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1. ARGA NYKTERISTER

3. TEATER FÖR REAPRIS

Fröet till biografen Cosmorama såddes

Granne med Karlslund låg Gustaf Sundlings

1888. Då bildades Enigheten. 58 med-

gasverk som 1904 äntligen börjat bära sig

lemmar av nykterhetslogen Margareta

och måste utvidga. Sundling gav bud på

tågade ut och bildade eget. De arga 58

Karlslund – 4 500 kronor kontant.

kände sig ”hundsfrotterade” av IOGTs

Ordföranden skomakare Sandkvist gick till

distriktsstyrelse. Men det skvallrades att i

borgmästare Koch och bad om en tomt

den nya logen ville man inte hålla så hårt

utmed Rantavägen för ett ordenshus.

på nykterheten. I Enigheten fick man

Koch sålde genast en tomt för reapriset

dricka pilsner.

400 kronor. Men skomakarmäster måste

lova att Enigheten omedelbart byggde en
2. FÖRSTA FOLKPARKEN
Just då stod det gamla utvärdshuset
Karlslund i Storgatans backe ner mot

Stadssjön tomt och till salu. Nykterhetskämpen och slaktarmästare Carl I Hansson
köpte kåken för 56 kronor och 10 öre på
förmiddagen och sålde den för samma
belopp till Enigheten. I och runt Karlslund

utvecklades under de sexton år som

riktig teater. På sju månader år 1904
byggdes den teater som alla naskobor än
idag, 106 år senare, kan beundra på tomt
nr 5 i kvarteret Staffan, mitt emot en
annan kulturklenod – gånggriften i
Plantis.
Adressen är S:t Olofsgatan 20. Alltsedan
1932 lyser COSMORAMA i neon på
fasaden.

följde ett stort sällskaps- och nöjesliv,
allt i nykterhetens tecken.
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”Enigheten” sett från norr, cirka 1912.
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4. FESTLIGT OCH FULLSATT

I januari 1909 arrangerades en serie

Teater och konserter, varitéer, baler och

filmföreställningar av en och samma

föreläsningar i långa rader fyllde agendan

”filmknalle”. En sorts fast bio, alltså,

i detta efterlängtade medborgarhus. Och

med namnet Lux. Premiärfilm var

ibland lyckades även resande filmvisare

ett halvtimmeslångt drama med titeln

få in en fot i lokalen. Den rymde 600

”Det stulna dokumentet”. Sångaren B

personer på långbänkar. Allt oftare

Forsberg och bondkomikern Jan i Grebo

rapporterade Falköpings Tidning och

fyllde ut programmen, in natura.

Falköpingsposten ”fullt hus”.
6. (NÄST) ÄLDST I SVERIGE

5. TEATERHAUSSE I NYBYGGET

Detta var det första, korta försöket. Men

Falköping var en järnvägsknut av format.

lördagen den 10 september 1910

Till och från löpte fyra bredspåriga

öppnades i Enighetens teaterhus den

järnvägare (fem om man räknar med

fasta biograf som med sina hundra år på

Vartofta-Tidaholm). Teater spelades var

nacken är Sveriges näst äldsta i drift.

vecka, ibland två eller tre kvällar i rad.

(Saga i Kalmar är den äldsta).

Ett 60-tal teatersällskap reste i Sverige
dessa år. Lätt att lägga in ett gästspel i
Falköping när man ändå skulle byta tåg.
Staden hade ju äntligen fått en riktig
teater.
5

I Falköpings Tidning september 1910.

6

I Falköpings Tidning december 1913.
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7. KUNGABRÖLLOP OCH DRAMER

biljettpriserna till en krona respektive 25

Enigheten tog själv hand om driften, från

öre. Ännu på 1940-talet kostade barn-

nu och 21 säsonger framåt. En modern,

biljetten på söndagsmatinén bara 50 öre.

elektrisk projektor köptes och ställdes på
läktaren, en vit specialduk spänd i ram

ställdes på scenen, filmer hyrdes från
byråer i Stockholm och programmen bestod
de första åren av 8-10 korta ”bilder”.
Kungabröllop och demonstrationer, romantiska dramer och spännande ”mysterier”.

Ett år senare hade ”bitarna” blivit längre
och färre. Ett program kunde bestå av ett
reportage från Egypten, ett äktenskapsdrama, en slapstickfars och en cowboyhistoria. Allt visat på en timma. De första
tio åren kördes film varje veckoslut från
sep till juni, ibland även på onsdagar.

9. RANTEN ANFALLER

Hösten 1916 dök det upp en konkurrent.
NTO-logen Sigurd började visa film i sitt
ordenshus, i Järnvägsgatan 36. Namnet
var Rantens biografteater. Där körde man
även onsdagar så affärerna gick bra, men
utan att därför störa bion i Enigheten.
(Solskyddsteknik AB finns nu i ”Sigurds
lokal”.) När ljudfilmen kom flyttade
biografen under det nya namnet Odéon

700 meter söderut till S:t Olofsgatan 46
där en nybyggd fastighet erbjöd en
elegant teater- och biograflokal. Tio år
senare döptes Odéon om till Roxy. Under

8. 25 ÖRE FÖR DE SMÅ

filmkrisen på 70-talet stängdes Roxy men

Inträdet till detta nöjestempel var 25 öre

namnet övertogs av Cosmorama. En liten

för de stora och 10 öre för de små den

bio med detta namn inreddes på andra

första säsongen. Mot 1920-talet steg

våningen i gamla Café Enigheten.
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Skylten ovanför entrén annonserade
”Falköpings Biografteater”. Den användes
endast de dagar då det visades film.
Skylten byttes efter aktualitet:
”Enigheten”, ”Teater”, ”Konserter” etc.”
Framför entrén står skomakarmästare
Carl Rydell. Han hade nyligen valts till
ordförande i ”Ekonomiska Föreningen
Enigheten u.p.a.” som blott för en krona
köpt hela teaterkomplexet med inredning,
teater och maskiner. Säljare var
Nykterhetssällskapet Enigheten där Rydell
också var ordförande. Transaktionen var
nödvändig. Affärsrörelsen hade blivit för
stor. Den måste övertas av en ekonomisk
förening under länsstyrelsens kontroll.
Vice ordförande var garnhandlare Anders
Gustaf Liedholm (pappa till poeten Jönn).
I styrelsen satt även målarmästare Ernst
Blomqvist, vars son Pelle med tiden blev
vaktmästare i fastigheten, med bostad i
den högra flygeln.

Evald Erikssons morbror, elektriske
övermontören Edvin Ericsson, satt också i
styrelsen. Att brorsonen, den skicklige
hobbyfotografen Evald, snart 19 år, fick
uppdraget att plåta Rydell, hunden och
fasaden var självklart (liksom att grabben
snart skulle bli biografmaskinist).
Vaktmästaren som bor i högra flygeln har
fått minst ett av sina rum mörklagt av
den väldiga reklamen för en svit
sensationella ”detektivfilmer” som
visades som följetong tre onsdagar i rad.
Den 31 januari skulle ”Den sammanknutna handen” visas på 7-föreställningen
och ”I järnvägspalatset” på halv-9:an.
OBS! Affischen är avfattad på spanska!
Rantens Biografteater som startade 1916
körde även med onsdagsfilmer. Därför
denna braskande satsning på onsdagsfilmen
på Cosmorama, kan man misstänka.
Foto 19-20 januari 1917.

Inom kort bytte Rydell plats i
ordförandestolen med fiskhandlaren
Alfred Jonsson. Styrelsen i övrigt bestod
av idel herrar, alla med gott renommé i
staden Göteborg.
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10. MOTORSÅGSDEBATT

måste pastorn ge extraföreläsning efter-

Falköpings Biografteater var en framgångs-

som så många falköpingsbor ville varnas.

rik affär. Stumma dramer och komedier,
med dialogrutor mellan de rörliga

12. LEVANDE PIANOMUSIK

bilderna, lockade allt större publik,

Filmerna ledsagades alltid av levande

särskilt från de unga generationerna. En

musik. Biograferna i storstäderna höll

motrörelse uppstod, precis som när videon

stora orkestrar, men i mindre tätorter,

slog igenom på 1970-talet. (Alla minns väl

som Falköping nöjde man sig för det

”motorsågsdebatten”.) Något måste

mesta med en pianist. Dessa var oerhört

göras: 1917 kallade Falköpingskretsen av

skickliga. Det gällde att följa skeendet på

Lärarföreningen till möte om missför-

filmduken och samtidigt ha ett öga på

hållandena i uppfostringshänseende som

noterna (om sådana medföljde

kunna anses uppkommit genom

filmrullarna. Oftast fick pianisten arbeta

biografväsendets utveckling”. (FT 14 april

på egen hand och i hast välja lämpliga

1917). Vad som gjordes meddelades inte.

låtar – dramatiska, ödestyngda,
romantiska, hurtiga o.s.v.).

11. SLAVHANDEL
Teater och film varierades med konserter
och föreläsningar. På 1910-talet turnerade
i Sverige en pastor som varnade för ”Den
vita slavhandelns fasor”. Föredraget
illustrerades med ljusbilder. På Enigheten
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13. GLÄNSANDE MERITER

fick den sensationella ljudtekniken

Vid pianot på Enigheten arbetade mellan

inmonterad. Nyfikenheten på sensations-

1925 och 1928 en Falköpingsflicka, Karin

filmen var så stor att biografägarna ute i

Larsson. När hon som 22-åring tog plats

riket satsade på att köra storyn stum,

vid pianot på Enigheten var det med

med dialogrutor. ”Levande” orkester fick

glänsande meriter; organistexamen och

kompensera. Om även en levande sångare

studier för tonsättaren och domkyrko-

arbetade när Al Jolson mimade ”Blue

organisten Ivar Widén i Skara. Hon

Skies” och ”My Mammie” är okänt.

lämnade orkesterdiket 1928 när hon gifte

Hursomhelst: I Falköpings Tidning fick

sig med köpmannen Valter Thorsell, som

orkestern ordentligt på huden.

verkade i ostbranschen i Falköping. En av
hennes söner, Gunnar Thorsell som med
tiden blev rektor vid Bromma läroverk,
erinrar sig att modern med nöje talade
om sina säsonger som biografpianist.

15. FULL ORKESTER
I väntan på talfilmen kände Enighetens
styrelse på sig att den måste uppgradera

verksamheten. Från september 1929
spelar en orkester om sex-åtta man till

14. LJUDFILM UTAN LJUD

alla filmer i Falköpings bio som

Med ”Jazzsångaren” hade ljudfilmen

Teaterbiografen nu är omdöpt till. ”Ingen

världspremiär i New York den 6 oktober

tråkig och billig grammofonmusik” skrev

1927 men till Falköping kom den inte

man i annonserna, med den elaka udden

förrän 14 december 1929. Och utan ljud!

riktad mot Odéon på Ranten.

Så gick det till innan alla biografer äntligen

13

Amatörteaterspelare. Hittebarnet.
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16. TEARJERKER

19. ELAKT MOT ODÉON

Den första riktiga ljudfilmen visades i

”Rialto är stadens ljudfilmsbio”

Falköping inte förrän onsdagen 2

annonserade H. Nilsson stolt, återigen

september 1931. Det var en i USA

med udden vänd mot Odéon på Ranten.

omskriven tårdrypare om hembiträdet

som görs med barn av herrn i familjen.

20. KÄRT BARN
Falköpings Biografteater, Falköpings Bio,

17. PRIVAT DRIFT

Rialto, Cosmorama, Cosmos och återigen

När ljudfilmen kom till Falköping var

Cosmorama. Se där alla namn som detta

långbänkarna utkastade, ersatta med

kulturhus burit genom åren.

fåtöljer av trä, och en elektrisk driven
ridå i mörkgrön sammet var installerad.
Evald Eriksson i maskinrummet hade
fått två nya ljudprojektorer. Driften
överläts nu till en privat entreprenör, H.
Nilsson, som satte nytt namn på
biografen, nämligen Rialto.
18. KÄNSLIGT RYGGSLUT
”Filmupplevelsen på Enighetens hårda
bänkar kändes i rumpan långt efter
föreställningen”. Dessa rader skall ha satt
fart på ombyggnadsplanerna.

21. SVEN&SVEN TAR ÖVER
H. Nilsson orkade bara med ett år som
arrendator. 1932 övertog firman

Jonsson&Mellander kontraktet och skulle
(i olika formeringar) behålla det till 1979.
Sven Jonsson från Skara och Sven Mellander
från Skövde var duktiga i sitt värv och fick
uppleva filmkonstens glansperiod på sina

fyra biografer; tre Cosmoramor i Falköping,
Skövde och Skara samt Teaterbio i Skara.
15

1931 fick Falköpings Biografteater ett nytt namn, Rialto, och en ny arrendator som satsade på
en snyggare och bekvämare salong: klaffstolar av trä istället för långbänkar, panelplywood på
väggarna och en mörkgrön sammetsridå.

16

Storfilmen ”Grand Hotel” med Greta Garbo, Joan Crawford och John Barrymore hade premiär i Falköping påsken 1933, då biografen hade fått ny arrendatorer, Johnson&Mellander AB. Ett skyltskåp ute vid S:t Olofsgatans trottoar lockade med ”scener ur
filmen”. Detta var första gången reklam i stor skala, med filmtiteln textad över hela fasaden, prövades (enligt Evald Eriksson).
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22. RÅGLAS OCH DÖBATTANG

24. TJUSIG RIDÅ FRÅN NK

Bion hade fått ny uppsyn mot S:t

1942 revs scenbygget i sin helhet,

Olofsgatan när succéfilmen ”Kärlek efter

orkesterdiket golvades och fåtöljerna av

noter” med Sickan Carlsson hade premiär

trä byttes mot stoppade. Den mörkgröna

1935. Fasaden var uppstilad med baldakin

ridån ersattes av en tjusighet i grädd-gult

samt fyra döbattangdörrar med 176 rutor

med blomrankor, skapad av NK:s Textil-

av råglas.

kammare (Stockholm) som på den tiden
stod för dyrbar elegans i många svenska

23. PINGPONG

biografer. Fungerar än i dag.

Sista gästen på scenen var Falköpings

Teateramatörer den 1 april 1934, med
folklustspelet ”Kvacksalvaren från Torö”.
Därefter användes tiljorna endast av en
bordtennisklubb.

25. DUBBLA KASSOR
Världssuccén ”Borta med vinden” invigde
den helrenoverade biografen Cosmorama
7 sep 1942. Rusning! Dubbla biljettkassor,

blockerad telefon och extraföreställningar. ”Hela Falköping gick på bio!”
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Sommaren 1935 fick Cosmorama en helt ny uppsyn mot flanörerna på Olofsgatan: Fyra döbattanger med oräkneliga rutor i
brunt råglas, smal baldakin på pelare och namnet Cosmorama i stora bokstäver, som lyste i neon om kvällen. Till vänster
gick man upp till Café Enigheten, nästa dörrpar ledde till biografens foajé, nästa var stängd och dolde biljettkassan och
paret längst till höger användes vid publikutsläpp och av vaktmästarfamiljen vars ”finingång” låg i passagen.
Foto 10-13 oktober då det österrikiska passionsdramat ”En furstinnas kärlek” visades.
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På väggen idolporträtt av Sickan Carlsson, som i 25 år höll ställningarna som en av landets
mest publikdragande filmstjärnor. Foto 1935.
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I foajén, foto troligen 1935.
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”Klart till drabbning” med Sickan Carlsson, Åke Söderblom och Thor Modén var en stor
publikmagnet hösten 1937. Reklamen klättrade på hela fasaden.
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Även inne i foajén följde man upp med vinjettbilder. Porträtten av de svenska stjärnorna Sture
Lagerwall och Birgit Tengroth hör dock inte till lanseringen av ”drabbningen”. De hängde
permanent på väggarna. Foto 20-29 september 1937.
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26. EDIT PÅ ENIGHETEN

28. FILMTEMPLET RÄDDAS

Falköpingsmakarna Aivy och Lennart

FAIK äger fortfarande Cosmorama men

Håkansson köpte etablissemanget 1979

rörelsen arrenderas av biografkedjan

och stannade i sju säsonger. Nytt namn:

Euro Star, ett företag som med framgång

Cosmo. Ny liten salong: Roxy. En intim bio

specialiserat sig på att rädda små film-

(60 platser) inreddes i andra våningen,

tempel som de stora drakarna övergivit.

som 74 år dessförinnan varit ett stort
trivsamt kafé och ett Mekka för stadens

29. BION FÖRBLIR BIO

schackspelare. De sista decennierna

För mer än hundra år sedan lockade

residerade kaféidkerskan Edit Boström.

Falköpings styresmän en liten

Hon blev en legend.

nykterhetsförening att bygga den teater
som staden så väl behövde. Priset var

27. HÄR KOMMER FAIK

facilt – en tomt värd 400 kronor. Numera

1986 köpte Falköpings Allmänna

stöttas Falköpings AIK av kommunen med

Idrottsklubb, hela kåken för 700 000 kronor

bidrag till fastighetens successiva

och satte igång att visa film i egen regi.

renovering. Teaterhuset kan man inte få

Klubbmedlemmarna turades om att jobba

tillbaka men biografen måste förbli

som vaktmästare och biljettförsäljare.

biograf. Det förefaller Falköpings

Med eldsjälen Sven-Erik Hellberg i

styresmän ha som målsättning.

spetsen fick man rörelsen att ”gå runt”.
Man kan lugnt säga att FAIK räddade
filmkonstens närvaro i Falköping.
Läge för kulturpris?!
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Evald Eriksson

Evalds arbete som maskinist på
”Falköpings Biografteater” är (utan

Evald Eriksson föddes i Göteborg 1898.
Fadern Karl Edvin var timmerman från
Starrkärr i Älvsborgs län, och modern

Amanda, var från Jönköping. Evald hade
en fem år yngre lillasyster Ann-Greta
Elisabet, även kallad Greta. 1910 flyttade
familjen till Falköping där fadern bytte
yrke till elektriker och värvades till sin
svåger Edvins företag Ericssons Elektriska.

absolut säkerhet) daterad till 1 januari
1917, samma dag som hela fastigheten
med inventarier och aktiviteter överläts

av Nykterhetsföreningen Enigheten till
”Ekonomiska Föreningen enigheten
u.p.a.”. Att 18-årige Evald erbjöds att
sköta projektorn berodde på hans
brinnande intresse för foto och film. Att

hans morbror och arbetsgivare Edvin
Ericsson satt i Enighetens styrelse kan
också ha haft sin betydelse.

Evald var lärling i fem år i Nyqvists
guldsmedsaffär och verkstad, men redan
som 17-åring bytte han bana och startade
en utbildning hos sin ingifte morbror
Edvin. Elektriker var ett framtidsyrke
dessa år. ”Elektrifieringen” var dagens

lösen. Varenda lantbrukare på Falan ville
”få indraget”.
26

Amanda (modern), Karl Edvin (fadern) och Ann-Greta Elisabet (lillasystern) i Evalds
föräldrahem. Foto troligen i mitten av 1910-talet.
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Rundåkning i Plantis. Foto troligen i mitten av 1910-talet.
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I Nyqvists guldsmedsaffär och verkstad.
T.h. ser vi ägaren Gösta Fr Nyqvist.
Foto troligen i mitten av 1910-talet.
29

Evald Eriksson i ”försilvringskällaren” i guldsmed Nyqvists verkstad.
Foto troligen i mitten av 1910-talet.

30

Evald, som sitter och håller i noterna, firar sin 21-årsdag. På hans högra sida sitter
lillasystern Greta. Foto 1919.
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Bredablick, på Mösseberg.
Foto taget vid påsk 1919.
32

Paviljongen i Plantis. Foto 1919.

33

I verkstaden hos Ericssons Elektriska. Längst bak ser vi Evald. 1915 hade han börjat gå i lära
som elektriker hos sin ingifte morbror Edvin Ericsson. Foto från början av 1920-talet.

34

Greta i butiken hos Ericssons Elektriska.

35

När biografen arrenderades ut i början av

De första åren stod projektorn på

1930-talet blev Evald, vid sidan av alla

läktaren i stora salen, men ett maskinrum

andra sysslor, även föreståndare för bion.

inreddes i skafferiet i Café Enighetens

Till honom redovisades alla dagskassor,

kök. Där blev plats för en stor projektor

vilka så snart som möjligt skulle till

och ett klippbord. Här i Café Enighetens

banken. När bioprogrammen byttes, ofta

kök träffade Evald 1925 den vackra

tre gånger i veckan, körde Evald till

flickan Matilda Elisabet ”Lisa” Karlberg

fraktgodset på Centralen och lämnade in

från Ekedalen, som fått jobb som servitris

den senaste visade filmen och hämtade

på Enigheten. Ett år senare, i december

ut den nya, plus affischer och stillbilder

1926, vigdes Lisa och Evald. Lisa och

för skyltskåpen. Därefter en runda med

Evald var båda 28 år vid vigseln. De fick

annonser och notiser till Falköpings

aldrig några barn.

Tidning och Skaraborgaren samt till
stadens fyra eller fem kommunala
affischtavlor i ”Stan”, framför ”Plantis”,
på Ranten och på Mösseberg. Sju dagar i
veckan september till maj visades det
film, sju dagar i veckan hade Evald
kvällstjänst i maskinrummet. Landets
biografpersonal fick inte sexdagars
arbetsvecka förrän 1946!
36

Evald och Lisa på Enigheten. Foto troligen 1926.

37

Evalds olika yrken skulle komma att

Stina: ”Det var spännande att vara

utökas både som chaufför och lantbrev-

assistent, till en riktig lantbrevbärare.

bärare. Redan som 18-åring skaffade han

Farbror Evald var ju så bussig. När det

bil, en Opel, och blev sedan detta märke

var barnförbjuden film på Cosmo som jag

troget genom alla år (i Falköpings

gärna ville se fick jag komma upp i

Motorklubb var han medlem i närmare 50

maskinrummet och stå på en låda och

år). Då taxirörelser inte var etablerade

kika genom inspektionsluckan”.

och inte alla gods och gårdar ute på
Falbygden var motoriserade, ställde Evald
gärna upp som chaufför i sin Opel om han

Evald var dessutom några år på 1950-talet

var ledig och greven behövde en

anställd i lindarverkstaden i finmekaniska

snabbare resa än med häst och vagn.

Svenska Arkivator.

Under 1930-40-50-talen skötte Evald

Erikson med sin bil lantbrevbäringen runt
Mösseberg. Resan gick medsols Falköping
- Marka - Vilske Kleva - Tunhem Falköping. Med på turerna åren 1946-54
var ibland Stina Fredholm, släkt med
Evald, dotter till handlaren i Torbjörntorp
och sedermera gift Thorsell.
38

Lisa och Evald inför en vintertävling i F.M.K. (Falköpings Motorklubb) 1928.

39

Insnöad bil söder om Falköping. I bakgrunden syns utsiktstornet på Mösseberg
och tornet på Sankt Olofs kyrka. Foto vintern 1928-29.

40

Vid den högra motorcykeln står Evald och Lisa.

41

Evald Eriksson såg tusentals filmer,

Evald var en entusiastisk stillbildsfotograf

stående mellan sina två projektorer. Alla

och under tidigare år använde han s.k.

de stora stjärnorna, de stora filmskaparna,

glasplåtar, d.v.s. negativ på glas, som han

den franska sängkammarvågen, den

själv iordningställde. Kopiorna gjorde han

amerikanska ciné noirvågen, den engelska

också själv.

komedivågen, de stora musicalerna,
cowboy-filmerna, komedierna och alla

Det är omöjligt att exakt fastställa när

skräpfilmerna däremellan.

Evald Eriksson började och (framför allt)
slutade alla sina uppdrag. Han hade bara

En 14-årig filmbiten gosse frågade en

varit pensionär i ett år, när han 1964 dog

gång farbror Evald om han hade några

av infarkt i sin bil. Kortast blev

favoriter?

chaufförskarriären, nästan lika kort tid

– Jadå, svarade den luttrade biograf-

var han i guldsmedsbranchen. Som

maskinisten. ”Klart till drabbning” med

elektriker tycks han ha ryckt in som

Sickan Carlsson, Åke Söderblom och Thor

frilans i morbroderns företag. Längsta

Modéen och ”Musik för miljoner” med

passet var med säkerhet i Cosmoramas

Jimmy Durante!

maskinrum, det avslutade han under

– Umbriago! utropade gossen.

senare delen av 1950-talet.

– Just den, sa Evald Eriksson. Scenen där
Durante leder soldaterna i allsång med
Umbriago tänker jag ofta på, med stor
glädje.
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Maskinisten och biografföreståndaren Evald Eriksson. Foto 1935.
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Biljettförsäljerskan Maj-Lis
Gustavsson, 1950-talet.
Foto: Yngve Gustavsson.
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Karl-Erik Nyberg var anställd som biografmaskinist 1965-1970.
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Karl-Erik var anställd som maskinist 1965-70

Ett kvällspass innebar att Karl-Erik var

på Cosmorama, och hoppade in extra

där en halvtimme före föreställningens

fram till 1975. För Karl-Eriks del var det

början och laddade projektorerna (2 st)

arbete måndag till söndag varannan

med film. I den ena projektorn visades

vecka. Det kördes två föreställningar

reklamfilm och den andra kunde

varje kväll kl.19.00 och kl. 21.00 (även

innehålla en förspelsfilm, vid de tillfällen

helgerna). På söndagen kunde det också

det fanns. Huvudfilmen, som sen visades,

vara matiné på e.m., oftast kl. 15.00.

kunde bestå av fem akter (filmrullar).

Under höst och vinter var det dessutom

Varje akt varade cirka 20 min och när en

nattföreställning på lördagen med början

akt var slut skiftades det över till nästa

kl. 23.00.

projektor. Karl-Erik stod och passade på
projektorn så att bytet skedde omärkbart

När det var populära filmer, såsom ”Vi på

för publiken.

Saltkråkan”, var det två matinéer på
lördagen och två kvällsföreställningar

På senare tid har biografen bara haft en

samt nattföreställningen. Det blev totalt

projektor och filmrullarna har varit

12 timmar i ett pass. I lön hade Karl-Erik

ihopskarvade till en jättestor rulle.

27 kronor per kväll. För nattföre-

Troligen kommer en övergång till ett

ställningen tillkom en högre lön. Samma

digitalt system att ske.

gällde för matinéer.
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Ljuset i projektorn åstadkoms av en

”Att jobba som biografmaskinist på den

ljusbåge som bildades mellan två

äldsta av stadens tre biografer var både

kolstavar. Detta krävde inställning och

hedrande och intressant. En slogan som

passning under filmens gång. Film kunde

passar in är att man ska se film på rätt

visas i tre olika format; normalfilm

sätt, se film på bio!”

(reklamfilmen), vidfilm alternativt
cinemascoop (huvudfilmen). Detta

Karl-Erik Nyberg, oktober 2010

innebar både objektivbyte och maskbyte
och avskärmning av filmduken. Dessutom
skulle skärpan ställas in och den behövde

justeras till varje akt (filmrullsbyte).
Ljudvolymen skulle också passas.
Ibland hände det att filmen skulle vidare
till en annan ort och då kunde det bli
bråttom efter sista föreställningen att
åka ner med filmrullarna till järnvägsstationen, någon gång t.o.m. direkt till
lokföraren.
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Falbygden 1910
Jordbrukare och lantarbetare var de största yrkesgrupperna, men det fanns även en del industri.
Både i staden och i de mindre stationssamhällena
på Falbygden växte det fram butiker och fabriker
vid järnvägen. Från Falköping fanns tågförbindelse
med Göteborg, Stockholm, Halmstad, Nässjö,
Skara, Hjo och Tidaholm.

Staden hade börjat växa kraftigt efter järnvägens
ankomst och runt 1910 fanns många nya hus på
Mösseberg och Dotorp. Försörjningshemmet
(Ambjörnsgården) hade funnits i nio år och Nya
folkskolan (numera Centralskolan) i sju. En
samrealskola (senare Kyrkerörsskolan) var under
uppförande. Man beslöt att det gamla rådhuset
skulle ersättas av ett nytt. Mössebergs Kurort hade
nyss byggt till den s.k. Nya Villan och man hade nu
verksamhet året runt. Staden hade tillgång till
elektrisk ström men vanligare än elspis i stan var
gasspis. På landet skulle elektrifieringen dröja ett
antal år till. Nya hus byggdes med vatten och
avlopp men utedassen var fortfarande vanligast. Det
fanns ett varmbadhus vid Trädgårdsgatan.

Marknader hölls i Falköping och omgivande orter.
Huvudsaken där var försäljning av livdjur. Det
annonserades om auktioner på fastigheter, livdjur
och lösegendom, om lediga arbeten, kol och koks,
uppköpande av skinn, lediga rum och lägenheter.
Nöjeslivet bestod av föredrag, revyer, cirkusbesök,
skioptikonbilder och film. Radion fanns inte än och
de som hade telefon var ännu inte många. Fotbollen
hade börjat bli populär. Det fanns ett bibliotek i
Rådhuset. Falköpings Tidning kom ut två gånger i
veckan men hade bara fyra sidor per nummer. Det
fanns också en Falköpings-Posten. Politiska möten
hölls för att informera om det nya proportionella
valsättet. Man bildade andelsmejerier, lantmannaföreningar och slakteriföreningar. Under ett par
dagar i juli hölls ett av de stora ungdomsmötena på
Mösseberg. Dessa möten var politiskt och religiöst
obundna och förespråkade fosterlandskärlek och
framtidstro. I Varv restes för insamlade pengar en
sten till minne av slaget vid Gestilren 1210.
Slutarpsdösen, som upptäcktes i Kinneved när man
tog sten för ett kvarnbygge, grävdes ut. Årets stora
händelse var Falköpingsutställningen.
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Läroverket var under byggnad 1910 och stod klart 1911. På senare tid kallades det
Kyrkerörsskolan och var då högstadieskola. Byggnaden brann 1975 och en ny uppfördes.
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Tröskning i S. Bossgården, Södra Kyrketorp. Tröskvandringen dras av två hästar.
Foto av Karl Fr. Andersson, som fick medalj på Falköpingsutställningen 1910.
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Marknad på Hästbacken 1910. På det som numera är parkeringsplats ägde stadens hästmarknad
rum. Som synes var det många både djur och människor i rörelse.
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Brandkåren 1910 framför gamla rådhuset. 1911 byggdes det nya rådhuset, som fick stå kvar till
1973 då det ersattes med Systembolaget.
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Sverige 1910
Även om Sverige i jämförelse med t.ex.
Storbritannien hade en stor landsbygdsbefolkning
talade man om ”flykten från landsbygden”. I städer
och andra tätorter fanns det arbete att få, i industrier
eller i hemmen. I städerna fanns också annat som
drog, såsom nöjeslivet. USA fortsatte också att locka
till sig många, ända tills första världskriget stoppade
resandet. Bilen var fortfarande ovanlig i Sverige men
cykeln hade blivit ganska vanlig.
Av män över 15 år arbetade 46 % i jordbruk och fiske,
31 % inom industri och hantverk, 12 % inom handel
och kommunikation och 6% inom de s.k. fria yrkena
(såsom läkare, artister). De anställda arbetade c:a 9
tim/dag. Inte förrän 1920 infördes 48-timmarveckan.
Religionsfriheten var begränsad, man fick bara gå ur
statskyrkan om man samtidigt gick med i ett annat
godkänt samfund. Skolan var sexårig, uppdelad i
småskola och folkskola. Sedan fanns det frivillig
fortsättningsskola, eller läroverk för ett fåtal.
Frikyrkan och nykterhetsrörelserna var starka vid den
här tiden.

Lagen Lex Hinke antogs och nu blev det förbjudet
att sälja och informera om preventivmedel. Lagen
var uppkallad efter Hinke Bergegren som rest runt
och talat om ”kärlek utan barn” vilket ansågs
dekadent och skadligt för samhället. Dock såldes
preventivmedel i hemlighet och man använde även
s.k. naturliga metoder. Barnafödandet minskade, men
det gjorde även barnadödligheten.
Dödligheten, speciellt bland småbarn, hade minskat
med större kunskap om hygien och medicin. Vissa
sjukdomar såsom TBC, polio och syfilis hade man
ännu inget botemedel mot. Hälsa och hygien skilde
sig också mellan olika socialgrupper. Ett fattighjon
fick 2-15 kr/månad och lite extra till jul. Man hade
börjat diskutera införandet av folkpension, den
infördes 1913.
Johan Alfred Ander blev dömd till döden och
halshuggen för rånmord. Det var den sista
avrättningen i Sverige.
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Arvidsgården i Hornborga. Cykeln verkar hemmabyggd. Foto från 1905 av Karl Fr. Andersson.
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Interiör från torpstället Marielund i N. Lundby. Lägg märke till spottlådan för snus.
Fotot taget av Karl Fr. Andersson.
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Skörstorps fattighus. Ihopbyggt med fattighuset är ”Spet-Hermana” verkstad.
Fotot taget c:a 1900 av Karl Fr. Andersson.
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Bångegården i Åsle. Här bodde tre personer i 80-årsåldern när Karl Fr. Andersson fotograferade.
Taket är uppstöttat med en stolpe. På väggen hänger lördagstidningen ”Brokiga blad”.
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Exempel på olika annonser
ur Falköpings Tidning, 1910.
64

Världen 1910
I världen dominerade Europa och USA. I Europa
skedde en stor befolkningsökning genom lägre dödlighet
och i USA genom invandring. Omkring 1/3 av världens
befolkning 1900 var av europeisk härkomst.

Trafiken med tåg och ångbåt och
kommunikationer med telegraf och telefon gjorde att
nyheter och nya idéer snabbt spreds. Flygplanen var
ännu mest en kuriositet, men skulle under första
världskriget komma att användas i strid. Filmen
De europeiska staterna Storbritannien, Spanien,
började bli en storindustri. De förbättrade
Portugal, Frankrike och Tyskland hade kolonier i Afrika
kommunikationerna gjorde att man snabbare och
och Asien. Med hjälp av erövring och missionärer lade man
billigare fick avsättning för produkter och
sig till med råvaror och arbetskraft och spred västerländska
massproduktionen utvecklades. I USA skulle snart
värderingar. Andra kulturer och religioner ansågs
Henry Ford presentera det löpande bandet.
undermåliga. Den starke hade både rätt och skyldighet att
lägga världen under sig. Kolonialmakternas större
Alla var inte nöjda med utvecklingen. Några
befolkning och bättre vapenkraft gjorde erövringen lätt.
ansåg att den moderna tidens stress var skadlig och att
massprodukterna var smaklösa. Andra ansåg att nya
Europa började läget bli spänt mellan Storbritannienidéer undergrävde kungamakt och kyrka. Karl Marx
Frankrike-Ryssland och Tyskland-Österrike/Ungern-Italien.
ansåg att kapitalismen var ond och ville ha
Dels var det en fråga om konkurrens mellan staterna om
”proletariatets diktatur”. Sigmund Freud hade
vem som var starkast, dels var det problem inom staterna
uppfunnit psykoanalysen och Albert Einstein hade
med nationalistiska rörelser som ville ha självständighet.
upptäckt relativitetsteorin.
1914 skulle första världskriget bryta ut.
Halleys komet, som passerar jorden vart 76:e år,
skapade panik då man trodde att gaserna i
kometsvansen skulle förgifta jordens befolkning

Järnvägsgatan, nuvarande S:t Olofsgatan. Gatan ser ut som en leråker men trottoarerna har
stensatts. T.h. i bild Apoteket.
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Perssons bryggeri på Nygatan. Kuskarna står beredda att köra ut tunnorna.
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Agnes och Vivi Carlsson står i dörren till faderns skoaffär på S:t Olofsgatan.
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Här är personalstyrkan på fabriken Haglunds & söner 1913. Fabriken låg då vid Trädgårdsgatan
och tillverkade rullgardiner.
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Ur en bondedagbok från Falbygden 1910
Museet mottog 1968 en gåva som inte fick öppnas
förrän 2000. Det igenklistrade paketet visade sig
innehålla en bondedagbok, skriven mellan åren
1891-1925 av Adolf Svensson och 1925-29 av hans
son John Svensson. Det fanns också kassaböcker.
Ett par artiklar i årsskriften Falbygden 2002
behandlar utförligare materialet.
Adolf var född 1855 i Karleby och dog 1928 i
Torbjörntorp. Han brukade först en gård i Valstad
och sedan Lilla Backabo i Torbjörntop. I dagboken
skriver han kortfattat om vad han arbetat med
under dagen. Världshändelser nämns nästan aldrig,
inte heller tankar och känslor. Av kassaboken
framgår vad som köpts under året.
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Ur Adolf Svenssons dagbok
Dessember månad 1910

16 Tröskt råg på verket Harpa råg

1 Tröskat råg f.m. Skurit hackelse e.m.

17 Falköping Gustaf Georg åt qvarnen efter skiffel
Körde rofvor

2 Harpat råg f.n. Diverse e.m.
3 Diverse arbete
4 Söndag hemma hela dagen
5 Falköping

6 Skar hackelse f.m. Baltorp autjon e.m.
7 Baltorp Laga tröskverket
8 Laga tröskverket
9 Dito trask lite hafre
10 Falköping
11 Söndag hemma hela dagen
12 Körde hem rofvor Tröskat havre e.m. Bäckg.
med suggan

18 Söndag hemma hela dagen
19 Tröskat hafvre
20 Georg åt qvarnen Rislat och harpat hafvre

21 Harpat och mätt upp hafvre
22 Falköping
23 Skurit hackelse m.m.
24 Dito

25 Juldag Torbjörnstorps kyrka
26 Annandag jul Hemma hela dagen
27 Linqvist Qvarnen
28 Häfde in häsen

13 Tröskat hafvre f.m. Qvarnen e.m.

29 Skar hackelse m.m.

14 Bäck. med andra suggan Harpat hafvre

30 Tröskat och harpar hafvre

15 Mätt upp hafvre Tröskat råg

31 Georg åt qvarnen Diverse arbete

Ur Adolf Svenssons kassabok
Dess.
5
Sålt hafre 32,03 Af Falk 1,00
5
Rofmaskin 19,00 Huggjern 0,70
5
Garn fisk 4,20 Hjulstock 3,25
5
Brn 1,35 Domestik 0,60 Rep 1,00
5
Deverse 1,06 Boden 6,25
13 Mjölkpengar 27,36 Af Falk 0,50
17 Johanson Berg 19,50 Oskar Falk 0,75
22 Sålt hafre 27,75
22 Westlins 10,85 Brn 2,70 Mossa 1,50
22 Galosser 4,25 tobak 0,60 karamell 0,46
22 Fottogen m.m. 0,96 Tidningar 4,10
27 Sålt en kalf 9,00 tagel 1,00
27 Deverse utgifter 5,3627 Deverse utgifter

Inkomster
33,03

Utgifter
19,70
7,45
2,95
7,31

27,86
20,25
27,75
15,05
5,25
5,06

10,00
5,36
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Taxerad årsinkomst i Falköping 1910
ett urval
statdräng A V Bleck
500:slöjdlärare Ingrid Rosengren
500:snickare Pallman
556:telefonist Ruth Svensson
600:handelsbiträde Håkansson
800:kontorist J Johansson
1.220:handlare Fr. Johansson
2.500:tågmästare Åberg
2.764:postexpeditör Månsson
3.230:läroverksadjunkt Svensson
3.804:handlare Spetz
4.844:handlare N Ekman
9.184:borgmästare Sigurd Koch
10.039:fabrikör Haglund
18.557:Torgpriser 1910
ett urval
Ägg
1:10 kr/tjog
Smör
0:80 kr/skålpund
Oxkött
1:20 kr/kg
Havre
9:50 kr/100 kg
Levande kalv 10:-/st
Spädgris
18 kr/st

Ärenden till stadsfullmäktige 1910
ett urval
1910-03-24 § 42 Inledning av telefon uti Samskolans
rektors ämbetsrum och uti stadsfullmäktiges
ordförandes bostad.
1910-04-05 § 69 Kammaren avslog bagare Anders
Karlssons begäran att på Trekanten uppsätta ett stånd
för läskedrycksförsäljning.

1910-04-18 § 75 Anbud om målning av slangtornet
till stadens spruthus på Trätorget antogs.
1910-05-19 Räkning å 68 kr för brandchefens
uniform godkändes.

1910-06-12 § 134 ”Frågan om ogräsets utrotande från
gator och torg behandlades dervid ordföranden [Gust.
Sundling] föreslog användandet af ammoniak-lösning
som afgiftsfritt kunde erhållas från gasverket.”
1910-08-12 Kammaren beslöt att upplåta
försäljningsplats för frukt och fisk på Trekanten.
1910-10-20 § 187 ”Ritningar jemte arbetsbeskrivning
och kostnadsförslag till nytt rådhus [- - -] granskades
och godkändes.”

Stora torget omkring 1905. Bland de affärsskyltar som syns på bilden kan nämnas Settergrens.
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Rantens järnvägsstation. Falköping var en viktig järnvägsknut. På bilden syns gamla
stationshuset som byggdes 1858 och ersattes med ett nytt 1932.
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Planteringsförbundets park hade vid den här tiden kvar dammen i den s.k. jungfruhålan.
Numera ligger amfiteatern här. Lägg märke till det kala berget.
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Storstrejken och bondetåget
1908 inleddes en lågkonjunktur, vilken medförde
osålda lager och arbetsbrist. Avtalen sommaren
1908 var ett bakslag för arbetarorganisationerna.
LO-ledningen backade inför arbetsgivarnas
upprepade lockouthot, vilket ledde till missnöje.
Den första stora arbetsmarknadskonflikten mellan
LO och SAF var Storstrejken 1909. Som mest var
över 300 000 arbetare uttagna i strejk. På grund av
för små strejkkassor fick fackföreningarna dock
avbryta strejken efter en månad. Efter Storstrejken
förlorade LO-förbunden drygt hälften av sina
medlemmar, bland annat till Syndikalisterna som
bildades 1910.
Bondetåget var en försvarsvänlig demonstration där
32 000 bönder den 6 februari 1914 uppvaktade kung
Gustaf V. Bland de konservativa fanns stort
missnöje med den liberala regeringens
försvarspolitik. Grosshandlare J. E. Frykberg och
godsägare Uno V. Nyman från Uppland kom därför
att organisera en demonstration för ett starkare
svenskt försvar. Fredagen den 6:e februari 1914
samlades bönder från stora delar av Sverige
landskapsvis i Stockholm för att tåga mot
Stockholms slott. Kung Gustaf V

tog emot demonstrationen. Kungen tackade för den
visade försvarsviljan. I talet använde kungen uttryck
som ”min armé” och ”min flotta”. I efterhand har det
kommit fram att kungens tal skrivits av Sven Hedin.
Även i Falköping hölls manifestationer för
försvarets stärkande. Enligt Västergötlands Folkblad
(s) hölls en fosterländsk predikan i S:t Olofs kyrka
och en vårdkase tändes på Mösseberg.
Söndagen den 8:e februari 1914 samlades socialdemokrater och liberaler till en motdemonstration i
Stockholm som samlade 50 000 deltagare. Denna
demonstration var riktad mot rustningshetsen och för
republiken och den liberala regeringen.
Borggårdstalet ledde till en konstitutionell kris
mellan kungen och statsminister Karl Staaff.
Tisdagen den 10:e februari avgick den liberala
regeringen. Kungen och hans konservativa rådgivare
hade vunnit, men denna seger skulle visa sig vara
tillfällig. Några år senare var kungen helt berövad all
politisk makt, allmän rösträtt införd och
parlamentarismen hade därigenom segrat.

Vaktmästarbostaden i Plantis byggdes 1910 i samband med Falköpingsutställningen.
Nu hör huset till museet och kallas ”Lilla Röda huset”.
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Trevlig paus på Hasselbacken vid kurorten. Här kunde man ibland höra musikframträdanden.
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Vintersanatoriet hade byggts 1901/02 och tillbyggts 1907. Kurorten hade en uppgång efter
unionsupplösningen då en del som förut åkt på kur till Norge nu höll sig inom Sverige.
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Slutarpsdösen upptäcktes 1910 när man bröt sten till byggandet av en ångkvarn. Dösen grävdes
ut samma år. Här har finklädda Kinnevedsbor tagit en söndagspromenad till fornlämningen.
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Settergrens filial i Falekvarna var en av alla små butiker som låg på landet. 100 år tidigare
hade de inte funnits, 100 år senare var de borta.
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Tvåkammarriksdagen, rösträtten och partierna
Tvåkammarriksdagen ersatte de fyra ståndens
riksdag 1866. Valen till andra kammaren var
direkta, de till första kammaren indirekta via
landstingen (dit rösträtten var satt efter inkomst
och förmögenhet). Båda kamrarna hade vetorätt.
1909 infördes proportionella val, d.v.s. partierna
fick så många mandat som procenten av rösterna
gav. Innan dess var det kretsar där endast en
kunde bli vald. De stora partierna tycket att detta
var en försämring, eftersom det gamla systemet
gynnat dem. Likaså infördes rösträtt till
andrakammaren för alla män över 24 år oberoende
av inkomst. Högern och de liberala trodde att det
skulle missgynna dem. Ändå hade bara 19 % av
befolkningen rösträtt. Inte förrän 1921 fick
kvinnorna rösträtt.

Det fanns egentligen bara tre partier 1910:
Socialdemokratiska arbetarepartiet från 1889,
Liberala samlingspartiet från 1902 och Högern

(senare Moderaterna) som bildats 1904. Ett av de
viktiga partierna på högersidan hade varit
Lantmannapartiet i Riksdagens andra kammare,
men då detta slogs samman med Nationella
framstegspartiet och blev Högern, kände många
på landsbygden att deras intressen inte längre
tillvaratogs. I detta tomrum uppkom två partier:
Bondeförbundet bildades 1913 och Jordbrukarnas
Riksförbund 1915. 1921 gick de två partierna
samman under namnet Bondeförbundet.

Riksdagens andra kammare hade nu en sammansättning som kom att vara sig rätt lik i över 70 år:
Högern (Moderaterna), Bondeförbundet
(Centern), Liberalerna (Folkpartiet),
Socialdemokraterna, samt ett eller två mindre
partier till vänster om Socialdemokraterna.

Lokalt styre i bild: skolstyrelsen i Luttra omkring 1915. Mötet hölls i folkskolan.
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Betelkapellet i Vartofta.
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Folkrörelser
Det fanns tre folkrörelser, som ledde fram till den
demokratisering av det svenska samhället, som
skedde under 1900-talets två första decennier.
Dessa var:
Väckelserörelsen (frikyrkorörelsen)
·Nykterhetsrörelsen
·Arbetarrörelsen
Folkrörelserna byggde bland annat på att den
obligatoriska skolan ökat läs- och
skrivkunnigheten, och på kommunikationerna som
förbättrats med järnvägen. Här i Falköping fanns
ett antal frikyrkor 1910. Immanuelskyrkan låg vid
korsningen Parkgatan-Frejagatan och tillhörde
Svenska Missionsförbundet. Baptisterna hade
Betelkapellet på S:t Olofsgatan 16. Metodisterna
hade S:t Johanniskyrkan, numer Allianskyrkan, på
S:t Olofgatan 35. Längre ner på Ranten låg
Frälsningsarméns lokal på S:t Olofsgatan 47.
Även på landsbygden fanns frikyrkor.
Anledningen till nykterhetsrörelsens starka
framgångar i slutet av 1800- talet var den misär
många levde i. Stora kvantiteter säd och potatis

gick åt till att göra brännvin. Runt 1850 uppgick
brännvinskonsumtionen i Sverige till 23 liter per
person och år. Från 1907 blev brännvinsbolag
obligatoriska i alla städer och kommuner. 1913
bildades Aktiebolaget Stockholmssystemet, som
senare blev till AB Vin- & Spritcentralen. 1917
infördes även motboken (det s.k. Brattsystemet).
1922 hölls en folkomröstning om rusdrycksförbud
i Sverige där 49 % var för förbud och 51 % var
emot.
I Falköping och på Falbygden 1910 fanns IOGT
(Independent Order of Good Templars), NGTO
(Nationalgodtemplarorden) och TO
(Templarorden).
Arbetarrörelsen i Sverige uppkom runt mitten av
1800-talet. Den första fackföreningen i Sverige
var Typografiska föreningen som bildades redan
1846 i Stockholm. Sveriges Socialdemokratiska
Arbetareparti (SAP) bildades 1889.
Landsorganisationen (LO) bildades 1898. LOs
motpart Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
bildades 1902. Sveriges Socialdemokratiska
Vänsterparti bildades 1917 och är föregångaren
till dagens Vänsterparti. 1921 bytte partiet namn
till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).

Folkrörelser inom lantbruket
Lantmännen
Den första lantmannaföreningen i Skaraborg
bildades 1880. Svenska Lantmännens Riksförbund
bildades 1905. Symbolen med grodden kom till
1971.
Jordbrukskassan
Den första jordbrukskassan bildades 1915 i
Västerhaninge. Därefter kom en mängd
kooperativa jordbrukskassor för att tillgodose
jordbrukarnas behov av kapital. 1958 bildades
Jordbrukets Bank, vilken var en centralbank för de
olika jordbrukskassorna. 1974 bytte man namn till
Föreningsbanken. Senare gick banken ihop med
Sparbanken.
LRF
Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF) startades
1929. Deras tidning hette 1930-1937
Landsbygdens folk och 1938-1970 RLF-tidningen.
1971 slogs RLF samman med Lantbruksförbundet
och bytte namn till Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF). Den nya tidningens namn blev Land.

SLS
Svenska Landsbygdens Studieförbund bildades
1930 i Falköping av SLU (Svenska Landsbygdens
Ungdomsförbund). Man bedrev studiecirklar,
föreläsningsverksamhet och ofta sockenbibliotek.
Idag är förbundet sammanlagt med Liberalernas
studieförbund till Studieförbundet Vuxenskolan.
Småbrukarnas Riksförbund
Småbrukarnas Riksförbund bildades 1938.
Småbrukarnas Tidning startades redan 1936 av
Malmöhus läns Småbrukareförbund (bildat 1926)
och Kristianstads läns Småbrukareförbund (bildat
1932). Mellan 1951 och 1974 utgavs tidningen i
Falköping.

Tre pionjärer
Carl Berglund var född 1859 i Vättak. Han
övertog gården Gimmene av sin far och
ombildade 1908 tillsammans med sin mor och
sina syskon gården till ett aktiebolag, där det bl.a.
ingick brännvinsbränning och skogsbruk.
Berglund hade varit frisinnad, men ansåg att
bönderna behövde ett eget parti. I sin nystartade
tidning ”Landsbygden” gjorde han 1910 ett
upprop till Sveriges bönder. Han hade gjort en av
sina torpare till ansvarig utgivare för att undgå
tryckfrihetsåtal. 1919 fick han en plats i
förstakammaren. Han dog redan 1921. Berglund
hade inte velat att Bondeförbundet skulle bli en
riksorganisation, och det förekom spänningar
mellan honom och andra i förbundet dels om
detta, dels om andra frågor.
Johan Johansson/Friggeråker var född 1872 i
Valunda i Norra Åsarp. Efter giftemål kom han att
bo i Friggeråkers socken, därav det nya efternamnet. Han var en av de främsta folktalarna i

Bondeförbundet och reste landet runt och
agiterade. 1919 fick han en plats i riksdagens
förstakammare, där han satt med till 1947. För
övrigt var han med och bildade jordbrukskassor
runt om i landet och var även engagerad i
mejerirörelsen. Han dog 1959.
Gustav Johansson/Hallagård var född 1887 på
Hallagården i Kinneved. Hans far Alfred
Johansson var högerpolitiker i landstinget och var
inte helt nöjd med att sonen arbetade för
Bondeförbundets bildande. Gustav hade gått på
folkhögskola och lantmannaskola. 1917 fick
Bondeförbundet två mandat i riksdagens
andrakammare, och på det ena kom Hallagård in.
Han kom att sitta i riksdagen till och med 1951.
Han satt även i landstinget i nästan fyrtio år. 1928
gavs en bok om Bondeförbundets första år ut, det
var Gustav Hallagård som var författare. Han dog
1967.

Carl Berglund, partiets grundare. Berglund
skapade också en donationsfond där traktens
bönder och torpare kunde låna pengar när de
inte fick låna i bankerna.
89

Johan Friggeråker, riksdagsman.
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Gustav Hallagård, riksdagsman.
91

92

Aktiebrev från Gimmene AB med
Carl Berglunds namnteckning.
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Tidningen Landsbygden
Tidningen Landsbygden hade Falköping som
utgivningsort och trycktes de första åren på
Falköpings-Postens tryckeri. Carl Berglund
startade tidningen men lät sin torpare Albin Elg
stå som ansvarig utgivare. Den kom med två
provnummer i december 1910 och utgavs sedan
från 1911 till 1926. 1914-23 hade den som
undertitel Bondeförbundets tidning. En långvarig
konflikt mellan Berglund och en av redaktörerna,
Elfrid Dürango, ledde till att den senare blev
avsatt från sin post 1913 och året efter bildade det
konkurrerande Svenska Bondeförbundet och en
egen tidning; ”Jorden och Folket”.
1919 meddelade Carl Berglund att han ville sluta
att hålla i utgivningen. Då bildades föreningen
Bondeförbundets Tidning med Berglund som
ordförande. I november överlät han tidningen till
föreningen mot 40 andelar och en styrelseplats.

Redan i januari 1920 avsade han sig ordförandeskapet och Karl Johansson i Kälvene valdes som
ny ordförande. Senare under året avgick Berglund
ur styrelsen och Gustav Johansson (Hallagård)
kom in istället.

1922 fick man överta tidningens
”Bondetidningen” prenumeranter. Man funderade
på att ombilda föreningen till ett aktiebolag, men
vid revisionerna 1923 och 1924 upptäcktes brister
i bokföringen. Det visade sig att tidningen gått
med kraftig förlust ett par år. Istället för att bilda
bolag fick man gå i konkurs. Sista numret gavs ut
i maj 1926. En ny bondeförbundstidning vid namn
Svenska Landsbygden började samma år ges ut i
Stockholm.
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Bondeförbundets födelse och tillväxt
I december 1910 kom första numret av tidningen
”Landsbygden” ut. Det var Carl Berglund på
Gimmene som stod bakom tidningen, och han och
ett tjugotal andra i området hade i tidningen ett
upprop betitlat ”Bröder låtom oss enas!”. Det gick
ut på att bönderna saknade en egen organisation
som kunde framföra deras intressen.
I Landsbygden i april 1911 infördes ett förslag till
partiprogram. Från och med då bildades sockenföreningar, den första i Värmland. Först på
Falbygden var Slöta år 1913. 1913 var också året
då Bonde-förbundet blev ett riksparti. I föreningen
Enighetens lokaler hölls i mars ett
diskussionsmöte där man beslöt att när tillräckligt
många sockenföreningar bildats, kunna få till en
riksorganisation. Mötet om bildandet av partiet
hölls i november i Falköping under stormiga
former. En minoritet kom året efter att bilda ett
eget Bondeförbund. Vid en stämma i Falköping
1916 antogs Bondeförbundets program. Erik
Eriksson i Spraxkya i Dalarna valdes till
ordförande, Carl Berglund till sekreterare och
Johan Johansson (Friggeråker) till kassör. Bondeförbundet hade då 253 sockenföreningar i Sverige.

I valet 1917 fick Bondeförbundet 5,3 % i andrakammaren. Man konkurrerade med Jordbrukarnas
Riksförbund som fick 3,1 %. Detta senare parti
innefattade även Svenska Bondeförbundet - som
bildats som ett utbrytarparti från Bondeförbundet.
År 1921 gick även Bondeförbundet och
Jordbrukarnas Riksförbund samman. I nyvalet till
andra kammaren 1921fick det förenade partiet 9 %.
Ungdomsrörelsen SLU från 1919 var gemensam
för Bondeförbundets och för Jordbrukarnas
Riksförbunds ungdom. Här på Falbygden bildades
SLU-avdelningar från 1925 och framåt. De kom
senare att heta CUF. Kvinnoförbundet (SLKF,
senare CKF) bildades 1932 och här på Falbygden
startades avdelningar från 1943 och framåt.
Ungdomsrörelsen SLU från 1919 var gemensam
för Bondeförbundets och för Jordbrukarnas
Riksförbunds ungdom. Här på Falbygden bildades
SLU-avdelningar från 1925 och framåt. De kom
senare att heta CUF. Kvinnoförbundet (SLKF,
senare CKF) bildades 1932 och här på Falbygden
startades avdelningar från 1943 och framåt.

Tidningen Landsbygden
Tidningen Landsbygden hade Falköping som
utgivningsort och trycktes de första åren på
Falköpings-Postens tryckeri. Carl Berglund
startade tidningen men lät sin torpare Albin Elg
stå som ansvarig utgivare. Den kom med två
provnummer i december 1910 och utgavs sedan
från 1911 till 1926. 1914-23 hade den som
undertitel Bondeförbundets tidning. En långvarig
konflikt mellan Berglund och en av redaktörerna,
Elfrid Dürango, ledde till att den senare blev
avsatt från sin post 1913 och året efter bildade det
konkurrerande Svenska Bondeförbundet och en
egen tidning; ”Jorden och Folket”.
1919 meddelade Carl Berglund att han ville sluta
att hålla i utgivningen. Då bildades föreningen
Bondeförbundets Tidning med Berglund som
ordförande. I november överlät han tidningen till
föreningen mot 40 andelar och en styrelseplats.

Redan i januari 1920 avsade han sig ordförandeskapet och Karl Johansson i Kälvene valdes som
ny ordförande. Senare under året avgick Berglund
ur styrelsen och Gustav Johansson (Hallagård)
kom in istället.

1922 fick man överta tidningens
”Bondetidningen” prenumeranter. Man funderade
på att ombilda föreningen till ett aktiebolag, men
vid revisionerna 1923 och 1924 upptäcktes brister
i bokföringen. Det visade sig att tidningen gått
med kraftig förlust ett par år. Istället för att bilda
bolag fick man gå i konkurs. Sista numret gavs ut
i maj 1926. En ny bondeförbundstidning vid namn
Svenska Landsbygden började samma år ges ut i
Stockholm.

Näs var en av de sockenföreningar som bildades 1913. T.v. den första
medlemslistan (8 mars) och t.h. det första protokollet (12 maj).
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I slutet av 1913 hölls ett möte i
Falköping för de befintliga
sockenföreningarnas representanter.
Folk från åtta län hade samlats för att
besluta om det nya förbundets mål.
Som synes av tidningsreferatet här
till vänster blev det ett stormigt möte.
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Protokoll från Karleby sockenförening där man beslutar att uppmuntra till
prenumeration på tidningen Landsbygden (3 dec 1921).
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Varför ett bondeförbund?
I den gamla ståndsriksdagen hade bönderna varit ett
av stånden. De andra var adel, präster och borgare. I
de nya två kamrarna kände många bönder att ingen
företrädde deras intressen, trots att alla partier
påstod att de gjorde det. Högern ansågs mest bry sig
om industrin och storhandlarna, liberalerna vände
sig till tjänstemän och småhandlare, medan
socialisterna var till för arbetarna.
De konservativa försvarade kyrkan och kungahuset.
De liberala var i första hand inriktade på frihet både
för individen och för handeln, men med ett inslag av
sociala reformer. Socialisterna hade frångått Marx
idéer om revolution och ville ha stora sociala
reformer inom det bestående samhället.
Bönderna kände sig inte hemma i någon av dessa
ideologier. Man kände sig dessutom hotad av att
bondegruppen, som fortfarande var landets största

yrkesgrupp, ändå stadigt minskade.
Grupperna av arbetare och tjänstemän växte.
Städerna växte medan landsbygdsbefolkningen
minskade. Man ansåg att andra grupper ville bli
rikare på böndernas bekostnad och att ägandet av
jorden var i fara. Dessutom såg man en fara i den
utvidgade rösträtten, som skulle ge ännu fler icke
lantbrukare rösträtt. Redan från början talades det
om ett ”centerparti”.
När så första världskriget bröt ut kände sig
bönderna än mer i behov av ett eget parti.
Prisstopp på livsmedel och ransoneringar gjorde att
en redan liten vinst blev ännu mindre. De gamla
partierna var oroade över Bondeförbundets
framväxt, främst var det högern som var rädd för
att förlora röster. I valet 1917 stal högern helt
fräckt beteckningen ”Bondeförbundet” i 13
valkretsar.

diagram

Under 1920-talet och 1930-talet låg
Bondeförbundet konstant på 10-15 %.
Liberalerna däremot krympte snabbt
under 1910-talet för att från 1924 och
framåt ligga runt 12 %. Högern
däremot var starka under både 1910talet och 1920-talet, men gick sedan
kraftigt tillbaka under 1930-talet.
Socialdemokraterna gick däremot
tydligt framåt under dessa 30 år och
fick i valet 1940 egen majoritet i
andra kammaren.
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Åsarps SLU-avdelning hade mjölkningstävling 1928 i Brunnsgården. Bertil Rask vann. På bilden
finns också Åke Johansson, Bertil Johansson, Elly Svensson, Elsa Andersson, Alice Johansson,
Hedvig Andersson, Gunnar Bergström, Gustav Pettersson, Sigge Johansson och Elin Vaneberg.
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1930 firade Bondeförbundet 20 år med en jubileumsstämma i Falköping. Här har deltagarna
samlats för fotografering vid dammen i Plantis.
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RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) bildades 1929 som en facklig-ekonomisk, partipolitiskt
obunden, organisation. År 1971 gick man ihop med Lantbruksförbundet och bytte namn till LRF.
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Falköpingsutställningen 1910
Utställningen hölls under sommaren 1910 och
bestod av två delar: lantbruksmötet och
industriutställningen. Lantbruksmötet som hölls
23-26 juni var länets 22:a. Industriutställningen
hölls 13 juni - 24 juli och var den 3:e genom
tiderna. Patron Ekberg på Dagsnäs hade varit en
drivande kraft för att få utställningarna till
Falköping.
Entrén till utställningarna var vid nuvarande S:t
Olofsgatan 38. Mellan Eriksgatan och
Bryngelsgatan fanns då bara Centralskolan.
Utställningsområdet sträckte sig ungefär från
Bryngelsgatan till Eriksgatan, och från
S:t Olofsgatan (då kallad Järnvägsgatan) till
nuvarande Dotorpsgatan. Det skrevs om att det
fanns en fornlämning inom området.
Entrébyggnaden med tre torn var inspirerad av
stadsvapnet. En av utställningsbyggnaderna finns

fortfarande kvar, inne på gården bakom Odd
Fellowhuset. För övrigt fanns en utställningshall
på 2.500 kvadratmeter och en restaurang för 425
matgäster.
Prins Carl invigde båda utställningarna. På
lördagen kom 6.800 utställningsbesökare med tåg
och på söndagen 8.000. Extratåg var insatta. En
dag i juli påstås industriutställningen ha dragit
14.000 besökare. Det delades ut en mängd priser
både på lantbruksdagarna och på
industriutställningen.
Hans Ostermans automobilfirma i Stockholm
körde taxitrafik under utställningens gång och fick
sälja en bil till patron Jönsson på Stora Bjurum.
Andra sades fundera på inköp.

Annons
om Falköpingsutställningen

Annons om Falköpingsutställningen.
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Karta över Falköping 1910. Utställningsområdet är ritat i rött. Inom utställningsområdet syns
Folkskolan, numera Centralskolan. Ett annat hus inom utställningsområdet är Enigheten, numera
Cosmorama. På andra sidan gatan ligger Planteringsförbundets park och Rantens kvarn.
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Entrén till utställningsområdet. Entrébyggnaden skulle påminna om stadsvapnet med de tre tornen.
T.v. ett hus som ännu finns kvar, på S:t Olofsgatan 38, t.h. Centralskolan (då Folkskolan).
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Närbild av entrén.
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Utställningens öppnande. Prins Carl invigde.
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Entrén sedd inifrån utställningsområdet. Huset t.h. i bild finns ännu kvar, snett bakom
Odd Fellowhuset.
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Panorama över industriutställningen. Lägg märke till telefonkiosken t.v.
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Industrihallen.
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Restaurangen på utställningsområdet var en stilig byggnad.
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Man kunde äta invigningsmiddag
på Falköpingsutställningen. Man
kunde också köpa den nya boken
”Falköping förr och nu”.
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Restaurangtältet var lite enklare än restaurangen, men hade ändå vita dukar och krukväxter.
Titta på damernas hattar!

117

Lantbruksmötet.
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Panorama över lantbruksmötet. Mitt i bilden syns Rantens kvarn, t.h. Folkskolan.
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Salenius verkstäder var en av utställarna
och sålde lantbruksmaskiner.
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Ädla hästar från godsägare Lars Ekbergs egendom, Dagsnäs.
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Hästen Olga och L.J. Andersson, Järpås.

122

Herr Molin från Vara med ko som blev premierad på utställningen.
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Mjölkningsmaskinen Prestator visades upp på lantbruksutställningen.
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Foto
Bokhandel + kvarnen

Den driftige Lindgren byggde en kiosk mittemot utställningsentrén
och sålde vykort och souvenirer.
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Charles Anderson - snickarmästare
Charles Anderson var en av de drivande krafterna
bakom industri- och hantverksdelen av
Falköpingsutställningen. Det var han som
presenterade idén för Skaraborgs läns hantverksoch industriidkareförbund, och han var med i
arbetsutskottet.
Utställningen var uppdelad i:
A) fabriksalster
B) hantverk
C) hemslöjd och skolslöjd

Charles var ansvarig för avdelning C. Charles
Anderson var född 1855 i Fyrunga och kom till
Falköping 1883. Han lät bygga verkstad och
bostadshus på Trädgårdsgatan 11. Han hade flera
lärlingar och anställda. När han dog 1940 tog två
av dem han utbildat över verkstaden, som levde
kvar ända till 1987. Charles var mycket aktiv i
Falköpings Hantverksförening och var ordförande
där 1908-20. På Falköpingsutställningen hade han
med tre möbler. Verkstaden fick både guldmedalj
och ett hederspris.

Mäster Charles Andersson omgiven av sina medarbetare. Övre raden fr.v. ?, Otto Johansson, ?,
Oskar Bäckström, Albin Thorsson. Mellanraden fr.v. Ivar Bill, Charles Andersson, Axel
Johansson. Liggande ? och Nils Silvén. Fotot troligen taget före 1908.
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Diplom, guldmedalj, 1910, till Charles Andersson; diplom, hederspris, 1910, till Charles Andersson;
diplom, silvermedalj, 1910, till A.G. Liedholm; handväska, ca 1912; åttkantigt bord och karmstol,
1918, tillverkad av Charles Anderssons verkstad; filt i ull, före 1903.
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Detta tröskverk drogs för hand och är en variant av långhalmströska. I denna ände matade man försiktigt in den del av kärven
där axen sitter. Kornen slogs då loss av järnpinnar, som sitter fast på den roterande trumman inne i tröskan, och ramlade
tillsammans med agnarna ned på marken. Halmen i kärvarna blev inte skadad utan kunde användas vid taktäckning.
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Affischer inlånade från Folkrörelsearkivet, Lidköping.
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Nykterhetsdemonstration på Stora torget i Falköping, 1910-tal.
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