
Albin Håkansson f. 1884, 
järnsynare. Medlem från starten i 
både Ungdomsklubben och Folkets 
Hus-föreningen. I sistnämnda var 
han länge revisor.

Nathanael Hedlund f. 1880, 
snickare. Medlem från starten i 
både Ungdomsklubben och Folkets 
Hus-föreningen. Kassör i föreningen 
1910-1943.

Möte i Stendalen 1908. Bild: Nordiska museet

Läsare stör fröjden i gillestugan. 
Målning av Bengt Nordenberg 1866. 
Bild: Jönköpings läns museum.

Demonstrationståg på väg till 
gamla Folkets Park, 1907. 
Bild: Nordiska Museet

Under 1800-talet växte folkrörelserna fram i Sverige. 

Väckelserörelsen omkring 1840
Nykterhetsrörelsen omkring 1870
Arbetarrörelsen omkring 1880

Folkrörelserna uppstod i protest mot förhållanden i 
samhället. De riktade sig mot statskyrkan, superiet och 
kapitalismen.

Väckelserörelsen byggde sina första bönhus och
missionshus under 1850-talet. De byggdes traditions-
enligt i timmer och såg ut som små stugor.

Folkets Hus-rörelsen sköt fart i samband med arbetar-
rörelsens frammarsch. Motstånd bjöds av fabrikörer 
och patroner och många arbetare med Folkets Hus-idéer 
avskedades. Trots detta byggdes etthundra Folkets Hus 
i Sverige mellan 1905 och 1910. Med sågverksindustrin 
kom den maskinsågade plankan. Nya byggnadstekniker 
utvecklades och byggandet blev enklare och billigare. En 
bärande stomme kläddes med plank. Hålrummet fylldes 
med spån.

Folkrörelserna              
växer fram

Arbetarrörelsen i Gersheden

Anders Carlsson, f. 1882, 
lantbrukare. Medlem från starten i 
både Ungdomsklubben och Folkets 
Hus-föreningen. I sistnämnda var 
han länge revisor.

Fridolf Magnusson f. 1881, 
fabriksarbetare. Medlem från 
starten i både Ungdomsklubben och 
Folkets Hus-föreningen. Under lång 
tid sekreterare i föreningen.

Under 1900-talets första år fick de socialdemo-
kratiska idéerna spridning i Värmland. Värmlän-
ningarna blev bekanta med kända talare som 
Einar ”Texas” Ljungberg och Kata Dahlström under 
deras agitationsresor.

I Gersbyn och Gersheden fick idéerna fäste och 
en socialdemokratisk ungdomsklubb bildades 
1906. Man ville, står det skrivet i klubbens första 
mötesprotokoll, ” … sammansluta sig för att 
dryfta sina gemensamma intressen…” 

Rösträttsfrågan tilldrog sig naturligtvis ett be-
tydande intresse. 1907 tågar socialdemokrater 
från Gersbyn och Munkerud i ett demonstrations-
tåg. Vi hade ännu inte allmän rösträtt i Sverige. 
Detta demonstrerar man för att få.

Som så många andra socialdemokratiska 
sammanslutningar hade ungdomskulturen i 
Gersbyn svårigheter med att få hyra möteslokal. 
Man satt bokstavligen på bar backe.

Klubbens tidigare mötesplats och fristad, byns 
skomakareverkstad, gick förlorad. Grannar och 
missionsförbundare hade då länge ondgjort sig 
över det syndfulla leverne de ansåg där fördes.
”Det var som den lede själv, djävulen och hans 
anhang, socialdemokratien, för di gamle på den 
tiden, och särskilt för di religiösa” intygar de som 
var med.

Gersheden den 28 oktober 1906 

§ 2
”Mötet uttalade enhälligt sin mening att försöka 
få ett samlingshus till stånd och beslöts därför att 
bilda en byggnadsförening.” Gershedens Folkets 
Hus-förening bildades, en kooperativ förening. 
Medlemmarna blev, genom att teckna andelsbevis 
à 5 kronor, delägare i det planerade huset. De s k 
insamlingskorten användes för frivilliga bidrag.

Man hade flera metoder för att få in pengar till 
föreningens byggnadskassa. Som andra före-
ningar ordnade man regelbundet basarer och
auktioner. Mest inkomstbringande var danstillställ-
ningar. Föreningens första inkomst, kr 7:66, var 
behållningen av en ”större bal” 1906.



ershedens Folkets Hus började 
byggas vintern 1907. En stolp-
konstruktion med fyllning och 

liggande panel. Taklagsfesten firades i 
augusti 1908 då grund, väggar och tak 
stod på plats. 

Huset utrustades enklast möjligt. En 
kasserad spis från en arbetarbostad 
till köket. Sockenstugans gamla bänkar 
till stora salen. Fotogenlampor som 
belysning. Kaminer för uppvärmning. 

Enkelt och oansenligt, men ändå tak 
över huvudet. Det dröjde 10-15 år innan 
de ekonomiska resurserna nådde ifatt 
ambitionerna. Då fick huset äntligen 
färg och taktegel, veranda och uthus.

Utanför Folkets Hus 1918. Bild: Nordiska Museet

Studiecirklar och bibliotek

”Men så var det di som tyckte vi kunde 
hitta på någonting bättre än spela kort på 
lördagkvällarna eller dansa…” ”vi bildade 
en läsecirkel…”

1907 startar klubben sin första studie-
cirkel. Vid årets slut deltog tjugofyra män 
och tre kvinnor. Nykterhetslogen Reform 
startade sin studiecirkelverksamhet 1909.
Klubben och logen byggde gemensamt 
upp biblioteket. De första åren var boklån 
förbehållet cirklarnas medlemmar, senare 
tillsattes en bibliotekarie och allmänheten 
fick möjlighet att låna böcker. Avgiften 
var 5 öre per bok och vecka.

Gershedens Folkets Hus

Tillsammans byggde man huset på lediga 
kvällar och helger. Fritiof Magnusson, 
en av initiativtagarna, berättar: ”När vi 
gjorde sista klämmen med golv och allt, 
det var i november kan jag tänka, det var 
19 karbidlyktor som hängde runt ikring. 
Så 19 stycken var vi där då. En hade 
karbidlyktor till cyklera på den tiden, det 

Gershedens Folkets Hus 1918. Bild: Nordiska Museet

fanns inget annat. Somliga gjorde vid 
golvet, andra höll på med dörrkarmar och 
fönsterramar, di som kunde sånt. Och 
rockarna hade di hängt av sig. Det var 
auktion i Missionshuset den kvällen minns 
jag, men det var inte vi med på. Sen 
dansade vi efterpå i storsal”

Till nytta och nöje

G

Under 50 år fungerade huset som trak-
tens möteslokal med dans, bio, kurser och 
annat. Sin sista blomstertid hade huset 
under andra världskriget. Föreningen 
vågade sig på en stor renovering på 50-
talet.

Men… några år efter renoveringen upp-
hörde verksamheten i huset. Moderna, 
mer centralt belägna samlingslokaler 
hade tillkommit och det fanns inte längre 
behov av ett Folkets Hus i Gersheden.

1959 skänkte Gershedens Folkets Hus-
förening huset till Skansen. Med flytt-
ningen fick huset återigen en viktig funk-
tion: - Att berätta en del av vår historia!

Folkets Hus Smedjebacken 1909. Man gick direkt från jobbet till bygget av Folkets Hus. Ibland 
hann man äta, ibland inte. Bild: Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

Böcker från biblioteket i 
Gershedens Folkets Hus.

Hans Alfredsson och 
Gun-Britt Berg utanför 

Gershedens Folkets Hus.



Folketshusrörelsen

Folkets Hus-rörelsen som spreds från 
söder och norrut i landet blev vid sidan av 
den politiska aktiviteten ett centrum för
kultur- och folkbildning. Folketshusidéer-
nas förverkligande i snabb takt var ju 
ett viktigt steg på vägen mot jämlikhet 
och demokrati. 1899 hade över tjugo 
folketshusföreningar bildats i landet. 

Framför allt i större industrisamhällen, 
där behovet av möteslokaler var stort på 
grund av den snabba utvecklingen av den 
fackliga verksamheten. Byggnationerna 
finansierades bland annat genom andels-
teckning, banklån, bidrag i olika former, 
garantiföreningar och inte minst gratis 
arbetskraft.

1932 bildades Riksorganisa-
tionen Folkets Hus med Karl 
Kilbom som dess förste om-
budsman. Han arbetade under
närmare 15 år och lämnade  
en organisation som kunde 
uppvisa ett kultur- och nöjes-
imperium med biografer och 
dessutom omkring tusen lokaler 
för underhållning, teater och 
dans samt studieverksamhet.

I början av 50-talet fanns 
cirka 500 folketshusbiografer 
utrustade med teknik som sen 
dess varit i princip oförändrad 
– först i början av 2000-talet 
utvecklades tekniken radikalt 
och möjligheter till digitala 
visningar och en utveckling mot 
digitala upplevelsehus startade.

Förändrade fritidsvanor, be-
folkningsomflyttning på grund 
av avfolkning av landsbygden  
medverkade på 70-talet till 
en minskning av antalet 
samlingslokaler där. Men det 
var också under detta årtionde 
som kulturarbetet riktigt 
ordentligt kom i gång, till 
exempel med konstverksamhet. 
Samtidigt byggdes nya Folkets 
Hus främst i växande tätorter 
och i städernas förorter. 

Vid sidan av hundratusentals 
samlingslokaluthyrningar 
som alltid varit basen i 
föreningarnas verksamhet, 
växte konferens- och 
utbildningsverksamheten 
under 1980-talet. Dessutom 
tog Folkets Hus-föreningarnas 
satsning på egna verksamheter 
fart, till exempel med fritids-
verksamhet för barn och unga, 
teater, konstutställningar med 
mera, allt i ambitionen att bli 
ortens nöjes- och kulturnav. www.fhp.nu

2000 bildade Folkparkerna i 
SVERIGE och Folkets Hus Riks-
organisation en ny riksorganisa-
tion – Folkets Hus och Parker. 
De två största medlems-
grupperna – Folkets Hus och 
folkparker kompletterades 
något år senare med en ny stor 
medlemsgrupp, musikfestivaler!

Folkets Hus och Parkers 
cirka 800 medlemmar 
finns över hela landet, små 
och stora anläggningar. 
Alltifrån gershedenliknande 
mindre Folkets Hus till 
stora musikfestivaler 
och anläggningar med 
nöjesparker och djurparker.

August Palm i Kiruna 1:a maj 1908. Bild: Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek


