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Det var den 29 mars 1925 som Hällekis lokalavdelning av ABF bilades. Det var sex 
organisationer som på inbjudan av en studiecirkel i amatörteater, vilken då redan var 
i arbete, hörsammat kallelsen till detta sammanträde. Dessa organisationer var: 
Logen Nyårsblomman, Svenska Grov- & Fabriksarbr. Avd. 225, Hällekis Kooperativa,
Gössäter Kooperativa, Gössäters L.S av S.A.C samt Kinnekulle kommunistiska 
ungdomsklubb. Den första styrelsen fick följande sammansättning, ordför. Johan 
Gustavsson, sekr. Carl Thörn, kassör Josef Ringblom.

Av det första protokollet framgår att lokalavdelningen med det snaraste skulle försöka
få igång en studieverksamhet genom bildandet av cirklar. En fråga vilken också livligt 
debatterades var anordnandet av föreläsningar och biblioteksverksamhet. Man kom i 
alla händelser överens om att taga en sak i taget. Man hade klart för sig att 
studiecirkelverksamheten var det viktigaste och beslöt därför i första hand inrikta sig 
på denna gren av verksamheten.
I protokoll från de olika åren kan man med all önskvärd tydlighet utläsa, att det 
svåraste för cirkelarbetet var frågan om hur man skulle få lärare. Denna svårighet 
finnes kvar ännu, trots att förståelsen för ABF:s verksamhet i vårt samhälle betydligt 
förbättrats. På senare åren har sålunda cirklarna i de olika ämnen som studerats, haft
tillgång till kvalificerat folk genom de ingenjörer och kontorsanställda vilka välvilligt 
ställt sig till förfogande som lärare.

Det synes av protokollen att döma att det varit svårt att få i gång studiecirklarna de 
första åren. På sammanträden har man diskuterat olika åtgärder samt vilka ämnen 
som borde intresserat mest. Två ämnen vilka återkomma i diskussionen tycks vara 
kommunal- och fackföreningskunskap. Genom personlig agitation ansåg man sig nå 
det bästa resultatet med att få medlemmar i cirklarna.

I ett av de första sammanträden valdes också ett verkställande utskott vilket skulle få 
utföra grovgörat inom studiearbetet. Till ledamöter av detta utskott valdes Johan 
Gustavsson, Gerhard Storm, JB Larsson, Wilhelm Ekholm, Josef Ringblom samt 
Arvid Björk. Ännu hade icke något bibliotek kommit till stånd, men styrelsen fick i 
uppdrag att genom sökande av statsbidrag, landstingsbidrag och anslag från olika 
organisationer försöka starta ett sådant.
I första protokollen kan man också utläsa bekymmer för lokalfrågan. Var skulle man 
få lokal till förfogande för studiearbetet? Försök gjordes med att hyra ett rum i 
pensionat Karlslund, Gössäter, likaledes med ett rum i Gössäters kooperativa 
fastighet, men den ekonomiska frågan lade hinder i vägen. Man framlade härför ett 
förslag till Folkets Hus styrelse om möjligheten att få hyra till minskat möjliga kostnad.
Detta bekymmer med lokalfrågan är nog lika brännande ännu.

Vad som också vållade stora bekommer var ju givetvis den ekonomiska sidan av 
saken. Genom de anslutna organisationerna betalades 10 öre per medlem, fick ju 
avdelningen i viss mån något kapital. Men detta förslog ju icke. I ett sammanträde 
hållet i slutet av år 1925 framkom föreslag att ingå till kommunalstämmorna i 
Österplana, Medelplana, Forshem och Fullösa kommuner med begäran om anslag till
verksamheten. Belopp som begärdes var i blygsammaste laget, varierande mellan 
40:- till 20:- kronor. Efter vad som går att utläsa av de handlingar vilka finnes 



tillgängliga beviljades dessa anslag av respektive stämmor med undantag av 
Medelplana, vilket avslog detsamma. Sedermera har avdelningens framställa om 
anslag alltid blivit beviljad, vilket också vittnar om förståelse för ABF:s verksamhet 
ökat. 

Omkring år 1927 försökte man sig på föreläsningar. Bland de föreläsare som 
anlitades märker man lektor Edgar Sjödahl, Fabian Månsson och Ture Nerman, 
Huruvida besökarantalet varit tillfredställande kan man icke utläsa av efterlämnade 
papper, men förläsningar har upprepats vilket i alla fall visar vederbörande 
arrangörers energi.

År 1926 hade biblioteket kommit så lång att man kunde sända en första rapport. 
Biblioteket var inrymt i Folkets Hus i Gössäter, vilket också varit platsen för 
detsamma alltsen. Bokbeståndet, vilket framgår av särskilt statistik, var visserligen i 
blygsammaste laget med 24 band, men starten var i alla fall gjord. Antalet boklånare 
var detta år 15 st. 
Den första biblioteksstyrelsen bestod av Carl Thörn, Torgny Adamsson och Arvid 
Björk. Som år 1934 då han efterträdes av Erik Storm.
Att biblioteket hade svårigheter att brottas med framgår av den ekonomiska 
berättelsen som avgives varje år. I början vållade ju platsen i bokskåpet icke några 
bekymmer, vilket på senare åren, då bokbeståndet är upp i ca 600 band, ställer till 
huvudbry. Förvånansvärd är, att bokbeståndet ökat i den raska takt vilket är fallet, då 
anslagen icke var så stora. I första hand inriktade man sig på facklitteratur med tanke
på studiecirklarna, men efter hand utökades även skönlitteraturen till ett icke föraktligt
antal. I den facklitteratur som finns kvar från de fösta åren, finner man böcker i 
ämnen, vilka spelat en stor roll i den sociala utveckling samhället de senare åren 
gjort. 
Detta säger en hel del o att bibliotekets styrelse tagit sin uppgift på allvar. Man kan i 
läsandet av protokoll från v.u-sammanträden, årsmöten o.s.v. se , att de personer 
vilka fått en uppgift dem ålagda, med en aldrig sinande vilja försökt lösa sina 
problem. Man uppskattar nog i regel aldrig sådant arbete. ABF har på denna ålats 
seglat i både med- och motvind, men ingen kan förneka betydelsen av dess arbete. 
Genom att i första hand försöka intressera ungdomen för studiearbetet, har 
bildningsorganisationen en stor uppgift att fylla. Under årens lopp har också åtskilligt 
gjorts. Folkhögskolekurser har anordnats med både föreläsningar och praktiska 
övningar. Och i fortsättningen saknas sannerligen icke uppgifter. 
Den stora frågan för studieverksamheten är här på platsen, liksom på otaliga andra 
platser i vårt land, lokalfrågan. För att rätt kunna bedriva en sådan verksamhet 
fordras tillgång till en studielokal.  ABF har ju rönt mycket förståelse såväl från 
bolagsledning som från kommunalt håll genom upplåtande av lokaler, men som 
dessa äro strängt anlitade genom andra sammanträden och dylikt, saknas den rätta 
trivseln vilken är så nödvändigt för att nå resultat. nu finns emellertid hoppet om, att 
det Nya Folkets Hus i en icke allt för avlägsen framtid skall komma till stånd. Vad 
detta kommer att betyda både för biblioteks- och studieverksamheten i sin helhet, 
kan knappast överskattas. I det nya Folkets Hus är det nämligen meningen inreda 
både bibliotek och studierum. Den bästa lösningen av biblioteksproblemen torde vara
att få tillsamman både ABF och kommunens bokbestånd, och på så sätt bättre kunna
tillgodose allmänhetens önskemål av både trevnad och god litteratur. När
i framtiden frågan om studielokaler är löst, vågar man nog utan tvivel hoppas på 
medverkan av platsens kraft av skolat folk. På en del platser i vårt land, ha 



samarbete med tjänstemännens bildningsorgan TBV och ABF skett genom att 
tjänstemännen ställt sig till förfogande som lärare för cirklar. Detta har också som 
förut nämnts, skett även här i vårt samhälle, då ju ett flertal cirklar ha haft lärare just 
från tjänstemän. 
Och till slut den nuvarande styrelsen. Den har följande sammansättning: ordf. Harry 
Larsson, sekr. Einar Korsell, kassör Folke Hallén, Hans Persson och Erik Johansson.
Som bibliotekarie tjänstgör Erik Storm och som biträdande bibliotekarie Henning 
Karlsson. 


