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Hofors Folkets husförening firade lördagen den 18 d:s sin invigning av Folkets hus. Som 

talare hade anmodats Fabian Månsson från Gävle, men hade han, troligen genom 

överhopande av göromål, missräknat sig på datum varför han uteblev. Var man kan tänka sig 

vilken situation arrangörerna av fästen kommo i när tiden för fästens början var inne, men 

ingen talare kom! Salen var till trängsel fylld med folk cirka 500 personer, men som en lycka i 

olyckan hade härvarande lantarbetare samma tid sin förtroendeman på besök varför han i 

sista stund engagerades så att ett föredrag ändå erhölls.  

Föredraget som för honom kom helt apropå rörde sig uteslutande om nu pågående strid och 

klargjordes med stor gemytlighet.  

Efter föredraget uppläste en av styrelsemedlemmarna en kortare redogörelse över 

föreningens ställning den 31 aug. 1909. På initiativ av Hofors soc.-dem. ungdomskl. tillsattes 

d. 28 okt. 1906 en interimsstyrelse som fick i uppdrag att utarbeta stadgar vilka på möte den 

11 nov. 1906 enhälligt antogos. Samma möte valde styrelse som fick i uppdrag att fortast 

möjligt få föreningen inregistrerad. Den 3 febr. 1907 inköptes en tomt på en areal av 1 och 

ett halvt tunnland till ett pris av 1.000 kronor. På hösten 1907 lades grunden till ett blivande 

Folkets hus, men som ej någon kapitalstarkare medlem fanns i föreningen och stora 

svårigheter att anskaffa medel uppstod avstannade arbetet nära nog till i april 1908, då det 

på allvar tog sin början. En hel massa arbete har utförts av föreningens egna medlemmar, 

såväl vid byggnadsarbetet som med planering av tomten. I år har arbetet gått med fart, 

särskilt nu under den stora lockouten har det gått med jättesteg mot sin fullbordan. Och i 

lördags var det färdigt till invigning. Arbetare, nu är målet vunnet; nu finns ett hus vari vi fritt 

få byta våra tankar i vilka frågor som hälst! Föreningen som är startad på andelsteckning 

åger för närvarande 265 andelsägare. Därav äro följande föreningar: Hofors soc.-dem. 

ungdomsklubb 39 andelar, Hofors järn- och metallarb.- fackförening 83 andelar, Hofors 

kvinnoförening 10 andelar, Hofors kooperativa handelsförening 1 andel.  

Hela summan andelar 405 till ett belopp av 2.026:50. Skänkt av Hofors kvinnoförening 

kontant kr 658:73 förutom en hel del andra småsaker. Heder åt kvinnoföreningen. Pänningar 

har anskaffats genom lån på platsen av 4.576 kr. ett lån av landsorganisationens  Folkets 

husfond 1.000. kr. Byggnadens värde den 31 augusti 1909 7.067:18, fastighet med dansbana 

och brunn 2.643:06, fastighet, byggnad och inventarier utgör en kostnad av tillsammans 

11.241:12. 

Detta i korthet sammanfattat bör ju komma en del för saken intresserade att vakna upp och 

även försöka med ett strå till stacken. Stor heder ha särskilt några målare på platsen som 

under storsträjken utfört ett gediget arbete med dekorationsmålning till huset.  

Invigningsfästen var hela tiden präglad av ett gott samförstånd.  
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