
ABF 
 

Lite historik 
 

I slutet på 1800-talet växte tre folkrörelser fram. Det var arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen 

och frikyrkorörelsen. Ur dessa folkrörelser växte en annan rörelse fram - folkbildningen. Det 

som utmärkte folkbildningen var att deltagandet var frivilligt och att kunskapen spreds ”av 

folket genom folket”. Tack vare folkbildningen fick fler möjlighet att lära sig sådant som ti-

digare varit reseverat för några få i samhället. Vid förra sekelskiftet var de flesta utestängda 

från all utbildning förutom den 6-åriga folkskolan. Genom den nya bildningsverksamheten 

kunde deltagarna själva utforma innehållet i vad de ville lära sig. 

 

ABF (arbetarnas bildningsförbund) bildades 1912 och är Sveriges största studieförbund. Det 

grundades av Socialdemokraterna, LO och Kooperativa Förbundet och initiativet till förbun-

det togs av socialdemokraten och folkbildaren Rickard Sandler. I början var det inte studie-

cirklarna som drog mest folk utan det var föreläsningar som drog fulla hus. En annan viktig 

del i folkbildningen var folkbiblioteken som öppnades runt om i landet. Så småningom blev 

studiecirklarna allt viktigare för den kunskapstörstande allmänheten och det stora genombrot-

tet kom under andra världskriget. 

 

 
 

ABF i Finnerödja bildas 
 

Den 19 februari 1939 sammanträdde deltagare från lantarbetarförbundets avd. 602, Svenska 

skogs- och flottnings avd. 487 och Finnerödja SDUK (socialdemokratiska ungdomsklubben) 

för att utreda möjligheterna att bilda en ABF-avdelning i Finnerödja. Initiativtagare till mötet 

var ladugårdskarlen Torsten Aronsson från Skagersholm. Resultatet av mötet blev att man 

skulle kalla samman till ett konstituerande möte söndagen den 7 maj 1939. Till mötet i maj 

utsågs Torsten Aronsson till ordförande. Den nya ABF-avdelningen fick nr. 1658 och den 

första styrelsen fick följande utseende: 

 

Ordf. Torsten Aronsson, Skagersholm 

V. ordf. Gustaf Andersson, Högskog 

Sekr. Åke Andersson, Södra Vellervattnet 

V. sekr. Sigvard Johansson, Bro 

Kassör och bibliotekarie Arne Sjöstedt, Östra Åtorp 

 

I slutet på året flyttade ordförande Aronsson från orten. Han blev mer eller mindre bortkörd 

från Skagersholm eftersom han propagerade för att arbetarna på Skagersholms gård skulle 

organisera sig fackligt. Det gillades inte av Aronssons arbetsgivare. Vid årsmötet 1940 valdes 



Gustaf Andersson till ny ordförande och den posten innehade han till och med 1944. Under 

åren 1945 – 1949 var Åke Andersson ordförande. Många år senare blev Åke ordförande på 

nytt och, skulle det visa sig, den siste innan avdelningen lades ner 1966.   

 

Cirkelverksamheten 
 

En av de stora utmaningarna för den nybildade föreningen var att hitta lämpliga lokaler för 

cirklarna och det problemet hade man fram till 1953 då centralenskolan invigdes. ABF hade 

visserligen tillgång till byskolorna men de långa avstånden gjorde att de inte utnyttjades sär-

skilt ofta. En del av verksamheten var förlagd till NTO-lokalen men jag har inte hittat några 

uppgifter om hur man löste lokalfrågan i övrigt. Flera årsmöten hölls antingen på Ströms café 

på Mobäcksvägen eller på Pensionatet som låg i Stationsbacken. Det är möjligt att man även 

hade studiecirklar där. Lärarna i studiecirklarna var för det mesta de ordinarie skollärarna men 

även folk inom det kommunala ställde upp. 

 

Det som slår mig när jag läst gamla tidningsartiklar om ABF och några av ABF:s studiepro-

gram är att utbudet har varit otroligt varierat och att man var tidig med att ordna nybörjar-

kurser i engelska. Studieåret 1943/44 var spännvidden stor på utbudet. Vad sägs om ”Engelsk 

nybörjarkurs” med Karin Jonsson som lärare, ”Allmän musiklära med harmonilära”, ”God 

svenska” och ”Aktuell politik”. Nedan följer exempel på några av studieprogrammen. 

 

 
Studiecirklar 1947/48. 



 
Studiecirklar 1947/48 sid 2 och 3. 

 

 
Studiecirklar 1947/48 sid 4 och 5. 



 
Studieåret 1948/49. Nu har det tillkommit annonser i programhäftet. 

 

 

I programmet ovan står att det ska anordnas en cirkel i Kvarntorps skola men att ämnet inte 

var bestämt. Det blev en kurs i svenska. Båda mina föräldrar och ett par av mammas bröder 

deltog i den. Flera av deltagarna var bosatte i Kvarntorp med omnejd. Nedan finns ett foto 

från den kursen. 

 

 

 

 



 
Studiecirkel i svenska 1949. Stående: Arne Sjöstedt, Barbro Bergman, Aina Eliasson, Rune 
Andersson, Anna-Stina Throgen, lärare Sven Grönqvist. Sittande: Syster Mikaelsson, Bibbi 

Johansson, Sune Andersson, Gunvor Olsson, Gunhild Sjöstedt. Foto Arne Sjöstedt. 

 

1949 var det 10-årsjubileum och jubiléet hölls i NTO-lokalen. Ordf. Åke Andersson höll ett 

litet anförande där han hälsade alla välkomna och presenterade föredragshållaren Lennart 

Åberg från Skövde, som skulle föreläsa om ”ABF:s uppgifter i samhället”. Innan föredraget 

tog sin början sjöng man allsång och en historik lästes upp. Där fick man veta att den första 

föreläsningen hölls den 2-3 februari 1940 i samarbete med NTO. Under de gångna 10 åren 

hade 70 studiecirklar varit igång i 23 olika ämnen. Som sig bör avslutades jubiléet med ett 

kaffesamkväm.  

 

 
Avslutningssamkväm för ABF:s cirklar 1950 i NTO-lokalen. 



 
 

 
Studieprogram 1950/51. 



 
Studieprogram 1950/51. 

 

 
Avslutning på en studiecirkel hemma hos familjen Sjöstedt 1952. Från vänster: Bibbi Johans-

son, Linnea Ström med Gunn och dockan Kristina i knät, Nils Andersson, okänd, Verner 

Martinsson, okänd, okänd. På golvet sitter Gunhild Sjöstedt och Svea Johansson.  

Foto Arne Sjöstedt. 



I april 1952 hölls en avslutning på studiecirkeln i maskinskrivning hemma hos mina föräldrar 

Arne och Gunhild Sjöstedt i Solvik. Deltagarna ritade och skrev följande i mina föräldrars 

gästbok. 

 

 

 

 
ABF- cirkel på besök. En sida ur Arne och Gunhild Sjöstedts gästbok. 



1954 startades en ABF-cirkel i gymnastik för husmödrar i samarbete med Laxå Konsum. An-

talet deltagare ökade vartefter och 1958 var det 20 spänstiga damer som deltog. Gruppen led-

des av Vivan Sterner. Då och då hade de uppvisning inför publik. 

 

 
Husmorsgymnastik i ABF:s regi 1958. Ledaren Vivan Sterner sitter tvåa från vänster. 

 

 
Husmorsgymnastiken hade uppvisning i NTO-lokalen 1958. 



Studieåret 1955/56 fanns följande kurser: ”Engelska”, ”Kommunal medelsförvaltning”, ”Vi 

målar”, ”Textning”, ”Fotokurs”, ”Vi spisar jazz”, ”Musik”, ”Knutte-kurs” och ”Husmorsgym-

nastik”. Under studieåret 1957 – 58 övade amatörteatergruppen in två pjäser: ”Han, hon och 

månen” och ”Andrea och valfisken”. Ledare för gruppen var Gunnar Carlbo. 

 

När 1958/59 års program skickades ut till Finnerödjaborna var det med mottot ”Lär för nytta 

och nöje”. Bland de 10 cirklar som fanns att välja emellan var fyra helt nya för Finnerödja. 

Det var ”Känn ditt barn”, ”Program, praxis, perspektiv”, ”Körkortsprovet” (den teoretiska 

delen) och ”Vårt land i ord och bild”. Den sistnämnda cirkeln var avsedd för pensionärer.  

 

I december 1958 anordnade ABF en konstutställning där man visade litografier och skulpturer 

av kända konstnärer. Utställningen hölls i skolans lokaler. Jag minns att jag följde med mina 

föräldrar dit och att det var många konstverk som jag inte alls förstod mig på.  

 

Inför jubileumsåret 1959/60 kunde studieledaren Arthur Posth presentera några nya ämnen. 

Det var ”Tyska”, ”Räknestickan”, ”Välfärd i otakt”, ”Skaraborg i centrum” och ”Gubbgymna-

stik”. Under de senaste 10 åren hade ABF haft ca 130 cirklar igång jämfört med 70 de första 

10 åren. Verksamheten hade med andra ord tagit riktig fart. 

 

 

 

 
En ABF-sammankomst i NTO-lokalen 1958. Från vänster okänd, Arne Johansson, okänd, 

Ingrid Johansson, okänd, okänd, Sune Andersson, Greta Andersson, Gunhild Sjöstedt, Alvar 

Eriksson, Åke Andersson, okänd, okänd, Gunnar Carlbo. Foto Arne Sjöstedt. 
 

 



Föreläsningar 
 

ABF anordnade många föreläsningar och man lyckades locka en hel del kända personer till 

Finnerödja. Föreläsningarna hölls i stora salen i NTO-lokalen och drog ofta fulla hus. En av 

de mer uppmärksammade var en föreläsning med greve Eric von Rosen den 10 och 11 mars 

1946. Eric von Rosen var en känd etnograf och forskningsresande som bland annat rest runt i 

Afrika och Sydamerika. Det var inte bara utlandet som lockade denne man utan han intresse-

rade sig också för Lappland och inte minst för Tiveden. Han planerade att ge ut en bok om 

Tiveden men hann inte innan han avled 1948. En man vid namn Ernst Manker fick i uppdrag 

av von Rosens familj att sammanställa materialet om Tiveden och det resulterade i boken 

”Trolltiven” utgiven 1952.  

 

Föreläsningen i Finnerödja var ett samarbete mellan ABF och kyrkobröderna. Jag har hittat en 

del dokument som rör den här föreläsningen bland pappas efterlämnade Finnerödjamaterial. 

Arne var den som skötte kontakten mellan ABF och von Rosen och bland annat finns ett par 

brev som von Rosen skrev med anledning av föreläsningen. Det finns även en räkning från 

NTO till ABF där det framkommer att lokalhyran var åtta kronor. Erik von Rosen tog 125 kr 

för sin medverkan och det var inklusive resa och övernattning. ABF fick in 205 kr i entréav-

gifter och när alla utgifter var betalda återstod 49 kr. 

 

 
Eric von Rosens första kontakt med Arne Sjöstedt var på ett julkort 1945. 



 
Framsidan på julkortet 1945. 

 

 
Eric von Rosen meddelar per telegram när han kan komma till Finnerödja.  



 
Annons från 1946.  

 

 
Brev från Eric von Rosen till ABF i Finnerödja. 



 
Fortsättning på brevet. 

 

En annan känd person som föreläste i Finnerödja var radiomannen Lars Madsén. I februari 

1952 höll han en föreläsning som han kallade ”Möte med människor”. Madsén började med 

att säga att han inte skulle hålla en föreläsning utan bara berätta om människor han mött under 

sina reportageresor. Han kallade sig själv för ”handelsresande i prat”. Som komplement till 

berättandet visade han ljusbilder och som vanligt var salongen fullsatt. Sex år senare var han 

tillbaka med en ny föreläsning.  

 

 
Lars Madséns autograf. 



1955 kom Lars Madsén till Finnerödja för att intervjua en Finnerödjaprofil nämligen Henning 

”Intagarn” Nilsson. ”Intagarn” var en av pappas postkunder efter linjen Gatan – Nyborg så 

pappa kände den gamle mannen väl och förmedlade kontakten mellan Madsén och ”Intagarn”. 

Efter avslutad inspelning kom Lars Madsén hem till oss och jag fick följa med ut till inspel-

ningsbussen och lyssna på en del av det inspelade samtalet. Jag minns fortfarande hur spän-

nande det var att få kika in i bussen. 

 

 
Lars Madsén i sin inspelningsbuss 1955. Foto Arne Sjöstedt. 

 

 
Henning ”Intagarn” Nilsson. 



Några andra kända personer som har föreläst i Finnerödja var Nils Linnman känd från radio 

och TV för sina naturprogram, författarna Nils Parling, Jan Fridegård och Gunnar Falkås och 

fotbollsspelaren Bertil Nordahl.   

 

 

 
Några av föreläsningarna i ABF:s regi på 1950-talet. 

 

 

 

Föreläsningsförening 
 

I samband med föreläsningen med Lars Madsén 1952 tog ABF upp frågan om att bilda en 

föreläsningsförening. Beslutet blev att en sådan skulle bildas. Följande interimsstyrelse val-

des: Folkskollärare Gunnar Carlbo, kontorist Nils Andersson, sågverksägare Werner Martins-

son, småskollärarinnan Julia Danell (gift med Werner Martinsson) och elektriker Jöns Abra-

hamsson. Föreningen var mycket aktiv under några år.  



ABF i underhållningsbranschen 
 

ABF i Finnerödja bokade inte bara mer eller mindre kända föreläsare till gagn för Finnerödjas 

innevånare. De tog även dit teater- och revysällskap och olika artister. Arne Sjöstedt var förut-

seende nog att skaffa en gästbok där föreläsare och artister men även cirkeldeltagare fick skri-

va sina namnteckningar. Några är redan inlagda i texten ovan men här kommer prov på några 

ytterligare. 

 

 
Revysällskap med bland andra Runo Sundberg och Rulle Lövgren.  



 
Fotbollsspelaren Bertil Nordahl. 

 

 

 
Elon Dahl var en välkänd artist på 1950- och 60-talen.  



 
Troligtvis en teaterföreställning. 



 
Vissångaren Gunde Johansson. 

 

 

ABF:s bibliotek 
 

Det som kom att bli ABF:s bibliotek startades redan två år innan ABF bildades. Vintern 1937 

hölls en studiecirkel i Björkmarken för vilken man fick landstingsbidrag och det var för de 

pengarna som de första böckerna köptes in, 9 stycken. Studiecirkeln anordnades förmodligen 

av Arbetarkommunen. De första två åren förvarades böckerna hos Martin Johansson i Björk-

marken och han var även den förste bibliotekarien. När ABF bildades 1939 flyttades böckerna 

till ett bokskåp i lilla salen i NTO-lokalen. Arne Sjöstedt valdes till bibliotekarie och det upp-



draget hade han tills biblioteket slogs ihop med det nyöppnade kommunbiblioteket i mitten på 

1950-talet.  

 

Från 1939 fick biblioteket statsbidrag och året efter även kommunalt bidrag till bokinköpen. I 

slutet på 1940-talet blev ABF:s bokskåp för trångt och man flyttade över böckerna till NTO:s 

bibliotek som låg i ett separat rum. Vid årsskiftet 1942/43 hade ABF 155 böcker i sitt biblio-

tek varav 55 var nyinköpta för året. Året efter hade antalet böcker ökat till 226. En del böcker 

fick man som gåva. ABF:s bibliotek var det yngsta och minsta av Finnerödjas tre bibliotek. 

 

 

 

 
Annons från 1945. 

 

 

 

 

ABF i Finnerödja upphör 
 

Sista året som Finnerödja ABF hade en egen verksamhet var 1966. Då hade man följande 

cirklar igång. ”Trädgårdsskötsel”, ”Knyppling”, ”Samarbete i kommunblock” och en som kal-

lades ”Välklädd”.  

 

I oktober 1966 hölls det sista årsmötet. Efter årsskiftet 1966/67 skulle man bilda storavdelning 

med Laxå ABF med anledning av komunsammaslagningen. Mötet blev extra högtidligt och 

man hade bjudit in de som varit med och bildat avd. 1658. Den sista styrelsen bestod av ordf. 

Åke Andersson, v. ordf. Harry Andersson, sekr. Margareta Segander, v. sekr. Harry Eriksson. 

och kassör Sune Andersson. Åke Andersson var även med i den första styrelsen, då som kas-

sör. Årsmötet avslutades med ett festprogram där ”De glada laxarna” från Laxå underhöll. 

Helge Löv, Uhre Gustafsson och Harald Nilsson underhöll dessutom med dragspels- och 

fiolmusik. 

 



 
Några av pionjärerna i ABF som uppmärksammades vid sista årsmötet 1966. Stående: Tage 

Andersson, Sune Andersson, Nils Andersson, Åke Andersson. Sittande: Gunhild Sjöstedt, 

Gustaf Andersson, Arne Sjöstedt och Elsa Martinsson. 
Foto Arne Sjöstedt. 

 


