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Marks harad var ett hardarbetat faIt for arbetarrorelsen,
bade fackligt och
politiskt. Den sodra del en var inglunda nagot undantag. Tvartom, sa var r adsl~n
och motstandet stenhart i dessa bygder,'dar de styrande var starkt konservatl
va och ville inte Finna sig i att nya tankar och id~er slog rot i det bistra och
kalla politiska klimatet. Men aven i dessa bygder fa~ns det man~iskor som .tra
get arbetade for socialismens ideal, i full forvissnlng om att ld~ernas lnne
boende livskraft sa smaningom skulle spranga motstandet.
Den 9 september 1934 tog arbetarrorelsen i
Tiden var nu mogen att bilda

t~ark ytte~l ig8re

ett steg

soderut.

HORREDS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN
Innan vi gar in pa de narmare detaljerna kring denna minrlesvarda handelse bar
vi kanske nagot erinra oss det politiska laget i landet just d~. Nar 1930-talet
gick in skakades vart lands hela naringsliv av verkningar ' ef t er denstora eko
nomiska kris som svepte fram over hela vastvarlden. Arbetarrorelsen vaxte, och
svalten blev en b~ster verklighet for manga aven i vart l and. Jordens brukare
tillhorde ocksa de drabbade. Eftersom priserna pa produkterna sjonk katastrof
aIt, var det manga skuldsatta jordbrukare som "gick fran gard och grund". Vart
land styrdes av en borgerlig (frisinnad) minoritetsregering, som saknade bade
vilja och formaga att utratta nagot positivt. Oess recept varatt "krisen skul
Le Lska sig s jal.v", Oet var under dessa betingelser som svenska folket gick att
valja ledamoter till Riksdagens andra kammare i september 1932. Valet blev en
klar och overtygande seger for socialdemokraterna, som vann 14 mandat och dar
med forfogade over 104 platser i andra kammaren. Oetta innebar ingen egen ma
joritet, men valutgangen var andock sa tydlig, att det inte radde nagon tvekan
om vem som skulle bilda den nya regeringen, namligen var davarande partiledar~
Per-Albin Hansson. Pa grund av de dal rqa erfarenheter man hade avregeringar med
"hoppande majoriteter", sa var hans framsta onskan att skapa ett sa brett un
derlag for den nya regeringen, att verkliga krafttag kunde sattasin for att
losa landets problem. Han lyckades ocksa fa till stand en uppgorelse med dava
rande Bondeforbundet; (den sakal Iade "kohandeln"). Pa sa sat.t kunde regeringen i
Riksdagen fa igenom betydelsefulla forslag till fromma for folkets flertal.
Oet var nu som uttrycket "Valfardspolitik" myntades.
De namnda forhallandena
bidrog till att det politiska intresset okade ute i bygderna. En mera optimis
tisk framtidstro spred sig och aven landsbygdens eftersatta folkgrupper borja
de kanna sitt manniskov arde, ochdetta gjorde att de ville vara med och paverka
den p~litiska samhallsutvecklingen. Det var mot denna bakgrund som HORRED S
RBETAREKOMMUN bildades en vecka fore den dag som 1934 ars landstingsmanna
val skulle aga rum. Tyvarr saknas protokollen for de forsta 5 aren, varfor det
inte gar att fa en riktigt klar bild av de forsta arens arbete. Det Finns dock
en hel det skrivelser och dylikt bevarat, likasa Finns det fortfarande manni
skor i livet som var med pa den tiden da "det 'begav sig". Sjalv var j ag med pa
det "historiska motet",jag var da 18 ar. P<'i dryga 40 ar fordunklas minnesbil
bilderna. Sa mycket ar dock klart som att verksamheten skulle omfattaalla tre
socknarna, Horred Istorp och Oxnevalla. Oetta blev dock inte fallet.
Man far
komma ihag att pa den tiden var socknarna sjalvstandiga kommuner. Oet blev val
sa att styrelsen for den nybildade arbetarekommunen fick aqna alIa sina krafter
at att varva medlemmar inom Horreds kommun. Oetta var sakert ingen latt upp
gift. Vi far komma ihag att Horred var ett av hogerpartiets starkaste fasten.
Arbetarekommunens forste or dforande blev HAKAN KROO N, som dock snart flytt
ade fran bygden. Hans ef'tert.radare blev ALBIN JOHANSSON, inflyttad
fran
Halland. Han var till yrke t maskinist och anstalld vid Helsjons davarande kur
anstalt. Hans politiska engagemang var starkt och han blev en god tillgang for
arbetarekommunen som nu upplevde en blomstringsperiod

Vi ar nu framme vid artalet 1936, da lednmoter skulle valjas till Riksdagens
andra kammare. Intresset for detta va] var start. Nu skulle oct avgoras am den
forda politiken hade valjarnas fortraende. Pa grund av den uppkomna politiska
situationen, hade den soeialdemokratiska regeringen avgatt strax fore midsom
mar. Narmaste orsaken var att regeringen lidit nederlag i nagra fragor. Bonde
forbundet bildade da ensamt regering med Axel Bramstorp sam stadminister. (Den
sa kallade semesterregeringen). Valrorelsen blev myeket livlig.
Hogerpartiet
gjorde vad det kunde for att skrarnma folk for "s oc.ial i at spoket.", I valet deltog
oeksa diverse ytterlighetspartier bade pa hoger- oeh vansterkanten. De forst
namnda vadrade morgonluft fran soder oeh Hitlers tredje rike oeh deras mal var
bara ett: att hansynslast krossa arbetarrarelsen oeh de ideal dessakampat for.
Det morknade oeksa alIt mer oeh mer ute i Europa oeh det var bara i ett fatal
lander sam innevanarna hade mojlighet att genom fria val ge sin mening
till
kanna. Soeialdemokraterna hude oeksa en valaffiseh sam knot an tilldetta. Tex
ten lad: "Den 20 september kommer hela varlden att ha sina bliekar riktade mot
Sverige, landet dar demokratin vuxit sig stark. utnyttja din medborgarratt --.
RtiSTA!" For ovr Lqt var valparollen: Per-Albin igen! Detta blev ocksa verklighet.
Valutslaget blev klart oeh entydigt. Soeialdemokraterna stod sam segrare. Det
blev vinst med atta mandat. tikningen i raster var star over hela landet. Inte
minst gladjande var genombrottet pa landsbygden. Rostokni~gen dar blevtill en
stimulans for alIa dem 80m giek i spetsen n~r det gallde att bygga uppvara or
ganisationer runt am i bygderna.
Horreds arbetarekommun del tog livligt i valrarelsen. Hojdpunkten blev sondagen
en
den 30 augusti, da Ernst Wigforss besokte bygden oeh talade i Markstugan,
samlingslokal strax intill hotellet. Lokalen blev fullsatt vilket betydde att
eirka 250 personer infunnit sig. Wigforss var en glansande tal are oeh han hade
i hogsta grad publikens ora. ytterligare ett valmote avholls veekan fore valet
infor en fullsatt lokal, da partiets valfilm, "Landet for Folket" visades oeh
Einar Andersson i Hyssna talade.

KOMMUNALFULLMAKTIGEVALET 1938
Arbetare oeh smabrukare.
Johan Andersson, smabrukare, Kilen.
Albin Johansson, montor, Letebo.
Johan Andersson-Lindgren,
murarmastare, Nyhem.
Alfred Karlsson, byggmastare, Hokhult
Per Andersson, stationskarl, Horred.
Bror Dahlgren, smabrukare, Karlsberg.
Sven Johansson, fabrikor, Horred.
Karl Borjesson, montor, Kallang.
Adolf Pettersson,
sagverksarb. Lindhult.
Sigfiid Andersson,
jordbruksarb. Bossgarden.
Hellfrid Scheele-Sording, fru,
Stommen.
August Johansson, fabrikor, Sjoby.
Alfred Nordgren,
sagverksarb. Elingarde.
Alfred Stenman, smabrukare, Elingarde
Erik Andersson, grovarbetare, Hokhult
Erik Karlsson, snickare, Stommen.
Gottfrid Gustavsson, smabrukare,
Langaremossen.
Gustav Pettersson, maskinist,
Lindhult, Hallen.
Axel Johansson, smabrukare, Dalsberg.
Ragnar Henriksson, banv. Sundholmen.

Aret 1938 bl sv ett markesar for Horreds
Arbetarekommun. Genom andring i kommu
nallagen blev kommunalfullmaktigeinst~
tutionen obligatoriskj de kommuner sam
hade mer an 700 innevanare. (Forut var
gransen 1.500). Horred skulle valja 20
ledamoter. Arbetarekommunen beslutade
att deltaga med egen lista under parti
beteekningen "Arbetare oeh smabrukare";
De tre borgerliga partierna giek fram
med en gemensam lista. Soeialdemokrat
erna lat oeksa tryeka ett valprogram i
form av ett flygblad, dar man i korta
men tydliga punkter talade am for val
jarna viI ken kummunalpolitik man ons
kade.
Valresultatet innebar att den
borgerliga listan fiek tretton mandat
oeh arbetare oeh smabrukare sju. Resul
tatet kan dock beteeknas sam
ganska
till f'redas ta l Lande for soeialdemokratin
sam nu hade lyekats gora en
tamligen
kraftig inbrytning i ett starkt borger
ligt fas t e ,

Nar man studerar namnen pa den soc dem
listan, sa finner man, att det var re
jala oeh fortroendeingivande "mannar"
sam stallt upp. Forsta namn var fjardingsmannen oeh lantbrukarenJohanAnderson
i Kilen. Nagra storre ambitioner att slappa fram kvinnorna i det kommunala ar
betet fanns dock inte. Av de 20 nnmnen vaT endast en kvinna, Hellfrid Seh~ele
Sording, men han stod pa betryggande avstand fran valbar plats.

Till

rostberaHigade
medborgare i Horred.

Den 18 september gar det svenska folket ater till val. Derma gang har valet
dubbel betydelse for denna kommun, eftersom den kommunala beslutanderatten har,
cnligt riksdagsbeslut i ar, skall overlatas pa valda kommunalfullmaktige.
Da nu Horreds kommun gar till val, vadja vi till kommunens rostberattlgade
invanare att gora en overblick over de beslut, som regering oeh riksdag fattat pa
den senaste tiden, samt till se att sadana personer valjas, som med nit oeh intresse
vilja arbeta for dessa besluts omsattande i praktiken till gagn oeh Iycka for alia.
For Arbetare och smabrukare skall det alltid vara angelaget att verka for:
1. at t en sund kommunaipoJitik fores med iakttagande av sparsamhet oeh med
stod av lagar oeh forfattningar samt med tanke pa invanarnas biista;
2. at t kommunala fortroendeuppdrag givas at sadana personer, som verkligen
vilja oeh kunna tillvarataga' arbetarnas oeh smafolkets intressen;
3. at t den sociala omvardnaden sker pa ett for alia betryggande satt oeh sa
att alia, som aro i behov av hjalp, fa detta pa ett satt, som ieke kran
ker deras manniskovarde ;
4. a t t ett sunt nojesliv frarnjas oeh att ideella rdrelser av fostrande betydelse
stodjas.
Den kyrkJiga verksamheten, varom "de borgerJiga" tala i sitt upprop, Jigger
utanfor kommunalfullmiiktiges befogenhet oeh bor ej blandas in i fullmaktiges an
geliigenheter.
Om Ni vill fA ovanstaende synpunkter beaktade, ga di fram till valurnan den
18 september oeh rosta med den valsedel, som bar partibeteekningen
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Gottfrid Johansson, landstingsman, Rydal
Georg Carlsson, landstingsman, Viskafors.
Einar Andersson, riksdagsman, Hyssna.
Anna Axelsson, landstingsledamot, Kinna.
Thure Johansson, textilarbetare, Fritsla.
K~rl Glans, forrA.dsforvaltare, Rydboholm.
Johan Andersson-Lindgren, murare, Horred.
Viktor Blom, byggnadssnickare, Orby.
Arvid Andersson, jordbrukare, Skephult.

Landstingsmannaval

1942

19 3 9

var inget bra ar for soeialdcmokraterna. Av nagon anledning s ynes verksamheten
ha legat nere. De tta ar sa myeket mer anmarkningsvart med tanke pa den livliga
ver ks amhet som forekom 1938. En orsak kan ha varit att ordforanden Albin
Jo
hans s on fl yt t ade fr an bygden 1939. Av alIt att doma halls inget mote forran i
dec ember , de JOHAN LI NDGREN valdes till ordforande. Han kvarstod pa sin post
ett par ar, tills han eft er t r addes av KARL PETTERSSON i Furukarr. Da denne ut
flyttade til l Gotebor g 1943 , blev NILS HOGSTROM ordforande.

19 4 2
ars kommunalval bl e v en liten besvikelse for soeialdemokraterna. ' Li ks om 1938
giek man fram med egen lista, medan de borgerliga partierna hade en
gemensam
l ista . Nagon veeka fo r e valet presenterades en tredje lista med
beteekningen
"Samlings lis t an" • Namnen pa denna var fran olika partier, men de borgerliga
dominer ade klart. Denna l i sta erovrade emellertid tva mandat, ett fran vardera
soeia l demokra t erna oeh de borgerliga. Vid valet
,

,

1946
fann s inte "Samlingslistan" med oeh dessa bada mandat erovrades av soeialdemo
kraterna, s om darmed hade atta mandat i den sista kommunalfullmaktigeuppsattn
ingen i Horreds gamla kommun.
.
.

1951
skedde en stor forandring i de tre soeknarnas kommunala organisation. De tre
gamla kommunerna Istorp, Horred oeh Oxnevallaslogs vid arsskiftet Samman till
en kommun - HORREDS STORKOMMUN.
Har skall inte gas in pa bakgrunden till denna reform som omfattade hela vert
land. Vad som ar av i nt r es s e ar den roll som arbetarrorelsen speladeviu till
komsten av Horreds Stor kommun. Det kan konstateras att negra storre oeh
mera
allvarliga notsattningar vi d genomforandet av sammanslagningen inte forekom.
Orsaken t ill denna enighet kan vara flera. Sedan en gre forntid hade
de tre
soeknarnarna varit forenade till ett pastorat *) • . Efter tillkomsten av jarnva
gen omkring 1880 blev Horred den naturliga eentralorten, vilket var en
stor
fordel Deh av .ves ent l i g betydelse for en lugn sammansmaltning till en kommun.
For soeialdemokraternas del var utgengslaget ganska tillfredsstallande.
Det
.f anns nu aFbetarekommuner aven i Istorp oeh Oxnevalla, vilket givetvis
hade
stor bet ydelse for estadkommandet av ett enat upptradande vid 1950 ers val, de
det skulle .valjas 35 ledamoter till i storkommunens fullmakti ge. vi var oekse
eniga om att g8 fram med endast en valsedel. Deta vaekte viss r e c ~ o l t ·hos de
valjare s om uppskattade ett enigt upptradande. De borgerliga par t i erna
giek
fram med ett f l e rtal listtyper. Mandatutfallet blev det vantade .
Soeialdemo
kraterna fiek ni o manda t , Bonde for bundet 12, Hogern 11 oeh Folkpartiet3 mandat
i den nya f orsamli ngen. I nget parti hade seledes egen majoritet. Vid n~sta

1954
val f or e kom d~i r e mot ingen geme ns am lista for sieialdemokraterna. Orsaken
var
n armas t at t i Ox neval l a hade uppstett en skism med personlig bakgrund. Det stod
klart att foruts a t t ni ngar f or en gemcnsam lista inte foreleg. Risker hade
de
funnits fGr en sp ran gl ista. Enda losningen var da att ga fram med en lista for
varje soeken. Val et giek ove r forvantan bra oeh med endast negra rosters over
vi kt vann vi e t t mandat f r an Bondeforbundet. Vid

19 5 8
ers val hade mats a t t ni ngar na i Oxnevalla eliminerats oeh vi kunde ater enas om
en l i s t a . Ti di gar e under 1958 hade de tre arbetarkommunerna sammanslagits till
en oeh en ny epok i des s historia hade borjat.

Arbetare och smabrukare
Per Andersson, stationskarl, Horred
Carl Pettersson, grovarbetare, Lindhult-Hallen
Johan Andersson, smabrukare, Kilen
Sven Johansson, fabrikor, Horred
Bror Dahlgren, smabrukare, Karlsberg
Karl Borjesson, mentor, Kiilliing
Anders Andersson-Skarin, malare, Lida
Allan Ekberg, textilarbetare, LOvhem
John Johansson, skomakare, Framnas
Sigfrid Andersson, jordbr~ksllarbetare, Bossgarden
Gustav Pettersson, grovarbetare, Lindhult-Hallen
Hjalmar Johansson, viig!i.rbetare, Bjorkbaga
Erik Karlsson, mobelsnlckare, LOvas ·
Gottfrid Andersson, murare, Pettersberg
Ernst Aronsson, textilarbetare, 's un dsiiitt
Edith Ekberg, fru, LOvhem
Gottfrid Gustavsson, smabrukare, Langaremossen
Axel Johans~on, smabruk'are, Dalsbe~g Johan Andersson, smAbrukare, Kilen.
Mildrit Andersson, fru, Vasselund
Albin Johansson, mentor, Letebo.
Albert Henriksson, snickare, Getakiirr
Johan Andersson-Lindgren, muraremastare, Nyhem.
KommunalfullmCiktigeval Alfred Karlsson, byggmiistare, Hokhult.
Per Andersson, stationskarl, Horred,
Bror Dahlgren, smAbrukare, Karlsberg.
Sven Johansson, fabrikor, Horred.
Karl Borjesson, mentor, Kalliing.
Adolf Pettersson, sagverksarbetare, Lindhult, Hallen.
Sigfrid Andersson, jordbruksarbetare, Bossgarden,
Hellfrid Schele-Sording; fru, Stommen.
August Johansson, fabrikor, Sjoby.
Alfred Nordgren, sagverksarbetare, Elingiirde.
HoAR VAR DE ~
Alfred Stenman, smabrukare, Elingarde.
Erik Andersson, grovarbetare, Hokhult,
'H 0 H R.E Il« ,
Arbeta,~~kommun! !.!
Erik Karlsson, snickare.:Stommen.
Gottfrid Gustavsson, smAbrukare, LAngaremossen.
Gustav Pettersson, maskinist, Lindhult, Hallen.
Axel Johansson, smAbrukare, Dalsberg.
Ragnar Henriksson, banvakt, Sundholmen.

,
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Arbetare och smabrukare.
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Kommunaliullmdktieevalet.

ISTORPS SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

1942

den 4 o k t o b e r bildades Istorps arbet.ar ekommun , PfH' t idlstr l kL/:!.3 ds-,
varande ombudsman Harry Lavander var ' nar varande oeh Le de f'c::.'/Iarrd l f ngar na . Vid
star tenanma.Ide sig sjutton medlemmar. Den for s t.a 5 vr el s cn I J t g,j o r d e ~ 2 '1 BERTIL
LoNN, ord f'orande , THEODOR JOHANSSON, vice ordfo r ande , DSI<I\ R J IJIIANSSON, kassor ,
FRANK DAHLGREN, sekreterare samt GUSTAV RODLUND. Vi ~s 30ci al demokLs t i s k verk
samhet hade doek tidigare f'or-ek orrsni t , Vid kommunnl f ' rr.akl:l IJ ..val en 1938 cch 194 2
f'or ekom en valsedel med be t eckni.nqen "Ar be t ar e och JlllaLH'ukar e " . Initiativtagare
vid dessa t i.Ll f al l en val' stenhuggaren Alfred LARSSON . Han hade i sin ungdom a r 
betat pa olika platser i Sverige oeh Norge oeh da r vi d kc n-ni t i kontakt mad ar
betar- oeh nykterhetsrolser, vilkas ideal Deh grundsBt ser han fdrblev
t r ogen
intill sin levnads slut. Han blev nara 85 ar gammal.
Den politiska bilde i Istorps soeken har dominerats av B 0 n d 2 fo r b u n de t ( c 5 n te ~ n)
anda sedan 1919, da detta parti for forsta gangen del t 8g i valet. Vid de FIes
ta tillfallena har detta parti e r hs l l i t drygt 50 % BV ·r os t er na . Sadant vnr ut
gangslaget aven 1938 ds Istorps kommun for forsta g~ngen skullevalja ledamoter
i fullmaktige. Ps den tiden fiek kommunerna valja friLL om de ville halJ.a val
till fullmaktige oeh landstingsledamoter s amma dag eller om de ville valja P8
ski Ida dagar. Istorp valde det senare alternativet ueh FBrlade kommun~lfullmak
tigevalet fyra veekur efter landstingsvalet. Det bIev for ovrigt den
tredje
sondagen i oktober. Det visad~sig da att det blev en fUrvanansvardskillnad pa.
valjarsympatierna vid de bagge valen. Pa septembervalets siffror skulle Bonde
forbundet faU tolv platser, Hcqern fyra oeh SocialdemokraLerna tva platser. Nu
blev det verkliga resultatet att Bondeforbundet f1ek nio, Hogern fem oeh Soei
aldemokraterna fyra platser. Folkpartiet scm ocksa del tog i valet fiek
inget
mandat oeh samma ada ronte en ~ista .med beteekningen "Smabrukare".
Soeialdemokraternas framgang vid detti val berodde nog helt oeh hallet pa det
energiska arbete man bedrev for att fa fram valjarna. En stor delay framgangen
kan med sakerhet tillskrivas den forut namnde Alfred Larsson. Det var han som
anordnade nomineringsmotet i Ordenshuset, dar landstingsmannen Gottfrid
Jo
hansson, Rydal medverkade. Motet val' valbesokt och de narvarande enades om att
deltaga i valet under partibeteck'oingen "Arbetare oeh Smabrukare". Tio kandi
dater uppsattes med Alfred Larsson· som forsta namn. Pa valhar plats knm oeksa
Theodor Johansson, Lillakullen, Gustav. Rodlund, Dalskarr och Allan Andersson,
Stenback. Det forefaller litet egendomligt att man inte nu pa en gang bildade
en arbetarekommun, da man sa att s aga hade vinden i ryggen. Men det blev helt
enkelt inte avo Man fick an l edn i.nq aU anqra denna fo raunmeLee nar 1942 aI'S val
stod for dorren. Detta val giek inte sa bra for oss - vi forlorade ett mandat,
vilket gick till Folkpartiet .som darmed blev representerat i fullmaktige. Vid
den tiden hade Folkpartiet ingen organisation i Istorp oeh Viktor Andersson i
Fagerhult var nastan ensam ,i sitt arbete for partiet. Det kan namnas att
vid
socialdemokraternas nomineringsmote till fullmaktegevalet var . Viktor Andersson
narvarande for aU utreda mo j I'Lqhet.enna for valteknisk samverkan mellan de bada
partierna. Detta for att i nagon man bromsa Bondeforbundet som Val' helt domi
nerande i Istorp. bverlaggningen blev doek resultatlos. Det giek inte att fin
na nag on metod som kunde tillfredsstalla bagge parter. Motgangen i .val e t hade
det goda med sig, att det stod klart for soeialdemokraterna hur viktigtdet val'
att fa igang en politisk organisation. Resultatet blev att tva veekor
efter
valet bildades 1ST 0 RPS ARBE TAR EK OMMUN. Intresset var stort oeh nya medlem- '
mar strommade till. Bondeforbundarna sag med oblida ogon pa arbetarekommunen-.
Det verkade som om de tyckte att endast deras parti hade existenberattigande i
landsbygden.

1945_1948

hade ISTOR?S ARBETAREKOMMUN sin glansperiod . Medlernsanta
let val' da ·uppe i over femtio. Ungdomen dominerade sapass att arbetarekommunen
narmast hade karaktar av en ungdomsklubb. 1945 hade partidistriktet ordnat en
tavlan i medlemsvarvning och dar erovrade Istorps arbetarekommun forsta pris,
som utgjordes av en vackert snidad ordforandeklubba jamte ett prydligt diplom.

1946

val' vi val rustade ifor kommunalvalet, dar vart mal val' att Aterta det
mandat vi forlorat i 1942 aI'S val. Valrorelsen blev mycket livlig och kulmine
rade i en valdebatt i Ordenshuset, dar lokala formagor "korsdae svarden". Val
deltagandet blev rekordhogt. I landstingsvalet erholl socialdemokraterna
132
roster, en ~kning med 47. I fullmaktigevalet blev rostetalet 136, enokningmed
57 roster, alIt jamfort med 1942 aI'S val. Fjarde mandatet erovrades med mycket
bred marginal. Det fattades bara tva eller tre roster for att vi sku lIe
fatt
ytterligare ett mandat.

Bondeforbundet erholl ocksa en kraftig rostokning, vann ett mandat och fick sa
ledes tio platser. Hogern och folkpartiet forlorade val' sitt mandat,vilket be
tydde att det sistnamnda partiet blev utan. Hogern och socialdemokraterna val'
de
nu mandatmassigt jamnstarka med fyra platsre vardera. Det bar namnas, att
tre borgerliga partierna hade teknisk samverkan, vilket gay till resultat att
socialdemokraterna hindrades fran att erovra det femte mandatet. De som fick
representera socialdemokraterna ~ denna for Istorp sista fullmaktigeforsamling
val' THEDOR JOHANSSON, GUSTAV RODLUND, FRANK DAHLGREN och KLAS BENGTSSON.
Avslutningsvis kan namnas, att Istorps Arbetarekommun i borjan av ar 1947 for
arbetade bildandet av en arbetarekommun i Karl-Gustavs socken. Detta gaY gott
resultat. En arbetarekommun bildades aven dar, varigenom socialdemokraterna i
Mark framflyttade sina positioner ytterligare.

DXNEVALLA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

1946

va r tiden inne att bilda arbetarekommun i iixnevaj La. Ett gang mt.ress-,
erade samlades i "Honshuset" (JUF-lokalen vid Sundholmens jarnvagsstation). En
av dem skall namnas - JOHAN ISBERG - vars namn ar val vart att g8 till histor
ien, mannen som inte "raddes for varken fan eller trollen" *). Han var aldrig
radd for att bekanna farg, aven pa den tiden dB. benamningen "socialist" i det
narmaste kriminellt i borgarnas orono Att exempelvis att satta upp socialdemo
kratiska val affischer i detta borgerlighetens starka faste ansags nastan
som
ett "helgeran", varfor det ansags S8m en "gudi bch8gl.i. g garning" att riva ner
dem sa fort som mojligt. Vid ett valtillfalle revs a f fischerna ner i
nattens
marker. Johan satte upp nya och lade sig pa lur nasta nett, bevapnad med
en
"riastake". Mycket riktigt, en representant for bO>'CJ8rlighet.en kom smygande pa
tysta andefotter --. Vad som sedan hande ville Johan aldrig tala om, men efter
den betan fick vara affischer vara i fred. Vid et.t tillfalle lar han ha mar
scherat in i valforrattarens kok och hamtat upp de socialdemokratiska . val sed
larna ur vedlaren. (En av pigorna hade skvallrat)
Tja, nog Finns det att ber at t a --. Ken nog om de t , Nu till Dxnevalla arbetare
kommuns "fodelsetimma". Ordforande blev KNUT HANSSON, sekreterare ANNA ISBERG,
kassor PER SANDLUND. Pa intresset for den nya organisationen var inteatt klaga
och medlemsantalet var forhallandevis stort fran borjan. Arbetarekommunensled
ning ansag nu, att de hade sapass stabilt underlag att de kunde krava platser
i de kommunala namnderna. I Oxnevalla fanns ingen kommunalfullmaktige,eftersom'
innevanarantalet understeg 700. Det var alltsa inte tvang att ifora detta re
presentationssystem. Det beslutande organet var darfor kommunaJstamman. I alIa
namnder och styrelser dominerade Hogern och BondefOrbundet.

1947

i december manad halls i Oxnevalla den berykt.ade kommunalstamma sam kom
att ge eko i pressen. Vi kom inte till stamman for att "gora revolution" utan
for att fa tva av "de vara" invalda i kommunalnamnden. Ledamoter i olika sty
celser och namnder skulle valjas for nasta fyraarsperiod. Det blev nej for var
debut i namnden. Vi begarde proportionellt val. stamman vagrade. Nagot sadant
val hade aldrig hall its och skulle ej hal l er hal Ias , Eftersom det inte gick att
neka, vi hade lagen pa var sida, kom de borgerliga i en svar klamma. Tva utav
de gamla ledamoterna skulle plockas ut for att ge plats at tva socialdemokrat
er - nagot helt otroligt. Resultatet blev att samtliga borgerliga ledamoter pa
stamman lamnade lokalen i tron, att vi skulle ge upp. Det hande sedandet femte
arendet klarats avo Vi hall stamma ensamma och valde in vara medlemmar pa alIa
poster. Oxnevalla blev i en hast en "socialiststyrd" kommun. Ordforande i kom
mwnalstamman blev ALLAN HAvEMARK och ordforande i kommunalnamnden blev TORBORG
SAMUELSSON, som darmed blev den forsta kvinnliga kommunalnamndsordforanden
i
landet. Klart att sadana handelser vackte uppseende, inte bara i egna
bygden
utan vida omkring i landeL Torborg Samuelsson blev intervjuad av olika "blad"
angaende denna for en kvinna sa unika befattning. Att det vackte fortrytelse i
vissa kretsar behover knappast sagas. Ett urklipp Finns i fortsattningen.
De
borgerliga hade givetvis svart att acceptera den uppkomna situationen, som de
sjalva i start sett var skulden till. Valet blev overklagat bade has lansstyr
elsen och regeringsratten, dock utan att det blev nagon andring. Det var inte
odelat angenamt for socialdemokraterna att sa plotsligt ta ledningen i kommu
nen. "De nya" blev infamt papassade, dock utan att nagot kunde laggas dem till
last. De valda skilde sig med heder fran uppdraget. Det var som om alIt
lur
passande stimulerade till verkliga krafttag. Hade de misskott sig, hadedet nag
slagits larm.
For arbetarekommunens del blev utvecklingen negativ. Det kommunala arbetet tog
all tid. Aktiviteten sjonk. Utflyttningar gjorde ocksa sitt till.
*) Citat ur "Den 1i11e ko1argossen" av

Eric Gustaf Geier.
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HORREDS

SOCIALDEMOKRATISKA

KVINNOFORBUND

Tills for nagra ar sedan fanns ocksa en socialdemokratisk kvinnoklubb i Horred.
den var som bast utgjorde den ett bra komplement till Arbetareko~munen.

Da

Klubben bildades den 27 februari 1957 vid ett mote i Horreds Hotell , N~rvarande
vid detta tillfrille var ocksa Elsa Jennerhed, representant for sodra Alvsborgs
kvinnodistrikt. Tolv kvinnor anmalde sig som medlemmar och benlutade bilda en
socialdemokratisk kvinnoklubb i Horred. Styrelsen fickfoljande s ommans~ttning:
ELSA SUNDIN-ANDERSSON, or dfrirande , ESTER OERGLUND, vice ordfi:irande, ANNA ANDERS
SON, kassor, HAJ AXELSSON, sckreterarc och ELLA HENRIKSSON, vice sekreterare.
Klubben hade till en borjan livlig motesverksamhet dar oliko fragor dryftades.
Medlemsatalet blev dock laqt, torde knappas ha overstigit 20, men akt i vi t e t en
var inte att klaga pa. Hedl ernrna rrta de I t oq ocksa ikurser och konferenser som
distriktet anordnade.
Men 8ven kvinnoklubben drabbades av att de mest aktiva medlemmarna avfl yttade
fran bygden och det blev svart att fylla platserna efter demo Hotena blev alIt
fataliga och under 1963 foekom ingen matesverksamhet. Pa arsmotet den 20 jan.
1964 forklrades klubben "vilande" - i praktiken lika med upplosning. Vid av
vecklingen forfogade klubben over en lotterikassa pa ettusen kronor. For den
na summa beslots inkopa ett konstverk till vardhemmet Ek as att overl~mna n~r
detta stod fardigt. (Det skedde foljande ar, 1965.)
KVINNOKLUBBEN blev alltsa inte sa varst gammal men vi bor d~rfor inte pa
na
got satt forringa vardet av dess garning, den var dock en liten gren pa arbe
tarrorelsens stora trad . Gl~djande nog har intresset for Partiet okat avsev~rt
bland vara kvinnliga meningsfrander , Ett okat Antal kvinnor her begart intrade
i Horreds Socunldemokratiska For erunq, Att bade man och kvinnor arbetar i samma
forening ar nog den ratta vagen att gao

HORREDS SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSKLUBB
1930

el Ler dar ornkr ing bildades en socialdemokra tisk ungrlomklubb i Horr eri,
den exakta tidpunkten ar tyvarr inte kand . Nagra som heIst handlingar
eller
muntliga uppgifter har inte statt att f a . Det enrJa som sty rker a t t denna klubb
en gang har existerat ar tre uppgifter i en protokollsbok so m tillhort sodra
Alvsborgs distrikt av SSU. Distriktet bildades den 11 ma j 1930 och tprotokol
let fran detta mote Finns a ntecknat at t Ilorreris SDUK ej va r re pres enterat vi d
uppropet. I en kvartal s rarport fr an 1930 redovisar klubben 10 medl emma r ,dara v
tv a kvinnor. Vid s ammantr ade med styrelsen fo r SSU-dist riktet den 21 februari
1932 beslutade s ammantrddet a t t hos forbundsstyrelsen hemstall a, a t t klubben
i Horred matte fa forklar as vilande utan betalningsratt .. Troligen en felskr iv
ning. De tva sista orden skall saker ligen vara "utan betalningskyldighet". Hed
andra ord rorde det si g om betalningsbefrielse. Nagra fler uppgi f t e r har i nte
statt att fa. Troligen upphorde klubben 1932.
Som synes har den socialdemokratiska ungdomsrorelsen fcr sokt s l a rot har i va
r a bygder - tyvarr med mindre bra resultat. Darmed inte s agt att vi sk all pa
naqot sat t for r inqa de entus.i.ast.Lska ungdomarnas ans tranqni nqar a tt saml a sina
unga kamrater unrJer de roda fanorna. Svarigheter blev dem overmaktiga. En del
av de yngre flyttad~ fran bygden. Bristen pa samlingslokal gjorde aven
sitt
till att knacka den spirande ungdomsrorelsen.

1936

Lengre fram pa trettiotalet seglade socialdemokraterna i medvind och
1936 var det dags att blasa liv i den slumrande Ungdomsklubben.
Initiativet
till detta togs a v Ungdomsklubben i Bjorketorp. Tyvarr Finns inte heller har
negra protokoll fr an de forsta aren, men genom andra handlingar och muntliga
uppgifter kan man f a fram en ratt bra bild a v verksamheten. Den forste ordfo
r anden var KARL PETTERSSON i Furukarr. Denne var mycket aktiv i klubbarb etet
fram till 1943, rJa han flyttade till Cor ebor g. Ny ordf. blev ANDERS SKARIN.

Klubbens medlemmar var mycket aktiva under de fem forsta aren. Man del tog mea
liv och sjal i valrorelsen och bedrev dartill studieverksamhet. I samband mpd
studieverksamheten grundades ett litet bibliotek, som var anslutet till ABF.
Under
I bar jan av fyrtiotalet ove r t og skcmakare John Johansson biblioteket.
hans energiska ledning blev det god fart pa verksamheten. Han hade bibliotRket
i anslutning till verkstaden, och mellan hammarslagen kommenterade han backer
och f~rfattare. Han hade qenom l~sning och sjalvstudier forv arvat sig
stort
litterart kunnande. Nar sedan Horreds storkommun i bar j an av femtiotalet tog
over verksamheten, blev ABF-biblioteket karnan i den nya organisationen. John
var ~n tid kommunbibliotekari~.
For ungdomsklubben var likalfragan ett standigt bekymmer. Det fanns visserli
gen en offentlig samlingslokal, den sa kallade "Markstugan" som 18g alldeles
intill hotellet. Den l ampade s ig dock mindre val for vanliga fareningsmoten,
framst darfor a t t hyran blev for hog. En kall vinterdag ar 1941 var Ma r ks t u
gans saga all. Den br ann ner till grunden. Det fanns ju skollokaler s om stod
oanvanda pa kvallarna, men dessa var stangda for politiska sammankomster. Ung
domsklubben Forde dar for en ambulerande tillvaro. Ibland hade man mo ten i hem
men, ibland pa K af~ Framnas och sommartid traffades man ute i naturen.

1938 hade

arbetarekommunen och ungdomsklubben e t t gemensamt mote, dar man
diskuterade lokalfragan. En kommitt~ tillsattes ocksa med uppgift att arbeta
vidare med fr agan. Tyvarr blev det inget resultat. Klubben Forde vissa for
handlingar om inkop a v ett sldre boningshus, men da agaren korn under fund med
att det var socialdemokraterna som skulle bli agare till huset, blevdet tv ar
stopp. For att i nagon man finansiera ans ka f f ni ngen av en eventuell lokal for
klubben, sande man ut insamlingslistor till alIa ungdomsklubbar i landet. Det

var forstas optimistiskt i overkant. Manga listor kom ocksa tillbaka blanka och
en del med paskrift att egna klubben befann sig i samma situation, -- oet viII
saga saknade lokal. De bidrag som flat in var av lag valor, knappast nagot var
hogre an en femma.
Det ar klart att de standiga bekymren for lokalfragan som inte gick att klara
inverkade pa arbetet inom klubben. Krigsarens inkallelser och ovriga bekymmer
gjorde sitt till att klubben fick lagga ner sin verksamhet. Sista motet halls
den 13 okstber 1944. Sedan dess har det vid olika t i Ll f'al Len gjorts fo raok att
rekonstruera klubben - dock utan verkan. 1964 var till och med en interimsty
relse tillsatt. Aven detta vallovliga forsok kom av sig.
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reIsen, men det skulle droja en bra bit inpa 70-talet innan nagon
sadan verks amhet kom igang i Horred.

~

Ett okat bostadsbyggande och i samband darmed en inflyttning av unga familjer
gjorde att antalet barn i yngre aldrar okade. Bland foraldrarna fanns flera bra
ledarformagor. Den 2 januari 1974 bildades en lokalavdelning av UNGA ORNAR har
i Horred. Ledamoter i den forsta styrelsen blev: INGELA och BENGT IVARSSON,
, ANNETTE och BJORN BJORNSSON samt INGRID GASKIE. Till ordforande utsags
Bjorn
Bjornsson, sekreterare Bengt Ivarsson och kassor Annette Bjornsson.
Verksamheten bedrivs i fore detta kommunalkontorets lokaler, Helsjovagen 5.
Intresset blev stort fran borjan. Forsta aret kunde avdelningen rapportera 50
medlemmar, fordelade pa tva grupper i aldern 3-7 ar, tva grupper 7-9 aroch en
grupp 14-16 ar. Ledare for grupperna: Annette och Bjorn Bjornsson, Britt-Marie
Karlsson, Ally Helander, Ingrid Gaskie, Solveig Svensson och Yvonne Carlsson.
Sedan dess har arbetet pagatt varje ar med vaxlande omfattning, och har som i
andra foreningar ar ledarfragan den mest brannande av alIa. Bristande tid och
andrade f'arni Ljef'drha Ll anden gar, har som i aI La andra f'oreni.nqar-, att naqon av
ledarna maste "hoppa av". Horreds Unga Ornar har dock varit i den lyckliga si
tuationen att nya ledare stallt upp.
Styrelse for kommande verksamhetsaret valdes den 11 oktober 1979.
Ordforande
blev GERD JOHANSSON, sekreterare Bibi Pederssen, kassor Conny Reinsjo samt som
ledamoter "utan portfolj" Kerstin Johansson, Inger Reinsjo och Bernt Lundgren.
I "skrivande stund" (den 10 dec. 1979) ar medlemsantalet cirka 40 stycken,for
delade papysselgrupper for de yngsta och schack, modellbygge, bridge, disko
dans for de nagot aldre.
Avdelningen startade som
bekant 1914 dA, man fick igAng
en bra verksamhet. Men sedan'
stagnerade verksamheten och
lAg till och med nere under ett
HORRED (VO> Unga Ornars par Ar. Nu har man emellertid
avdelning i Horred har en fin fAtt igAng verksamheten och nu
hosttermin bakom sig. Den rap raknar man 4O-talet barn som
porten Iarnnar en av ledama i medlemmar.
Horredsavdelningen, Gerd Jo
- Under hosten har vi haft
hansson. .Inte minst glads mall fyra olika grupper igAng med
At att man har en fin uppslut- ' olika aktiviteter och till varter
ning frAn foraldramas sida nar ' minen hoppas vi kunna fA med
det galler att stodia verksam ytterligare nagon ny grupp, sa
heten.
ger Gerd Johansson.

Lyckad hosttermin
)or Horredsornarna

Freda.. ' 4deoember '878
. Den yngsta gruppen, som iir
mellan 3-6 Ar, har nyligen iig
nat sig At luciafirande till vilket
barnens foriildrar ocksa motte
upp. Har var det bade lekar och
julklappsutdelning och trakte
ring med bAde lussekatter och
pepparkakor.
PA torsdagskviillen hade en
annan av grupperna sin ter
minsavslutning och dar biods i
stort sett samma program som
for avdelningens yngsta grupp,

.\IS

ROSTSIFFROR
Siffrorna omfattar valen fran och med 1936 till och med 1976. For valen 1936
och 1940 haringen uppdelning skett mellan de borgerliga partierna.'Deras rost
siffror har saledes redoVisats i klump. Nagon redovisning av smapartiers rost
siffror har inte skett, enar des sa sak~ar betydelse. Saledes har kommunisterna
fatt endast stroroster i alIa valen. Det bor dock antecknas att vid 1973
ars
val erholl KDS 18 roster i Horred och 14 i Istorp. Vid 1976 ars val hade dessa
siffror reducerats till 12 respektive 5.
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Arbefareparfief 
1950 Socialdemokraterna
Anders Skarln, malare, HAIan. Horred
Teodor Johansson, smabrukare, Lillakullen, Istorp
Knut Hansson , fOrman , Briinnared, oxnevalla
Nils Hogstrllm, textilarbetare, Soillng, Horred
Gunnar Petterson, snlckare, l"y~ii t er, Horred
Frank Dahlgren, srn abr u k ar e, Skogen, Istorp
Yngve Johansson, s nicka re , Dalabacken, Oxnevalla
Allan Ekberg, textilarbetare, Lidiing, Horred
Kla s Bengtsson, mal a re, Broby, Istorp
Sven Edman, sn ickare, Harahulan, H orred
Alliin HAvemark , vllvare, HAAs, Oxnevalla
Erik Ax elsson, statlonskarl, Stationen, Horred
Bertll Johansson, sntckare, Tollebllck, I storp
Erik Carlsson, verkm llstare, Viskasliitt, H orred
Ake Johansson, fllrestflndare, Konsum, Horred
T orborg Samuelsson, sllm mer ska , Viskastrand, Oxnevalla
Karl.Ertk Andersson, jordbruksarb., Fagerhult, Istorp
Per Gustavsson , triid gflrdsarb., Langaredsmossen, Horred
Ivar Andersson, murare, Tvllbl1ck , Horred
Johan Isberg, vagarbetare, Lerslk, llxnevalla
Goran Dalenback, f abrfkor, Dala I storp
Slgfrld Nilsson, atattonskarl, statlonen, Horred
Axel Johansson, banarbetare, FrallUllls, Horred
Bror Johansson, ml1tnlngsman, Parkudden, oxnevalla
Gunnar Andersson, grovarbetare, Vlllan Istorp
John Lindgren, grovarbetare, Nyhem, Horred
Arne Borjesson, snlckare, BygdegArden, Horred
Gosta Lund, vagarbetare, Aplagarden, Oxnevalla
Gustav Johansson, smabrukare, Dalslund, Istorp
Bror Claesson, texttlarbetare, Nysater, Horred
Gu stav Borjesllon. sagverksarbetare, Eltnsgl1rde, Horred
Karl Johansson; lantbrukare, Priisthagen, Oxnevalla
Allan Klassen, banarbetare, Ekarebo, Istorp
Ivar Johansson, banarbetare, Anneberg, Horred
Per Sandlund, byggnadsarbetare, Enct, oxnevalla
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SAMMANSLAGNINGEN
av arbetarekommunerna.

1951

sammanslogs de tre borgerliga kommunerna Istorp, Honed och tixnevalla.
Mera i forbigaende framfordes da tanken att aven sammansla de tre arbetarekom
nunerna. Detta vackte foga anklang ute i bygderna och nagra patryckningar fran
parti eller distriktsstyrelde forekom inte. Men nog stod det klart for de fIe
sta, att en sammanslagn ing maste komma till stand f'dr r el l er senare av prakti·
ska skal. Forstandigt nog ansags detdock att en sadan borde mogna framinom de
berorda organisationerna. Det hade knappast varit lyckligt om en sammanslagning
kommit till stand pa direktiv uppifran. Det skulle heller inte droja sa manga
ar, innan det stod klart for de aktivc partiarbetarna ute i bygderna,
att en
sammanslagning av arbetarekommunerna till en i varje borgerlig kommun
skulle
vara andamalsenlig. For horreds del var steget inte svart att tao Verksamheten
i de tre arbetarekommunerna var inte vad den borde vara. Nagot maste goras for
att forbattra sammanhallningen.och slagkraften. Till detta kom ocksa att led
ningen for partidistriktet rekommenderade en sammanslagning.

195f3

dominerades den politiska debatten helt av pensionsfraga (ATP). Den 18
mars skedde sammanslagningen vid ett mote i Bygdegarden. Partidistriktet fore
traddes av Hjordis Hornlund och ombudsman Sven Karlsson. Ordforande i den nya,
av tre sma arbetarkommunerna sammanslagna arbetarekommunen blev FRANK DAHLGREN;
sekreterare Nils Hogstrom och kassor Lennart Lundin. tivriga i styrelsen
blev
Erik Axelsson, Bertil Lonn, Per Sandlund och lngvar Johansson.

Forutsattningarna for partiarbetet var till t:C1 bdr jan inte de basta. Vi kom att
hamna mitt uppe i ATP-striden och vi hade sv iJ righeter aU "na ut" till valjar
na. Det mest beklagliga var det motstand som motte oss pa arbetsplatserna. Av
rostsiffrorna vid valet den 1 juni kunde man alltfor tydligt utlasa, att job
barna pa arbetsplatserna i star utstrackning rostade borgerligt. I Horreds val
distrikt var Hogern storsta parti med 45 % av de 'avgivna rosterna. Sakerligen
var en stor del av dessa arbetareroster. Hartill kom att arbetarekommunens ek
onomi var dalig. Nagot som heIst ~vonomiskt stod fran fackforeningarnan var da
inte att tanka pa. Det ringa intresset for var verksamhet var minstavallt upp
muntrande. Vid kommunalvalet i september lyckades vi visserligen atervinna en
nagra av de f'or.Icr ade rcst.erna . fran varval e t men vi fbr Iorade andock tva mandat
i fullmaktige, vilket inte var ovantat. Hade varvalets siffror legattill grund
vid mandatfordelningen, hade forlusten blivit tre mandat. Motgangeni·bagge va
len var bitter.
Andra tider skulle dock s tanda , Ar 1960 rustades det"ater for val till r iksda
gens andra kammare och detta skulle komma att andra pa den politiska bilden i
landet. Hogerpartiet gick hart ut i striden. Ett genomforande avderas valpro
gram s kul l e betytt social nedrustning. Detta gjorde att manga hittills poli
tiskt liknojda vaknade upp. Foljden blev ett mycket livligt valdeltagande. Det
haftiga stormangreppet fran Hogern slogs eftertryckligt tillbaka, och de vera
stod annu en gang som valets segerherrar.

1962 blev

det byte pa ordforandepoaten i arbetarekommunen, Stig Edman over tog
klubban vid arsmotet. Detta var ett gott val. Stig tillhorde den yngre genera
tionen och han hade god kontakt med jobbarna pa verkstadsgolven. Arets kommu
nalval blev likasa ett stort seger val for socialdemokraterna. I landet i sin
helehet fick vi mer an 50 ~b av ros ter-na , I Horreds valdistrikt blev va.Iutqanqen
smatt smatt historisk, eftersom vi for . forsta gangen blev storsta partiet. Vi
vann ocksa ett mandat i fullmaktige och det var ytterst nara att vi skulle ha
erovrat ett till. Bara tre roster fattades!
Sextiotalet blev ett bra decennium for arbetarekommunen med en tid vis
livlig
verksamhet, aven om man kan tycka att de aktivas skara borde varitlite storre.
Uppslutningen fran de yngres sida var inte vad d~n borde ha varit.

1970

var ett betydelsefullt ar for arbe tar-ror-e l s en i Honed. Nu stod an ny och
omfattande kommunreform for dorren. Horreds kommun skulle in fi:irlivasi den
nybildade MARKS KoM MUN. Ne n vi skall inte fordjupa oss i alIt arbe
te som foreg ick denna genomgripande reform. Inte heller skall kl okhe t en i r e
formen ifragasattas. En foljd blev dock att manga kommunala fortr oenc eman ble v
fristallda och att avstandet mellan "fotfolket" och de styrande kom att oka pa
ett betankl i qt sat t , Pa Lanqre sikt kan detta bli till sk ada for var demckratL
For arbetarkommunens del innebar kommunsammanslagningen endast, a t t den bytte
namn till HOR REDS SDC I AL DEMoK RA TIS KA FOREN ING, med anslutning till Marks
arbetarekommun. Detta skedde vid arsmotet 1971. Stig Edman hade d5 tilltratt en
ombudsmannabefattning i Sodermanland varfor ny ordforande maste valjas.
De t
blev Kjell Hugoson som fick fortroendet att Dvertaga ordforandeklubban. Detta
var ett gott val! Under Kjells ledning har foreningen bedrivit en aktiv
och
gagnande verksamhet. Medlemsantalet har stigit och rostsiffrorna okatunder 70
talet.
~e r a
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