1 1952 samannonserade Kris-
tianstads teater och Bromölla Folkets Hus för nyårsrevyn ”Mitt i sta’n”.655

Oavsett vilka bevekelsegrunder som fanns hos Bromölla Folkets Hus-
förening vid val av repertoar, måste även hänsyn tas till publikens öns-
kemål, ett dilemma som säkerligen också Kristianstads teater ställdes in-
för. FH-styrelsen var lyhörd för publikens önskemål när det gällde dansen 
och samma inställning hade den rimligen också angående teater. Den re-
pertoar med samhällskritisk eller socialistisk teater, som vissa debattörer i 
arbetarrörelsen menade borde spelas, och som Karl Kilbom förespråkade, 
––––––––– 
653 Ann Mari Engel, 1982 b. Av Engels Repertoarbilaga att döma var operetter och revyer de vanli-

gaste formerna av teater i folkparkerna under 1940- och 1950-talen. 
654 Ann Mari Engel, 1982 b. 
655 Nyaste Kristianstadsbladet 16/1 1952. 
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efterfrågades sannolikt inte av så många i publiken. Därmed inte sagt att 
revyer inte kunde ha ett samhällskritiskt innehåll, men, som med folklust-
spelen, presenterat på ett lättillgängligt sätt. Här ligger det nära till hands 
att jämföra med arbetarbiblioteken, där den socialistiska litteraturen var 
av liten omfattning och inte utlånades särskilt mycket.656 Samma förhål-
lande kan nog anses gälla även för socialistiska pjäser; efterfrågan på så-
dana var sannolikt inte större än för böcker. 

Teaterannonserna

Folkets Hus i Bromölla annonserade om sina basarer, dansaftnar, teater-
föreställningar och andra tilldragelser i dagstidningarna. Mestadels an-
nonserade föreningen med namnet Bromölla Folkets Hus i en större stil 
än övrig text. Det rådde ingen tvekan om vem som stod för arrangemang-
et. Men annonserna för teaterföreställningarna skilde sig på ett avgörande 
sätt från de övriga annonserna: de annonserades inte för Folkets Hus, utan 
med namnet Bromölla Teater i stor stil, ibland med tillägget Folkets Hus i 
mindre stil och ibland också inom parentes. Detta sätt användes under 
hela 1920- och 1930-talen och är alltså inget som tillgreps i tillfälligt 
övermod, utan något som användes fullt medvetet. Nedanstående annons 
var införd i Nyaste Kristianstadsbladet den 24/3 1921. 

Folkets Hus marknadsförde sig själv i många år som Bromölla Teater i annonserna för 
teaterföreställningarna. Nyaste Kristianstadsbladet 24/3 1921. 

Det medvetna framhävandet av Bromölla Teater och det samtidiga nerto-
nandet av Folkets Hus i teaterannonserna speglar FH-föreningens föränd-
––––––––– 
656 Marion Leffler, 1999, kap. 7. 



231

rade syn på sin roll i offentligheten. Folkets Hus var inte längre bara ett 
ställe för arbetarklassen; det gjorde anspråk på att vara en offentlig insti-
tution i samhället – kanske Folkets Hus-teatern av de egna rentav betrak-
tades som en stadsteater för Bromölla. Kristianstads teater framhävde inte 
på samma sätt namnet, där var det oftare turnésällskapets namn som ac-
centuerades.

Ett anmärkningsvärt förhållande är att FH-föreningen inte i första hand 
använde sig av den socialdemokratiska Kristianstads Läns-Demokraten 
för sin annonsering. Detta skedde huvudsakligen i de borgerliga tidning-
arna Nyaste Kristianstadsbladet och Sölvesborgs-Tidningen.657 Det fanns 
ett gammalt beslut som stadgade att Folkets Hus skulle annonsera i tid-
ningen Arbetet, vilket tidigare hade skett, men annonsering hade också 
gjorts i Sölvesborgs-Tidningen och Kristianstadsbladet. Med tillkomsten 
av Läns-Demokraten 1932 restes krav från den socialdemokratiska ung-
domsklubben att annonsering borde ske i denna tidning. Vid Folkets Hus-
föreningens medlemsmöte i november 1939 hade ungdomsklubben in-
lämnat en motion om att annonsering om dansaftnar skulle ske i Läns-
Demokraten. Sannolikt var motionen en följd av ett tidigare beslut i FH-
styrelsen då man beslutade att annonsering för festtillställningar skulle 
göras i Kristianstadsbladet ”tills vidare”. Motionen orsakade en längre 
diskussion på mötet och vid den efterföljande voteringen beslutades att 
styrelsen skulle få förtroendet att ”på bästa sätt avgöra annonseringen”.658

Det ligger nära till hands att anta att annonseringen för teaterföreställ-
ningarna också berördes i diskussionen även om det inte framgår av pro-
tokollet. Det fanns inom den socialdemokratiska rörelsen en uppfattning 
att de egna organisationerna skulle stödja den lokala partipressen – de var 
ju också ofta delägare i tidningen – vilket också ungdomsklubbens mo-
tion är ett uttryck för. Ingenting talar emellertid för att FH-föreningen var 
delägare i Läns-Demokraten, men det var däremot avdelning 227 som ju 
var en betydelsefull intressent i FH-föreningen. Så varför föredrog då FH-
föreningen att annonsera i de borgerliga konkurrenttidningarna? Före 
Läns-Demokratens tillkomst var det ’egna’ alternativet Arbetet och då 
ansågs det kanske bättre att annonsera i en lokal tidning som förmodligen 
nådde flera läsare i Bromölla-området än vad Arbetet gjorde. Men FH-
föreningen föredrog att använda sig av de borgerliga tidningarna även se-
dan Läns-Demokraten hade startats. Förklaringen till detta kan fortfaran-
de vara att Kristianstadsbladet nådde betydligt fler läsare i Bromölla än 
––––––––– 
657 I FH-föreningens verifikationer återfinns inte särskilt många fakturor på annonser i Läns-

Demokraten, men däremot från Kristianstadsbladet och Sölvesborgs-Tidningen. Av de efterlämna-
de fakturorna att döma tycks Läns-Demokratens resurser mestadels ha utnyttjats för tryckning av 
affischer och för annonser om Folkets Hus-föreningens övriga arrangemang samt egna möten.. 

658 Bromölla FH protokoll 24/2, 12/11 1939 (A1:2) 
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Läns-Demokraten och att man därigenom kunde hoppas på en större pu-
blik.659 Således ett rent ekonomiskt kalkylerande. Annonseringen i Söl-
vesborgs-Tidningen är sannolikt delvis en följd av att de båda borgerliga 
tidningarna hade annonssamarbete vilket innebar att kunderna antagligen 
kunde annonsera i båda tidningarna till en sammanlagd lägre kostnad än i 
de båda var för sig. Det ekonomiska argumentet kan inte ha varit oväsent-
ligt eftersom föreningen ständigt hade svårt att få ekonomin att gå ihop. 

Annons i Nyaste Kristianstadsbladet 3/1 1942 

I sammanhanget kan det vara värt att peka på Kristianstads teaters an-
nonspolicy; till skillnad från Bromölla Folkets Hus annonserade denna 
regelbundet sina föreställningar i den socialdemokratiska tidningen, både 
RPO-föreställningarna och de andra. 

Det finns emellertid en annan möjlig förklaring, en förklaring som dess-
utom ligger i linje med utformningen av annonserna. Genom att annonse-
ra i de borgerliga tidningarna kunde man också nå en annan publik än den 
som vanligtvis gick till Folkets Hus, nämligen den borgerliga publiken. 
Det innebar väl knappast att Kristianstads borgerlighet strömmade till 
Bromölla för att se teater – som vi sett var ju också repertoaren ganska 
likartad i Kristianstad och Bromölla – men det tyder i alla fall på att Fol-
kets Hus hade en beredskap för att vara en plats för en bredare publik än 
arbetarklassen. Utformningen av teaterannonserna och annonsering hu-
vudsakligen i borgerliga tidningar talar för att Bromölla Folkets Hus-
förening i sin egen självbild såg sig som en del av den större samhälleliga 
––––––––– 
659 Enligt Kungliga Bibliotekets Nya Lundstedt var Kristianstadsbladets upplaga ungefär fyra gånger 

större än Läns-Demokratens, Sölvesborgs-Tidningens var ungefär likvärdig. Upplagorna är inte rik-
tigt jämförbara eftersom siffrorna ges för olika år men ger ändå en fingervisning om storleksförhål-
landet mellan tidningarna. Nya Lundstedt http://www.kb.se/nl/nlnav.htm 2007-08-16. 
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offentligheten. I den självbilden ingick som en del att framställa sig som 
en stadsteater i Bromölla. 

Den förändring som skedde med teaterverksamheten på 1940-talet åter-
speglade sig också i annonseringen. Jag har tolkat utformningen av tea-
terannonserna som ett uttryck för FH-föreningens önskan att Folkets Hus 
skulle framstå som en ’stadsteater’ i Bromölla. När föreningen upphörde 
med att själva anordna teaterföreställningar tycks man också ha slutat att 
annonsera för de revyer och andra föreställningar som sattes upp i Folkets 
Hus. I januari 1942 infördes den förmodligen sista annonsen där före-
ställningen annonserades under namnet Bromölla Teater. Orsaken till att 
FH-föreningen upphörde med annonseringen kan vara att man ansåg att 
teatergrupperna själva skulle ansvara för marknadsföringen av föreställ-
ningarna. Eftersom föreningen själv inte längre engagerade teatersällska-
pen för att uppföra föreställningarna, utan hyrde ut lokaler till dem, föll 
det på teatersällskapen att ansvara för annonsering. Men därmed upphör-
de också Folkets Hus-föreningen med att framställa sig som Bromölla 
stadsteater. Vid denna tid hade också Folkets Hus blivit en väl etablerad 
del av offentligheten i Bromölla och det var inte längre lika nödvändigt 
att manifestera sig som en offentlig institution. Jämför med annonsen för 
revyspexet ”Svenska takter” på sidan 227. 

Uthyrningsverksamheten

Till den utåtriktade verksamheten bör också uthyrning till utomstående 
organisationer räknas. Bland dem som hyrde mera regelbundet kan näm-
nas olika frikyrkor och idrottsföreningar, IOGT-loger, sångföreningar och 
musikkåren. Andra mera tillfälliga hyresgäster var till exempel Förbuds-
kommittén (i samband med folkomröstningen om alkoholförbud 1922), 
Pingstkyrkan och en katolsk förening för de ”galizier” som efter första 
världskriget hade stannat kvar i Bromölla. Det förekom också att privat-
personer hyrde stora salen för födelsedagsfester och liknande och att före-
tag hyrde in sig för marknadsföring, demonstrationer av varor och auk-
tioner.660 Det var utan tvekan ”högt i tak” i Folkets Hus i Bromölla. 
Pingstvännernas närvaro ifrågasattes förvisso på ett styrelsemöte i juni 
1934, men det resulterade inte i att de portförbjöds. På detta möte fördes 
uppenbarligen en diskussion om uthyrningspolicyn – enda gången detta 
hände – vilken utmynnade i att nazister inte var välkomna: ”Däremot fat-

––––––––– 
660 FH Dagbok (D 2:1) 
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tades beslut om att icke uthyra lokalen för hållande av några nationalsoci-
alistiska möten”.661 Den stora öppenheten i övrigt bottnade inte bara i 
övertygelsen om att Folkets Hus var till för alla, utan var också en eko-
nomisk nödvändighet att hyra ut till så många som möjligt – även om det 
fanns gränser för denna öppenhet.662

Grov- och Fabriks avdelning 227 motionerade till årsmötet 1921 om att 
FH skulle förbjudas att hyra ut till ”oorganiserade arbetare för att bilda 
klubbar etc”, men mötet beslutade att inga åtgärder får vidtagas utan frå-
gan skulle lämnas utan avseende.663 Avdelning 227 hävdade här stånd-
punkten att Folkets Hus bara skulle vara en plats för organiserade arbeta-
re, och man ville inte medverka till att underlätta för oorganiserade att 
bilda konkurrerande föreningar. Kanske fanns en rädsla för så kallade 
”gula” arbetarföreningar och i så fall var motionen fullt förståelig ur fack-
lig synpunkt. Det fanns konkurrerande, ibland religiösa, arbetarföreningar 
som själva betecknade sig som icke-socialistiska och opolitiska, av vilka 
en del fungerade som förmedlare av strejkbrytare och stöddes ekonomiskt 
av arbetsgivare. I början av 1920-talet bildades några nya sådana organi-
sationer, som enligt historikern Ingvar Flink var större än de tidigare och 
antagligen bättre organiserade. De hade ett klart uttalat syfte att uppträda 
som strejkbrytare.664 Motviljan bland fackligt organiserade mot sådana fö-
reningar var naturligtvis utbredd i efterkrigstidens 1920-tal med massar-
betslöshet och lönenedpressningar i massarbetslöshetens spår.665 Majorite-
ten av de på årsmötet deltagande andelsägarna, av vilka de flesta säkerli-
gen var medlemmar i avdelning 227, företrädde likväl uppfattningen att 
Folkets Hus var till för alla: även oorganiserade skulle räknas till ”fol-
ket”.

Omkring 1940 förändrades också uthyrningsverksamheten i Folkets Hus. 
De delägande organisationernas möten, samkväm och andra samman-
komster var fortfarande en betydande del av verksamheten. En andra om-
fattande och växande verksamhet var uthyrning till andra organisationer 
än de arbetarrörelseanknutna samt till privatpersoner för olika fester som 
bröllop och födelsedagsfirande. Förutom de till arbetarrörelsen hörande 
organisationerna fanns det föreningar som regelbundet hyrde i Folkets 

––––––––– 
661 Bromölla FH, protokoll 1924-1941 (A1:2), styrelsemöte 20/6 1934. 
662 Kampen mot nazismen som fördes av arbetarrörelsens organisationer på lokal nivå har inte upp-

märksammats i särskilt stor utsträckning inom forskningen. I allmänhet är det bara de mera kända 
publicisternas motstånd som har fått uppmärksamhet. Martin Estvall, doktorand vid Växjö universi-
tet, undersöker emellertid i sin pågående forskning de svenska sjömännens kamp mot nazismen. 

663 Bromölla FH protokoll 23/3 1921 (A11). 
664 Ingvar Flink, 1978, Strejkbryteriet och arbetets frihet, kapitel II, särskilt s. 92 ff. 
665 Avdelning 227 Bromölla 40 år, s. 39 ff. 
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Hus under 1940- och 1950-talen och andra som återkom mera sporadiskt. 
Till de mera frekventa hörde Gammeldansens vänner, Arbetsledareföre-
ningen, lokala idrottsklubbar, Bromölla köpings olika förvaltningar, flera 
frikyrkor som Jehovas vittnen, Elim, Filadelfiakyrkan och Frälsningsar-
mén, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund SLU (föregångare till 
centerpartiets ungdomsförbund), Bromölla frysfacksförening, Ivetofta 
församling, Bromölla motorklubb, Bromölla skönhetsråd, Bromölla pen-
sionärsförening, MHF, Bromölla bridgeklubb och Bromölla trädgårdsfö-
rening. Andra som hyrde mera tillfälligt var i de flesta fall olika mindre 
företag som anordnade utställningar eller varudemonstrationer, produ-
centkooperativ som hade medlemsmöten samt i ett par fall borgerliga par-
tiers ungdomsförbund som Kristianstads läns ungsvenska distrikt (höger-
partiets ungdomsförbund) och FPU (folkpartiets ungdomsförbund).666 I 
något fall fanns det även en personlig koppling mellan Folkets Hus och 
dessa föreningar: ordföranden i Folkets Hus styrelse, Karl Ohlsson, var 
enligt SAP-boken också aktiv i Arbetsledareförbundet, där han var sekre-
terare i lokalavdelningen och ledamot i förhandlingsdelegationen.667

Sång, trolleri, utbrytarkung och swingdans i arrangemang av ”Beredskaparna” under 
andra världskriget. Det var variation i nöjesutbudet. Annons i Kristianstads Länsdemo-

kraten 21/2 1942. 

Folkets Hus i Bromölla blev sålunda under efterkrigstiden alltmer en 
plats för allehanda verksamhet som inte direkt var förknippad med arbe-
tarrörelsens organisationer. Sammanlagt var det ett 25-tal olika förening-
ar, organisationer och företag som hyrde in sig mer eller mindre regel-
bundet. Tillsammans med privata fester och andra sammankomster stod 
dessa icke arbetarrörelseanknutna organisationer i slutet av 1950-talet för 
den största uthyrningsverksamheten, räknat på antal uthyrningstillfällen. 
Möten med fackföreningar och andra organisationer inom arbetarrörelsen 

––––––––– 
666 Bromölla FH Dagbok (D2:2, D2:3). 
667 SAP-boken, s. 100. 
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var näst störst i omfattning.668 I verksamhetsberättelsen för år 1952 anges 
att ”stora festsalen i huvudsak har varit uthyrd till enskilda tillställningar 
och utgjorde dessa 51 st. och offentliga tillställningar 15 st. eller samman-
lagt 66 uthyrningar”. Enligt dagboken bestod de offentliga tillställningar-
na för samma år av ett tiotal danser och de återstående fem av revyföre-
ställningar. Tre fjärdedelar av uthyrningarna var således av enskild na-
tur.669 Det kan ha rört sig om såväl enskilda föreningssammankomster för 
både arbetarrörelsen och andra föreningar som privatpersoners fester. En 
av dessa enskilda sammankomster var, enligt nedanstående annons i Ny-
aste Kristianstadsbladet, Filadelfiaförsamlingens möte i Folkets Hus 
1952:

För att belysa proportionerna mellan arbetarrörelsens sammankomster 
och andra organisationers sammankomster samt privata fester, kan vi 
jämföra förhållandena ett par år i slutet av 1950-talet. I andra organisatio-
ners sammankomster ingår möten, fester, sång-, dans-, musik- och teater-
övningar med föreningar samt företag och kommunala och kyrkliga orga-
nisationer. År 1957 hölls det cirka 170 olika sammankomster med andra 
än arbetarrörelsens organisationer, att jämföra med cirka 110 olika sam-
mankomster med arbetarrörelsens organisationer. Motsvarande siffror för 
1960 var omkring 120 för icke arbetarorganisationer och ca 80 för arbe-
tarorganisationerna. Folkets Hus-föreningens egen verksamhet var där-
emot, som nämnts tidigare, av mycket liten omfattning.670

Den förändrade inriktningen av verksamheten speglas också i inkomster-
na för Folkets Hus. Under de första åren med nya Folkets Hus görs i dag-
boken en årlig sammanställning av verksamheten, varav det framgår att 
––––––––– 
668 Bromölla FH Dagbok (D2:2, D2:3). 
669 Bromölla FH Dagbok (D2:2), Bromölla FH Verksamhetsberättelse för 1952, bilaga till ansökan 

om kommunalt bidrag, kommunalfullmäktiges protokoll 28/9 1953 (A1:8). 
670 Bromölla FH Dagbok (D2:2, D2:3). 
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publiktillströmningen tillmäts stor betydelse.671 När den egna publika 
verksamheten i stort sett försvinner i slutet av 1940-talet upphör också 
redovisningen av publiktillströmning och inkomster i dagboken. I in-
komst- och utgiftsverifikationerna kan vi emellertid för vissa år se att hu-
vuddelen av inkomsterna har förskjutits från de egna publika arrange-
mangen – främst dansen – till lokaluthyrning: för året 1953 var inkoms-
terna av danser, fester och basarer 433 kronor, medan hyresinkomsterna 
belöpte sig till 9 333 kronor. Motsvarande siffror för 1956 var 3 375 re-
spektive 10 399 kronor och för 1959 var siffrorna 3 868 respektive 
12 402 kronor.672 Siffrorna visar tydligt att det var uthyrningsverksamhe-
ten som genererade de största inkomsterna. 

Mannekänguppvisning anordnad av Röda Korset i Folkets Hus 1956. 
Foto: Egon Jönsson, Bromölla. Samling Bromölla kommun/Regionmuseet Kristianstad. 

––––––––– 
671 Bromölla FH Dagbok 1915-1955 (D2:2). 
672 Bromölla FH Inkomst- och utgiftsverifikationer och rapporter (G3:16, G3:17). 
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Sammanfattning av uthyrningarna i Folkets Hus 

Sammantaget kan vi konstatera att Folkets Hus till allra största delen var 
en plats för möten och samkväm i olika former i såväl arbetarorganisatio-
nernas som andra föreningars eller privatpersoners regi. Därnäst kommer 
olika former av personlig utveckling, såväl i studiecirkelns som i privata 
företags och idrottsföreningars kursverksamhet och övningar. Folkets 
Hus-föreningens egen verksamhet inskränkte sig i stort sett till enstaka 
danstillställningar. En möjlig tolkning av verksamheten är att Folkets Hus 
under efterkrigstiden hade blivit en helt accepterad del av samhället, där 
såväl frikyrkor, privata företag, idrottsföreningar, privata kursanordnare 
och privatpersoner kunde förlägga sina arrangemang, utan att känna att de 
förknippades med någon omstörtande ideologisk verksamhet. Folkets 
Hus hade blivit en plats för mötes-, övnings- och nöjesverksamhet för be-
folkningen i området oavsett klass och politisk tillhörighet. En bidragan-
de orsak till denna förändring kan vara Iföverkens och Ernst Wehtjes stöd 
för tillkomsten av nya Folkets Hus; genom att detta stöd gavs av en repre-
sentant för ett av landets största kapitalistiska företag, högerpolitikern 
Ernst Wehtje, bröts motståndet mot att hyra i arbetarborgen inom alltfler 
borgerligt präglade grupper. 

Bromölla Folkets Hus hade därmed i stor utsträckning blivit en samlings-
lokal för en mängd olika slags verksamhet som inte direkt kan kopplas till 
arbetarrörelsens resonerande, där Folkets Hus ses som en träningsarena 
för framträdande i offentligheten. Den organiserade folkbildningen inom 
ABF förde en alltmer undanskymd tillvaro på Folkets Hus, medan andra 
– privata – kursanordnare tillträdde med estetiska, men likväl personlig-
hetsutvecklande kurser mot betalning. Den mycket begränsade teater-
verksamheten bestod i stort sett enbart av revyföreställningar framförda 
av lokala eller regionala amatörsällskap och annonseringar för Bromölla 
Teater förekom inte längre. Den offentliga dansen i Folkets Hus egen regi 
begränsades till ett fåtal tillfällen. 

Det går utan tvekan att hävda att det var högt i tak i Bromölla Folkets 
Hus. Ena dagen användes stora salen för ett frireligiöst möte för att nästa 
dag användas som danslokal för den moderna swingdansen: ena dagen 
den ogudaktiga dansen, den andra Gud och Lewi Pethrus. Det mycket fli-
tiga användandet av Folkets Hus för olika frikyrkliga sammankomster 
kan, förutom att Folkets Hus var en av få tillräckligt stora lokaler, också 
ha att göra med att de upplevde Bromölla som en plats där den inre mis-
sionen hade en stor uppgift att fylla; med så mycket syndig dans krävdes 
mycket arbete för att omvända de vilseledda. Det kan heller inte uteslutas 
att det fanns tillräckligt många religiöst intresserade människor även i ar-
betarklassen för att motivera alla dessa sammankomster. Om inte männi-
skorna kom till mötena skulle frikyrkorna inte fortsatt att hålla sina mö-
ten. Det var kanske också så att dansen och frikyrkorna åtminstone delvis 
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kämpade om samma publik. Förmodligen var det också så för flera av de 
föreningar, inklusive arbetarorganisationerna, som hyrde i Folkets Hus; 
de konkurrerade delvis om samma medlemsskaror. 

Hur kommer det sig då att FH-föreningen inte hyste någon tvekan om att 
hyra ut till så många till synes olikartade hyresgäster i Folkets Hus, hy-
resgäster som inte alltid hade någon koppling till arbetarrörelsen. En del 
av dessa hyresgäster omfattade till och med ideologier som var främman-
de för arbetarrörelsen. Ett svar kan finnas i frånvaron av andra lämpliga 
lokaler och nödvändigheten för FH-föreningen att få inkomster till drif-
ten. Det finns emellertid en annan tolkning som bör övervägas och som 
berör föreningens möjligheter att överleva när förutsättningarna ändras. 

Grete Swensen fann att det mest framträdande draget när det gäller före-
ningarnas byggverksamhet är det ”uferdige”. Med byggverksamheten 
menar hon inte enbart byggnaden i sig, utan fastmera föreningsbyggan-
det; Swensen betraktar ju, som jag konstaterade i forskningsöversikten, 
föreningsbyggande och föreningsbyggnaden som två sidor av samma sak. 
Det ofärdiga är en förhoppning om ”tilstanden å være underveis”, på väg 
mot något nytt. När något är färdigt är det ett avslutat projekt och har mist 
sin roll och funktion i samhället.673 Föreningsbyggandet får alltså inte av-
slutas utan måste fortsättas, och därför förändras form och funktion som 
en anpassning till nya förhållanden. Samtidigt med denna förändring har 
föreningarna medverkat till integration, inte bara av medlemmarna utan 
också med hela lokalsamhället. Härvid spelade festerna en stor roll. Ge-
nom olika former av fester öppnade sig föreningarna för hela lokalsam-
hället, ideologiska motsättningar och sociala skiljelinjer åsidosattes en 
stund för det gemensamma firandet och bidrog därmed till integratio-
nen.674

Vi kan sätta Grete Swensens resultat i relation till den klassöverskridande 
och samförståndsinriktade politik som arbetarrörelsen företrädde under 
efterkrigstiden. Det var en medveten politisk strategi både på statlig och 
kommunal nivå och som jag menar fick betydelse även för Folkets Hus-
föreningens förhållande till andra sammanslutningar i Bromölla. Genom 
sin förutsättningslösa uthyrningspolicy medverkade föreningen till en in-
tegration mellan olika grupper i lokalsamhället. FH-föreningen bidrog så-
ledes också till att föreningslivet i allmänhet fick regelbunden tillgång till 
samlingslokaler, men samtidigt innebar det, i linje med Karl Kilboms in-
tentioner, att arbetarrörelsens ideologiska hemvist tonades ner och ersat-

––––––––– 
673 Grete Swensen, 1997, s. 337. 
674 Grete Swensen, 1997, s. 343 f. 
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tes av en samförståndsinriktad verksamhetspolicy men under socialde-
mokratiskt överinseende. 

Förekomsten av föreningar med olika ideologier fick också till följd att 
Folkets Hus blev en litterär offentlighetsarena för inte bara arbetaroffent-
ligheten, utan även för andra deloffentligheter i Bromölla, till och med för 
politiska motståndare. Mycket talar dock för att det i stort sett bara var 
frikyrkorna, utöver arbetarrörelsen, som medvetet använde sig av Folkets 
Hus för att föra ut sitt budskap i en större offentlighet. 

Bromölla Folkets Hus och alkoholen 

I den tidiga arbetarrörelsen var, som flera forskare har visat, skötsamhe-
ten en betydelsefull beståndsdel i dess strävan efter inflytande i samhället. 
Skötsamheten var emellertid, som också visats, en mycket sammansatt 
företeelse med många olika inslag och den utstakade olika roller för män 
och kvinnor.675 Peter Billing och Mikael Stigendal menar att stävjandet av 
bråk och busliv i Malmö Folkets Park var en del i arbetarklassens strävan 
till skötsamhet; en skötsamhet som förvisso var annorlunda än dess bor-
gerliga motsvarighet, men som var nödvändig för arbetarklassens anseen-
de i det borgerliga samhället. Den blev därmed en del av det samförstånd 
mellan olika samhällsklasser som växte fram och som också så småning-
om erkändes även av det borgerliga samhällets företrädare, polisledning-
en och högerns representanter i stadsfullmäktige.676

En viktig del av skötsamheten var kravet på nykterhet eller måttlighet 
med alkohol, vilken också är den aspekt som empiriskt går att belägga i 
Bromölla Folkets Hus. Nykterheten blev tidigt en viktig fråga för före-
ningen, kanske inte så konstigt eftersom ordföranden Ola Olsson var ver-
dandist och redan innan Folkets Hus blivit byggt motarbetade han alko-
holmissbruket. I november 1908, ett par månader efter invigningen, kom 
nykterheten att bli en central fråga. FH-föreningen beslutade att anställa 
en vaktmästare och då vaktmästarens villkor och uppgifter diskuterades, 
fastställdes att han skulle vara absolutist, ett krav som åter poängterades 
när en ny vaktmästare skulle anställas 1918.677 På årsmötet i mars 1909 
fastställdes ordningsregler för Folkets Hus och där stadgades att 
––––––––– 
675 T ex Ronny Ambjörnsson, 1988; Kerstin Rydbeck, 1995; Karin Nordberg, 1990; Peter Billing, 

1995. 
676 Peter Billing och Mikael Stigendal, 1994, s. 158 ff. 
677 Bromölla FH protokoll 19/11 1908, 23/6 1918. 
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”[r]usdrycker får ej införas eller förtäras i Folkets hus”.678 Senare besluta-
des att någon ur styrelsen alltid skulle vara närvarande vid de olika arran-
gemangen i Folkets Hus. Orsaken var att det förekommit ”störande upp-
trädanden”.679 Det måste inte nödvändigtvis tolkas som att det var fråga 
om berusade personer, men ett beslut i december 1911 om att sätta upp 
plakat om rusdrycksförbud i lokalerna motiverades med att det förekom-
mit problem med onyktra personer i Folkets Hus.680 I årsberättelsen för 
1909 framhåller styrelsen ”att under det gångna året ej någon oordning d 
v s gräl eller dyligt förekomit vid danstillställningar i huset att detta är 
något som hedrar besökarna i Folkets hus lokaler måste erkännas”. I 
verksamhetsberättelsen för år 1913 är tonen något mera dyster och styrel-
sen menar att allmänhetens uppträdande kan betraktas som gott, men att 
”en del sorgliga fall förekommit”, och vidare ”vill styrelsen uttala den 
förhoppningen att besökare i Bromölla Folkets hus och Park skall veta att 
för framtiden iaktaga ett för arbetarklassen värdigt uppträdande.”681 Lik-
nande formuleringar finns i flera av verksamhetsberättelserna. Det ger ett 
intryck av att det kanske inte alltid gick så lugnt tillväga på danserna i 
Folkets Hus. Det var kanske därför föreningen 1913 ansökte hos länssty-
relsen om ”polistjänstemans befogenhet och skydd” för två av sina funk-
tionärer för att biträda länsmannen vid upprätthållandet av ordning och 
säkerhet i Folkets Hus. Enligt länsstyrelsens beslut skulle Folkets Hus-
föreningen själv stå för kostnaden för dessa ordningsmän.682 Om det var 
föreningen själv som stod för initiativet, eller om det var efter påstötning-
ar från någon del av det övriga samhället framgår vare sig av länsstyrel-
sens beslut, av föreningens dokument eller av kommunala handlingar. Jag 
uppfattar emellertid detta snarare som en form av ordningsvakt. Även Ifö 
Chamotte- och kaolinverk ansökte 1913 om polistjänstemans skydd och 
befogenhet för en av sina förmän.683 Det kan alltså finnas andra bakom-
liggande orsaker till att ansöka om polisbefogenhet, t ex att både företaget 
och arbetarrörelsen betraktade samhällets ordinarie ordningsverksamhet 
som otillräcklig.  

Det var huvudsakligen personer med anknytning till Nykterhetsorganisa-
tionen Verdandi som drev nykterhetsfrågan både i Folkets Hus och i 
kommunalpolitiken. Från Verdandis sida motionerades emellanåt om att 
hårdare tag skulle vidtagas mot de onyktra som störde på danser och 
––––––––– 
678 Bromölla FH protokoll 28/3 1909 (A1:1). 
679 Bromölla FH protokoll 7/11 1911 (A1:1). 
680 Bromölla FH protokoll 8/12 1911 (A1:1). 
681 Bromölla FH verksamhetsberättelser och kassasammandrag (A 2:1). 
682 Dokument med stämpel från Länsstyrelsen i Kristianstad. Bromölla FH verksamhetsberättelser 

och kassasammandrag (A2:1). 
683 AB Ifö Chamotte- och kaolinverk, Inkommande skrivelser (F 5:1). 
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andra tillställningar. På Verdandis förslag uttalades på föreningsmötet i 
november 1921 att onyktra personer ”skall tillställas en varning först, 
hjelper ej detta skall dom förbjudas tillträde i folkets hus eller park, för en 
tid som af styrelsen bestämmes enligt mötets beslut”. Vidare beslutades 
att deras namn skulle anslås i Folkets Hus eller Park.684 Några uppgifter 
om att detta någonsin skulle ha verkställts finns emellertid inte i hand-
lingarna. FH-föreningen var sannolikt inte särskilt angelägen att portför-
bjuda någon. 1924 återkom nämligen Verdandi med en skrivelse där för-
slag lämnades på åtgärder mot onyktra personers uppträdande i Folkets 
Hus. Där framfördes krav på att utan undantag ”avlägsna” alla som var 
uppenbart berusade och att de skulle ”portförbjudas på tre månader”. Sty-
relsen hänvisade i sitt svar till det tidigare beslutet och vidarebefordrade 
ärendet till årsmötet – och där talades klarspråk: 

”Och vill styrelsen utala den förhoppningen att årsmötet icke måtte fatta an-
nat beslut änn, som kan av styrelsen efterlevas utan för stora ekonomiska och 
matriella uppoffringar för föreningen”. 685

På det efterföljande årsmötet togs NOV:s skrivelse upp till behandling 
och ”flertalet av talarna” underströk vikten av ett nyktert och värdigt upp-
trädande av arbetarna både inom och utom sina egna lokaler. Men mötet 
trodde att både ordningsmännen och styrelsen ville göra allt för att upp-
rätthålla en mönstergill ordning. Den efterföljande voteringen utföll med 
jämnt röstetal varvid ordförandens – som själv var gammal Verdandist – 
röst fällde skrivelsen.686 Någon portförbjudning av besökare i Folkets Hus 
blev det aldrig fråga om från föreningens sida. Det var viktigare att värna 
föreningens ekonomi än att försöka disciplinera några eventuellt överför-
friskade personer till skötsamhet. 

Nykterhetsfolket från Verdandi var mer restriktiva till alkoholen och 
överdrev sannolikt de problem som kan ha funnits. Inom det omgivande 
samhället tycks det inte heller ha funnits några allvarligare farhågor för 
ordningen på Folkets Hus. Det tillstånd som krävdes för anordnande av 
offentliga tillställningar förnyades år efter år av den tillståndsgivande 
myndigheten. Men en liberalare, eller kanske mera överseende, syn på al-
koholen hade sannolikt inträtt inom FH-föreningen på 1920-talet. Till ex-
empel poängterades inte längre kravet att vaktmästaren skulle vara abso-
lutist vid senare anställningar av vaktmästare. Och detta trots att en vakt-
mästare fått sluta efter att klagomål hade inkommit till FH-föreningen om 

––––––––– 
684 Bromölla FH protokoll 27/11 1921 (A1:1). 
685 Bromölla FH protokoll 16/3 1924 (A1:2). 
686 Bromölla FH protokoll 30/3 1924 (A1:2). 
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att han vid flera tillfällen hade varit onykter när han tjänstgjort och ”upp-
trätt brutalt” mot besökare. Då detta ärende kom upp på årsmötet 1925, 
beslutades med 20 röster mot 13 att styrelsen skulle tilldela vaktmästaren 
en varning.687 Det tidigare kravet om att vaktmästaren skulle vara absolu-
tist tycks inte längre ha varit orubbligt, eftersom man nöjde sig med att 
tilldela syndaren en varning. Vilken påföljd som minoriteten ansåg vara 
lämplig framgår tyvärr inte av protokollet. Som en följd av detta ställde 
vaktmästaren i en skrivelse ”i anledning av kontraktets §6” sin plats till 
förfogande, vilket styrelsen enhälligt tillstyrkte.688

Kravet om absolutism aktualiserades uppenbarligen inte heller när en ny 
vaktmästare skulle väljas efter den avgångne, trots de nyligen gjorda erfa-
renheterna. I varje fall nämns ingenting i protokollet om att absolutism 
skulle vara ett krav, vilket varit så viktigt vid de båda föregående vakt-
mästaranställningarna.689 Men FH-föreningen var kanske mer noggrann 
när en ny vaktmästare skulle väljas för att inte riskera en upprepning av 
händelsen. Nykterhetskravet kan ju knappast efter en sådan händelse ha 
varit så självklart och integrerat i tankemönstret att det inte ens behövde 
nämnas. Jag menar i stället att Folkets Hus-föreningens inställning hade 
förändrats mot en mera överseende syn på alkoholbruket, en förändring 
som mera dikterades av de faktiska förhållandena – att det var svårt att 
helt hålla alkoholen borta från Folkets Hus – än av en i grunden ändrad 
inställning till alkoholen. 

Den restriktiva hållningen till alkoholen fanns dock fortfarande kvar inom 
delar av arbetarrörelsen, vilket visas av att arbetarrörelsens representanter 
i kommunalfullmäktige röstade emot tillstånd till ölförsäljning i butiker – 
där arbetarna hade möjlighet att handla. Trots en mera överseende attityd 
till alkoholen fanns det alltså fortfarande en tendens hos vissa personer – 
främst verdandister – att vilja uppfostra sina klasskamrater till nykterhet, 
något som däremot Folkets Hus inte hade råd att kosta på sig. 

Den överseende attityden till alkohol inom FH-föreningen följdes under 
senare delen av min undersökningsperiod av en än mer tolerant syn. Det 
gamla, aldrig omprövade, beslutet att alkohol inte fick införas eller förtä-
ras i Folkets Hus bröts vid åtminstone ett tillfälle av styrelsen. Bromölla 
Folkets Hus-förening var 1954 värd för en distriktskonferens inom Fol-
kets Hus Riksorganisation. Till denna konferens inköpte FH-föreningen 
fyra liter sprit som skulle serveras på konferensen.690 Den toleranta in-
––––––––– 
687 Bromölla FH protokoll 29/11 1925 (A1:2). 
688 Bromölla FH protokoll 11/1 1926 (A1:2). 
689 Bromölla FH protokoll 21/3 1926, Även protokoll 19/11 1908 och 23/6 1918 (A1:1-2). 
690 Bromölla FH, Inkomst- och utgiftsverifikationer 1954 (G3:16). 
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ställningen till alkohol visade sig också när FH-föreningen hade samman-
träde med fackliga representanter för Fastighetsarbetareförbundet, vilket 
skedde på Ifö hotell. Det var antagligen fråga om avtalsförhandlingar 
mellan Folkets Hus-föreningen och fackförbundet om den anställda 
vaktmästaren på Folkets Hus. Ett kvitto på kaffe och konjak från Ifö ho-
tell från 1957 med påskriften ”Förhandlingar Fastighets- arb. förb. avd. 
Sölvesborg” visar att förhandlingarna åtminstone delvis fördes på hotel-
let.691 Det fanns alltså tillfällen då representanter för arbetarrörelsen 
kringgick alkoholförbudet på Folkets Hus. Kan det ha varit för att man 
ansåg att såväl konferenser som fackliga förhandlingar ’krävde’ tillgång 
till alkohol, att det var kutym att avsluta förhandlingarna med kaffe och 
konjak? FH-föreningen var dessutom också del i den allmänna inställ-
ningen till alkohol, som hade genomgått en betydelsefull förändring vid 
denna tid. Motboken avskaffades 1955 och i Bromölla köpings behand-
ling av tillstånd till alkoholförsäljning märks också en tydlig förändring 
mot en liberalare tillståndsgivning som en följd av detta. Som jag visar 
lite längre fram i texten var de ledande kommunalpolitikerna i Bromölla 
även ledamöter i Folkets Hus styrelse. 

Folkets Hus – mellan socialdemokrati och kommunism 

De motsättningar mellan kommunister och socialdemokrater som utspe-
lade sig i lokalpolitiken i Bromölla och annorstädes hade också återverk-
ningar på Folkets Hus och de orsakade återkommande bekymmer för FH-
styrelsen. I flera år hamnade frågan om vem av de båda arbetarekommu-
nerna som skulle få tillgång till Folkets Park för Första Maj-firandet på 
dagordningen. Det fanns, trots försök att motverka det, tydliga motsätt-
ningar mellan de båda arbetarekommunerna som bland annat visade sig i 
oförmåga att komma överens i frågan om Första Maj-firandet. FH-
föreningens strävan var att förhålla sig neutral, men samtidigt verkade 
den – utan att lyckas – för att kommunerna gemensamt skulle handha ar-
rangemangen eller att försöka stadfästa att Första Maj-firandet skulle al-
ternera mellan de båda arbetarekommunerna. För att lägga lite tyngd bak-
om kraven hotade FH-föreningen med att själv hålla i arrangemangen om 
inte enighet kunde nås. Folkets Hus styrelse drabbades av beslutsångest 
varje gång denna fråga kom upp och hänvisade den regelbundet till års-
mötet.692 Styrelsen ville helst inte ta i frågan, förmodligen därför att det, 
––––––––– 
691 Bromölla FH, Inkomst- och utgiftsverifikationer 1957 (G3:17). 
692 Bromölla FH protokoll 23/3 1921, 25/3, 3/4 1922, 3/3, 24/3 1923, 30/3 1924, 27/3 1927, 22/11 

1931 (A1:1-2). 
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precis som tidigare i frågan om det frivilliga obetalda arbetet, fanns skilda 
åsikter inom styrelsen. Men inte heller på årsmötet var beslutet alltid lätt 
att ta: årsmötet i mars 1924 återförde frågan till styrelsen.693 Trots den up-
penbara strävan från föreningens sida att förhålla sig neutral mellan rikt-
ningarna kunde inte vaktmästaren på Folkets Hus avhålla sig från att ut-
trycka sin syn på kommunisterna, då han förde in i dagboken vad som 
hade förevarit på Folkets Hus den 1 maj 1924: 

”Majmöte anordnat af Kommunistiska arbetarekommunen med föredrag af 
en skoarbetare från Knislinge föredraget skulle enligt affischerna hållits af 
Järnvägstjänstemannen Wramling från Trelleborg men efter vanligheten när 
kommunisterna skall anordna föredrag så annonserar de en så kommer en an-
nan.”694

Motsättningarna mellan de båda riktningarna visade sig också i hanteran-
det av den barnjulfest som anordnades varje år, men där var FH-
styrelsens beslutsångest inte lika stor och den kunde utan problem besluta 
att själv anordna festen om inte de båda kommunerna kunde komma 
överens.695 Julfesten var inte lika politiskt laddad som Första Maj även 
om den uppenbarligen hade en viss politisk potential. 

Till saken hör också att styrelsen för Folkets Hus hela tiden tycks ha haft 
socialdemokratisk majoritet och att det också i styrelsen för fackförening-
en, som var ojämförligt störste ägare, fanns företrädare för kommunister-
na. Så även om motsättningarna i den offentliga debatten gav upphov till 
hårda påhopp, kunde FH-styrelsen hela tiden förhålla sig politiskt neutral. 
En orsak till det är sannolikt att det fanns en inte obetydlig kommunistisk 
minoritet bland medlemmarna i fackföreningen och att det fanns kommu-
nister bland de fackliga företrädarna och i FH-styrelsen, vilka uppenbar-
ligen åtnjöt medlemmarnas förtroende även utanför de egna politiska 
kretsarna. Bland dem fanns Robert Strand som var styrelseledamot i både 
Folkets Hus och avdelning 227 under 1930-talet, och som senare anställ-
des som ombudsman i avdelningen.696 Denne Strand hade i en artikel i 
Kristianstads Läns-Demokraten fått klä skott för ledarskribentens ironise-
rande om hans försök att värva socialdemokrater till det ”kommunistiska 
enhetsarbetet”.697 En annan orsak är också den generösa syn på oliktän-
kande som tycks ha omfattats av de flesta av FH-föreningens andelsägare, 
vilket bl a visade sig i föreningens uthyrningspolicy. 
––––––––– 
693 Bromölla FH protokoll 30/3 1924 (A1:1). 
694 Bromölla FH Dagbok 1/5 1924 (D 2:1). 
695 Bromölla FH protokoll 27/11 1921, 30/11 1924 (A1:1). 
696 Avdelning 227 Bromölla 40 år, 1946, s 60-61; Bromölla FH protokoll (A 1:2). 
697 Kristianstads Läns-Demokraten 7/6 1933. 
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Det finns en intressant jämförelse att göra i denna problematik med den 
danska Forsamlingsbygningens styrelse som, liksom den i Bromölla, 
strävade efter att förhålla sig neutral mellan olika ideologiska riktningar. 
Denna hållning grundar sig delvis på att kommunisterna, i både Bromölla 
Folkets Hus och i Arbejdernes Forsamlingsbygning, hade ett ganska stort 
inflytande. Men åtminstone i Bromöllas fall fanns det också en strävan – 
trots dess otvivelaktiga koppling till arbetarrörelsen – efter att vara ett hus 
för alla oavsett klass och socialt skikt, en strävan som bland annat mani-
festerade sig i FH-föreningens teaterannonser och i uthyrningspolicyn.

Institutionalisering och professionalisering 

Omkring 1920 inträder en markant förändring i Folkets Hus protokoll. De 
otaliga paragrafer på dagordningarna om att besluta om basarer eller att 
be delägarna om lån för att lösa akuta ekonomiska problem är nu borta. 
Det frivilliga obetalda arbetet var inte längre ett alternativ för att spara 
pengar; det hade blivit en självklarhet att de som arbetar för föreningen 
ska ha betalt för sitt arbete. Det går också att skönja ett förändrat sätt att 
skriva protokoll, t ex i sättet att formulera sig om anbud på reparationsar-
beten: föreningen beslutar att anmoda berörda företagare att lämna anbud, 
i stället för att som hittills efterhöra om någon är villig att lämna anbud. 
Folkets Hus-föreningen tycks ha fått en större självmedvetenhet. I sam-
band med att nya huset skulle byggas gavs också styrelseledamöter i upp-
drag ”att föra underhandling med Iföverken” om försäljning av gamla 
Folkets Hus samt inköp av ny tomtmark.698 Formuleringen ger intrycket 
att Folkets Hus-styrelsen såg sig som en med företaget jämbördig part 
som kunde besluta att ingå förhandlingar utan att först höra efter om det 
lät sig göras. Utformningen av teaterannonserna kan också tolkas som ett 
uttryck för denna ökade självmedvetenhet. Vad beror då denna förändring 
på?

Ett viktigt skäl till den ökande självmedvetenheten är att arbetarrörelsen 
efter det demokratiska genombrottet inte längre kunde viftas bort som en 
betydelselös kraft av det borgerliga samhället. De fackliga organisatio-
nerna i Bromölla hade etablerats som avtalsslutande part vid sidan av den 
stora arbetsgivaren Iföverken och genomfört flera avtalsförhandlingar, 
om än inte alltid med så lyckat resultat för arbetarna. På den kommunal-
politiska nivån medförde införandet av den allmänna rösträtten att arbe-

––––––––– 
698 Bromölla FH protokoll 16/12 1936 (A1:2). 
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tarrörelsen 1919 för första gången fick majoritet i kommunalfullmäktige 
och tunnbindaren Oscar Nilsson valdes till fullmäktiges ordförande.699

Förutom ett mellanspel med borgerlig majoritet 1922-1926, hade arbetar-
partierna därefter majoritet i kommunalfullmäktige. Kjell Östberg menar 
att självsäkerheten hos arbetarrörelsens representanter ökade i takt med 
det ökande politiska stödet: ”Av den osäkerhet att ta över de mest an-
svarsfulla och representativa posterna som var så påtaglig åren efter röst-
rättsreformen märktes nu föga hos myndiga och mäktiga socialdemokra-
tiska ordföranden i kommunalnämnd och stadsfullmäktige”.700 På den na-
tionella nivån kom socialdemokraterna på 1920-talet i regeringsställning 
genom ett par minoritetsregeringar följt av 1930-talets överenskommelse 
med Bondeförbundet i regeringsfrågan. 

Ett annat viktigt skäl, av ekonomisk art, är att föreningen vid denna tid 
hade slutreglerat alla olika lån som ofta var de direkta orsakerna till de 
akuta penningproblemen. De omedelbara ekonomiska bekymren hade 
därmed avförts från dagordningen, även om ekonomiska problem också 
fortsättningsvis förekom flitigt på dagordningen. Men de ekonomiska 
diskussionerna gällde mera hur lönsamheten skulle kunna förbättras, t ex 
genom att bättre anpassa danskvällar och val av musik till publikens för-
ändrade önskemål. Folkets Hus kan därmed sägas ha börjat agera på ett 
mera professionellt sätt.  

Till detta kan läggas att Folkets Hus var den enda samlingslokal i Bro-
mölla-området som hade möjlighet att hysa en större publik, vilket sanno-
likt var ett skäl till att så många olika organisationer hyrde in sig där. Fol-
kets Hus kan därmed sägas ha blivit en etablerad del av offentligheten i 
Bromölla. Det fanns följaktligen fog för en viss självmedvetenhet. 

I samband med diskussionerna om en ombyggnad eller nybyggnad av 
Folkets Hus fördes en omfattande skriftväxling med Grov- och fabriks 
avdelning 227 och senare också med LO (Folketshusfonden) om finansie-
ringen.701 Breven visar med önskvärd tydlighet att Folkets Hus-föreningen 
hade blivit alltmer formell till karaktären. För det första det faktum att fö-
reningen i stället för att som tidigare på ett högst informellt sätt begära 
hjälp av fackföreningen, arbetarekommunen eller Verdandilogen, nu 
skrev mycket formella brev, präglade av en viss byråkratisk stil: 

––––––––– 
699 Ivetofta kommunalfullmäktige protokoll 25/5 1919 (A I:1). 
700 Kjell Östberg, 1996, s. 256. 
701 Osorterat material på Folkets Hus i Bromölla. Folketshusfondens arkiv (F1:34). 
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”Med anledning av den i samband med folkets hus styrelsen förda diskussio-
nen om finansieringen av Folkets Hus få vi meddela följande. Då de beräk-
ningar som gjorts för täckandet av driftskostnaderna samt räntor och amorte-
ringar, delvis slagit fel, i huvudsak festkontot och då tiden för de årliga rän-
tornas utbetalande nu är inne ser vi oss nödsakade att göra avd. uppmärksam 
på saken efter som det ligger dem närmast till att stödja företaget. Som en ut-
väg ur svårigheterna föreslå vi en höjning av hyran, men då vi äro medvetna 
om att avd. kassan för närvarande inte, kan utsättas för större påfrestningar än 
vad som nu är fallet vädjar vi härmed att avd. styrelse tar i betraktande vad 
som förut är diskuterat i frågan nämligen en höjning av kontigenten.”702

Så formellt uttryckte sig styrelsen i FH-föreningen 1939 när den skrev till 
Grov- och fabriks avdelning 227 för att begära ekonomisk hjälp av fack-
föreningen, och breven från avdelning 227 till FH-styrelsen är formulera-
de på ett likartat sätt. Ändå tillhörde de alla samma lokala arbetarrörelse, 
var många gånger arbetskamrater på samma arbetsplats och det tidvis 
även fanns överlappande ledamotskap i båda styrelserna.  

För det andra att regelrätta gemensamma möten hölls mellan styrelserna 
för Folkets Hus och avdelning 227 där de ekonomiska mellanhavandena 
dryftades och protokollsutdrag tillställdes berörda föreningar. För det 
tredje medförde lånet från LO:s Folketshusfond att formella beslutsgång-
ar måste tillämpas. Breven till LO om lånet och om fackföreningens över-
tagande av FH-föreningens amorteringsansvar för detta lån präglas av 
liknande, något byråkratiska, formuleringar. Rimligtvis borde samma 
formella karaktär också ha gällt vid kontakterna med Iföverken med an-
ledning av lånet därifrån, men någon brevväxling mellan parterna i denna 
fråga har inte återfunnits, inte heller något avtal eller kontrakt som regle-
rade mellanhavandena. Detta formella sätt att kommunicera kan nog till 
viss del förklaras av att det efterhand har tillkommit nya personer i före-
ningsledningarna, men den främsta förklaringen bör enligt mitt förme-
nande sökas i den bildning som erhölls dels i studiecirklarna i organisa-
tions- och kommunalkunskap, men också i den informella bildning som 
erfarenheterna i kommunalpolitiken och fackförening gav. De skrivelser 
som tillställdes kommunen från olika myndigheter gav många prov på 
hur man i det borgerliga samhället brukade uttrycka sig. 

Slutligen har de allt fler samhälleliga kraven på samlingslokaler, såsom 
brand- och utrymningssäkerhet, krav på ordningsvakter, obligatorisk nö-
jesskatt och avgifter till STIM,703 bidragit till att Folkets Hus-föreningen 
––––––––– 
702 Brev den 3/7 1939 från FH-styrelsen till Grov- och fabriks avd 227. Osorterat material på Bro-

mölla Folkets Hus. Folketshusfondens arkiv (F1:34). 
703 Bromölla FH protokoll 1924-1941 (A1:2). Osorterat material på FH i Bromölla. 
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blivit alltmera institutionaliserad och professionell i sitt agerande. Folkets 
Hus kan därmed sägas ha blivit en etablerad institution i Bromölla och 
som sådan blivit en del av den större samhälleliga offentligheten. 

Folkets Hus och Bromölla köping 

En ökande överlappning mellan Folkets Hus och Bromölla köpings ange-
lägenheter kan förmärkas under 1950-talet. Inte bara det att köpingens 
folkbibliotek slås samman med ABF-biblioteket och förläggs till Folkets 
Hus, utan också att köpingen stödjer FH-föreningen ekonomiskt, först 
genom att återbetala den kommunala delen av nöjesskatten (s k avkort-
ning som också skedde redan i gamla Ivetofta kommun) och senare ge-
nom kommunala bidrag. Bromölla köping bekostade även, efter förslag 
från FH-föreningen, en flygel som placerades i Folkets Hus. Det kan tol-
kas som att kommunen mer och mer ser Folkets Hus som en kommunal 
angelägenhet. Arbetarrörelsen hade från början 1942 och många år framåt 
majoritet i den nya köpingen och – bortsett från valperioden 1946 till 
1950 – hade socialdemokraterna ensamma majoritet. Det var därmed 
möjligt för arbetarrörelsen att genom kommunen stödja Folkets Hus såväl 
politiskt som ekonomiskt, särskilt sedan kommunalt stöd till samlingslo-
kaler blivit tillåtet på 1940-talet.704 I detta avsnitt diskuterar jag därför 
förhållandet mellan köpingen och Folkets Hus, eventuella konsekvenser 
av detta nära förhållande. 

Det finns flera personliga kopplingar mellan Folkets Hus-föreningen och 
Bromölla köping som kan ha haft betydelse för förhållandet mellan kö-
pingen och FH-föreningen under 1940- och 1950-talen. En av de sanno-
likt mera inflytelserika var Eric Rasmusson, som först var suppleant i FH-
styrelsen och från 1953 och många år framåt ordinarie ledamot. Han var 
också köpingens förste kommunalnämndsordförande och ledamot i 
kommunalfullmäktige från 1942 till 1953 då han anställdes som dess 
kommunalkamrer.705 Utöver Eric Rasmusson fanns det ytterligare några 
personer som samtidigt hade uppdrag i såväl Folkets Hus styrelse som i 
Bromölla köpings politiska organ under 1940- och 1950-talen. En av dem 
var Arthur Svensson som var suppleant i Folkets Hus styrelse till 1944 

––––––––– 
704 Kommuner fick möjlighet att stödja samlingslokaler ekonomiskt först 1942 och 1948 förtydliga-

des bestämmelserna om samhällsstöd. Margareta Ståhl, 2005. 
705 Bromölla FH protokoll 1940- och 1950-talen (A1:3); Bromölla köping, kommunalfullmäktiges 

protokoll (A1:1--A1:17). Kommunalfullmäktiges beslut att anställa Rasmusson som kommunal-
kamrer 28/1 1953 (AI:7). 
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och därefter ordinarie ledamot samtidigt som han var ledamot i kommu-
nalfullmäktige, från 1949 även som dess ordförande. En annan var Hel-
mer Ohlsson, som i många år var ledamot av Folkets Hus-styrelsen, 
kommunalfullmäktig under 1940- och 1950-talen samt kommunalnämn-
dens ordförande från 1953.706 Helmer Ohlsson beskrivs i SAP-boken som 
något av kommunens ’starke man’: ”…han var helt enkelt Herr Bromölla 
för många. Med siktet inställt på framtiden styrde han kommunen med 
hård och fast hand”.707 En fjärde var Karl Ohlsson som var ordförande i 
FH-föreningen under 1940- och 1950-talen och samtidigt ledamot i kö-
pingens kommunalfullmäktige.  

Tabell 6. Överlappande ledamotskap i Folkets Hus styrelse och Bromölla 
köpings kommunalfullmäktige och kommunalnämnd, 1940- och 1950-
talen.

 FH KF KN 
Karl G Ohlsson 
Helmer Ohlsson 
Arthur Svensson 
Eric Rasmusson 
Karl Bengtsson 
Oskar Hansson 

1932-
1940-
1944-
1953-
1943-

1940-44

1942-56
1942-
1942-

1942-53
1950-
1942-

1942-
1942-

1942-53

Källor: Bromölla Folkets Hus protokoll, Bromölla köpings kommunalfullmäktigeproto-
koll.
Anm. FH = Folkets Hus, KF = Bromölla köpings kommunalfullmäktige, KN = dito kom-
munalnämnden. Eric Rasmusson anställdes som kommunalkamrer 1953 och avgick då 
från de kommunala förtroendeuppdragen, han efterträddes som kommunalnämndsordfö-
rande av Helmer Ohlsson. 

Sammanlagt fanns det sex personer som någon gång under 1940- och 
1950-talen var ledamöter i såväl Folkets Hus styrelse som i kommunal-
fullmäktige och/eller kommunalnämnden. Fyra av fem ledamöter i Fol-
kets Hus styrelse tillhörde samtidigt under större delen av 1940- och 
1950-talen även köpingens högsta ledning. De satt alla i kommunalfull-
mäktige, men några av dem fanns även i kommunalnämnden och en blev 
på 1950-talet kommunalkamrer. Se tabell 6. 

Ett lika omfattande överlappande ledamotskap mellan Folkets Hus och 
kommunen hade inte funnits tidigare; en eller annan ledamot i FH-
––––––––– 
706 Bromölla FH protokoll (A1:3); Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:1--17). 
707 SAP-boken, 1989, s. 58. 
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styrelsen fanns samtidigt i Ivetofta kommunalfullmäktige, men inte som 
ordförande i kommunalnämnden eller i kommunalfullmäktige. Frågan 
som kan ställas är om det var en medveten strategi för att knyta Folkets 
Hus och Bromölla köping närmare till varandra eller om det var ett resul-
tat av en ökande koncentrering av uppdrag på färre personer? Vid valen 
av ledamöter till Folkets Hus-föreningen styrelse hade avdelning 227, i 
egenskap av ojämförligt störste andelsägare, ett avgörande inflytande (en 
röst för varje 50-tal andelar).708 Fackföreningen kunde därmed se till att 
arbetarrörelsens och kommunens ledande politiska företrädare också ut-
gjorde Folkets Hus ledning. Att det blev just dessa personer visar vilken 
betydelse arbetarrörelsen tillmätte Folkets Hus som en offentlig institu-
tion i samhället. 

Vilken betydelse hade då dessa överlappande ledamotskap för Folkets 
Hus relationer med Bromölla köping? Som framgått tidigare hade social-
demokraterna – med undantag för valperioden 1946-1950 – ensamma 
majoritet i kommunalfullmäktige. Folkets Hus-föreningen hade således 
genom sin styrelse direkta möjligheter att påverka Bromölla köpings rela-
tioner med Folkets Hus-föreningen. Det bör alltså inte ha varit några svå-
righeter för socialdemokraterna att t ex driva igenom kommunalt stöd för 
Folkets Hus. Finns det då något som pekar mot att dessa företrädare ut-
nyttjade denna möjlighet, t ex att kommunen i något avseende favorisera-
de Folkets Hus?  

Praktiskt taget samtliga föreningar och andra arrangörer som ansökte om 
avkortning blev också beviljade avkortning av den kommunala delen av 
nöjesskatten och detta oavsett typ av förening.709 När föreningarna i Bro-
mölla började ansöka om kommunala bidrag i stället för skatteavkortning 
blev även detta nästan alltid beviljat, även om Folkets Hus-föreningen 
fick större bidrag än de flesta andra föreningar. Men det tycks snarare 
bero på hur omfattande föreningarnas verksamhet var; ju större förening 
desto större bidrag. Någon favorisering av Folkets Hus-föreningen kan 
alltså inte påvisas. De föreningar som inte var lokala, t ex på distrikts- el-
ler regionalnivå, fick däremot oftare avslag. Det tycks alltså som att det 
fanns en geografiskt betingad syn på beviljandet av stöd, där de ’egna’ 
lokala organisationerna favoriserades. Denna inställning till kommunalt 
stöd kan anas även när det gällde nöjesskatten. T ex beviljades avkortning 
på nöjesskatten för en konsert som Sölvesborgs Musiksällskap hade hållit 
på Folkets Hus i Bromölla: ”Kommunalnämnden och beredningsutskottet 

––––––––– 
708 Efter en stadgeändring i samband med att avdelning 227 övertog amorteringsansvaret för lånet 

hos Folketshusfonden. 
709 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll (A1:1--17). 
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hade tillstyrkt, med detta med hänsyn till beloppets ringa storlek kr. 3,97 
för kommunens andel. Fullmäktige beslöto enhälligt i enlighet med för-
slaget.” Musiksällskapet beviljades även avkortning för ytterligare en 
konsert med samma motivering.710 Formuleringen antyder att det var den 
ringa summan som var avgörande och att om det hade rört sig om större 
belopp skulle ansökan ha avslagits. De föreningar som hade Bromölla 
som hemort kunde erlägga betydligt större nöjesskatter och ändå få av-
kortningarna beviljade, medan föreningar som inte hade någon förankring 
i Bromölla fick avslag.  

Bromölla köpings stöd till FH-föreningen gavs dock inte alltid utan in-
vändningar från kommunalfullmäktiges borgerliga ledamöter som ibland 
kunde yrka avslag. Vid kommunalfullmäktiges behandling av ansökan 
om avkortning på nöjesskatten i december 1944 ”…uppkom vid ärendets 
behandling diskussion om frågan, varvid hr Ydrén yrkade avslag. Full-
mäktige beslöt i enlighet med nämndens förslag.” Med nämnden menas 
kommunalnämnden som hade tillstyrkt avkortning.711 Ernst Ydrén, som 
var Iföverkens högste lokale chef vid denna tid, ville alltså inte medverka 
till kommunalt stöd till Folkets Hus, trots att han också representerade ett 
företag som lämnat frikostigt stöd till föreningen. Kanske tyckte han att 
det räckte med stödet från Iföverken. Första gången frågan om kom-
munalt anslag kom på fullmäktiges dagordning ifrågasattes inte bidraget i 
sig, men väl dess storlek. 

”Bromölla Folkets Husförening u.p.a. har anhållit, att föreningen från och 
med nästa år måtte beviljas ett fast anslag av 2.000 kronor i stället för den nö-
jesskatteavkortning, som föreningen tidigare åtnjutit. Samfällda kommunal-
nämnden hade tillstyrkt framställningen. Under överläggningen i kommunal-
fullmäktige föreslog ledamot Jeppsson, att anslaget skulle utgå med 1.600 
kronor d.v.s. motsvarande det belopp, varmed nöjesskatten utgick år 1946. 
Kommunalfullmäktige beslöto med övervägande ’ja’-röster i enlighet med 
kommunalnämndens förslag.”712

Beslutet var som synes inte enhälligt, men eftersom votering inte hade 
begärts kan vi inte se vilka eller hur många som var emot att bidraget be-
viljades och inte heller om det fanns ledamöter från arbetarpartiernas sida 
som motsatte sig stödet. Att votering inte begärdes kan väl förklaras av 
att man bedömde det som utsiktslöst att vinna en omröstning, men voter-

––––––––– 
710 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 30/5 och 19/12 1944 (A1:1). 
711 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 19/12 1944 (A1:1). Hr Ydrén var Iföverkens 

högste lokala chef vid denna tid och borgerlig ledamot i kommunalfullmäktige. 
712 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 12/10 1950 (A1:4). Jeppsson var borgerlig 

ledamot i fullmäktige. 
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ingsinstrumentet kan också användas för att markera en annan åsikt – i 
stället för att reservera sig – och för att demonstrera minoritetens storlek. 
Vilket alltså inte gjordes i detta fall; Jeppson och eventuellt andra med 
honom var överens i sak med majoriteten och hade inget intresse av att 
demonstrera en avvikande åsikt. 

Det finns således ingenting som talar för att Folkets Hus särbehandlades 
av kommunen när det gäller skatteavkortning eller bidrag. Möjligen kan 
det ha att göra med att det inte bara fanns företrädare för Folkets Hus-
föreningen i de olika politiska församlingarna i Bromölla. Det fanns även 
liknande kopplingar mellan borgerliga företrädare och olika föreningar i 
samhället, även om dessa kopplingar inte var lika vanliga och inte heller 
fanns till de högsta politiska företrädarna.713

Bromölla Folkets Hus – ett kulturcentrum för alla? 

Bromölla Folkets Hus var (och detta förhållande gäller fortfarande 2008) 
ägt av en andelsförening där vem som ville kunde köpa andelar. Andels-
ägare var de olika arbetarorganisationerna i Bromölla med Grov- och fa-
briksarbetareförbundets avdelning 227 som största andelsägare samt pri-
vatpersoner. Folkets Hus hade således en klar koppling till arbetarrörel-
sen och något kommunalt intresse i Folkets Hus fanns inte. När Folkets 
Hus-föreningen sökte kommunalt stöd för verksamheten, först som skat-
teavkortning och senare i form av bidrag, var det emellertid inte med ar-
gument som anknöt till Folkets Hus som en plats för arbetarklassens för-
kovran och nöjen, utan med argument som snarare leder till tankar om 
byggnaden som ett medborgarhus. 

Begreppet medborgarhus förekommer emellanåt i olika skrifter, men har, 
såvitt jag vet, inte getts någon entydig betydelse. I den första statliga ut-
redningen om samlingslokaler, SOU 1939:30, nämns företeelsen ett antal 
gånger, men definieras inte närmare. Av sammanhangen framgår det 
emellertid att med medborgarhus förstås samlingslokaler som ägs av 
kommuner och som är öppna för alla utan inskränkningar.714 Även för 
Charles Kassman tycks det vara ägarformen som avgör begreppets bety-
delse, men med den skillnaden att medborgarhusen var samhällsägda och 
således också skulle kunna vara statligt ägda. Enligt Kassman ifrågasatte 

––––––––– 
713 Ansökningar om nöjesskatteavkortning och kommunala bidrag, bilagor till Bromölla köpings 

kommunalfullmäktigeprotokoll (A1--17). 
714 SOU 1939:30 Tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler, s. 57, 58, 59, 64. 
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den dåvarande statsministern Per Albin Hansson att det kunde innebära 
”något hållbart för framtiden av Folkets Hus-idén” och förespråkade i 
stället att ”samhället på sikt skulle ta hand om byggnaderna och kalla 
dem Medborgarhus”.715 Det var en tanke som Karl Kilbom och andra 
inom Folkets Hus-rörelsen starkt motsatte sig. Kilbom var mycket be-
stämd med att Folkets Hus skulle ägas och drivas av arbetarrörelsen.716

Den statliga utredning, SOU 1939:30, som bl a hade till uppgift att under-
söka hur det samhälleliga stödet till samlingslokaler skulle utformas, be-
tonade att: 

”Ett oeftergivligt villkor måste vara att de lokaler, som i någon form erhålla 
stöd från det allmänna, vare sig de ägas av enskilda föreningar, av för ända-
målet särskilt bildade sammanslutningar eller av kommunala organ, stå öppna 
för alla på skäliga och lika villkor. /…/ Dylikt bidrag bör utgå endast under 
den förutsättningen att lokalerna opartiskt ställas till förfogande för ortens fö-
reningsliv i allmänhet och för tillgodoseendet av allmänt medborgerliga be-
hov.”717

Utredningen menade vidare att samhälleligt stöd var av särskild betydelse 
för att ”befrämja strävandena till ett sunt och fostrande nöjesliv” för att 
därigenom undvika att de lokalägande föreningarna tvingas ”att i för-
värvssyfte anordna nöjestillställningar, som äro uppenbart olämpliga eller 
som förekomma i en för föreningslivet skadlig omfattning”.718 Av dessa 
skrivningar framgår det tydligt att också den statliga utredningen hade ta-
git intryck av den debatt om ungdomarnas nöjesliv och fritidssysselsätt-
ningar som kulminerade med debatten om ”dansbaneeländet” två år efter 
att utredningen lades fram. 

Karl Kilbom betonade Folkets Hus-rörelsens förankring i arbetarrörelsen, 
men ”tonade ned klassperspektivet till förmån för samförstånd och sam-
arbete” och förespråkade Folkets Hus som ett ”bygdens kulturcentrum”,
där ”alla samhällsgrupper” skulle erbjudas ”ändamålsenliga och triv-
samma lokaler för olika slags möten, fester och samkväm”.719 Kilbom an-
slöt sig sålunda till tankegångarna i den statliga utredningen, men där den 
statliga utredningen talade om allmänna samlingslokaler och Per Albin 
Hansson om medborgarhus, använde sig Kilbom i stället av kulturcent-
rum för alla. Det viktiga för Kilbom och andra inom Folkets Hus-rörelsen 
var ägarförhållandena: de olika samhällsgrupperna skulle samlas under 
––––––––– 
715 Charles Kassman, 1992, s. 113. 
716 Charles Kassman, 1992, s. 116. 
717 SOU 1939:30, s. 58. 
718 SOU 1939:30, s. 59. 
719 Charles Kassman, 1992, s. 116 f. 
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arbetarrörelsens tak. Detta synsätt hade uppenbarligen Bromölla Folkets 
Hus-förening också tagit till sig. I sin ansökan om skatteavkortning för år 
1947 framhöll föreningen just att lokalerna var öppna för alla. Samtidigt 
betonades betydelsen av lokalernas utformning, vilket även den statliga 
utredningen hade understrukit, där det enligt utredningen fanns ”mycket 
övrigt att önska”.720

Föreningens lokaler användes i stor utsträckning av inom samhället befintliga 
idéella organisationer till möten och sammankomster av skilda slag, men des-
sa föreningars ekonomi är ju sådan att föreningen inte kan ta ut i hyror de 
summor som byggnadernas skötsel och underhåll tarvar. Det synes emellertid 
oss vara ett samhällsintresse att ljusa och trevliga samlingslokaler ställes till 
föreningarnas tjänst, varför vi förmoda att fullmäktige måtte bevilja denna 
framställning.”721

Liknande argument återkom 1950, då FH-föreningen första gången an-
sökte om fast anslag – för att i förväg kunna veta hur stort stödet blir – i 
stället för avkortning av skatten. Bidraget skulle användas för  

”… det löpande underhållet och driften av föreningens offentliga lokaler, där-
igenom möjliggörande för föreningen att kunna hålla hyrorna på en lägre 
nivå för de inom samhället arbetande föreningarna”.722

I sin ansökan ett par år senare uttrycker Folkets Hus-föreningen ännu tyd-
ligare tanken om samhällets skyldigheter ifråga om samlingslokaler och 
nu framställdes det som en allmänt omfattande självklarhet, och lika 
självklart var det att det, utan att behöva sägas, var Folkets Hus som skul-
le hålla med lokalerna: 

”Då det numera allmänt anses som en samhällelig angelägenhet att hålla of-
fentliga samlingslokaler hemställa vi därför om bifall till vår framställ-
ning.”723

Det är tydligt att Bromölla Folkets Hus-förenings styrelse i sin retorik an-
slöt sig till de tankegångar som Kilbom uttryckte. Med största sannolikhet 
omfattades de också av den politiska majoriteten i Bromölla: det var ju 
också i flera fall samma personer som satt i såväl kommunledning som i 
––––––––– 
720 SOU 1939:30, s. 58. 
721 Ansökan om nöjesskatteavkortning från Bromölla FH-förening, bilaga till kommunalfullmäktiges 

protokoll 18/12 1946 (A1:1). 
722 Bromölla FH-förenings ansökan om kommunalt bidrag, bilaga till kommunalfullmäktiges proto-

koll 1950 (A1:4). 
723 Bromölla FH-förenings ansökan om kommunalt bidrag, bilaga till kommunalfullmäktiges proto-

koll 1952 (A1:6). 
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Folkets Hus ledning. Vid det efterföljande tillfället för bidragsansökan, 
1953, tycks tanken om Folkets Hus som en plats för alla ha varit så väl 
förankrad att någon argumentering för den inte längre behövdes. Denna 
gång var ansökan mycket kort och det enda som fanns kvar från tidigare 
ansökningar var påpekanden om ökande omkostnader och en ”hemställan 
att föreningen måtte erhålla samma kommunala bidrag som under inneva-
rande år.724

Varken skatteavkortning eller fasta bidrag ifrågasattes heller i de kom-
munala instanserna. Inte heller de borgerliga ledamöterna ifrågasatte bi-
draget i sig – bortsett från något enstaka tillfälle – även om man någon 
gång hade synpunkter på bidragets storlek. Analysen av uthyrningsverk-
samheten i Folkets Hus visar tydligt att det fanns en betydande spridning 
av olika grupper som hyrde där. Bland dem fanns även sådana som kan 
betecknas som borgerliga sammanslutningar. De kommunala bidragen 
gynnade således även dessa. Denna spridning framhöll också FH-
styrelsen i sin verksamhetsberättelse för året 1952, som medföljde som 
bilaga till ansökningen om bidrag: 

”Styrelsen konstaterar med glädje att den bland sina hyresgäster kan inrange-
ra alla samhällsgrupper och organisationer och är övertygad om att förening-
en fyller en stor samhällelig uppgift.”725

Folkets Hus-föreningens öppenhet för alla betonades även i bidragsansö-
kan för året 1957, samtidigt som man indirekt gjorde klart att man ansåg 
det vara Folkets Hus-föreningens uppdrag att hålla med lokaler även till 
övriga föreningar i Bromölla. Denna gång uppmärksammades också ett 
bredare kulturellt uppdrag i linje med Kilboms vision om Folkets Hus 
som ett bygdens kulturcentrum: 

”Föreningen, som står öppen för medlemskap för alla samhällets invånare, 
har ju till uppgift att tillhandahålla lokaler för de inom samhället befintliga 
organisationerna för föreningsmöten och dylikt, samt offentliga lokaler för 
teater, revyer, soaréer och andra sammankomster till samhällsbornas trevnad 
och förströelse.”726

––––––––– 
724 Bromölla FH-förenings ansökan om kommunalt bidrag, bilaga till kommunalfullmäktiges proto-

koll 28/9 1953 (A1:8). 
725 Bromölla FH-förening, Verksamhetsberättelse, bilaga till ansökan om kommunala bidrag. Bro-

mölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 1953 (A1:8). 
726 Bromölla FH-förenings ansökan om kommunalt bidrag, bilaga till kommunalfullmäktiges proto-

koll 20/9 1956 (A1:14). 
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Det kommunala stödet till Folkets Hus begränsades inte enbart till kon-
tanta bidrag, det kulturella uppdraget fordrade uppenbarligen även stöd i 
form av utrustning. Bromölla köping bekostade, efter en skrivelse från 
FH-föreningen, inköp av en flygel som placerades i Folkets Hus. Skrivel-
sen har undertecknats av kassören i FH-föreningen tillika kommunal-
nämndsordföranden Helmer Ohlsson och ordföranden i FH-föreningen 
tillika kommunalfullmäktigeledamoten Carl G Ohlsson och är ganska 
kortfattad:

”Undertecknad förening ber att få föreslå fullmäktige att de anvisar medel 
och uppdrager åt kommunalnämnden att inköpa en flygel, som kan ställas till 
föreningarnas förfogande, när de anordna soaréer, musikaftnar och andra kul-
turella sammankomster. De flesta större offentliga sammankomster av nu 
nämnd art brukar förläggas till de av föreningen ägda samlingslokalerna. Fö-
reningen ställer då givetvis gratis till förfogande sitt piano, men då detta även 
användes till offentliga dansaftnar, kan detta ej alltid vara i gott skick. 

Om fullmäktige ställer sig positiva till ett inköp är föreningen beredd att för-
vara detsamma och svara för dess skötsel och underhåll.”727

Skrivelsen argumenterar inte särskilt omfattande för nödvändigheten av 
en flygel; ingenting om hur mycket den skulle kunna tänkas komma till 
användning eller vilka föreningar som skulle dra nytta av den. Inte heller 
några skäl till varför flygeln skulle placeras på Folkets Hus eller varför 
inte FH-föreningen själv skulle bekosta den. Frånvaron av en ingående 
argumentation kan tas som intäkt för att frågan tidigare har diskuterats 
och förankrats i de berörda politikernas kretsar innan den hamnade på de 
kommunala dagordningarna. Kommunalnämnden hade utrett ärendet och 
föreslog fullmäktige att inköpa flygeln samt att Folkets Hus-föreningen 
skulle påta sig ansvaret för skötseln av flygeln samt ”ikläda sig ansvaret 
för försäkringen”. I kommunalfullmäktige förorsakade ärendet ingen 
egentlig debatt. En borgerlig ledamot påpekade dock att, om fullmäktige 
tog beslut om flygelinköp, en ”logisk följd” av detta beslut kunde bli att 
kommunen måste vara beredd på att anslå ytterligare medel för musik-
verksamheten i kommunen. Trots dessa uttalade farhågor om framtida 
kostnader var fullmäktige enigt i beslutet att inköpa flygeln.728

I vilken utsträckning det kommunala stödet till Folkets Hus ifrågasattes 
på fullmäktiges sammanträden går antagligen inte att avgöra fullt ut. De 
renskrivna protokollen från fullmäktige är visserligen inga rena besluts-
––––––––– 
727 Skrivelse från Bromölla FH-förening 2/9 1955, bilaga till kommunalfullmäktiges protokoll 1956 

(A1:13). 
728 Bromölla köping, kommunalfullmäktiges protokoll 26/3 1956 (A1:13). 
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protokoll och återger således inlägg och yrkanden från olika ledamöter, 
men har sannolikt bara tagit med det som protokollskrivaren har funnit 
mest betydelsefullt. Ofta anges i protokollen att besluten är enhälliga, och 
när det inte sker kan vi anta att det har funnits skilda meningar – vote-
ringar var dock inte särskilt vanliga. Emellertid fanns det ett par borgerli-
ga ledamöter som ofta återkom med synpunkter på eller lämnade motför-
slag till den socialdemokratiska majoritetens propåer – ofta i detaljer som 
i påpekandet ovan om flygelinköpet, men utan att i grunden ifrågasätta 
stödet. En enda gång, 1944, ifrågasattes stödet och det var det tidigare 
nämnda yrkandet av Ernst Ydrén att avkortningen av nöjesskatten skulle 
avslås, ett yrkande som väl närmast får ses som en markering; någon ut-
sikt att få igenom yrkandet förelåg väl knappast. Det tycks således som 
att det fanns en samsyn inom såväl arbetarrörelsens som borgerlighetens 
politiska företrädare för att Folkets Hus skulle få kommunalt stöd. Det 
kan tolkas som att det också fanns en gemensam syn om byggnaden som 
ett hus för alla invånare i köpingen oavsett klass och social tillhörighet. 
Att Folkets Hus-föreningens styrelser och andelsägare genom åren be-
traktat Folkets Hus som ett hus för alla – nästan utan undantag – framgår 
tydligt av dess skrivelser och agerande. Denna syn på Folkets Hus kom 
dock inte att sträcka sig så långt att FH-föreningen gjorde några föran-
staltningar om att överföra Folkets Hus i samhällelig ägo, inte ens att fö-
reslå kommunen att köpa andelar i föreningen.729 Detta kan ha flera orsa-
ker. Det främsta skälet är sannolikt en ganska allmänt omfattad åsikt 
inom Folkets Hus-rörelsen att Folkets Hus skulle ägas och drivas av arbe-
tarrörelsen. Det var en starkt ideologiskt grundad hållning som bl a che-
fen för Folketshusföreningarnas Riksorganisation, FHR, Karl Kilbom 
drev hårt.730

Ett annat skäl kan ha varit lokalt betingat; i en tid när Bromölla köping 
hade omfattande ekonomiska åtaganden för bostadsbyggande, övertagan-
de och utbyggnad av anläggningar för eldistribution, vatten- och avlopps-
anläggningar och gatusystemen och annat som följde av köpingsbildning-
en, hade ett köp av Folkets Hus sannolikt inte någon högre prioritet. Un-
der sådana omständigheter ansågs det kanske som fördelaktigt att Folkets 
Hus-föreningen ansvarade för den förmodligen enda större samlingsloka-
len i området, där vem som helst hade möjlighet att hyra in sig. Så till-
handahöll Folkets Hus-föreningen en allmän samlingslokal som kom-
munledningen hade full insyn i, stora möjligheter att påverka och kontrol-
lera så länge det var samma personer som satt i såväl FH-styrelsen som i 
––––––––– 
729 Några propåer om försäljning av andelar till köpingen finns inte i vare sig FH-föreningens eller 

köpingens handlingar före 1960-talet. Senare har dock Bromölla kommun köpt andelar i Bromölla 
Folkets Hus. 

730 Margareta Ståhl, 2005, s. 23. 
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kommunledningen. Dessutom till en låg kostnad och utan några framtida 
förpliktelser om utgifter. 

Frågan som kan ställas är om det ska ses som oetiskt eller som en ”natur-
lig” följd av den socialdemokratiska politiska viljan att samhället ska ha 
ansvaret för sådant som samlingslokaler, likaväl som för andra samhälle-
liga nyttigheter? Medborgarhustanken var ju högst aktuell under 1940- 
och 1950-talen och Kilboms vision om ett kulturcentrum för alla likaså. I 
ljuset av denna föll det sig kanske självklart för arbetarrörelsens represen-
tanter att kommunen skulle vara med och ta ansvar för samlingslokaler, 
vilket alltså fick till följd att det skedde en sammankoppling mellan 
kommunen och Folkets Hus-föreningen. 

Folkets Hus i Bromölla blev alltmer under 1940-talet – och särskilt under 
1950-talet – en samlingsplats för en mångfald av olika organisationer, po-
litiskt från vänster till höger och socialt representerande de flesta sociala 
skikt. Frikyrkor av olika slag, Jehovas vittnen, Filadelfia, Missionsför-
bundet och Frälsningsarmén; ideella föreningar som pensionärsförening-
en, MHF, Gammeldansens vänner, IOGT, föreläsningsförening; flera id-
rottsföreningar; olika företag som hyrde in sig för varudemonstrationer, 
auktioner, försäljningar samt privata kursanordnare som dansskolor, mu-
sikaffärer och bilskola. Därtill kommer samkväm och fester av såväl fö-
reningar som privatpersoner. Detta utöver alla möten som hölls av de del-
ägande föreningarna. Folkets Hus i Bromölla förändrades under och efter 
andra världskriget från en nöjes- och bildningsarena för arbetarklassen till 
en samlingslokal för alla, ett Folkets Hus i dess bredaste betydelse. Var-
för skulle inte kommunen stödja en sådan verksamhet? Jag menar att det 
ligger i linje med den socialdemokratiska strävan att samla hela folket 
under arbetarrörelsens ledning. 

Den litterära offentligheten – sammanfattning och diskus-
sion

Den utåtriktade verksamheten i Folkets Hus hade, som jag ser det, som 
främsta uppgifter att manifestera Folkets Hus som en offentlig institution 
i Bromölla samt att generera pengar för drift och underhåll så att möjlig-
het gavs att kunna behålla det. Som inkomstkälla spelade söndagsdanser-
na under lång tid den största rollen och det märks också i protokollen. 
Söndagsdanserna och hur man skulle komma tillrätta med de efterhand 
alltmer vikande publiksiffrorna är ett ständigt återkommande ärende på 
föreningens dagordning. För att manifestera Folkets Hus som en offentlig 
institution i det borgerliga samhället spelade sannolikt ”Bromölla Teater” 
den största rollen. Teatern var dock aldrig av stor omfattning och kunde 



260

därför inte bidra så mycket till lönsamheten, men likväl var det i första 
hand publikdragande pjäser som visades. Något medvetet bidrag till folk-
bildningen utgjorde sannolikt aldrig teaterverksamheten. Däremot fanns 
det uppenbarligen en medveten tanke om att Folkets Hus skulle vara en 
kulturinstitution för alla invånare i det lilla samhället, dock utan att för 
den skull vara en institution för en särskild arbetarkultur. FH-föreningens 
medvetna och konsekvent genomförda sätt att marknadsföra Folkets Hus 
som Bromölla Teater stöder en sådan tolkning. Det skulle inte enbart vara 
en plats där arbetarna kunde se teater, det var en ’stadsteater’ för Bromöl-
la, där också människor från andra håll i regionen var välkomna som be-
sökare. Med hänsyn till att utbudet i Kristianstads teater var ganska likar-
tat det i Bromölla är det inte otänkbart att strategin fungerade, såvida inte 
teaterturnéerna samordnades och samma pjäser visades i både Bromölla 
och Kristianstad (eller andra platser i området). Men av annonseringen att 
döma tycks inte någon sådan samordning ha förekommit. 

Marknadsföringen som Bromölla Teater blev emellertid en parentes i 
Folkets Hus historia. I början av 1940-talet upphörde föreningen att an-
nonsera på detta sätt. Om det berodde på att föreningen upphörde med att 
engagera teatersällskap och i stället inriktade sig på att hyra ut lokaler till 
de teatergrupper som spelade i Folkets Hus eller om det berodde på att de 
föreställningar som sattes upp mestadels var revyer är svårt att avgöra. 
Revyerna ifrågasattes av somliga debattörer inom Folkets Hus-rörelsen, 
men de var populära hos publiken och kan mycket väl ha haft ett sam-
hällskritiskt innehåll men i en mera lättillgänglig form. 

Filmvisningen i Folkets Hus hade sannolikt inte heller någon medveten 
plats i folkbildningens tjänst, eftersom föreningen aldrig tycks ha lagt sig 
i vilka filmer som visades; filmrepertoaren styrdes troligen helt av den 
utomstående entreprenören. Samma sak kan nog sägas om de artister av 
olika slag som uppträdde på Folkets Hus. Det var antagligen mer vilka ar-
tister som fanns att tillgå än något medvetet val som avgjorde vilka artis-
ter som kom att uppträda där. Kanske fanns det något samarbete med 
andra Folkets Hus och Parker i området, men något sådant har inte gått 
att belägga. Ett samarbete med andra kom till stånd först i och med att 
Bromölla FH-förening 1937 beslutade att gå med i vad som i protokollet 
kallas Folkparkernas centralstyrelse – med vilket säkert avses Folkpar-
kernas Centralorganisation, FPC.731 Anslutningen till riksorganisationen 
tycks dock i första hand ha haft betydelse för teaterverksamheten (RPO-
samarbetet); några andra spår av samarbetet med FPC har inte stått att 
finna i materialet. 

––––––––– 
731 Bromölla FH protokoll 17/5 1938 (A1:2). 
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Arbetarklassens självupplysningsprocess i Bromölla tog sin början på ett 
informellt sätt. Denna informella folkbildning ledde till en mobilisering 
av arbetarbefolkningen för att få inflytande i lokalpolitiken. Sedan de oli-
ka arbetarorganisationerna hade bildats åren 1906 till 1907 och ett Fol-
kets Hus hade byggts 1908, gjordes även försök att formalisera självbild-
ningen genom att starta studiecirklar. Efterhand kom också föreläsare att 
besöka Folkets Hus och politiska och fackliga möten hölls i huset. När en 
lokalavdelning av ABF hade bildats 1923 byggdes ett arbetarbibliotek 
upp och en organiserad studieverksamhet kom igång. Genom ABF kom 
också folkhögskolekurser att ingå i den organiserade folkbildningen. 
Verksamheten omfattade ideologiska studier, skolämnen som språk och 
matematik samt ämnen som var användbara i det dagliga livet. Ämnen 
som syftade till att erhålla kunskaper för arbetet i offentligheten, i syn-
nerhet den politiska offentligheten, hade också sin plats.  

Den konflikt om syftet med och innehållet i folkbildningen som utspela-
des på nationell nivå har inte avsatt några spår i Bromölla. Det var en 
pragmatisk inställning till kunskap som fick styra vad som studerades och 
det personlighetsbildande idealet fick stå tillbaka för sådant som var vik-
tigt för inträdet i offentligheten. Det var huvudsakligen ”nyttiga” kunska-
per för det politiska arbetet som deltagarna i folkbildningen tillägnade 
sig. Vad som studerades i Bromölla skilde sig således inte från de resultat 
som har framkommit i den tidigare forskningen på området. Det innebar 
också att det mestadels var män som deltog i de studier som syftade till 
offentlig verksamhet. Det var också till största delen män som tog plats 
såväl i den politiska offentligheten som i arbetaroffentligheten i Bromölla 
– åtminstone i mera framträdande positioner. Kvinnorna tog huvudsakli-
gen plats i den personlighetsbildande folkbildningen, även om det under 
den senare delen av undersökningsperioden också fanns många män som 
deltog där. Här utmärkte sig särskilt studierna om livsåskådning, kristen 
idédebatt och amatörteater som intresserade både kvinnor och män. 

Studieverksamheten i Folkets Hus var under tiden från ABF-
avdelningens bildande 1923 och många år framåt ganska omfattande. 
Under 1950-talet minskade cirkelstudierna i omfattning och i slutet av 
min undersökningsperiod fanns bara engelska kvar. Mycket talar dock för 
att studierna i sig inte minskade, men att de bedrevs i andra lokaler på 
platsen. I Folkets Hus kom i stället för studier i ABF:s regi kurser som 
anordnades av dansskolor, musikaffärer m m mot betalning. Dessutom 
blev det mycket vanligt med olika former av tränings- och övningsverk-
samhet i musik, sång, idrott och andra personlighetsutvecklande verk-
samheter i föreningars regi. 

Dock var det endast en minoritet som intresserade sig för den organisera-
de folkbildningen och likadant förhöll det sig med arbetarbiblioteket, där 
endast en minoritet – om än ganska stor – som lånade och läste böcker. 
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Arbetarbiblioteket i Bromölla startades många år efter att ABF hade bil-
dats på nationell nivå för att få statliga bidrag till litteratur för folkbild-
ning. Möjligen kan det genom Nykterhetsorganisationen Verdandi dess-
förinnan ha tillhandahållits litteratur som också kan ha använts i tidiga 
försök till folkbildningsverksamhet. Det var ju som vi sett genom Ver-
dandis försorg som mobiliseringen av arbetarklassen skedde och som 
ledde till de första förtroendevalda arbetarna i kommunalpolitiska organ.  

Det var alltså inte heller genom arbetarbiblioteket som majoritetens själv-
upplysningsprocess hanterades. Jag menar att det var genom de högst in-
formella samtalen och diskussionerna på danskvällar, basarer, teaterkväl-
lar och andra tillfällen då människor möttes i Folkets Hus som en del av 
folkbildningen ägde rum, då de som inte deltog i den organiserade folk-
bildningen kunde nås. Vid fackliga möten och vid samtal om politiska 
och fackliga angelägenheter på arbetet, då de som deltog i bildningsarbe-
tet kunde dela med sig av de kunskaper de skaffat sig. Denna form av 
kunskapsförmedling uppmärksammar också Björn Olsson som menar att 
”…bildning kunde förmedlas vid läsning, men också i samtalets form, i 
diskussioner eller föreläsningar, överhuvudtaget i alla de sammanhang 
där kunskap överfördes”.732 Som Habermas påpekar, kunde inte den bor-
gerliga offentligheten befästa sig som en klick, den måste vända sig utåt 
mot en större publik. Samma sak gällde – menar jag – också arbetarof-
fentligheten. Den kunde inte nöja sig med att bestå enbart av de som var 
aktiva i bildningsprocessen och i offentligheten. Den måste också vända 
sig mot en större publik – i detta fall den publik som var den nödvändiga 
basen för arbetaroffentlighetens möjligheter att skaffa sig inflytande i den 
större samhälleliga offentligheten. Det var kanske trots allt så som Ann 
Mari Engel hävdar, att teaterbesöket gav tillfälle till att agitera för de 
egna idéerna för en vidare krets. Men kanske på ett annat och mindre for-
mellt plan än vad vi först föreställer oss. 

Folkets Hus-föreningens ambivalenta förhållande till nykterheten skall 
ses i ljuset av detta. Det var inte bara en fråga som gällde Folkets Hus 
eventuella fortlevnad som dansställe. Det var också frågan om att Folkets 
Hus skulle kunna leva kvar som arena för en litterär offentlighet för arbe-
tarklassen där också andra än de närmast berörda skulle kunna mötas i 
fortsatta samtal och diskussioner. En hård attityd gentemot dem som inte 
nödvändigtvis såg nykterhet som ett oeftergivligt krav för att få tillträde 
till Folkets Hus, riskerade att utestänga en kanske inte obetydlig del av 
basen för arbetaroffentligheten. 

––––––––– 
732 Björn Olsson, 1994, s. 21. 
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Bruket av alkohol tycks inte heller ha varit något hinder för deltagandet i 
offentligheten i Bromölla. Om fylleriet hade varit av sådan omfattning att 
det drabbade arbetaroffentligheten som helhet hade nog den överseende 
attityden mot alkoholbruket förändrats till en mer fördömande inställning. 
Förvisso förenades borgerlighetens och arbetarrörelsens ledamöter i de 
kommunala organen i en restriktiv hållning gentemot alkoholförsäljning i 
samhället, men det var huvudsakligen medlemmar av Verdandilogen 
Enighet som drev nykterhetskravet på ett mera aktivt sätt. Av de kommu-
nala protokollen att döma såg varken borgerligheten eller arbetarrörelsen 
i Ivetofta och Bromölla alkoholen som något större problem. Inte heller 
tycks ordningsmakten ha haft några invändningar mot ordningen i Folkets 
Hus eller annorstädes i samhället; landsfiskalen Kjellman som också var 
invald i Ivetoftas kommunalfullmäktige under 1930-talet, har inte vid nå-
got tillfälle funnit anledning att lyfta frågan till behandling i kommunal-
fullmäktige.

Folkets Hus blev mot sin vilja också indraget i konflikterna mellan soci-
aldemokrater och kommunister i Bromölla under 1920- och 1930-talen. 
För FH-föreningens del var det främst i hanterandet av Första Maj-
firandet som det blev ett problem. Föreningen försökte att förhålla sig ne-
utral mellan riktningarna, men ämnet var uppenbarligen så känsligt att 
FH-styrelsen helst inte ville ta i det utan hänsköt det till årsmötet som 
bollade tillbaka frågan. 

Dansen på Folkets Hus var under lång tid en mycket viktig verksamhet. 
Den genererade inkomster som gjorde det möjligt att upprätthålla en sam-
lingslokal för arbetarrörelsens organisationer. I slutet av 1920-talet blev 
dock de minskande inkomsterna av dansen ett problem, samtidigt som 
byggnaden upplevdes som bristfällig. Ett nytt Folkets Hus byggdes 1938 
och strax därefter fick dansen åter ett uppsving under påverkan av den 
nya musiken och dansen som introducerades i Sverige i slutet av 1930-
talet. Den nya dansen åtföljdes av en högljudd nationell debatt om ung-
domarnas fritidssysselsättningar, men debatten tycks inte ha påverkat 
Folkets Hus-föreningen till att ifrågasätta förekomsten av den på Folkets 
Hus. Föreningen understödde snarare denna verksamhet, dels genom att 
hyra ut lokaler till dansinstitut som lärde ut den nya dansstilen och dels 
genom att engagera orkestrar som spelade swingmusik. Emellertid blev 
så småningom kostnaderna för verksamheten alltför stora i förhållande till 
de inkomster som den gav. Omkring 1950 upphörde därför FH-
föreningen i stort sett med att arrangera dans och överlät den verksamhe-
ten till andra intressenter, främst olika föreningar inom och utom arbetar-
rörelsen. Det innebar samtidigt att danstillfällena blev färre. 

Under 1940- och 1950-talen förändrades användandet av Folkets Hus 
från att ha varit en offentlig arena huvudsakligen för arbetarrörelsens mö-
ten och sammankomster till en samlingsplats för organisationer och före-
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ningar i ett brett spektrum; politiska föreningar av olika färg, fackföre-
ningar, frikyrkor, idrottsföreningar, intresseföreningar, företag och, inte 
minst, Bromölla köping samt privata fester. Denna ökande användning 
som samlingslokal av allehanda sammanslutningar och för många olika 
syften skedde samtidigt med att den publika verksamheten i egen regi 
minskade och nästan upphörde. Förvisso utgjorde arbetarrörelsens olika 
möten en betydande del av verksamheten, men ungefär lika stort till om-
fånget var de olika sammankomsterna med andra än arbetarrörelsens or-
ganisationer. Det finns alltså skäl att anta att en inte obetydlig del av mö-
tesverksamheten kan ha bestått av vad som Nancy Fraser betecknar som 
övningsarenor för framträdande i större offentligheter, och då inte bara 
för arbetaroffentligheten utan också för andra gruppers offentlighetsska-
pande.

Jag har argumenterat för att Folkets Hus ska betraktas som en arena för 
en litterär offentlighet för arbetarklassen, ett övningsfält för offentligt re-
sonerande och självupplysning. Min undersökning har visat att Bromölla 
Folkets Hus fungerade på detta sätt. Samtidigt har det genom de mycket 
varierande och omfattande verksamheter som ägde rum i byggnaden ock-
så fungerat som en offentlig institution i samhället. FH-föreningen har 
sannolikt agerat för att Folkets Hus skulle vara en sådan institution, delvis 
av ekonomiska skäl för att säkra inkomster och därmed Folkets Hus fort-
levnad. Jag menar att det finns skäl att tolka föreningens uthyrningspolicy 
som en medveten strävan att vara en offentlig institution. Att det inte 
fanns några egentliga alternativ till Folkets Hus – brukshotellet kan knap-
past ha varit en alternativ mötesplats för majoriteten av invånarna – be-
höver inte betyda att Folkets Hus inte hade en sådan strävan, men det för-
svårade knappast ambitionen. Folkets Hus lokaler hyrdes av privatperso-
ner, religiösa föreningar, småföretag, politiska och fackliga föreningar 
och det fanns nästan ingen begränsning för vem som fick hyra; endast na-
tionalsocialister var ovälkomna. Så samtidigt som Folkets Hus var en 
arena för arbetaroffentligheten, var det också en institution där envar, 
utom nazister, som önskade hyra kunde göra detta – och också gjorde det. 

Vi kunde konstatera i det teoretiska avsnittet att den föregivna åtskillna-
den mellan vad som är privat och vad som är offentligt upplöstes när bor-
gerligheten använde sig av offentligheten för sina egna intressen. Denna 
tendens förstärktes med arbetarrörelsens framväxt och krav på inflytande 
i den privata produktionssfären, krav på politiskt deltagande och med 
framväxten av en välfärdsstat. Det privata och det offentliga flätades 
samman och det uppstod en sfär som varken var privat eller offentlig. I 
detta mellanområde genomträngde det offentliga och det privata var-
andra, ”utan förmedling av politiskt resonerande privatpersoner”. Denna 
omvandling i förhållandet mellan privat och offentligt låg till grund för en 
omvandling av förhållandet mellan stat och samhälle. I mellanområdet 
uppstod därefter kollektivt organiserade privatintressen i form av före-
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ningar, politiska partier och förvaltningar, vilka, enligt Habermas, etable-
rade sig ovanför offentligheten utan deltagande av den resonerande pu-
bliken. Det politiska maktutövandet skedde härefter mellan organisatio-
ner, förvaltningar och partier, och publiken drogs bara sporadiskt in för 
”acklamation”. Offentlighetens förmedling mellan stat och samhälle 
överfördes därmed till dessa ”kollektivt organiserade privatintressen” vil-
ka drev maktutövning i internt samspel med staten. Habermas talar här 
om ett församhälleligande av staten och ett förstatligande av samhället. 
Samtidigt med denna förändring förändrades publiken från en resoneran-
de till en konsumerande publik. I stället för att samlas i offentligheten för 
att resonera sig fram till en allmän mening, samlas man för att konsumera 
fritidsaktiviteter. Offentligheten blev avlitterariserad, menar Habermas.733

Det hade således utvecklats en representativ form av offentlighet där pu-
bliken representeras av valda företrädare i intresseorganisationerna och 
det gäller inte bara borgerligheten, utan också den stora massan av löne-
arbetare. Habermas målar upp en ganska mörk bild av en publik offent-
lighet som har förlorat sin betydelse och av en organisationsoffentlighet 
som förefaller ganska odemokratisk och bara vänder sig till publiken för 
allmänt bifall av redan fattade beslut. Habermas dystra bild av offentlig-
hetens förändring kan dock ifrågasättas. Det representativa systemet är 
kanske inte det utopiska svaret på demokratiproblemet, men det är, som 
Mats Dahlkvist skriver i förordet till Borgerlig offentlighet, inte längre 
bara frågan om en offentlighet för ett mycket begränsat antal borgerliga 
män, utan om offentligheten i, med Habermas ord, en massdemokrati. Of-
fentligheten kanske inte under dessa förhållanden kan fungera på samma 
sätt längre.734

Hur skall då ovanstående resonemang tolkas i förhållande till den lokala 
offentligheten i Bromölla? I Habermas modell räknas offentligheten till 
privatområdet och i linje med detta är också arbetaroffentligheten en del 
av privatområdet. När arbetaroffentligheten skaffade sig tillträde till den 
borgerliga offentligheten, hade denna redan påbörjat ”förfallet”. Borger-
ligheten hade således börjat representeras genom intresseorganisationer 
(partier, arbetsgivareföreningar) i den strukturomvandlade offentligheten 
och arbetaroffentligheten etablerade sig där på liknande sätt, genom sina 
organisationer (parti, fackföreningar mm). Arbetaroffentligheten deltog 
således på samma sätt som borgerligheten i den politiska offentligheten 
genom ”kollektivt organiserade privatintressen”. Habermas har, som 
framgått, bara intresserat sig för offentligheten på nationell nivå, men 

––––––––– 
733 Habermas, 1998, s. kapitel V. 
734 Mats Dahlkvist i förordet till Habermas, 1998, s. xxvi f. 
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hans tankegångar är, enligt mitt förmenande, även tillämpbara i ett lokalt 
sammanhang; den borgerliga offentligheten formerade sig även lokalt. Så 
gjorde också arbetaroffentligheten. Med SAP som regeringsbärande parti 
från 1930-talet följde också ett ökande lokalt självstyre och ansvar för 
genomförandet av välfärdsstaten.735 Kommunerna ses då som statens för-
längda arm. Jag omtolkar alltså Habermas tankegångar och hävdar att 
samma process av sammanflätning av privat och offentligt också skedde 
på lokal nivå. Den lokala politiska maktutövningen ombesörjdes genom 
kollektivt organiserade privatintressen, det representativa systemet. 

Vi kan således genom ovanstående resonemang konstatera att arbetarof-
fentligheten kan tolkas i en modell om offentlighet. Hur ska då Folkets 
Hus som en arena för denna arbetaroffentlighet förstås i detta perspektiv? 
Arbetaroffentligheten var till en början en marginell, men oppositionell 
företeelse i det borgerliga samhället. Genom institutionella förändringar 
som utökad rösträtt och via bildningsverksamhet och genom att använda 
sig av Folkets Hus som en offentlig institution, där bl a Bromölla Teater 
och uthyrningspolicyn var betydelsefulla delar, hade arbetaroffentligheten
omtolkat betydelsen av tillgänglighet för alla, från att omfatta de som 
hade egendom och bildning till att gälla även de egendomslösa. I den lo-
kala politiken blev arbetarrörelsen på så sätt dominerande på 1920-talet 
och från och med 1940-talet blev den dominerande även i den lokala of-
fentligheten. Den lokala arbetaroffentligheten bidrog genom denna domi-
nerande ställning till att en sammanflätning av privat och offentligt, mot-
svarande den som skedde på nationell nivå, också skedde på lokalt. Det 
resulterade i att åtskillnaden mellan kommun och samhälle inte längre 
kunde upprätthållas. De ”kollektivt organiserade privatintressena” för så-
väl arbetaroffentligheten som den borgerliga offentligheten kanaliserade 
sina intressen genom lokala partier och intresseorganisationer på den 
samhälleliga politiska maktens lokala arena, den borgerliga kommunen. 
Arbetaroffentlighetens representanter fanns samtidigt i såväl kommunala 
beslutsfattande organ som i arbetarrörelsens organisationer, inte minst 
Folkets Hus, och därmed hade en sammanflätning av arbetaroffentlighe-
tens och kommunens intressen skett, vilket visade sig i t ex kommunalt 
stöd för Folkets Hus. På motsvarande sätt skedde en sammanflätning av 
borgerliga intressen med kommunens genom att företrädare för Iföverken 
fanns representerade i kommunens styrelse för att bevaka företagets in-
tressen i det kommunala beslutsfattandet. 

Kan vi därmed tala om ett församhälleligande av kommunen och en 
kommunalisering av samhället i linje med motsvarande rörelse på statlig 

––––––––– 
735 Billing & Stigendal, 1994, s. 229 f. 
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nivå? Jag menar att så är fallet. Kommunaliseringen av samhället skulle 
då bestå i statligt sanktionerad utvidgning av den kommunala auktoriteten 
till privata intressen, i form av t ex övertagande av delar av företagens 
verksamhet. I Bromöllas fall infrastrukturanläggningar, skatteuttag, sam-
arbete om bostadsbyggande och kommunalt ansvar för (statliga) välfärds-
inrättningar.

Under den undersökta perioden gick alltså arbetaroffentligheten i Bro-
mölla från en underordnad roll i den borgerligt dominerade offentligheten 
till att bli den dominerande. Med detta följde en sammanflätning, i Ha-
bermas mening, av arbetarrörelsens och kommunens intressen. Emellertid 
innebar denna förändring inte ett förfall så som Habermas menar. Det re-
presentativa politiska systemet innebar inte att Folkets Hus upphörde som 
arena för en litterär offentlighet och att all form av politiskt utövande 
skedde mellan organisationer, partier och förvaltningar, så som Habermas 
hävdar.736 Folkets Hus var fortsatt en plats där människor samlades för att 
diskutera politiska frågor, en träningsarena för agitatoriska aktiviteter 
med Nancy Frasers ord. I en viss, men kanske minskande, utsträckning 
resulterade detta resonerande i aktiviteter riktade mot en större offentlig-
het. Det blev t o m under 1940- och 1950-talen en arena även för grupper 
som inte räknades till arbetaroffentligheten. Folkets Hus kan därmed sä-
gas ytterligare ha utvidgad betydelsen av ”alla” till flera sociala skikt. Det 
innebär även att fler deloffentligheter, sådana som saknade en egen fysisk 
offentlighetsarena, använde sig av Folkets Hus för sin litterära offentlig-
het och som övningsarena för offentlighetsarbetet. Trots att de olika of-
fentligheterna ibland konkurrerade kunde de samsas på samma arena. Det 
gällde även kommunisterna som, trots att de i skuggan av det kalla kriget 
på 1950-talet undertrycktes i offentligheten, också hade tillgång till Fol-
kets Hus för möten och andra tillställningar. De ingick i FH-föreningens 
medlemsskara och kunde således inte utestängas. Åtminstone en av dem, 
Robert Strand, bör ha åtnjutit medlemmarnas i avdelning 227 förtroende. 
Han var ombudsman i fackföreningen, den fackförening som hade ett av-
görande inflytande i Folkets Hus-föreningen. 

Men om offentligheten utvidgades till att omfatta allt fler sociala skikt, 
kvarstod emellertid fortfarande den åtskillnad som är ”så karakteristisk 
för den borgerliga offentligheten”: åtskillnaden mellan könen.737 Haber-
mas noterar denna åtskillnad, men lämnar den därhän i sin undersökning. 
När arbetaroffentligheten växte fram och senare gjorde sin inbrytning i 
den borgerliga offentligheten, behölls till stor del denna åtskillnad trots 

––––––––– 
736 Habermas, 1998, s. 153. 
737 Nancy Fraser, 2003, s. 140. 
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det utvidgade antagandet om tillgänglighet för alla. Yvonne Hirdman be-
skriver denna utestängning som en ”pervertering” av det demokratiska 
antagandet att även kvinnor skall ingå i ”alla”.738 Liksom inom den bor-
gerliga offentligheten dröjde det inom arbetaroffentligheten i Bromölla 
länge innan kvinnorna kunde ta plats i det representativa systemet. Det 
var först i slutet av 1940-talet som en kvinna valdes till ordinarie i den 
socialdemokratiska arbetarekommunens styrelse. För Folkets Hus och för 
ABF:s del var förhållandet ännu sämre; under min undersökta period 
fanns ingen kvinna med i dessa styrelser. Ändå var kvinnorna aktiva i 
bildningsarbetet i Folkets Hus i stor utsträckning, i synnerhet i den per-
sonlighetsutvecklande bildningen, men i mindre utsträckning i den bild-
ning som syftade till deltagande i den politiska offentligheten. Arbetarof-
fentligheten anammade denna åtskillnad i den borgerliga offentligheten, 
trots att ”motoffentligheterna” enligt Nancy Fraser från första stund ifrå-
gasatte ”den borgerliga offentlighetens exkluderande normer och utveck-
lade alternativa former” för agerandet i offentligheten.739 Vi har sett hur 
kvinnorna i Bromölla på sätt och vis utvecklade en egen deloffentlighet 
inom arbetaroffentligheten och därvid ifrågasatte arbetaroffentlighetens 
exkluderande normer om särskilda kvinnolöner på Folkets Hus. Det räck-
te dock inte för att hävda offentlighetens antagande att även kvinnorna 
skulle ingå i ”alla”; kvinnornas deltagande på lika villkor i arbetaroffent-
ligheten var fortfarande satt på undantag. 

Jag har hittills undersökt framväxten av och praktiken i den lokala arbe-
taroffentligheten i Bromölla. I nästa kapitel skall jag urskilja det borgerli-
ga nätverk som utgör den klassmässiga basen för den lokala borgerliga 
offentligheten i Bromölla samt hur den förändrades med arbetaroffentlig-
hetens inträde i den övergripande offentligheten. 

––––––––– 
738 Yvonne Hirdman, 2003, s. 195. 
739 Nancy Fraser, 2003, s. 143. 
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KAPITEL 6 

Bromöllas borgerliga offentlighet 

För att kunna analysera arbetaroffentlighetens relationer med den borger-
liga offentligheten är det nödvändigt att urskilja den borgerlighet som 
formar den borgerliga offentligheten. Det innebär emellertid vissa svårig-
heter att rekonstruera en sådan i ett lokalsamhälle som Bromölla. Haber-
mas borgerliga offentlighet är per definition en nationell offentlighet och 
det är följaktligen svårt att knyta den till lokal nivå. Emellertid är offent-
lighetens institutioner verksamma även lokalt genom de samman-
slutningar som borgerligheten skapat för kritik av den offentliga (statliga) 
makten, d v s lokala sammanslutningar för resonerandet, det som Haber-
mas betecknar som litterär offentlighet. Den litterära offentlighetens 
funktion förändrades så småningom till en politisk offentlighet. Den bor-
gerliga offentlighetens politiska uppgift består i att reglera det civila sam-
hället, vilket enligt Habermas huvudsakligen sker i det nationella parla-
mentet. Emellertid går det att empiriskt fastställa offentlig politisk verk-
samhet inom borgerligheten även på lokal nivå genom dess valda repre-
sentanter i lokala och regionala politiska organ, d v s kommunernas och 
landstingens fullmäktigeförsamlingar. Opinionsbildning skedde också i 
lokala dagstidningar och i lokala borgerliga sammanslutningar såsom ar-
betsgivareföreningar. Vidare blev en avgörande del av borgerlighetens 
privata område – varuutbytets och det samhälleliga arbetets område – en 
offentlig angelägenhet genom arbetarrörelsens krav på inflytande i denna 
sfär.

Ett sätt att identifiera de personer som utgör den lokala borgerliga offent-
ligheten i Bromölla är genom kartläggning av det personliga kontaktnät 
som är möjligt att fastställa via officiella handlingar, tidningsnotiser, pri-
vata brev och den forskning som finns om företagsledare som Ernst 
Wehtje, direktör på Iföverken och Skånska Cement AB. Jag utgår från 
antagandet att det borgerliga nätverk som jag därvid kan identifiera, utgör 
den klassmässiga basen för den lokala borgerliga offentligheten i Bromöl-
la.

Jag avser således att använda mig av en nätverksanalys för att upptäcka 
och identifiera ett borgerligt nätverk i Bromölla. I en relativ avsaknad av 
sådant källmaterial som vanligtvis används för att göra en kvalitativ nät-
verksanalys avser jag att med hjälp av de handlingar som står till buds 
göra en närmast kvantitativ nätverksanalys av borgerligheten i Bromölla 
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för att på så sätt rekonstruera det borgerliga nätverk som är basen för den 
lokala borgerliga offentligheten. Jag använder således nätverksanalysen 
huvudsakligen som en metod, en geografisk nätverksanalys, för att kart-
lägga kontakterna inom borgerligheten. I botten ligger dock ett antagande 
att nätverket hade betydelse för deltagarnas olika verksamheter, att de an-
vände sig av sina kontakter i nätverket för något särskilt syfte och inte 
bara träffades och umgicks i största allmänhet; nätverket formade en bor-
gerlig offentlighet, delvis för att bevaka sina intressen i lokalsamhället, 
men även som motvikt mot den framväxande arbetarrörelsen. Jag kom-
mer därvid att utgå från Ernst Wehtje jr, vd för Iföverken 1918-1956, för 
Skånska Cement AB (i vilket Iföverken ingick från 1909) 1929-1956 och 
från 1957 till 1968 styrelseordförande för Skånska Cement.740 Ernst 
Wehtje och Iföverken blir det nav kring vilket Bromöllas borgerliga nät-
verk rör sig. Trots att Ernst Wehtje var bosatt i Bromölla endast några få 
år av min undersökta tid, menar jag att han, som högste chef för ett före-
tag som hade en dominerande roll i kommunen, var en väsentlig del av 
borgerligheten i Bromölla. Jag kommer därvid också att vara uppmärk-
sam på de kopplingar som fanns mellan borgerligheten och arbetarrörel-
sen i Bromölla för att på så sätt också komma åt eventuella överlappning-
ar mellan det borgerliga nätverket och arbetarrörelsen. 

Ernst Wehtje och det borgerliga nätverket i Bromölla 

Vice häradshövdingen Ernst Wehtje sr var från 1907 verkställande direk-
tör för Skånska Cement AB.741 Detta företag köpte Ifö Chamotte- och 
Kaolinfabriks AB, sedan det gått i konkurs 1909, och inlemmade det i 
cementkoncernen.742 Häradshövdingens son, med samma namn, utsågs 
1918 till direktör för Iföverken, och han bosatte sig också i Bromölla mel-
lan 1918 och 1924. Ernst Wehtje var ledamot i kommunalfullmäktige i 
Ivetofta tills han flyttade till Malmö 1924. På Iföverken arbetade den 
tyskfödde Robert Appè som disponent från omkring 1901 till sin död 
1934, rekryterad från Tyskland av förre ägaren till Iföverken. Appè be-
skrivs i Bromölla-boken som en glad sällskapsmänniska som gärna bjöd 

––––––––– 
740 Tomas Matti, 2006, s. 121 f. I sin avhandling jämför Matti de båda storföretagarna Sigfrid Ed-

ström, ASEA och Ernst Wehtje jr, Skånska Cement, och deras olika företagsledarstrategier utifrån 
begreppen patriarkalt ideal och professionellt ideal, där Ernst Wehtje representerar det patriarkala. 

741 I fortsättningen är det om inget annat anges den yngre av Wehtje som åsyftas. 
742 Företaget har genom åren haft flera olika namn, för enkelhetens skull använder jag genomgående 

Iföverken. 
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tjänstemännen på fest i den av företaget ägda Klubbstugan.743 Han var 
också aktiv i kommunalpolitiken som ledamot i bland annat kom-
munalnämnden och taxeringsnämnden samt huvudman i Sparbanken Ive-
tofta.744 På Iföverken arbetade också kamrer A. Rosengren, personlig vän 
till Appè och den som frambar de närmast sörjandes tack för visat delta-
gande vid disponent Appès begravning 1934. Vid begravningen var Ernst 
Wehtje en av dem som förde prestaverna.745 Robert Appè hade också en 
bror, Hans, och en son, August, vilka innehade tjänster som verkmästare 
på företaget. En annan son, Rickard, kontorist på Iföverken, var aktiv i 
kommunalpolitiken under 1930-talet och i ABF.746 Ernst Wehtje rekryte-
rade i början av 1920-talet kontorschef Ernst Ydrén och ingenjör Olof 
Lund till Iföverken och båda återfanns på 1930-talet i företagets styrelse 
som suppleanter.747 Ydrén blev direktör på Iföverken efter Robert Appès 
bortgång. Både Ydrén och Lund var aktiva i kommunalpolitiken, i syn-
nerhet Ernst Ydrén, som efterträdde Wehtje som ledamot i kommunal-
fullmäktige 1924 och kvarstod där i många år.748 Han var också huvud-
man i Ivetofta sparbanksfullmäktige, formellt utsedd på kommunal-
fullmäktiges sammanträden. 

Iföverken hade, i sin roll som dominerande företag i ett samhälle av 
bruksortskaraktär, ansvar för en betydande del av infrastruktur och bostä-
der och det fanns följaktligen ett intresse hos företaget att bevaka den 
kommunala verksamheten. Det finns därför skäl att anta att tjänstemän-
nens kommunalpolitiska engagemang uppmuntrades av företaget; under 
hela min undersökta period återfanns alltid någon hög Ifö-tjänsteman som 
ledamot i kommunala organ. Det engagemang som företagarna enligt 
Niklas Stenlås ägnade åt den nationella politiken verkar således också ha 
haft sin motsvarighet på lokal nivå. 

De politiskt aktiva tjänstemännen på Iföverken hade genom politiken 
också kopplingar till både de frisinnade och de moderata partierna via 
valsamverkan i olika lokala ’partier’. Borgerliga politiska partier fanns, 

––––––––– 
743 Bromölla-boken, s. 172 ff. 
744 Nyaste Kristianstadsbladet 22/2, 5/4 1934. 
745 Nyaste Kristianstadsbladet 1/3 1934. Med prestav avses ”särskilt de florbehängda stavar som bars 

framför en begravningsprocession av två "prestaverande", vilka även fungerade som hedersvakt 
under jordfästningen.” NE nätupplaga 15/9 2006. 

746 Bromölla-boken, s. 174. Ivetofta kommunfullmäktige protokoll 1926-1934 (A II:2), 1935-1945 
(A II:3). En August Appè utsågs under en lockout på Iföverken i mars 1923 till strejkvakt, Grov- 
och fabriks avd 227 protokoll. Om det rör sig om samma person kan jag inte avgöra, men han och 
sonen Rickard visar att familjen Appè återfanns inom flera sociala skikt. 

747 Bromölla-boken, passim. Iföverkens styrelsemöte, protokoll 26/2 1937, AB Iföverkens arkiv, pro-
tokoll 1927-1940, Arkivcentrum Syd. 

748 Ivetofta kommunalfullmäktige, protokoll 1919-1943 (A I:1, A I:2) 
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som vi redan sett, representerade i Ivetofta åtminstone från 1920. Såväl 
Frisinnade föreningen i Ivetofta som Kristianstads läns moderata förbund 
annonserade om politiska möten i Ivetofta i augusti 1920, liksom också 
Jordbrukarnas Riksförbund.749 Kontorschef Ernst Ydrén kandiderade till-
sammans med bland andra ingenjör E. Nilsson, Iföverken, kyrkoherde 
Alfred Jakobsson, nämndemannen och lantbrukaren Viktor Vestesson 
och lantbrukaren Sven Knutsson (ordförande i kommunalnämnden 1928-
1931) till Ivetofta kommunalfullmäktige 1926 för de frisinnades och de 
moderatas gemensamma valkartell ”Kommunal sparsamhet”. En liknande 
valsamverkan förekom också i landstingsvalet 1926, då ombud för de tre 
borgerliga partierna högern, bondeförbundet och de frisinnade i Villands 
härad (till vilket Ivetofta hörde) vid ett möte i Kristianstad enades om 
gemensam kartellbeteckning inför landstingsvalet. Även vid detta val var 
Ernst Ydrén en av de nominerade.750 De frisinnade och de moderata i Vil-
lands härad förlade oftast sina sammanträden till Kristianstad, vilket ger 
en fingervisning om att de borgerliga partierna såg sig som delar av en 
större enhet som sträckte sig utanför kommunen. De borgerliga partierna i 
Ivetofta dominerades för övrigt nästan helt av lantbrukare under 1920-
talet, ett förhållande som under 1930-talet förändrades något. 

Under 1930-talet minskade lantbrukarnas inflytande till förmån för per-
soner ur borgerliga kretsar. Det borgerliga nätverket utvidgades och kon-
torschefen, sedermera direktören Ernst Ydrén på Iföverken, fick sällskap i 
lokalpolitiken av byggmästaren Sven Lindskog och landsfiskalen Ragnar 
Kjellman, vilka satt i kommunalfullmäktige för den borgerliga valkartel-
len ”Kommunalfullmäktigevalet 1934”. I fullmäktige återfanns även 
handlanden Anton Berg, invald för valkartellen ”1934 års val”.751 I lands-
tingsvalet samma år var Ernst Ydrén uppsatt som kandidat för högern till-
sammans med nämndemannen Viktor Vestesson.752 Ingenjören Olof Ru-
stan var ytterligare en kommunalpolitiskt aktiv Ifö-tjänsteman; han var 
bland annat ordförande i kommunalnämnden 1935-1936. 

Byggmästare Lindskog var, enligt en skribent i Ivetofta Hembygdsföre-
nings årsskrift 1993, anställd av Iföverken och ansvarig för flera av fa-
briksbyggnationerna, brukshotellet, kontorsbyggnaden och tjänstebostä-
der. Han var också inblandad i egnahemsföreningens byggnadsverksam-
het som konstruktör och kontrollant. Enligt samma källa var han också 

––––––––– 
749 Nyaste Kristianstadsbladet 27/8, 28/8, 2/9 1920. 
750 Nyaste Kristianstadsbladet 3/7, 7/8, 9/8, 16/8, 26/8, 6/9, 16/10 1926. 
751 Ivetofta kommun, kommunalfullmäktiges protokoll 1933-1943 (A I:2), Kristianstads läns lands-

kansli, Allmänna protokoll m fl (AIIc:181). 
752 Nyaste Kristianstadsbladet 16/8, 11/10 1934. 
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aktiv i bildandet av en Verkmästareförening i Bromölla.753 Dess existens 
har inte gått att belägga, däremot finns ett par notiser om möten i Bromöl-
la hantverksförening omnämnda i Kristianstads Läns-Demokraten 
1938.754 Det kan möjligen vara denna förening som åsyftas. Sven Lind-
skog hade en son, Erik, som bl a satt i styrelsen för Folkets Hus och var 
aktiv i ABF. Byggmästare Lindskog satt i olika kommunala nämnder på 
1920-talet och var ledamot i kommunalfullmäktige på 1930-talet. Vid 
disponenten Robert Appès begravning 1934 var det byggmästaren som 
”frambar arbetsgivarnas tack och nedlade en krans från dessa”, enligt be-
gravningsreferatet i Kristianstadbladet.755 Citatet visar att det fanns en 
medvetet samlad arbetsgivarkrets i Bromölla vid denna tid.756 Organiserad 
eller inte var den en del av det lokala borgerliga nätverket.  

Till det lokala nätverket kan också räknas konsul Thure Carlsson i Söl-
vesborgs stuveribolag, som ombesörjde Iföverkens utskeppning, samt den 
i Sölvesborg bosatte f d folkskolläraren och tidigare kamreren på Iföver-
ken N J Idén. Idén hade ett företag för rederiverksamhet och juridiska 
konsultationer i Sölvesborg och var sannolikt transportör åt Iföverken.757

Han var också personlig vän till disponenten Robert Appè.758 Nils Anton 
Svensson, som var kassör på Iföverken, har i en uppteckning för Folk-
livsarkivet i Lund berättat att det förekom umgänge med ”Sölvesborgsso-
cieteten”, borgmästaren, stadsfiskalen och varvsägare bland andra. 
Svensson berättar huvudsakligen om det han benämner ”Hermansens tid” 
(tidigare ägare av Iföverken, till 1909), men han nämner även disponent 
Appè i sammanhanget, så det är tänkbart att detta umgänge även förekom 
efter 1909.759

Navet i Bromöllas borgerliga nätverk var som sagt Ernst Wehtje, vare sig 
han bodde där eller i Malmö. I egenskap av verkställande direktör för 
Iföverken och från 1929 för Skånska Cement AB hade han dessutom ett 
omfattande kontaktnät i den svenska storföretagsvärlden. År 1935 inne-
hade han styrelseuppdrag i 24 olika företag, många av dem med anknyt-
ning till cementkoncernen.760 Denna mängd uppdrag får delvis tillskrivas 
––––––––– 
753 Ovar Gunnerdal i Ivetofta hembygdsförenings Årsskrift 1993, s. 18-24. Lindskog hade också ett 

finger med i tillkomsten av nya Folkets Hus 1938 av vissa handlingar att döma. Osorterat material 
på Folkets Hus, Bromölla samt FH Verifikationer 1938-1942 (G 3:11). 

754 Kristianstads Läns-Demokraten, 19/1, 9/2 1938. 
755 Nyaste Kristianstadsbladet 1/3 1934. 
756 Om det fanns en organiserad arbetsgivarförening i Bromölla har jag inte kunnat utröna. 
757 Enligt ett brev från Idén till Wehtje d ä ang. lån för köp av ytterligare fartyg för frakter åt cement-

koncernen. Ernst Wehtjes personarkiv i Lunds universitetsbibliotek. 
758 Enligt begravningsreferatet i Nyaste Kristianstadsbladet 1/3 1934. 
759 Uppteckning 1949 av Nils Anton Svensson för Folklivsarkivet i Lund, Acc. nr M 11281. 
760 Tomas Matti, 2006, s. 127. 
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fadern Ernst Wehtjes den äldre företagarstrategi att lansera äldste sonen 
till poster inom koncernen.761 Ernst Wehtje hade sannolikt under 1920- 
och 1930-talen byggt upp omfattande kontakter inom näringslivet, vilket 
också den omfattande korrespondensen med många av den tidens mera 
framstående företagsledare visar.762 Dessutom hade hans bröder ledande 
poster både i och utanför cementkoncernens företagssfär.763 Dessa kontak-
ter gällde helt naturligt företagsledare inom den egna cementkoncernen 
och i de företag där Wehtje fanns i styrelsen, men också inom andra före-
tagssfärer, t ex Marcus Wallenberg i Investor och Sigfrid Edström i 
ASEA. Enligt Peter Billing och Mikael Stigendal hade Ernst Wehtje ock-
så stort inflytande i banksektorn som ledamot från 1930 i Skandinaviska 
Bankens styrelse, där han också var ordförande 1961-1966 och han var 
den som styrde Skandinaviska Bankens intressesfär i Malmö. Han var 
styrelseledamot i Skånes Handelskammare 1934-1966 och i Svenska ar-
betsgivareföreningen 1945-1959. Han ingick dessutom i den statliga 
Kommissionen för efterkrigsplanering 1944.764 Ernst Wehtje beskrivs av 
Billing och Stigendal som en förespråkare för samförståndet mellan sta-
ten, kapitalet och arbetarrörelsen, en beskrivning som också Sven Anders 
Söderpalm instämmer i.765 Han var engagerad i Industriens Utredningsin-
stitut och medverkade i en bostadsutredning, Industriens arbetarbostäder,
som lades fram 1944 och han var ordförande i Industriens bostadsfö-
rening, som bildades samma år och hade till uppgift att göra utredningar 
och bebyggelseplaner för industriernas arbetarbostäder.766 Det var en 
uppgift som säkerligen passade sällsynt väl för chefen för den ledande 
bygg- och byggnadsämneskoncernen i landet. 

Både den äldre och den yngre Wehtje hade av korrespondensen att döma 
också privat umgänge med flera av ledarna för de större företagen i lan-
det.767 Privat umgänge och affärsverksamhet tycks dock ha en tendens att 
sammanfalla och det innebär svårigheter att bedöma vad som är vad. Nik-
las Stenlås menar att nätverkskontakter, för att vara användbara, måste 
vara förutsägbara. Detta löstes genom att deltagarna i den ”ekonomiska 
elitens” nätverk behandlade varandra som personliga vänner. ”Relationer 
formerades som vänskapsförhållanden och genom personlig tillit kontrol-

––––––––– 
761 Tomas Matti, 2006, s. 130. 
762 Samling Wehtje, 1. Korrespondens och räkenskaper 1916-1946. Lunds universitetsbibliotek. 
763 Tomas Matti, 2006, kap. 5. 
764 Peter Billing och Mikael Stigendal, 1994, s. 254 ff. 
765 Peter Billing och Mikael Stigendal, 1994, s. 242; Sven Anders Söderpalm, 2003, Bromölla i na-

tionellt industriellt perspektiv, i Bromölla och den svenska modellen, s. 8 f. 
766 Sven Anders Söderpalm, 2003, s. 9. 
767 Samling Wehtje, 1. Korrespondens och räkenskaper 1916-1946. Lunds universitetsbibliotek. 
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lerades en osäker omvärld.”768 Sett på detta vis blir umgänget en del av 
affärsverksamheten. I Ernst Wehtjes korrespondens finns ofta hälsningar 
till respektive familjer och önskningar om deras välgång. I breven får de 
dock en undanskymd ställning; det är affärsangelägenheterna som fram-
står som viktigast. 

Ernst Wehtje var, åtminstone från slutet av 1930-talet, indragen i närings-
livets försök att, utan att skylta utåt med detta, förändra den politiska opi-
nionen i företagsvänlig riktning. Genom att medverka till stöd till borger-
liga tidningar, till borgerliga politiska partier och genom olika stiftelser 
och organisationer som formellt var fristående från näringslivet, deltog 
Wehtje i denna opinionsbildande verksamhet. Men detta deltagande bör 
rimligen ha haft sin upprinnelse betydligt tidigare – det är inte troligt att 
han besatte toppositioner i näringslivets organisationer utan att först ha 
gått via lägre befattningar. Det är alltså rimligt att anta att Ernst Wehtjes 
inträde i det nationella företagarnätverket tog sin början när han utsågs till 
direktör för Iföverken 1918 och att han efterhand fick allt större inflytan-
de i detta nätverk. 

Bromöllas borgerliga nätverk – en diskussion 

Jag har här försökt rekonstruera ett omfattande borgerligt nätverk i Bro-
mölla, ett nätverk som visade sig omfatta inte bara personer i Bromölla 
(Ivetofta), utan framförallt var en företeelse med nationell räckvidd. Kan-
ske är det riktigare att tala om flera olika nätverk på olika nivåer – före-
tagsvis, näringslivsorganisatoriskt, politiskt, lokalt och nationellt – som 
interagerade med varandra. Möjligen omfattade det ytterligare några lo-
kala namn som jag inte har fått något grepp om, men som förekommer i 
materialet. En brist i sammanhanget är att de material jag har använt mig 
av inte har kunnat påvisa hur täta kontakterna var mellan nätverkets del-
tagare. Kontakternas karaktär ger dock ingen anledning att anta att kon-
takterna har varit särskilt glesa eller sporadiska. Emellertid finns det vissa 
problem i resonemanget. Det första problemet är nätverksbegreppet i sig. 
I litteraturen beskrivs nätverken ofta som slutna, icke-offentliga företeel-
ser. Det är en beskrivning som passar väl in på det nätverk som Niklas 
Stenlås beskriver i Den inre kretsen och i vilket Ernst Wehtje deltog. Den 
inre kretsens verksamhet fick emellertid – eller hade i alla fall avsikt att 
få – konsekvenser i offentligheten i och med att den politiska opinionen 

––––––––– 
768 Niklas Stenlås, 1998, s. 257. 
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skulle påverkas. Därmed blev den i någon mening offentlig. På den lokala 
nivån agerade ledande personer vid Iföverken i frågor som organisatoriskt 
var att betrakta som interna ekonomiska frågor (gator, vatten och avlopp, 
bostäder, eldistribution), verksamheter som med nödvändighet blev of-
fentliga. Ifö-tjänstemännens kommunalpolitiska verksamhet var också of-
fentlig verksamhet.  

Ett annat problem är att det är svårt att belägga nätverkets innehåll, d v s 
dess funktion. En ganska ytlig undersökning av de båda Wehtjes kor-
respondens under 1920- och 1930-talen pekar på att det huvudsakligen 
var affärsangelägenheter som avhandlades i breven, även om förhållandet 
till arbetarkollektivet, föranlett av konflikter eller arbetskraftsbrist, också 
förekommer i någon mån. Någon diskussion om företagarnas/privat-
personernas villkor i förhållande till stat och samhälle, d v s sådant som 
enligt Habermas karaktäriserar den borgerliga offentligheten, tycks där-
emot inte förekomma. Det kan möjligen bero på att industrin först om-
kring mitten av 1930-talet – sedan arbetarrörelsen blivit en dominerande 
kraft i den nationella politiken – fann det mer angeläget att bevaka sina 
intressen, vilket Niklas Stenlås menar.769

Frånvaron av dokument som visar på politiska och andra diskussioner 
inom borgerligheten före mitten av 1930-talet kan dock inte tolkas som 
att diskussioner inte förekom. Snarare är det så att offensiven i mitten av 
1930-talet ska ses som ett resultat av tidigare diskussioner, men att dessa 
diskussioner på nätverkets vis inte avsatt några dokument förrän det fun-
nits anledning att på ett mera formellt sätt dokumentera sitt engagemang. 
När nätverket har blivit formaliserat genom olika organisationer för opi-
nionsbildning, så som Niklas Stenlås beskriver det i Den inre kretsen, är 
det strängt taget inte längre ett nätverk. Likväl kan det samtidigt ha före-
kommit ett resonerande inom nätverket som, även om det inte var offent-
liga diskussioner, fick konsekvenser i offentligheten. 

En komplikation i detta sammanhang är att företagarna inte alltid drev sin 
politiska opinionsbildning öppet och i eget namn. I avsikt att försöka 
framstå som politiskt neutrala – eller snarare opolitiska – kanaliserade 
storföretagarna sin opinionsbildning genom olika organisationer som 
formellt var fristående från näringslivsintressen, genom ekonomiskt stöd 
till borgerliga politiska partier och till borgerliga dagstidningar, konstrue-
rat så ”att industriintressena bakom tidningen inte skulle bli synliga”.770

––––––––– 
769 Niklas Stenlås, 1998, s. 68-69. Även Sven Anders Söderpalm, 1976, förlägger storföretagarnas 

politiska offensiv till mitten av 1930-talet, Direktörsklubben Storindustrin i svensk politik under 
1930- och 40-talen. 

770 Niklas Stenlås, 1998, citatet finns på s. 346. 
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Det var fråga om ett icke-offentligt politiskt agerande som fick offentliga 
konsekvenser. Ernst Wehtjes deltagande i ”den inre kretsens” nätverk på 
nationell nivå är ett uttryck för detta. Går det att utan vidare anta att för-
hållandet var detsamma på lokal nivå? Källmaterialet från Ivetofta kom-
mun visar inte på att de kommunalpolitiskt aktiva tjänstemännen på Ifö-
verken agerade särskilt för dess räkning, men det utesluter inte att de ändå 
kan ha agerat i företagets intresse, men mera i skymundan. Jämför med 
mitt resonemang om att inte allt som sker tas till protokollen, i avsnittet 
om källmaterialet. Det är möjligt att tolka som ett agerande på lokal nivå 
liknande det som skedde nationellt: en lokal opinionsbildning som skulle 
framstå som opolitisk. Det ligger också i linje med den lokala politiska 
högerns ’opolitiska’ agerande i lokalpolitiken, vilket jag berörde i avsnit-
tet om den lokala politiska arenan. 

Företagarnas politiska agerande, antingen det skedde nationellt eller 
lokalt, öppet eller i det fördolda, ger ytterligare stöd för vad jag tidigare 
hävdat om borgerlighetens sammanblandning av privata (företags-) ange-
lägenheter med offentliga angelägenheter. Genom att via politisk opini-
onsbildning försöka förändra företagandets villkor i samhället medverkar 
borgarklassen själv till att göra offentligt det som enligt den borgerliga 
ideologin skulle vara privat. Med de nya politiska maktförhållanden som 
framträdde efter det demokratiska genombrottet och därav följande statli-
ga interventioner i näringslivet gick det inte längre att försöka upp-
rätthålla åtskillnaden mellan den privata produktionssfären och den of-
fentliga sfären. Denna sammanblandning skedde till största delen på den 
nationella nivån, där villkoren för företagandet fastställdes. Den borgerli-
ga offentligheten bör därför betraktas som en huvudsakligen nationell of-
fentlighet som också fanns representerad på lokal nivå. Detta kom delvis 
till uttryck genom deltagande i kommunala församlingar, men också i ut-
omparlamentariska sammanslutningar. 

Det utomparlamentariska agerandet kom tydligast till uttryck i Ernst 
Wehtjes arbete för att ge Bromölla köpingsstatus. Bakgrunden var för-
modligen att Iföverken ville frigöra sig från de kostnader som följde av 
ansvaret för en stor del av infrastrukturanläggningarna. I denna aktion 
drogs också arbetaroffentligheten in. Företrädare för arbetarrörelsen i 
Bromölla fabrikssamhälle deltog i den kommitté som Ernst Wehtje bilda-
de för att sammanställa en skrivelse i detta ärende till Kammarkollegiet. 
Arbetaroffentligheten hade därmed skaffat sig ett allt större utrymme i 
den övergripande offentligheten och därmed också i viss utsträckning be-
gränsat den borgerliga offentlighetens handlingsutrymme; borgerligheten 
kunde inte längre agera självständigt utan hänsyn till arbetaroffentlighe-
ten.
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Det borgerliga nätverkets relationer till 
arbetaroffentligheten

Det borgerliga nätverket i Ivetofta kan kopplas till arbetaroffentligheten 
på flera olika sätt. På 1920-talet kan kontakterna, utöver de reguljära kon-
takterna mellan Iföverken och fackföreningen, huvudsakligen knytas till 
det kommunalpolitiska engagemanget, men där fanns också organisato-
riska kontakter mellan Iföverken och Egnahemsföreningen samt familje-
band mellan personer i det borgerliga nätverket och i arbetarrörelsen. Un-
der 1930-talet utökades, som vi har sett, kontakterna mellan borgerlighe-
ten och arbetarrörelsen, bl a vid byggandet av nya Folkets Hus och vid 
köpingsbildningen. 

Iföverken gick tillsammans med Ivetofta kommun i borgen för de egna-
hemslån som Egnahemsföreningen beviljades från omkring 1921 och 
kassören på Iföverken, N A Svensson, utsågs till företagets representant i 
Egnahemsföreningens styrelse. Iföverken hade intressen i egnahemsbyg-
gandet, delvis som ett sätt att försäkra sig om att det skapades bostäder 
för företagets anställda i Bromölla, men också genom att företaget köpte 
upp mark som sedan såldes för egnahemsbyggen. Egnahemsföreningen 
hade i sin tur kopplingar till arbetarrörelsen genom Egnahemsföreningens 
styrelseledamöter Martin Åberg, som var medlem i Socialdemokratiska 
arbetarekommunen och i ABF och ofta anlitad för olika arbeten åt Folkets 
Hus-föreningen, och Per Edvard Mårtensson som var aktiv i arbetare-
kommunen, Folkets Hus-föreningen och Kooperativa handelsföre-
ningen.771

Vid byggandet av nya Folkets Hus utökades kontakterna mellan det bor-
gerliga nätverket och arbetarrörelsen. En av arbetarrörelsens företrädare 
som därigenom blev deltagare i nätverket var chauffören Erik Lindskog, 
som var ledamot i FH-styrelsen, aktiv i SAP och ABF samt ledamot i 
kommunalfullmäktige. Han var också son till den förut nämnde byggmäs-
taren Sven Lindskog, vilket innebär att där också fanns en personlig 
koppling till nätverket. Byggmästare Lindskog var ansvarig för flera av 
Iföverkens industri- och kontorsbyggen och kontrollant för egnahemsfö-
reningens byggnadsverksamhet och denna funktion hade han också när 
det gällde Folkets Hus: i verifikationerna finns en räkning på ersättning 

––––––––– 
771 Protokoll 1927-1940, AB Iföverkens arkiv (A1:1), Arkivcentrum Syd. Kristianstads Läns-

Demokraten 5/10 1934. SAP-boken. Bromölla Folkets Hus arkiv, Årsberättelser och inkomst- och 
utgiftsverifikationer (G:3) 
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till S. Lindskog för arbete som kontrollant vid Folkets Hus-bygget och 
som har betalats av Iföverken.772

En andra större händelse där personer i arbetarrörelsen blev delaktiga i 
det borgerliga nätverket var i samband med köpingsansökningen i slutet 
av 1930-talet. I den kommitté på åtta personer som tillsattes vid detta till-
fälle kom åtminstone fyra från arbetarrörelsen, huvudsakligen från den 
politiska grenen.773 Flera av medlemmarna i köpingskommittén valdes se-
dan in i Bromölla köpings kommunalfullmäktige. Ernst Ydrén, P E Mår-
tensson, Erik Lindskog och Nils Svensson blev ledamöter och Konrad 
Oredsson även dess förste ordförande. Kontakterna mellan det borgerliga 
nätverket och arbetarrörelsen i kommunalpolitiken fortsattes således ock-
så i den nya köpingskommunen och som vi har sett i avsnittet om den lo-
kala politiken fanns det nära kopplingar när det gällde utvecklingen av 
samhället. 

Offentligheten i Bromölla – en sammanfattning 

Med hjälp av en nätverksanalys har jag rekonstruerat det borgerliga nät-
verk som formade den borgerliga offentligheten i Bromölla. Analysen ut-
gick från en central person inom borgerligheten, direktören för Iföverken 
Ernst Wehtje. Analysen utvisade att det borgerliga nätverket, och därmed 
den borgerliga offentligheten, svårligen kan avgränsas till enbart Bromöl-
la eller Ivetofta. Det är ett nätverk med räckvidd över hela landet.774 Re-
sultatet av undersökningen visar att det förekom omfattande kontakter 
mellan de borgerliga personerna på flera plan, både i politiska och af-
färsmässiga sammanhang. De högsta cheferna på Iföverken fanns under 
en lång följd av år på förtroendeposter i lokalpolitiken och genom detta 
politiska engagemang upprätthölls kontakter med såväl regionala som na-
tionella politiska organisationer. Genom lokala borgerliga ’partier’ sam-
verkade borgerligheten både med lantbrukare och offentliganställda tjäns-
temän i kommunalpolitiken. Via kommunalpolitiken gavs borgerligheten 
också inflytande i den lokala sparbanken. Det kommunala engagemanget 
etablerade även kontakter med den politiska grenen av arbetaroffentlighe-
ten och indirekt till egnahemsrörelsen, till vilken det även fanns en direkt 
––––––––– 
772 Bromölla FH Verifikationer 1938-1942 (G:3:11). 
773 Ingenjör August Svensson har jag inte kunnat avgöra politiskt tillhörighet för, möjligen är han den 

August Svensson som kandiderar för (s) till beredningsutskottet 1939. 
774 Offentligheten kan också utsträckas internationellt; Ernst Wehtje och Iföverken hade även intres-

sen i andra länder, men det har jag bortsett från i denna kartläggning. 
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koppling genom att företaget var medverkande i tomtanskaffning och 
byggnadskonstruktion. 

Till Bromöllas lokala borgerlighet kan även räknas vissa personer i Söl-
vesborg, vars hamn Iföverken utnyttjade för sina transporter, vilket inne-
bar kontakter med borgerligheten i denna stad. 

På 1930-talet blev arbetarrörelsen den dominerande politiska kraften i 
Bromölla och det fick till följd att Iföverken i sina planer för den framtida 
verksamheten också tvingades att upprätta ett närmare samarbete med ar-
betaroffentligheten, utöver de regelrätta kontakter som följde av deras re-
spektive roller som parter i avtalsförhandlingarna. Ett resultat av denna 
starkare politiska ställning för arbetarrörelsen var att ledningen för Ifö-
verken även inkluderade representanter för arbetarrörelsen i planerna för 
att förändra den kommunala statusen för Bromölla fabrikssamhälle. Även 
i den nya köpingen fick arbetarrörelsen en dominerande politisk ställning 
och de nära kontakterna upprätthölls också fortsättningsvis i kommunal-
politiken, särskilt som företaget stod som ägare till en betydande del av 
köpingens infrastruktur. Iföverken och arbetarrörelsen samarbetade även 
vid tillkomsten av det nya Folkets Hus som byggdes 1938. Utöver dessa 
mer eller mindre formella kontakter mellan arbetarrörelsen och borger-
ligheten fanns det också släktband mellan några personer i respektive 
kretsar.
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KAPITEL 7 

En arena för arbetarnas deloffentlighet – 
slutsatser och diskussion 

Sammanfattning av utgångspunkterna

Arbetarklassens organisering och politiska deltagande i borgerliga sam-
hällen innebar att arbetare framträdde i offentliga sammanhang, både na-
tionellt och lokalt. Ett uttryck för arbetarklassens offentliga framträdande 
på lokal nivå var att arbetarrörelsen byggde samlingslokaler för sin verk-
samhet, en arena för en lokal arbetaroffentlighet. Den teoretiska utgångs-
punkten i arbetet har varit Jürgen Habermas teori om den borgerliga of-
fentlighetens framväxt och förändring. Vid studiet av denna fann jag flera 
likheter mellan den borgerliga offentlighetens framväxt och arbetarrörel-
sens framträdande. Habermas har kritiserats av flera forskare, bl a Nancy 
Fraser och Geoff Eley, för att han inte har befattat sig med andra, främst 
underordnade, gruppers offentlighetssträvanden, som den borgerliga of-
fentligheten framträdde och verkade i relation till. Utifrån Habermas teori 
om den borgerliga offentligheten och den kritik som har riktats mot den, 
har jag formulerat en hypotes om arbetarrörelsen som en deloffentlighet 
bland andra deloffentligheter i en större övergripande offentlighet, i vil-
ken den borgerliga offentligheten i skiftande grad har varit dominerande. 

Det övergripande syftet har varit att undersöka framväxten av en lokal ar-
betaroffentlighet och att undersöka praktiken på och omkring Folkets Hus 
i Bromölla. Jag har därvid analyserat ett av de två kriterier som enligt 
Habermas konstituerar offentlighetsskapandet och som stod till buds för 
arbetarklassen, nämligen bildningen och vad den betydde och hur den 
förändrades.

Arbetaroffentligheten och lokalpolitiken 

När allt fler arbetare i Bromölla i början av 1900-talet började kräva till-
träde till offentligheten och deltagande i samhällets skötsel skedde det 
genom en mobilisering av människorna i arbetarklassen till den tidens lo-
kala politiska forum, kommunalstämman. Allt tyder på att en självupp-
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lysningsprocess inom arbetarklassen hade påbörjats i och med denna mo-
bilisering genom en, till att börja med, ganska rudimentär folkbildning. 
Mobiliseringen medförde att arbetarklassen från 1905 kom att represente-
ras i kommunala organ. Arbetaroffentligheten hade därmed blivit en del-
offentlighet inom en större övergripande offentlighet. 

Den begynnande arbetaroffentligheten ställde krav på det etablerade 
samhället att förändra villkoren för deltagande i lokalpolitiken så att ock-
så arbetarbefolkningen kunde bli delaktiga i samhällets skötsel. Det eta-
blerade samhällets representanter motsatte sig till att börja med sådana 
förändringar, men gick snart med på ändringarna. Det ekonomiska och 
politiska etablissemanget under kommunalstämmans tid – fram till slutet 
av 1910-talet – reste således inte något större motstånd mot att arbetar-
klassen skulle få tillträde till den politiska arenan. Arbetarklassen å sin 
sida ifrågasatte inte heller borgerlighetens legitimitet, men önskade en 
klarare ”vänsterkurs” än vad som varit fallet tidigare. 

Förutsättningarna för kommunalpolitiken förändrades vid demokratise-
ringen av kommunerna 1919 och arbetarpartierna fick ett större infly-
tande. De agerade i kommunalpolitiken i arbetarklassens intresse i den 
mån den kunde, t ex genom försök att motverka arbetslöshetens verk-
ningar. Manöverutrymmet var emellertid begränsat av institutionella re-
gelverk och länge också av otillräckligt politiskt stöd. Det kommunalpoli-
tiska samförståndet blev också vedertaget och fram till slutet av 1930-
talet delades den politiska makten så att arbetarmajoriteten besatte ordfö-
randeposten för kommunalfullmäktige och den borgerliga minoriteten 
ordförandeposten i kommunalnämnden. Bromölla skilde sig därvidlag 
inte från det mönster som framkommit i den tidigare forskningen om ar-
betarrörelsen och kommunalpolitik. Iföverkens dominerande ställning ytt-
rade sig i att företagets chefer under lång tid var representerade i de be-
slutande kommunala församlingarna. 

Efter köpingsbildningen 1942 kunde arbetarpartierna agera utifrån ett 
starkare politiskt stöd, men även i den nya köpingen Bromölla var det 
samförståndet som präglade mycket av politiken, men nu under andra 
förutsättningar och med andra uppgifter. Socialdemokraterna besatte nu 
ensamma de viktigare politiska posterna och kunde, bortsett från valperi-
oden 1946-1950, förlita sig på egen majoritet. Den nya köpingens uppgif-
ter bestod huvudsakligen av utvecklingen av tätorten Bromölla, innefat-
tande övertagande och utbyggande av de av Iföverken ägda infrastruktur-
anläggningarna och efter andra världskrigets slut ett omfattande bostads-
byggande. Detta skedde i ett nära samarbete med företaget och under 
stort samförstånd mellan alla politiska partier. Företrädare för Iföverken 
satt även i köpingens beslutande organ, men deras politiska engagemang 
upphörde omkring 1950. Längst varade engagemanget i bygg-
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nadsnämnden för att bevaka företagets intressen i bostadsförsörjningen 
som var viktig för att kunna erbjuda bostäder till arbetskraften. 

Den borgerliga offentlighet som Jürgen Habermas har analyserat känne-
tecknas av att den enbart var en manlig angelägenhet. Andra forskare som 
har analyserat samhället ur ett offentlighetsperspektiv har bekräftat detta 
förhållande. Detsamma gällde utan tvekan för arbetaroffentligheten i Bro-
mölla. Den offentlighetsarena som utgjordes av Bromölla Folkets Hus 
styrdes uteslutande av män och några kvinnor valdes inte till förtroende-
poster under den undersökta tiden. Likväl var det många kvinnor som ut-
förde ett betydande arbete på Folkets Hus, men deras uppgifter i arbetar-
offentligheten var i stor utsträckning en förlängning ut i offentligheten av 
den roll kvinnorna hade i hemmen.  

Förhållandena var också likartade på den kommunalpolitiska arenan där 
kvinnorna inte besatte några poster i de viktigaste organen, kommunal-
nämnden och byggnadsnämnden. De politiskt aktiva kvinnorna tog, för-
utom en eller annan plats i kommunalfullmäktige, oftast plats i de kom-
munala facknämnder som hade anknytning till familj och omvårdnad så-
som barnavårdsnämnd, familjebidragsnämnd och hemhjälpsnämnd. Re-
sultaten från Bromölla bekräftar därmed tidigare forskning om kvinnor-
nas undanskymda och underordnade plats i politiken.  

Kvinnornas position i lokalpolitiken hade också sin motsvarighet i den 
socialdemokratiska arbetarekommunen, där en kvinna invaldes som ordi-
narie först 1948. Kvinnorna var underordnade även i arbetaroffentlighe-
tens olika delar i Bromölla. Åtminstone på ett formellt plan är det kanske 
bäst att tillägga; med tanke på hur mycket som skedde i informella sam-
manhang i Bromölla, hade kanske kvinnorna större inflytande än vad som 
framgår av det efterlämnade källmaterialet. 

Ett eget hus för överläggningar, bildning och nöjen 

1906 bildades en fackförening, avdelning 227 av Svenska Grov- och fab-
riksarbetareförbundet, för arbetarna på Iföverken, det helt dominerande 
företaget på orten. En av de första uppgifter den nybildade fackförening-
en tog sig före var att bygga en arena för arbetaroffentligheten, ett Folkets 
Hus, vilket stod färdigt på hösten 1908. Folkets Hus blev en plats för en 
omfattande verksamhet i form av möten, studier, föreläsningar, filmvis-
ning, teaterföreställningar och fester av olika slag. I slutet av 1930-talet 
såldes det centralt placerade Folkets Hus och ett nytt byggdes under med-
verkan från Iföverken och med en, innan tätorten vuxit i omfattning, nå-
got avsides placering. 
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Till skillnad från vad som kan ha varit vanligt på andra håll hade det obe-
talda arbetet i Folkets Hus i Bromölla aldrig någon framträdande roll. 
Förutom grundläggningen lades byggnadsarbetet ut på en byggmästare 
och när något behövde åtgärdas anlitades olika företag eller någon inom 
de egna leden mot ersättning motsvarande avtalet på Iföverken. Förvisso 
förekom under de första åren en del obetalt arbete, men det blev snart nå-
got som hörde till undantagen. Det gällde även för kvinnornas arbete, vil-
ket dock, liksom på Iföverken, betalades lägre. Dock nöjde sig inte kvin-
norna med att deras arbete i Folkets Hus skulle värderas lägre än män-
nens och agerade för en uppvärdering av det kvinnliga arbetet, vilket re-
sulterade i att skillnaderna i lönerna kom att baseras på arbetsuppgifter i 
stället för kön. Jag har tolkat detta som att kvinnorna i någon mån hade 
bildat en deloffentlighet inom arbetaroffentligheten för att ifrågasätta de 
lägre kvinnolönerna i Folkets Hus. 

Finansieringen av Folkets Hus skedde med andelsteckning, personliga 
smålån och inkomsterna från basarer och fester. Den huvudsakliga finan-
sieringen ordnades emellertid på ett sätt som för tanken till nätverksage-
rande, och frånvaron av protokollförda beslut i denna fråga stöder anta-
gandet att agerandet skedde utanför det formella handhavandet. Lånet 
kunde inte ordnas inom det egna samhället, utan FH-föreningen fick söka 
sig till grannkommunerna för att få låna. Arrangemanget skedde i nät-
verksliknande former därför att det av någon anledning inte kunde ske i 
den vanliga formella ordningen. 

När nya Folkets Hus skulle byggas 1938 skedde det i samverkan med 
Iföverken. Företaget ställde krav på byggnadens utförande och lånade 
samtidigt ut 50 000 kronor räntefritt till FH-föreningen. Byggnaden blev 
därmed nästan dubbelt så stort och dyrt som det var tänkt från början. De 
olika turerna och Iföverkens medverkan i samband med byggandet har 
inte heller avsatt så mycket spår i vare sig FH-föreningens eller Iföver-
kens protokoll, och något avtal som reglerar mellanhavandena har inte 
återfunnits. Företagets medverkan i FH-bygget har jag tolkat i termer av 
nätverkens logik om gåvor och gengåvor. Jag betraktar Iföverkens med-
verkan som en gåva till arbetarrörelsen för att i gengäld försäkra sig om 
arbetarrörelsens stöd för en ansökan om att göra Bromölla fabrikssam-
hälle till en egen köping, en fråga som hade aktualiserats vid denna tid. 
Arbetarrörelsen innehade den politiska majoriteten i kommunen och före-
taget kunde inte agera utan att ta hänsyn till detta förhållande. Det var fö-
reträdare för Iföverken som drev frågan om köpingsbildning, sannolikt 
för att på sikt kunna frigöra företaget från ansvaret för samhällets infra-
struktur som gator, vatten och avlopp och eldistribution. Tillvägagångs-
sättet vid köpingsansökningen pekar mot att det skedde genom att utvalda 
personer inom arbetaroffentligheten drogs in i ett borgerligt nätverk. 
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En litterär offentlighetsarena 

Forskningen om folkbildning har påvisat hur frågan om bildning tidigt 
blev viktig för arbetarrörelsen. Forskningen har också visat att det fanns 
motsättningar på nationell nivå om inriktningen på bildningen, men den 
har inte, med några få undantag, intresserat sig för den lokala bildnings-
praktiken och vilken betydelse bildningsideologierna fick där. 

Det gjordes ganska tidigt försök att införa organiserade cirkelstudier i 
Bromölla Folkets Hus, men det var först 1923, med bildandet av en lokal 
ABF-avdelning som studierna blev mera institutionaliserade. Bernt Gus-
tavsson hävdar att det efter första världskriget inträdde en förändring så-
tillvida att en mera planmässig bildning som skulle vara till nytta för 
samhällsbehoven blev dominerande. Denna bild stämmer delvis för Bro-
möllas vidkommande. Sådana kurser som var viktiga för de politiska och 
fackliga gärningarna, kommunalkunskap, organisationskunskap och när-
liggande ämnen fick självfallet stor plats i studieutbudet, men även äm-
nen som kan antas ha ett samhällsförändrande syfte, såsom socialism och 
marxism, förekom. Studier med ett personlighetsbildande innehåll blev, 
särskilt på 1940- och 1950-talen, också mycket vanligt. Språk, i synnerhet 
engelska och före andra världskriget esperanto, lästes i stor omfattning, 
samt livsåskådningsfrågor och filosofi. Lägger vi därtill det som lästes i 
andra lokaler än Folkets Hus, blir övervikten för de ”nyttobetonade” stu-
dierna inte lika dominerande; psykologi, kristen idédebatt, världs- och 
livsåskådningsfrågor var cirklar som rönte ett ganska stort intresse.  

Trots att den regelrätta studiecirkelverksamheten minskade på Folkets 
Hus på 1950-talet minskade för den skull inte studierna, men de antog en 
annan form. Genom kurser som anordnades av kommersiella företag och 
övningar som hölls av olika föreningar gynnades den personlighetsut-
vecklande folkbildningen genom kurser i musik, sång, dans, teater och 
andra estetiska uttrycksformer. 

Männens dominerande ställning på den politiska arenan och i arbetarrö-
relsen fick också konsekvenser i studieverksamheten. Det var till övervä-
gande delen män som läste de ämnen som hade betydelse för den offent-
liga och politiska gärningen, även om det också fanns några kvinnor som 
studerade sådana ämnen. Kvinnorna däremot studerade huvudsakligen 
ämnen som syftade till personlig utveckling, inte i första hand för politisk 
och facklig verksamhet. Det är den generella bilden om kvinnligt respek-
tive manligt som inte skiljer sig så mycket från det mönster som framträ-
der i ABF:s Skånedistrikt. I viss utsträckning var det alltså så att kvinnor-
na upprätthöll visionen om en humanistisk bildning och personlig utveck-
ling som bildningsideologerna förespråkade. Emellertid visar det sig att 
det under några år i början av 1950-talet också fanns många män som läs-
te ämnen av sådan karaktär. 
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I Bromölla framfördes också tidigt ett borgerligt alternativ till arbetar-
klassens folkbildning. En föreläsningsförening inrättades som, när den 
bildades, bad att få hyra gratis i Folkets Hus, vilket också beviljades. 
Trots det tycks den inte ha hållit till där. Föreningens verksamhet är till 
största delen okänd, men den var igång långt fram i tiden och den fick 
också kommunala bidrag. Ett annat alternativ var Tjänstemännens bild-
ningsverksamhet, TBV, som bildades i början av 1950-talet och vars 
verksamhet också fick kommunalt stöd. Om TBV hyrde i Folkets Hus är 
mera osäkert, men det kan vara TBV som i Folkets Hus dagbok har an-
tecknats som Arbetsledarna, som var medlem där. Ett tredje alternativ var 
Frisksportarklubben som dock var en återkommande hyresgäst i Folkets 
Hus. Dessa organisationer förefaller att ha varit mera av komplement än 
alternativ till arbetarnas bildningsverksamhet och vid ett par tillfällen 
samarbetade ABF med TBV och föreläsningsföreningen. 

I Folkets Hus inrättades snart, sedan en ABF-avdelning bildats i Bro-
mölla, ett arbetarbibliotek och ett läserum. Boksamlingen växte stadigt 
och fram till 1954 hade införskaffats nästan 1 600 böcker och antalet lån-
tagare var drygt 300 personer. Arbetarbibliotekets utlåning bestod till all-
ra största delen av skönlitteratur och facklitteraturens andel rörde sig, en-
ligt ABF-avdelningens kategorisering, mellan 9 och 15 %. Omkring 1950 
ökade emellertid andelen till nästan en fjärdedel och denna ökning sam-
manfaller med ett ökande intresse för kurser i estetiska och humanistiska 
kurser. Avsaknaden av bevarade bokförteckningar gör att det inte går att 
dra några slutsatser om karaktären på litteraturen. Därför vet vi inte heller 
något om eventuell förekomst av socialistisk litteratur och i vilken om-
fattning sådan lånades. Forskningen har emellertid visat att socialistisk 
litteratur inte fanns i någon större utsträckning och att sådan inte heller 
lånades särskilt mycket. 

Arbetarbiblioteket och övriga rörelsebibliotek inledde i slutet av 1920-
talet ett institutionaliserat samarbete med sockenbiblioteket, sannolikt 
som en följd av en utredning som förespråkade samråd för att statsbidrag 
skulle kunna erhållas. Samarbetet resulterade i en gemensam bokkatalog, 
anordnandet av populärvetenskapliga föreläsningar och opinionsmöten 
mot ”mindervärdig litteratur”. Vid kommundelningen 1942 beslutades att 
sockenbiblioteket skulle kvarstå som ett gemensamt bibliotek för de båda 
kommunerna, men det delades likväl upp 1952. I stället slogs Bromölla 
köpings, nu till folkbibliotek omdöpta, bibliotek samman med arbetarbib-
lioteket 1954. Det var ett resultat av utredningar på 1940-talet som föror-
dade centralisering av biblioteksverksamheten i kommunerna och en av-
veckling av studiecirkelbiblioteken. Även ABF centralt anslöt sig till des-
sa tankegångar och rekommenderade att arbetarbiblioteken skulle ingå i 
de kommunala biblioteken. Bromölla ABF följde rekommendationen och 
erbjöd folkbiblioteket sitt bokbestånd om centraliseringen kom till stånd, 
vilket köpingens fullmäktige accepterade utan några protester. 
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Sammanslagningen skedde formellt så att ABF skänkte arbetarbibliote-
kets boksamling till det kommunala biblioteket, men i praktiken blev 
folkbiblioteket inkorporerat med arbetarbiblioteket, eftersom det sam-
manslagna biblioteket förlades till Folkets Hus, till arbetaroffentlighetens 
arena. Förfarandet visar tydligt på den nära relation som fanns mellan ar-
betaroffentligheten och den borgerliga kommunen. De nära relationerna 
förstärks också av att en av de ledande personerna i kommunalfullmäk-
tige också var ledamot i Folkets Hus-föreningens och ABF-avdelningens 
styrelser. Arbetarrörelsens dominans i offentligheten hade blivit så stor 
att ingen fann det lönt att ifrågasätta den. 

Teaterföreställningar blev tidigt en inte oväsentlig del i verksamheten på 
Folkets Hus. De pjäser som spelades var till stor del ’lättare’ stycken som 
lustspel och komedier och för den senare delen av perioden revyer. Det 
var sannolikt pjäser som kunde förväntas locka en större publik och där-
med bidra till bättre inkomster för Folkets Hus. Det finns inga belägg för 
att teatern användes som en medveten del i arbetarbildningen, att de pjä-
ser som spelades skulle spegla en arbetarkultur och att de skulle användas 
för att agitera för arbetarrörelsens idéer, vilket bl a Karl Kilbom propage-
rade för. Sådana diskussioner kan likväl ha förts utan att ha blivit doku-
menterade. Ann Mari Engel hävdar också att en sådan ambition fanns 
med teatern i Folkets Park, men att den inte fick något större genomslag. 
Bromölla Folkets Hus skilde sig således inte vad det gäller teatern från de 
resultat som framkommit i forskningen om Folkets Park. Den slutsatsen 
utesluter emellertid inte att det i de lustspel och revyer som spelades kan 
ha funnits ett visst mått av samhällskritik och budskap som överfördes 
utan att för den skull skriva publiken på näsan. Samarbetet inom Rikstea-
terns publikorganisation, RPO, förändrade inte utbudet trots att en cent-
raliserad teaterverksamhet kunde förväntas få genomslag i en annan typ 
av repertoar som bättre motsvarade det som t ex Karl Kilboms föresprå-
kade. Detsamma gäller för revyverksamheten som kritiserades av Kil-
bom, men som uppenbarligen stöddes av Folkets Hus Riksorganisation 
eftersom den själv i flera år anordnade turnéer med olika revysällskap. 

En jämförelse med den borgerliga teatern i det närliggande Kristianstad 
visar att repertoaren där var snarlik den i Bromölla, med lustspel och 
andra ’lättare’ stycken. Jag har tolkat det som att såväl Kristianstads som 
Bromöllas teater anpassade sig till det som efterfrågades av publiken och 
som kunde ge inkomster. Samtidigt fick också Kristianstads borgerliga 
teater en mera ’folklig’ framtoning. Det var uppenbarligen så att teatrarna 
i både Bromölla och Kristianstad tillhandahöll en sådan repertoar som ef-
terfrågades av både arbetare och borgare i publiken och resultatet blev ett 
likartat utbud på båda ställena. 

Jag har också tolkat teatern i Folkets Hus som ett sätt för FH-föreningen 
att bli en ’stadsteater’ för Bromölla. Som grund för denna tolkning ligger 
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att föreningen tidigt annonserade för föreställningarna under namnet 
Bromölla Teater och att föreningen huvudsakligen annonserade i de mera 
spridda borgerliga tidningarna i området, men mera sällan i den egna so-
cialdemokratiska tidningen. Genom att annonsera teaterföreställningarna 
under namnet Bromölla Teater gjorde FH-föreningen anspråk på att vara 
en offentlig kulturinstitution för hela samhället, inte enbart en plats för en 
särskild arbetarkultur. På så sätt blev Folkets Hus en plats även för de 
som inte tillhörde arbetarklassen och till detta medverkade sannolikt ock-
så de pjäser som fanns på repertoaren. 

Den ganska konsekventa annonseringen i borgerliga tidningar och det 
samtidiga bortväljandet av den egna tidningen skall också ses som en del 
i denna strävan att inte vara en teater enbart för den egna klassen eller för 
en arbetarkultur. Men teatern var inte bara ett medel för att bereda nöjen 
och underhållning åt befolkningen i Bromölla och annorstädes, den var 
också ett medel för att manifestera arbetaroffentligheten som en betydel-
sefull del i den övergripande offentligheten som i början dominerades av 
borgerligheten. Vid inträdet i 1940-talet hade arbetaroffentligheten blivit 
så stark att teatern inte längre behövdes för detta syfte. Därför överlät FH-
föreningen teaterverksamheten på andra aktörer, lokala och regionala 
amatörsällskap, och marknadsföringen som Bromölla Teater upphörde. 
Jag har tolkat det som att Folkets Hus nu hade blivit en etablerad institu-
tion i offentligheten och att det inte längre fanns ett lika stort behov av att 
manifestera sig i samhället. Men förändringen skedde ungefär samtidigt 
med att repertoaren förändrades mot revyer, och ett skäl kan också ha va-
rit att föreningen, i likhet med bl a Karl Kilbom, betraktade revyerna som 
en sämre sorts teater och därför inte längre ville annonsera i namn av 
Bromölla Teater. 

Filmen kom också tidigt in i verksamheten i Folkets Hus, men var inte 
något som sköttes i egen regi. Till att börja med var det ett par olika am-
bulerande filmförevisare som skötte filmvisningarna. Senare fick en av 
dem ensamrätt, men FH-föreningen anpassade i samverkan med denne 
lokalerna till de förändrade villkor – bl a rörande säkerhet – som ställdes 
på verksamheten. Vilka filmer som visades har inte gått att avgöra, men 
med tanke på att en utomstående entreprenör skötte visningarna ligger det 
nära tillhands att anta att det var de filmer som allmänt visades som också 
spelades i Bromölla Folkets Hus. Liksom med teatern finns inga anteck-
ningar om att några diskussioner förts om repertoaren, och om FH-före-
ningen haft eller försökt få inflytande går inte att avgöra. Filmen kan 
därmed inte sägas ha utgjort en medveten del av folkbildningen i Bro-
mölla. 

I mitten av 1930-talet, i samband med diskussionerna om att bygga ett 
nytt Folkets Hus, sade FH-föreningen upp avtalet med filmförevisaren 
och någon biografverksamhet blev inte aktuell i det nya huset. Förkla-
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ringen till det är troligen att det vid denna tid öppnats en privat biograf i 
Bromölla och att det med införandet av ljudfilmen i början av 1930-talet 
krävdes en annan maskinell utrustning. När arbetarrörelsen i början av 
1930-talet själv började producera filmer för folkbildning, opinionsbild-
ning och propaganda kan det således inte ha fått något större genomslag 
på filmutbudet i Bromölla Folkets Hus. Efter nedläggningen av biograf-
verksamheten var det enbart valfilmer och liknande som visades. 

Söndagsdanserna var länge en av de viktigaste verksamheterna i Bro-
mölla Folkets Hus. Det var dansen som fram till slutet av 1940-talet in-
bringade de största inkomsterna och som möjliggjorde upprätthållandet 
av Folkets Hus. Av detta skäl var också diskussionerna om dess bedri-
vande en återkommande punkt på FH-föreningens dagordningar. Svårig-
heterna med att konkurrera om danspubliken i gamla Folkets Hus – och 
konkurrensen var stor från såväl andra Folkets Hus och Parker som pri-
vata nöjesplatser i regionen – var också ett av skälen till att FH-före-
ningen beslutade att bygga nytt på 1930-talet. I den nya byggnaden fick 
snart återigen dansen en betydande omfattning, en utveckling som sam-
manföll med de nya dansstilar som introducerades i slutet av 1930-talet. 

De nya dansstilar som blev populära i slutet av 1930-talet, bl a swing-
dans, förorsakade en uppjagad stämning inom vissa borgerliga och kyrk-
liga kretsar och i början av 1940-talet uppstod debatten om det s k dans-
baneeländet. I denna drogs även Folkets Hus-rörelsen in i och med att 
vissa debattörer anklagade Folkets Hus för att understödja detta sedernas 
förfall. I vilken omfattning Folkets Hus i Bromölla drogs in i denna de-
batt har inte gått att avgöra, men om så var fallet tycks inte föreningen ha 
påverkats nämnvärt, trots att Folkets Hus blev en del av ’sedeslösheten’ 
genom att ”swing band” spelade där. Det är också högst troligt att de 
dansskolor som hyrde i Folkets Hus också lärde ut sådana danser som 
moralens väktare förfasade sig över. Bromölla Folkets Hus var således en 
del av dansbaneeländet, men det avsatte inga spår i protokollen. Tvärtom, 
så länge dansen var lönsam sågs den inte som ett problem, och med hjälp 
av swingband och danskurser behölls publiken i Folkets Hus och samti-
digt kunde en viss uppsikt hållas över ungdomarnas fritidssysselsätt-
ningar.

Dansens betydelse för FH-föreningens ekonomi framgår inte bara av att 
den ofta diskuterades på styrelsemöten, utan också av att föreningen i 
början av 1940-talet beslutade att dansen skulle ha företräde framför fö-
renings- och agitationsmöten på lördagar och söndagar, för att inte vålla 
”ekonomiska avbräck” på festkontot. Dansen blev emellertid en övergå-
ende ekonomisk succé och i början av 1950-talet hade det ekonomiska ut-
fallet av dansen blivit så dåligt att föreningen i stort sett upphörde med 
dansen i egen regi. I stället överlät man till andra intressenter som arbeta-
rekommunen, Hantverksföreningen eller orkestrar att arrangera dansen. 
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FH-föreningens roll blev i stället att tillhandahålla lokaler till de som 
önskade hyra dem för danstillställningar.  

Den verksamhet som tydligast kom att spegla förändringarna i Folkets 
Hus funktion som en offentlighetsarena var uthyrningarna. Uthyrning av 
lokaler till arbetarrörelsens organisationer för möten och andra träffar var 
självfallet en av tankarna med ett Folkets Hus och det blev också flitigt 
använt genom åren. Fram till början av 1940-talet var det huvudsakligen 
arbetarrörelsens organisationer som hyrde i Folkets Hus och FH-före-
ningen stod själv för en stor del av verksamheten. Även andra föreningar 
var välkomna att hyra, men det var inte så vanligt under de första decen-
nierna. Någon uttalad uthyrningspolicy fanns inte till att börja med, men 
vid ett par tillfällen fördes diskussioner om vilka som skulle få hyra. Frå-
gan aktualiserades av att FH-föreningen hade hyrt ut till en frikyrka och 
till oorganiserade arbetare. Det ifrågasattes av några av medlemmarna 
varför saken togs upp på ett par medlemsmöten. Resultatet av dis-
kussionerna blev beslut om att alla utom nazistiska organisationer var 
välkomna. Den öppna inställningen till utomstående organisationer bott-
nade inte bara i nödvändigheten att få hyresinkomster, utan också i över-
tygelsen att Folkets Hus skulle vara till för alla, något som framgår av 
diskussionerna i föreningen. 

Från 1940-talet blev det allt vanligare att även andra än medlemsorgani-
sationerna hyrde i Folkets Hus. Det rörde sig om allt från idrottsföre-
ningar, frikyrkor och hobbyföreningar, över politiska organisationer och 
fackföreningar till företag, myndigheter och kommunala organ. Flera av 
dem hyrde regelbundet, bland dem frikyrkor, idrottsföreningar och Bro-
mölla köping, medan andra var mera tillfälliga hyresgäster som t ex bor-
gerliga partier och företag som anordnade utställningar och varudemon-
strationer. Bland hyresgästerna fanns också de tidigare nämnda privata 
kursanordnarna och föreningar som anordnade olika sång- och musiköv-
ningar. Dessutom hyrde ofta privatpersoner för bröllopsfester och andra 
tillställningar. Omfattningen av uthyrningarna till organisationer utanför 
arbetarrörelsen och till privatpersoner framgår av att de i slutet av 1950-
talet översteg uthyrningen till de egna medlemsorganisationerna. Samti-
digt minskade Folkets Hus egen verksamhet, bl a dansen, och hyresin-
komsterna blev den huvudsakliga inkomstkällan sedan dansen hade över-
låtits på andra aktörer. 

Jag har tolkat denna öppenhet i linje med Grete Swensens slutsatser om 
föreningsbyggande. Föreningsbyggandet är något aldrig avslutat utan 
måste fortsättas och då måste funktionen förändras för att anpassas till 
nya förhållanden. Bromölla Folkets Hus förändrade sin funktion för att 
kunna att vara ett hus för alla. Det medverkade till en integration av inte 
bara de egna medlemmarna utan av hela samhället. Till denna funktions-
förändring och integrering medverkade också arbetarrörelsens vid denna 
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tid samförståndsinriktade och klassöverskridande politik. Även Folkets 
Hus var delaktigt i denna genom att den ideologiska hemvisten tonades 
ned. Det blev sålunda en samförståndsinriktad verksamhetspolicy, men 
under socialdemokratiskt överinseende. Eftersom de som hyrde var före-
ningar med olika ideologier blev Folkets Hus delvis en litterär offentlig-
hetsarena även för flera deloffentligheter, inte bara för arbetaroffentlig-
heten. Sålunda också för organisationer som hade en annan ideologisk 
hemvist än arbetarrörelsen. På detta sätt blev Folkets Hus i Bromölla en 
offentlighetsarena för såväl arbetarrörelsen som andra sammanslutningar 
i samhället, även om inte alla medvetet använde sig av Folkets Hus som 
en plattform för att sprida sina budskap i en vidare offentlighet. 

Folkets Hus och Bromölla köping 

De personer som genom åren satt i Folkets Hus styrelse var ibland också 
aktiva i kommunalpolitiken. T ex var Folkets Hus-föreningens förste ord-
förande Ola Olsson en av de första arbetarna som tog plats i kommunala 
organ på kommunalstämmans tid, och efter det demokratiska genom-
brottet var förhållandena likartade; en eller annan av FH-styrelsen leda-
möter hade också kommunala förtroendeuppdrag. Efter kommundel-
ningen och bildandet av Bromölla köping blev förhållandet helt annor-
lunda: under 1940- och 1950-talen fanns nästan hela styrelsen för Folkets 
Hus-föreningen också i köpingens högsta politiska ledning, inklusive ord-
förandeposterna i kommunalnämnd och fullmäktige, samt under en del av 
perioden den högsta administrativa tjänsten som kommunalkamrer. Det 
fanns alltså ett mycket omfattande överlappande ledamotskap mellan 
Bromölla köping och Folkets Hus-föreningen. Det fanns säkerligen en 
medveten tanke bakom detta förhållande. Fackföreningen, avdelning 227, 
hade som störste andelsägare – efter en stadgeändring i början av 1940-
talet – ett avgörande inflytande i Folkets Hus-föreningen och kunde där-
med påverka valet av styrelseledamöter. Det var således fullt medvetet 
som kommunens ledande företrädare valdes till ledamöter i FH-styrelsen. 
Att det var just dessa personer visar vilken betydelse arbetarrörelsen till-
mätte Folkets Hus. 

Arbetarrörelsens starka ställning i köpingens politiska organ innebar ock-
så att den utan svårigheter kunde besluta om kommunalt stöd till Folkets 
Hus-föreningen, vilket också gjordes. Till att börja med i form av avkort-
ning av nöjesskatten och efter 1951 i form av bidrag. Någon otillbörlig 
särbehandling av Folkets Hus kan dock inte påvisas, de allra flesta före-
ningar som ansökte om skatteavkortning eller bidrag fick det också. De 
som fick avslag fick det snarare på grund av otillräcklig anknytning till 
kommunen. Det kommunala stödet till Folkets Hus kom också indirekt 
andra föreningar till godo genom att de hyrde i Folkets Hus. Stödet till 
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Folkets Hus ifrågasattes inte heller på allvar av den borgerliga mino-
riteten, även om den ibland kunde demonstrera en avvikande åsikt men 
utan att reservera sig eller begära votering. De borgerliga ledamöterna var 
oftast i sak överens med majoriteten, men kunde ibland ifrågasätta stödet. 
Men det fanns också föreningar med borgerlig prägel som ansökte om 
kommunalt stöd och det fanns nog ingen önskan att äventyra det genom 
en alltför utmanande demonstrationspolitik. 

Bromölla köpings understödjande av Folkets Hus-föreningen ligger också 
väl i linje med Grete Swensens slutsatser om föreningsbyggande och med 
arbetarrörelsens klassöverskridande politik. De kommunala bidragen till 
Folkets Hus var också uttryck för detta; de möjliggjorde för allehanda fö-
reningar att få tillgång till Folkets Hus. Den samförståndsinriktade uthyr-
ningspolicyn förutsatte att Folkets Hus ideologiska hemvist tonades ned, 
men Folkets Hus anknytning till arbetarrörelsen innebar alltjämt att verk-
samheten försiggick under socialdemokratiskt överinseende. 

Den stora tystnaden 

Ett ofta återkommande fenomen i denna undersökning är att mycket av 
det som har skett i och omkring Folkets Hus inte finns antecknat i proto-
kollen eller dokumenterat på annat sätt. Redan under Folkets Hus första 
verksamhetsår finns exempel på detta, då föreningen fick ett inteck-
ningslån av en lantbrukare, utan att beslut om detta har förts till proto-
kollet, inte heller finns något antecknat om lånet har föregåtts av någon 
diskussion inom föreningen eller dess styrelse. Flera liknande exempel 
kan pekas på genom åren fram till överenskommelsen med Iföverken om 
dess medverkan i byggandet av nya Folkets Hus. En dag 1937 meddelas 
enligt protokollet att Iföverken gett löfte om ett lån till en ny byggnad 
utan att det hade föregåtts av en diskussion i föreningen om det lämpliga 
eller olämpliga i att förlita sig på företaget vid ett nybygge. Meddelandet 
om lånet orsakade tydligen heller ingen debatt på detta möte. Nu tror jag 
inte att frågan inte diskuterades, i synnerhet som LO:s kassör Axel Strand 
var närvarande på styrelsemötet där löftet om lånet kungjordes. Varför 
ansågs det inte värt ens en protokollsanteckning? Hade saken diskuterats 
tidigare på en informell träff och redan avgjorts? Hade det inte funnits 
någon som motsatt sig ett sådant lån? Något svar går tyvärr inte att få på 
frågorna.

Det finns två sätt att tolka denna tystnad i protokollen. Det ena är att det 
har förts diskussioner mellan styrelseledamöterna och beslut har tagits när 
de har träffats på arbetet eller i något annat sammanhang men att det, ge-
nom ett förbiseende, inte har blivit nedtecknat. Sådant händer säkerligen. 
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Den andra tolkningen är att de ansvariga inte har velat redovisa ärendet 
öppet, därför att det av någon anledning var kontroversiellt och att det 
därför skedde i slutna rum under nätverksliknande former. 

Den första tolkningen är den mest sympatiska och den som i förstone 
verkar mest rimlig, om det inte hade varit för att tystnaden ibland rör sto-
ra och avgörande frågor och är så ofta förekommande. Den stora tystna-
den omkring händelseförloppet vid köpingsansökningen ger emellertid 
anledning till att misstänka att tystnaden är medveten. Med stöd i Ylva 
Waldemarsons argumenterande för att resonera om tystnaden har jag dis-
kuterat ett möjligt händelseförlopp när frågan om köpingsbildning av-
gjordes.775 Inte i någon av de inblandade parternas kvarlämnade handling-
ar finns något dokumenterat att diskussioner har förts eller några beslut 
tagits i demokratiska församlingar om att försöka förändra den kommuna-
la statusen för Bromölla. Det är först sedan frågan blivit offentlig genom 
att ansökan lämnats som saken har dokumenterats. Likväl har frågan dis-
kuterats tidigare. Men den har diskuterats i nätverksliknande sam-
manslutningar där säkerligen också representanter för den socialdemokra-
tiska arbetarrörelsen har medverkat. De som deltog i köpingskommittén 
från arbetarrörelsens sida var inte slumpvis utvalda; det var bland annat 
arbetarekommunens ordförande fabriksarbetaren Konrad Oredsson, le-
damoten i FH-styrelsen, tidigare även ordförande, kommunalfullmäktige-
ledamoten och chauffören Erik Lindskog, son till Iföverkens ofta anlitade 
byggmästare Sven Lindskog. Om det stämmer, som antyds i ett brev som 
Wehtje skrivit, att Erik Lindskog också var chaufför åt Wehtje vid dennes 
besök i Bromölla, så har de två givits tillfälle att diskutera olika frågor på 
ett högst informellt sätt. På detta sätt har representanter för arbetarrörel-
sen blivit medaktörer i det borgerliga nätverket för att tillgodose ett in-
tresse som inte ansågs kunna tillgodoses i samhällets vanliga demokra-
tiskt kontrollerade institutioner. 

Ekonomins betydelse för verksamheten 

Ekonomin är av avgörande betydelse för förståelsen av Folkets Hus-före-
ningens agerande. Allt de företog sig hade sin grund i viljan att kunna be-
hålla Folkets Hus ekonomiskt bärkraftigt. Ekonomin hade aldrig varit 
särskilt stark för föreningen och med en ökande konkurrens blev den allt 
sämre. Många olika förslag för att förbättra ekonomin framfördes, en del 

––––––––– 
775 Ylva Waldemarson, 1998. 
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orealistiska som att köpa konkurrenten ”National”, andra genomfördes 
utan att läget förbättrades. Styrelsens uttalande i samband med ”köksper-
sonalens” strejkhot och när Verdandi ställde krav på att portförbjuda en 
del onyktra besökare talar sitt tydliga språk. Likaså att de teaterföreställ-
ningar som visades i första hand var sådana som kunde ge överskott. Om 
det fanns några tankar om att engagera teatersällskap som visade pjäser 
som syftade till ”en socialistisk kultur”, för att tala med Karl Kilbom, så 
fick dessa tankar stå tillbaka för lönsamhetstänkandet. Det är troligt att 
detta också gällde för filmförevisningarna. I en artikel i Arbetarhistoria
om filmvisningarna i Folkets Hus under första halvan av 1940-talet häv-
dar artikelförfattaren, filmvetaren Suvi Virkamäki, att Folkets Hus enligt 
Karl Kilbom skulle vara ett ”idéernas tempel” och att inte bara vinstbegä-
ret fick dominera: ”Men hur idealistiskt man än såg på detta så var det det 
ekonomiska tänkandet som styrde”. Men Kilboms uttalande att vinstbegä-
ret inte alltid fick styra hade ingenting med realiteten att göra.776 Det finns 
ingen anledning att anta att det i detta avseende skulle ha varit annorlunda 
på Folkets Hus i Bromölla något eller halvtannat årtionde tidigare. Fol-
kets Hus-föreningen tycks inte heller ha lagt sig i vad som visades på 
filmduken, såvida inte också detta skedde utanför protokollen. 

Det kan synas desto märkligare att föreningen gav sig in i ytterligare ett 
stort ekonomiskt äventyr som byggandet av det nya Folkets Hus var. Det 
var på sätt och vis jämförbart med köpet av parken 1913 som skedde utan 
att finansieringen var tillfredsställande ordnad och som byggde på osäkra 
förhoppningar om framtida inkomster. Förvisso var finansieringen denna 
gång formellt ordnad, men problem uppstod genast med amorteringarna. 
Samma optimistiska förvissning som fanns under uppbyggnadsåren om 
att det ska ordna sig visar sig återigen i föreningens agerande. Det kan 
därför förefalla en aning motsägelsefullt att, som jag har gjort, beskriva 
Folkets Hus-föreningen som alltmera professionell, samtidigt som den 
kalkylerar med osäkra förhoppningar om framtida inkomster, som dess-
utom LO bedömde som alltför orealistiska. Föreningen gjorde emellertid 
bedömningen att ett nytt större Folkets Hus skulle vara fördelaktigt i kon-
kurrensen med andra liknande institutioner i området. Här kan vi jämföra 
med Grete Swensens resonemang om byggnadens betydelse för förening-
ens position i samhället. Swensen ser byggnaden som ett verktyg för att 
lösa en bestämd uppgift och verktyget byts ut – d v s ett nytt hus byggs – 
när det inte längre fungerar för sin uppgift. Bromölla gamla Folkets Hus 
fungerade inte längre tillfredsställande som ett verktyg för den uppgift det 
avsågs fylla och måste således ersättas med ett nytt. 

––––––––– 
776 Suvi Virkamäki, 2001, Folkets Hus och spelfilmen 1941-1945, i Arbetarhistoria nr 2-3/2001, s 

28. 
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De ständiga bekymren för ekonomin bottnar i rädslan för att tvingas lägga 
ner Folkets Hus och således bli utan verktyg. Ett eget hus, även om beho-
vet av ”en säker tillflyktsort för förföljda tankar” vid denna tid inte var så 
omedelbart, var viktigt för arbetarklassens deltagande i offentligheten och 
det bidrog till att befästa föreningens position i samhället. Så viktigt var 
det att kunna bygga ett nytt och större Folkets Hus att man, till synes utan 
någon opposition, även samarbetade med Iföverken för att kunna fullfölja 
den större planen. Företaget lånade inte bara ut pengar, det medverkade 
också i utformningen och anskaffning av tomtmark.  

Varför envisades man då med att bygga ett nytt och dubbelt så stort hus 
som LO förespråkade och därmed försätta sig i beroendeställning till Ifö-
verken? Sannolikt av samma skäl som när parken en gång köptes och 
iordningställdes: i en förhoppning att bättre resurser skulle locka större 
publik och öka inkomsterna.777 Med ett nytt och större Folkets Hus fanns 
det större möjligheter att framgångsrikt konkurrera med andra Folkets 
Hus och Parker och privata festplatser i regionen om danspubliken. Dans- 
och nöjestillställningar var fortsatt den huvudsakliga inkomstkällan, vil-
ket framgår av brev från FH-föreningen i samband med byggandet av det 
nya huset. I breven framhålls nöjesverksamhetens betydelse för ekono-
min, medan den övriga verksamheten närmast framstår som en bisak. 
Men ökade inkomster medgav större möjligheter att finansiera den litte-
rära arbetaroffentlighet som jag menar att Folkets Hus utgjorde. Med en 
större och mera ändamålsenlig byggnad gavs bättre möjligheter att till-
handahålla lokaler för möten, arbetarbiblioteket, expeditionslokaler och 
inte minst för studieverksamheten som haft svårt att beredas plats i gamla 
Folkets Hus. 

Från underordnad till dominerande deloffentlighet 

När arbetarrörelsen först framträdde i Bromölla var det i en situation där 
deras verksamhet blev betraktat som undergrävande på samhället. I detta 
läge bildade arbetarrörelsen en underordnad deloffentlighet utan egentligt 
inflytande i vare sig arbetslivet eller samhället. 

Arbetarrörelsens växande politiska styrka ledde till att det borgerliga 
samhället i sitt agerande också måste söka stöd inom arbetarrörelsen. Det-
ta blev tydligt när ledningen för Iföverken började agera för att omvandla 
––––––––– 
777 Samma tankegångar fanns tidigt hos många FH-föreningar – parken skulle ge inkomster att an-

vändas för husbygge.
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Bromölla fabrikssamhälle till en köping. Ernst Wehtje samlade då före-
trädare för företaget och representanter för arbetarrörelsen från fa-
brikssamhället till en utomparlamentarisk kommitté för att förbereda och 
inlämna en ansökan om köpingsbildning. Från Iföverkens sida var ären-
det då redan väl förberett och arbetarrörelsens deltagande i denna nät-
verksliknande kommitté har jag tolkat som att Wehtje ansåg att det var 
nödvändigt att förvissa sig om arbetarrörelsens politiska stöd för kö-
pingsbildningen. I enlighet med nätverkets ’logik’ om gåvor och gengå-
vor måste då också Wehtje återgälda detta stöd på något sätt. Gåvan skul-
le i detta fall bestå i att Iföverken medverkade i utförandet och finan-
sieringen av nya Folkets Hus. 

Genom att arbetarrörelsen hade blivit en medaktör i den borgerliga of-
fentligheten går det att hävda att rörelsen också hade blivit en del av den 
övergripande offentlighet, i vilken den borgerliga offentligheten domine-
rade. Arbetarrörelsens dominans på den kommunalpolitiska arenan, i 
kombination med dess medverkan i den borgerliga offentligheten, tycks 
ha inneburit att arbetaroffentligheten mot slutet av 1930-talet förändrades 
från en huvudsakligen litterär offentlighet till att bli alltmer av en politisk 
offentlighet. Alltmer av det viktiga offentliga resonemanget mellan ’likar’ 
överflyttades från arbetaroffentlighetens arenor till borgerlighetens och 
samhälleliga arenor. Resonerandet i arbetarnas litterära offentlighet upp-
hörde inte, men den ökande betydelsen av aktiviteter på andra arenor kan 
ha medfört att arbetarnas litterära offentlighet fick en minskande betydel-
se.

Denna överflyttningsprocess var ingen isolerad företeelse för Bromölla. 
Samma rörelse kan säkerligen iakttas på andra orter i landet, men fram-
förallt på den nationella nivån, där arbetarrörelsen, borgerligheten och 
staten ingick ett organiserat samarbete manifesterat främst i förhandling-
arna om Saltsjöbadsavtalet. Det offentliga resonemanget flyttades därmed 
till andra arenor som LO:s och Svenska Arbetsgivareföreningens lokaler 
och regeringskansliet, där resonemanget inte omedelbart var offentligt 
även om det naturligtvis fick konsekvenser i offentligheten. Denna pro-
cess har samband med SAP:s politiska makt på olika nivåer och med in-
dustriintressenas ökande politiska aktivitet som enligt Niklas Stenlås in-
föll på 1930-talet som en följd av SAP:s regeringsinnehav. 

Här kan vi göra en jämförelse med den borgerliga offentligheten som för-
ändrades från en litterär till en politisk offentlighet, en förändring som 
huvudsakligen skedde på nationsnivå. Det offentliga resonemanget flyt-
tade från salongerna och kaffehusen till nationella parlament när borger-
ligheten hade skaffat sig politiskt inflytande. Därvid skedde en samman-
flätning av statens och den borgerliga offentlighetens intressen, vilket 
ledde till vad Habermas betecknar som ett förfall för den borgerliga of-
fentligheten. Resonemanget övertogs av kollektivt organiserade privatin-



297

tressen som etablerade sig mellan staten och samhället på det representa-
tiva systemets grunder. 

Det är icke desto mindre viktigt att ha i åtanke att de lokala litterära of-
fentligheterna fortfarande fanns kvar, både inom arbetaroffentligheten 
och den borgerliga offentligheten, men det blev kanske svårare för dem 
att få genomslag för den ”allmänna mening” som blir resultaten av reso-
nemangen där, om det är så att de betydelsefulla resonemangen förs på 
arenor som inte omedelbart är offentliga. 

Sedan arbetaroffentlighetens uppnått en dominerande position i Bromölla 
skedde motsvarande sammanflätning av kommunens och arbetaroffent-
lighetens intressen. Men sammanflätningen innebar inte att ett förfall i 
Habermas mening inträdde. Det representativa systemet medförde inte att 
Folkets Hus i Bromölla förlorade sin funktion som arena för en litterär of-
fentlighet. Den klassöverskridande och samförståndsinriktade politiken 
ledde i stället till att Folkets Hus blev en arena för i stort sett hela samhäl-
let och i en viss, men kanske minskande, utsträckning en plattform för ut-
åtriktade agitatoriska aktiviteter. Detta även för andra, och ibland också 
konkurrerande, deloffentligheter. 

Den slutsats som jag skulle vilja dra av denna diskussion är att offentlig-
heten är en komplicerad företeelse som inte enkelt kan indelas i sina be-
ståndsdelar. Den litterära offentligheten skulle ju enligt Habermas ha som 
sin funktion att ifrågasätta sådant som inte tidigare kunnat ifrågasättas. 
Den blir därmed, som jag ser det, samtidigt en politisk offentlighet. Såväl 
borgerlighetens som arbetarrörelsens syfte med offentlighetsskapandet 
var också att vinna politiskt inflytande. När detta politiska inflytande 
vunnits är offentligheterna politiska. Samtidigt finns de litterära offent-
ligheterna i någon mening kvar som arenor för resonemang som kan antas 
få betydelse på den politiska arenan. Offentligheten är således samtidigt 
både litterär och politisk. Bilden kompliceras ytterligare av att jag också 
har fört in nätverksbegreppet i diskussionen. Jag menar att nätverk på sätt 
och vis kan betraktas som litterära offentligheter i och med att det inom 
nätverken förs diskussioner som får offentliga konsekvenser eller ligger 
till grund för agerandet i den politiska offentligheten även om resone-
mangen i nätverken inte till sin karaktär är offentliga. Kärnan i resone-
manget är alltså att det egentligen inte går att särskilja den litterära of-
fentligheten från den politiska. 

Jag har här ovan antytt att Folkets Hus i Bromölla mot slutet av 1930-
talet förlorade en del av sin funktion som en arena för arbetarnas litterära 
offentlighet i samma mån som det offentliga resonemanget flyttade till 
andra arenor karakteriserade av samverkan mellan arbetarrörelsen och 
borgerligheten. Vilken funktion blev då kvar att fylla för Folkets Hus? 
Som en nöjesarena, en plats för arbetarrörelsens expeditionslokaler och 
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studiecirklar i estetiska ämnen med begränsad politisk betydelse? Eller 
fanns det fortsatt plats för ett Folkets Hus som en arena för en litterär och 
politisk offentlighet? Svaret måste bli både och. Det var både en plats för 
i stort sett hela samhället med en mångfald av verksamheter, och en fort-
satt litterär offentlighetsarena för såväl arbetaroffentligheten som andra 
deloffentligheter. Arbetaroffentligheten i Bromölla hade utvidgat betydel-
sen av ”alla” till att omfatta allt fler, men den hade ännu inte förmått att 
fullt ut inordna kvinnorna i den. De hade fortfarande en underordnad 
ställning, trots att det främst var de som upprätthöll bildningsideologernas 
vision om arbetarbildningens innehåll. 

Den utvidgade betydelsen av ”alla” innebar samtidigt en förändring mot 
mer representativitet och mindre direkt deltagande i offentligheten för en-
skilda medborgare. Det är inte längre fråga om en offentlighet för ett be-
gränsat antal borgerliga män, utan om offentligheten i en massdemokrati. 
Det representativa systemet gav fler människor möjlighet till inflytande, 
även om det skedde genom ombud, än vad som var möjligt i Habermas 
idealiserade borgerliga offentlighet. Genom framväxten av arbetaroffent-
ligheten förändrades villkoren för deltagande i den övergripande offent-
ligheten, vilket fick till följd att den borgerliga deloffentlighetens utrym-
me beskars. De olika deloffentligheternas villkor förändrades sålunda, 
även arbetaroffentlighetens arena Folkets Hus och därmed förändrades 
också funktionen. 
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KAPITEL 8 

Summary

In the last decade of the nineteenth century, the socialist labour move-
ment in Sweden began to build assembly halls of its own, for meetings, 
education and for pleasure and amusement. These assembly halls were 
given the name Folkets Hus, “People’s House”, i.e. a house for people in 
the working class. During the following decades, several hundred Folkets 
Hus were built all over the country. One of these was Folkets Hus in 
Bromölla, a small industrial town in the south of Sweden. This disserta-
tion deals with how the labour movement created Folkets Hus as an arena 
for the movement, a workers’ public sphere. The main purpose is to in-
vestigate how the labour movement created a workers’ public sphere to 
achieve influence and participation in the dominant bourgeois public 
sphere.

The theoretical framework is based upon Jürgen Habermas’s theory of 
the bourgeois public sphere, The Structural Transformation of the Public 
Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, and the writ-
ings of his critics, who criticized him for ignoring the public spheres of 
subordinated social strata, often regarded by the critics as counter public 
spheres. According to Habermas’s critics, these counter public spheres 
were present from the very establishment of the bourgeois public sphere 
and their claims were based on the same emancipatory values as the 
bourgeois public sphere. The critics often underline the multitude of pub-
lic spheres that challenged the bourgeois public sphere. They also empha-
size that the bourgeois public sphere in turn tried to prevent these counter 
public spheres from influence. Most of the critics also acknowledge that 
these public spheres interact in an overall public sphere, where cultural 
and ideological contests take place and decisions are taken. This is my 
point of view too, but I prefer not to characterize the different public 
spheres as counter public spheres but as elements of the same overall 
public sphere. My thesis is that the workers’ public sphere required influ-
ence in the overall public sphere in which the bourgeois public sphere 
dominated. 

The socialist labour movement emerged in Bromölla by the beginning of 
the twentieth century. By mobilizing the members of the working class, 
the labour movement was able to obtain some representatives of the class 
in the municipal council. Alongside this mobilization, a less organized 
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form of adult education seems to have been arranged. In the course of ex-
tended franchise, the labour movement eventually gained a majority in 
the municipal council and finally the Social Democratic Party alone. This 
majority position, however, did not result in socialist community politics 
from the labour party, because of institutional regulations and a common 
aspiration for consensus. Consequently, the socialist majority and the 
bourgeois minority shared the most important municipal positions among 
themselves until the end of the 1930s. The issues treated in the board 
were mainly topics regarding the development of the municipality. In the 
early years the bourgeois wing in local politics was mainly composed of 
farmers and representatives, i.e. higher officials, of the dominating com-
pany in Bromölla, Iföverken. Later on the farmers lost most of their rep-
resentation and the bourgeoisie consisted mainly of officials from 
Iföverken and publicly employed officials. 

Local politics was mainly a matter for male politicians. There were of 
course some women engaged in politics, but they were appointed to mi-
nor posts, often related to the traditional role of women, for instance 
boards working with family issues and care. Women never sat on boards 
concerned with finance or community planning. 

The building of a People’s House 

Soon after the trade union was established, the members decided to build 
an assembly hall for the movement, and in 1908 the first Folkets Hus was 
inaugurated. Folkets Hus was soon a place for a wide range of activities 
such as meetings, lectures, study circles and amusements like dances, 
films, theatrical performances and club and private festivities. The financ-
ing of the building caused vast problems from the beginning and were 
therefore a frequent subject in the minutes of the association. The main 
source of income was the dances and many different steps were taken in 
order to improve the entertainment and make it more attractive. However, 
increasing competition from other arrangers, Folkets Hus associations as 
well as private companies, eventually made it less successful and 
Bromölla Folkets Hus association virtually ceased to organize dances 
around 1930. The competition and the fact that the building seemed to be 
increasingly run-down and inappropriate for its purpose made the asso-
ciation start discussing whether they should renovate the old house or 
build a new one. Finally, the discussions ended in a decision to build a 
new Folkets Hus. The new building was projected in cooperation with the 
owners of Iföverken, who were in charge of the blueprints. They also lent 
money for the building costs on condition that the company representa-
tives approved the size and architecture of the new premises. The new 
Folkets Hus was therefore almost twice as big and expensive as the asso-
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ciation had first envisaged, and was designed in the modernistic interna-
tional style. The new building was inaugurated in 1938, with speeches by 
the managing director of Iföverken, the leader of the trade union and a 
representative from the Swedish trade union confederation (LO). 

In return for the company’s support for Folkets Hus, in my interpretation, 
the company expected the labour movement’s support in changing 
Bromölla’s legal status, which would permit Iföverken to transfer the 
ownership and responsibility of common utilities such as streets, water 
and electricity to municipal ownership. The company’s support for the 
new building was a gift, which was supposed to be repaid in support for 
changing Bromölla’s municipal status. The company’s representatives 
were not able to act in this question without support from the labour ma-
jority. 

The labour movement’s public sphere 

According to my interpretation of Habermas and his critics, I consider 
Folkets Hus as an arena for the labour movement’s literary public sphere. 
For Habermas the criteria for participating in the public sphere are prop-
erty and education. Property is, of course, not at hand when it comes to 
the labour movement, but education is. One of the most important tasks 
for the labour movement was therefore to organize adult education activi-
ties among the working-class people in general, and particularly within 
the representatives in the trade union and municipal politics. The adult 
education, mainly in the form of study circles, was thus to a large extent 
focused on knowledge about trade unions, associations and municipal 
management and topics related to these. These subjects were crucial for 
the labour movement’s political and trade union activities, i.e. for their 
mission in the public sphere. Language studies were also of considerable 
proportions. Before the Second World War Esperanto was the largest 
language, as a means of understanding among workers from different 
countries, but it lost its favoured position at the end of the 1930s. From 
the 1940s English was the most frequently studied language. There were 
also study circles on literature, Swedish, mathematics, and to some extent 
also on philosophy, labour movement’s history, international problems 
and issues concerning Christianity and philosophy of life. There were 
also studies on Marxism and socialism, but these subjects were of rather 
little extent. In the latter part of the 1940s quite a few study circles were 
arranged about the Social Democratic Party’s “post-war programme”, i.e. 
the party’s planning for societal development after the war had ended. 

The adult education was mostly a matter for men, and, in a way, it mir-
rors the circumstances in local politics, since most of the politicians and 
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union officials were men, and a great deal of the courses dealt with sub-
jects related to politics and union matters. However, there were a few 
women on these courses as well, but most women attended study circles 
on humanistic subjects, for instance languages. In general, women par-
ticipated mainly in subjects aimed at individual development. It was, to 
some extent, mainly women who upheld the vision of humanistic educa-
tion and individual development expressed by the educational visionaries 
in the labour movement. 

At the end of the 1950s the adult education organized by study circles 
practically ceased in Folkets Hus. This does not imply, however, that 
education ceased as a whole, but it changed its shape. The new courses 
were organized by commercial companies such as music shops, dancing 
schools, and sewing machine shops and by various societies for athletics, 
music, singing and theatre and other forms of aesthetic expression. These 
associations and commercial companies, through their practice and exer-
cise in aesthetics, were thus promoting individual development.  

Another important part of adult education was the labour library. It was 
established in 1923 by the workers’ educational association ABF in 
Folkets Hus. The book-lending consisted for the most part of fiction, 
about 85–90%, and the rest non-fiction. At the beginning of the 1950s the 
share of non-fiction rose to almost one quarter of the total lending, which 
was connected with increasing studies on aesthetic subjects. 

At the end of the 1920s the labour library began institutionalized coopera-
tion with the municipal library, which resulted in a common book cata-
logue, popular science lectures and public meetings against pulp litera-
ture. The cooperation was initiated by a governmental commission of in-
quiry, which proposed cooperation as a condition for governmental sub-
sidies. In 1954 the two libraries were merged into one, and this too was as 
a result of governmental inquiries in the 1940s that recommended central-
izing of libraries and closing movement libraries such as labour libraries. 
The local branch of ABF followed the recommendation and offered its 
book collection to the municipal library if the municipality decided to 
centralize. The municipal board accepted unanimously and decided to 
centralize the libraries. The new amalgamated library was then placed in 
the labour movement’s public arena, Folkets Hus, a decision that cer-
tainly was easy to take since the chair of the municipal council was a 
member of the board of the local ABF as well as of Folkets Hus. 

Besides the study circles and the labour library, amusements and enter-
tainments were supposed to be a part of the adult education in Folkets 
Hus, according to the education ideologists in the movement. Plays, films 
and other entertainments would therefore contribute to a “refining” of the 
workers’ leisure time. In practice, this purpose was only fulfilled to a mi-
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nor extent. The majority of the plays in Folkets Hus in the early decades 
were popular comedies and later on revues of easily an accessible kind. A 
more important aspect of the theatre was the advertisements of the plays. 
The Folkets Hus association began very early to advertise the plays under 
name of Bromölla Theatre, and advertised almost exclusively in bour-
geois newspapers, even after a social democratic paper was established in 
the area. I have interpreted this as an aspiration to establish Folkets Hus 
as a public institution, a “city theatre” in the small town. Advertising in 
the larger bourgeois papers also meant that more people could be reached 
by the advertisements and thus gave a larger audience. About 1942 the 
Folkets Hus association ceased to advertise on theatre plays. By this time, 
Folkets Hus was an established institution in Bromölla and there was no 
longer any need for such advertisements. By the same time, the Folkets 
Hus association gave up as an arranger of plays, handing this over to the 
various theatrical societies to arrange their own plays. It was also from 
this time the theatrical repertoire changed to revues. 

From the very beginning, Folkets Hus organized dances on Sunday eve-
nings. For many years, the dances were also the main source of income, 
even if this varied a great deal over the years. In the new Folkets Hus, 
dances were again successful for some years, but at the beginning of the 
1950s the association again ceased to arrange dances. From this time on, 
some of the many tenants in Folkets Hus arranged the dances, for in-
stance political youth organizations or trade unions. During the 1940s, 
and particularly in the 1950s, Folkets Hus in Bromölla became a place for 
all kinds of associations, inside as well as outside the labour movement. 
Among the tenants were, besides the labour movement, Free Church con-
gregations, athletic associations, hobby associations, bourgeois political 
parties, companies, authorities and the municipality of Bromölla. Some of 
them rented only occasionally, e.g. the authorities, bourgeois parties and 
companies, while the others rented more frequently. Among the more 
frequent renters were Free Churches, athletic societies and societies for 
music, singing and theatre, which arranged courses in Folkets Hus. In ad-
dition to this, private parties such as weddings and birthday celebrations 
were held there. 

By the end of the 1950s the amount of renters outside the labour move-
ment exceeded the number of rentals by the labour movement. Folkets 
Hus in Bromölla then was an important public arena for not only the la-
bour movement but for almost the entire community. Folkets Hus was 
open to everyone, not only the labour movement, sometimes even to as-
sociations comprising antagonistic ideologies. The rental policy thus mir-
rors the Folkets Hus association’s adaptation for changing circumstances, 
which in turn promoted the integration not only of the members of the la-
bour movement, but of the entire community. The labour majority in the 
municipality of Bromölla also contributed to this class-crossing policy. 
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The municipality granted subsidies to Folkets Hus in order to make it 
possible for all kinds of organizations to rent there. This was easy to ac-
complish, since almost all the members of the board of the Folkets Hus 
association upheld mandates in the municipal council, a couple of them in 
the most important posts. 

From subordinate to dominant 

When the labour movement in Bromölla first appeared in the early twen-
tieth century, it was in a situation when their activities were considered to 
undermine society. In this situation, the labour movement formed a sub-
ordinate public sphere, without influence in society or the workplace. 
Changes in suffrage regulations, higher wages and a growing share of the 
working class led to an increasing influence for the labour movement in 
the society. The labour movement became a major actor in the public 
sphere, with an importance the bourgeoisie could not ignore. This became 
apparent particularly in 1938 when the representatives of Iföverken acted 
to change Bromölla’s legal status. The company called for an extra-
parliamentary committee where four of the eight members were from the 
local labour movement. The others were officials of Iföverken and bour-
geois politicians. I would argue that the workers’ public sphere in that 
way has become one part among others of the overall public sphere, 
where the bourgeois public sphere is dominant. However, at the same 
time, the workers’ public sphere dominated the political public sphere. 
Accordingly more and more of the public deliberation was transferred to 
the political arena and arenas for cooperation between the labour move-
ment, the bourgeoisie and the municipality (and the state). Then the de-
liberation took place among representatives of interests, such as political 
parties, trade unions, employers’ associations; i.e. the representative po-
litical system. Habermas characterizes this change as a decay of the bour-
geois public sphere, since he argues that a confusion of interests occurred 
between the bourgeoisie and the state. 

A corresponding development, a confusion of interests between the la-
bour movement and the municipality, is observed in Bromölla, particu-
larly during the 1940s and 1950s. In my interpretation, though, this is not 
decay. Folkets Hus was still an arena for deliberation, for adult education 
and for pleasure, but not only for the labour movement. Instead, the class-
crossing policy had the result that Folkets Hus became an arena for prac-
tically all the inhabitants of Bromölla. Moreover, to some, but perhaps 
declining, extent, the building was used as a platform for activities di-
rected outwards, to the overall public sphere. In addition, as a platform of 
this kind, it was used by the workers’ public sphere as well as by other, 
sometimes competing, public spheres. 
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