
Intervju med G. Lindell, Kils kommun, 1983 
 
 
[Inspelningen börjar mitt i en mening.] 
 
 
INTERVJUARE: … om vad vi kommer ihåg, vad vi vill veta …  #00:00:05#  
 
INFORMANT: Hörs det? #00:00:07#  
 
INTERVJUARE: Jo, nu hörs det. #00:00:10#  
 
INFORMANT: Ja, jag började i tidiga år att intressera mig för böcker. Folk är ju 
olika. En del är utåtriktade, såtillvida att man är intresserad av att vara aktiv utåt i 
… om man säger … idrott, sport och dyk och såna saker. Och det låg inte så 
mycket för mig, utan jag var väl en mer stillsam gosse. Och jag upplevde det jag 
läste i böcker, så som varande en verklighet. En högst påtaglig verklighet. Och 
det gav mig allt vad jag behövde utav stimulans. Och både glädje och spänning i 
livet. Det är klart, jag var väl inte inne jämt, det ska jag inte säga. Men det var 
nog oftast att jag drogs till en bok eller en berättelse och läste. Och de 
berättelser, de som jag tog del av, de var för mitt sinne så där starka och … 
nästan färgade utav … eh… nånting som – den färgen kanske jag själv satte på 
dem. Jag såg figurerna framför mig, och vad de utförde, och det äventyr som de 
var med i, och då var jag delaktig i detta.  #00:01:43#  
 
Nå, detta är ju liksom lite… kanske en truism, för det finns väl hos många många 
människor, såna här saker. I alla fall så minns jag att…. Böcker räckte väl inte 
till, det jag kunde få köpa eller få låna bland vänner och kamrater. Så jag gick till 
biblioteket också, i tidiga år. Det var inrymt i en godtemplarlokal, och där fanns 
det två stora bokskåp med glasdörrar för. Och de räckte från golv till tak. De var 
inte breda, men de var höga. Och där rymdes det mycket böcker. Det var inte 
våra dagars bibliotekssystem, det var en rad bord framför och innanför de 
borden befann sig bibliotekarien – det var då en skollärare som [Ohörbart] med 
det. Och så fanns det kataloger utlagda på duken, och så fick man läsa i 
katalogen, och så fick man säga till vilken bok man ville ha. Och så gick 
bibliotekarien och hämtade den boken: "Varsågod, här är den." Och så fick man 
låna den boken. Och det kostade 5 öre.  #00:02:53#  
 
INTERVJUARE: Jaha? #00:02:55#  
 
INFORMANT: Nåja, jag lånade hem böcker, för jag minns så väl första gången 
jag lånade en bok där. Jag var ju fylld av en nästan högtidlig spänning i det där, 
jag skulle låna en bok och var fundersam på hur det där skulle gå. Men jag fick 
boken, och jag såg då när jag fick boken att det fanns ett kort i boken, bak i en 
bokficka. Och så när jag gick i kvarteret så vände vägen, den gick av åt höger. 



Och så gick jag där och där var en gatlykta. Och då tänkte jag – "Nu ska jag se 
vad det stod på det där kortet." Och då var kortet borta… Och jag fylldes av 
skräck över att nu har kortet kommit bort. Och hur ska det nu bli och vad gör 
jag? [Ohörbart] Jag var bekymrad i många dagar för det där kortet. Men jag 
tänkte, jag var ju tvungen att gå tillbaka med boken i alla fall, så jag gick tillbaks 
med den där boken och sa ingenting. Och han tog boken och … och allt var gott 
och väl. Sen förstod jag att det där kortet, det tog han bara för att skriva upp 
mitt namn eller nummer på, så att han skulle veta vem som hade boken.  
#00:04:06#  
 
Jag gick där många år och lånade böcker. Och till slut så blev det så att han 
frågade mig om jag ville – åren gick ju och jag var större, vuxen – om jag ville åta 
mig att sköta om biblioteket. Jo, jag blev hjärtans glad för det. Jag tyckte det var 
ett förnämligt förtroende jag hade fått, att jag skulle få sköta om biblioteket.  
#00:04:27#  
 
INTERVJUARE: När började du låna böcker? Hur gammal var du, och ... 
#00:04:30#  
 
INFORMANT: Ja… Jag kan nog säga att när jag började låna på biblioteket var 
jag en elva, tolv år, så det… eh… Sen hade jag det där biblioteket i flera år, och 
skötte om det. Vi hade öppet en kväll i veckan. Och det var ju inte så förfärligt 
ansträngande. Och inga krav på en eller nånting. Utan det var bara att [Ohörbart] 
böckerna väl, och där var en studiecirkel som köpte in böckerna. Så det var 
ordnat allting. Nå! Det där gick ju väldigt bra, och jag trivdes med det. Och sen 
så erinrar jag mig, att rätt vad det var så sa de – när jag var arton år så sa de att 
jag skulle få femtio kronor i julklapp för att jag skötte det så [Ohörbart]. Då tyckte 
jag att [Ohörbart], som man säger va ... #00:05:28#  
 
INTERVJUARE: [Skratt] Du skötte det alltså helt ideellt innan?  #00:05:30#  
 
INFORMANT: Ja-aa. Eh… Nå, åren gick ju förstås, och det blev mer och mer 
böcker. Och fler blev låntagare. Och det växte ut. Och så bildades det här…. på 
förslag av en [Ohörbart] Wallin, och… ja, flera andra föreningsmänniskor. Ja, 
ABF och Rörsjögnistans studiecirkel [vet inte om jag hörde rätt] och en 
biblioteksförening. Och då skulle vi ha – året var väl 1942, tror jag – och då 
skulle det bli lite bättre. Och då dugde det ju inte förstås med en bibliotekarie 
som inte hade någon underbyggnad. Och då så sa jag det att, angående det att 
jag skulle söka… att det fanns då, på den tiden, en slags kurs. Brevkurs, vad jag 
ska säga. Kombinerad med en månads handledning på stadsbiblioteket i 
Karlstad. Som jag skulle gå på där. Så jag var där en månad, på 
stadsbiblioteket. Och fick lära mig något lite grann om katalogisering och så, på 
den här brevkursen, och så detta … Och jag minns ju hur noggrann den gamle 
G A Gustafsson var med det här – hur man skulle skriva in i förvärvskatalogen. 
Och [Skratt] intressant är väl hur sånt där som man lär sig i barndomen, i 



ungdomen då, det sitter så djupt att det är nästan omöjligt att frigöra sig från 
detta. Det var ju nästan… ja, att skriva in en bok, och ge den ett nummer, det 
var ju på något vis bokens födelse i biblioteket. Det gick ju inte att fuska med 
det inte. Och nu ska jag göra ett hopp fram i historien, när vi slopade det. "Det 
går ju inte", sa jag. "Jo, det går." Då sa en bibliotekarie från Karlstad – jag minns 
när vi talade om det där ihop, en resa i Norge – vi åkte på en vagn nere i en 
gruvgång i Kongsberg eller vad … ja.  #00:07:52#  
 
INTERVJUARE: Ja, det låter rimligt. #00:07:53#  
 
INFORMANT: Ja. Då så sa hon: "Hur många gånger tittar du i 
förvärvskatalogen?" "Jaa-a, det gör jag var gång jag skriver in böcker. Aldrig 
annars", sa jag. "Nej. Vad har du den då för?" sa hon. #00:08:07#  
 
INTERVJUARE: Ja.  [Skratt]  #00:08:06#  
 
INFORMANT: [Skratt] Ja, det var ju… Det var ju liksom lite grann till att slå 
huvudet på spiken. Nå, nu går jag tillbaka till det här biblioteket vi hade då, i 
början på fyrtiotalet… Det var ganska stränga bestämmelser. Man fick låna tre 
böcker högst, så man fick inte låna hur mycket böcker som helst. Och så fick 
man låna facklitteratur, dessutom då. Och så… eh… blev det ju en händelse 
som är rätt så intressant – på den tiden, på fyrtiotalet, så blev det ju krig. Det 
blev förfärligt mycket militärer som kom dit. Och de skulle ju också låna böcker. 
Och de hade ju listat ut att de skulle vara skrivna i den här kommunen för att få 
låna böcker här. Men de här grabbarna som var här, [Ohörbart] att inte få låna 
böcker. Så då så anmälde jag det här till biblioteksstyrelsen, att vi måste väl 
försöka ordna det här på något vis. Därför att de ville ju låna böcker – 
obarmhärtigt att neka dem det för att de inte är skrivna här. Och de funderade 
på hur vi skulle göra det. "Ja, men de reser ju strax sin väg, och så tar de 
böckerna med sig. Och så får vi väl aldrig se dem mer." "Jo, det går nog att 
lösa", sa jag. "Jag har tänkt på det här, hur vi gör", sa jag. "Vi gör så att de får 
ett lånekort" – för då hade ju varje låntagare ett kort, där man stämplade i hur 
många böcker man hade lånat –  #00:09:43#  
 
INTERVJUARE: Just... #00:09:43#  
 
INFORMANT: Jag vet inte om ni har erfarit detta, men… Det hör en gången tid 
till, va. #00:09:47#  
 
INTERVJUARE: Mm.  #00:09:48#  
 
INFORMANT: Lånade man en bok, fick man en datumstämpel. Lånade man två, 
fick man två och tre, fick man tre. De får ett sånt där lånekort, och så skriver 
man på att "Detta kort berättigar till ett, två, respektive tre lån". Och vill man låna 
en bok i taget får de sen lämna pant med fem kronor, så tar jag kortet. Och två 



böcker tio kronor och tre böcker femton kronor. Och jag kan säga det att 
systemet fungerade så utomordentligt väl, så vi förlorade inte en enda bok! Och 
vi behövde aldrig gå och springa, och söka nån beväring nånstans för att få igen 
en bok. Utan det fungerade alldeles utmärkt. Därför att den här femman de hade 
satsat, den ville de allt ha med sig. Och då lämnade de hellre tillbaka boken. 
Och det var deras ben som gick då för att få tillbaka femman, och inte mina ben 
då, som fick kräva tillbaka boken. Så det var ju ett utomordentligt bra system. 
Och ibland så funderar jag på – när du nu talar om det här, hur svårt det är att få 
tillbaka böckerna – det borde väl ändå kunna vara någonting i det sättet till att 
klara den biffen, för att… så fattiga är inte folk. Utan de har råd att offra några 
tior för att ha som pant till böcker. #00:11:05#  
 
[Någon snyter sig] #00:11:08#  
 
INTERVJUARE: Var det problem med återlämningen redan då – om man ser 
bort ifrån … de som var uti … #00:11:12#  
 
INFORMANT: Ja, det är klart att det fanns väl då också, slarviga människor, 
såna som inte bryr sig om … Och [Otydligt]. De lånade en bok, och så glömmer 
man bort det där och så vet de inte var de har den, va.  #00:11:26#  
 
INTERVJUARE: Det var kanske lättare förr, om man … man kände kanske 
låntagarkretsen bättre, så man kunde … #00:11:32#  
 
INFORMANT: Det är också en avgörande orsak – att man… Då, när vi var i 
biblioteket vid logen ... där, första gången. Där, där den där skolläraren var, som 
jag talade om. Då kände man personligen varenda en. Och då var det nästan 
aldrig några såna problem. Därför att då menade de att de hade lånat böckerna 
rent personligen av bibliotekarien. Och det var nästan skamligt att inte lämna 
tillbaka böckerna till honom om man lånat av honom, va. Men eh… Det är klart 
att tiden rinner iväg och det blir större och större. Och då blir det ju viss 
anonymitet bland låntagarklientelet, då. De menar kanske att det inte är så noga, 
många. Då blir det lite … Och det problemet har ju biblioteken nu. Det behöver 
man ju inte läsa i en tidning, för det ... de ska dra dem inför Pontius Pilatus, med 
rättegång och … och … ha åtal mot dem. [Ohörbart] Det är ju nånting alldeles … 
Det är ju till att ta i i överkant, tycker jag. Om man kan lösa det på ett enklare 
sätt. Men det är klart att jag är ju utanför det här jobbet nu, så jag ska inte föra 
nån propaganda för vare sig det ena eller andra, men jag nämner det bara. Att 
det kanske finns ett enklare sätt att lösa det. Ja-aa. Vi höll på då, 
nittonhundrafyrt… på fyrtiotalet, och som sagt, vi förlorade inga böcker. 
Däremot så var det väl liksom lite knackigt med … Då, när det blev den här 
föreningen, blev det ju fråga om lön och sådär då … Och för all del, vi fick ju 
anslag från kommunen, men det var väl liksom lite magert. Då hade man, så att 
säga, en viss norm för vad man skulle få. Men då hade man också någonting 
som hette "Tilläggsanslag 1" och "Tilläggsanslag 2". Tilläggsanslag … De här 



två anslagen var avhängiga av om bibliotekarien hade gått igenom en kurs, och 
om man hade läsrum. Då fick man de här anslagen. Det var ju en ledsam 
incident vid ett tillfälle, där … Då gav de inte mig den lön jag skulle ha. Ja, det 
vill säga, de gav mig den – men sen tog de ju tillbaka den. Jag fick betala 
tillbaka den. Men de tog ändå ut tilläggsanslaget för att jag hade fått den lönen. 
Jag var liksom lite förargad då, ja.  #00:14:23#  
 
INTERVJUARE: Men hur kunde de ta tillbaks lönen? #00:14:25#  
 
INFORMANT: Jo, det [Ohörbart]. Jag måste betala tillbaka utav den lön jag 
hade fått. För då var det en kassör i den här föreningen ... #00:14:38#  
 
INTERVJUARE: Ja, det var ju hemskt underligt ... #00:14:38#  
 
INFORMANT: Ja, det … [Skratt] Det var så. Men det hände bara en gång, så … 
#00:14:42#  
 
INTERVJUARE: Ja? #00:14:43#  
 
INFORMANT: Men det kanske var så också att man ansåg… ja, arvodet rörde 
sig inte om så mycket pengar. Ja, om det kunde vara nånting på … några 
hundra om året, eller nånting sånt där. Så det var inga stora summor. Men å 
andra sidan så tyckte de att det var bättre att vi fick böcker för de pengarna 
också, så …  #00:15:10#  
 
INTERVJUARE: Skötte du det här på heltid då eller?  #00:15:12#  
 
INFORMANT: Nej.  #00:15:14#  
 
INTERVJUARE: Du hade annat arbete … #00:15:14#  
 
INFORMANT: Jag hade annat arbete.  #00:15:16#  
 
INTERVJUARE: … samtidigt? #00:15:16#  
 
INFORMANT: Det gick ju inte att leva på. #00:15:17#  
 
INTERVJUARE: Nej?  #00:15:19#  
 
INFORMANT: Så jag hade … Det var en färghandel [Ohörbart] först då … Sen 
så var jag på … Sen var jag på bank ett tag där … sen slutade jag där, ja ... 
#00:15:38#  
 
INTERVJUARE: Vad var syftet med den här biblioteksföreningen?  #00:15:41#  



 
INFORMANT: Den skulle hålla i att den här bibiblioteksverksamheten fortskred. 
Fick anslaget av kommunen, och ombesörjde att betala bibliotekarie, hyra och 
att köpa böcker och så vidare. #00:15:52#  
 
INTERVJUARE: Krävde … Det här anslaget eller stödet till biblioteket – krävde 
det en förening, eller var det nåt lokalt initiativ? #00:16:01#  
 
INFORMANT: [Suckar] Det var nog ett lokalt initiativ, för att man kunde ju ha ett 
kommunbibliotek redan då. Det hade ju gått bra. #00:16:10#  
 
INTERVJUARE: Var det nån politisk representation, eller var det… annan 
representation i den här föreningen ..? #00:16:15#  
 
INFORMANT: Ja, det var representanter för studiecirklar som utgjorde 
styrelsen. Och då fick de välja in – de här studiecirklarna fick välja in 
representanter i den föreningen. Så man kan ju inte säga att det var politiskt, 
inte. #00:16:33#  
 
INTERVJUARE: Var det nåt studieförbund, eller var det fler studieförbund, 
eller..? #00:16:39#  
 
INFORMANT: Ja, det var flera. ABF och Rörsjögnistan [vet inte om jag hörde 
rätt] och… jag tror frikyrkan var med också.  #00:16:52#  
 
INTERVJUARE: Det var på fyrtiotalet man bildade föreningen, eller? #00:16:53#  
 
INFORMANT: Ja. Men den var endast lokalt organiserad. Så vi hade ingen 
rapport till någon överordnad organisation, utan enbart till kommunen. 
#00:17:12#  
 
INTERVJUARE: Då hade man alltså bibliotek här nere i Kil, eller? #00:17:15#  
 
INFORMANT: Ja. Huset finns kvar, där vi började. Det är en elaffär här bortåt 
gatan. Det var den första gång vi hade det. [sic] #00:17:24#  
 
INTERVJUARE: Kommer du ihåg vad du hade att köpa in böcker för, ungefär? 
Eller hur mycket böcker du fick, kanske? #00:17:31#  
 
INFORMANT: [Tvekar] Nej…  #00:17:34#  
 
INTERVJUARE: Det är svårt att komma ihåg? #00:17:34#  
 
INFORMANT: Det kommer jag inte ihåg.  #00:17:37#  



 
INTERVJUARE: Du pratade om det här första biblioteket som du började låna 
på... #00:17:44#  
 
INFORMANT: Ja, det var enbart Rörsjögnistans studiecirkelbibliotek. 
#00:17:47#  
 
INTERVJUARE: Var det det enda som fanns då, eller? #00:17:47#  
 
INFORMANT: Ja, det hade tidigare funnits ett som kyrkan hade. Då lånade man 
i kyrkan. Men det hade liksom sjunkit bort i glömska. Och sen så var det då det 
här Rörsjögnistan – ja, det var nån slags nykterhetsförening, som också verkade 
för folkupplysning och folkbildning, och såna saker.  #00:18:17#  
 
INTERVJUARE: Vi träffade Alsterlind på förmiddagen, och han sa att det just 
hade funnits ett, vad han tyckte, relativt bra sockenbibliotek. Men det hade 
tydligen stagnerat då... #00:18:27#  
 
INFORMANT: Ja, det hade gjort det. Det är nog alldeles riktigt det. Det hade det 
gjort. Och där fanns till exempel, ute på Hannäs, ett ABF-bibliotek.  #00:18:43#  
 
INTERVJUARE: På sågverket? #00:18:43#  
 
INFORMANT: Ja, på sågverket. Det var väl facket där, som hade ordnat med 
det. Och uppe i Rud fanns Blå bandets föreningsbibliotek också. Och det hade 
väl varit så att – ja, ni har väl läst Blombergs bok om Landets lågor. Heter den 
inte så? Jo, så heter den, ja. Det var en föreläsningsverksamhet med den, och 
den är ganska intressant. Jag tycker att mycket av det som han beskriver där är 
liksom tillämpligt just på den här verksamheten också. Därför att, det var många 
många människor som ställde sig i spetsen för det här, och grejade, av rent 
ideella skäl. Så det kom inte ovanifrån och trycktes på bygden här, utan det var 
människor som tyckte att det var riktigt och bra att ha ett bibliotek. Och som 
själva började greja med det. Så det är ju... #00:19:43#  
 
INTERVJUARE: Tyckte du nån gång att du nådde ett tak, när du lånade på de 
här biblioteken – att de blev för små? Eller kunde man låna in från andra ställen 
då? #00:19:56#  
 
INFORMANT: Nej, det skedde inte att vi lånade in. Men det är klart att 
anspråken var nog också, hos gemene man, inte så högt ställda. Vi hade mycket 
mycket bra böcker. Många många bra böcker. Genomsnittligt så bra som vi 
kanske knappast kan ha nu för tiden en gång, tycker jag. Även om vi, i absoluta 
tal, har mycket mer bra böcker. Men procentuellt sett hade vi övervägande 
facklitteratur på det här biblioteket. Och det var nog förvånande att det var så 
mycket sånt som lästes. Det var historia, till exempel om antiken, Grekland och 



Rom. Många såna saker, som ju statistiskt sett visar en liten åtgång, nu för 
tiden. Det är väl så att det som går nu för tiden kan vara nutidshistoria, i så fall, 
och många gånger utav lite polemisk art. Som är lite sensationellt. Det är klart 
att det går förstås. Men då hade vi mycket såna böcker som rörde sig om 
antiken, [Ohörbart]. Och det är jag väldigt tacksam för, för att jag kan ju som 
pensionär återgå till de där böckerna. Och jag kan liksom känna igen de där 
böckerna jag läste, och den tidens händelser. Och tycka att det är roligt att få 
återse de där händelserna, på något vis.  #00:21:48#  
 
INTERVJUARE: Är det andra ämnen du kommer ihåg, som ni täckte in..? Var 
det litteratur folk efterfrågade till sitt dagliga liv också, eller var det… #00:22:00#  
 
INFORMANT: Ja, det fanns ju då också. Men det får jag väl säga, att det var väl 
kanske mindre av såna här fackböcker med matnyttigheter i. Det har vi mycket 
mera nu, procentuellt. Men, jag vet inte varför det blev så eller varför det kom till 
så, men förmodligen så tror jag att folk på den tiden hade väldigt stor hunger 
efter att få läsa någonting – om jag använder ordet "riktigt". Någonting väldigt 
värdefullt. Därmed inte sagt att det inte är värdefullt med en kokbok också, om 
jag säger så. Men det fanns andra saker som man åtrådde mycket då.  
#00:22:54#  
 
INTERVJUARE: Var det ett behov att förkovra sig, eller…  #00:22:57#  
 
INFORMANT: Ja, jag tror inte att man läste för att man skulle vinna någonting 
på det. Att man skulle få bättre betalt, om man säger så. Utan det var att man 
tyckte att det var intressant. Det visade sig ju också i att man hade en livlig 
föreläsningsverksamhet. Och förmodligen var det dessa föreläsare som föreläste 
som inspirerade folk att låna böcker också. Ni har inte sett [E H Thörnberg?] ? 
#00:23:36#  
 
INTERVJUARE: Nej? #00:23:36#  
 
INFORMANT: Ni har inte hört honom? Det var en – jag kan ta det i förbigående 
– en självlärd herre. Han blev ju hedersdoktor sen också, han var och höll 
föreläsningar här. Och jag kom tidigt med i den där föreläsningsföreningen, så 
jag gick på föreläsningarna. Och det var gamla farbröder – då var jag en ung 
knatte. Och då frågade de mig om jag ville gå med i styrelsen. "Varför ska jag gå 
med i styrelsen för?" sa jag. "Jag är för ung för det." "Jo, gå med du, så kan du 
sälja biljetter, för du ser skillnad på 25-öringar och 10-öringar." [Skratt]  
#00:24:22#  
 
INTERVJUARE: Jaså? [Skratt]  #00:24:22#  
 
INFORMANT: Nå. Jag var med då i alla fall, och så kom den där E H Thörnberg 
dit och höll föreläsning. Han var en unik människa.  #00:24:33#  



 
INTERVJUARE: Hur många medlemmar ungefär hade den här läsföreningen? 
#00:24:35#  
 
INFORMANT: Ja… [Tvekar] Det var väl en… femtio, sextio. Han hade en stor 
skinnmössa på sig, som han inte tog av sig. Och vantar på sig, och överrock 
och galoscher. Det tog han inte av sig, utan kom fram och höll en föreläsning 
där. Och så skulle han tala om intressen nån gång – vi hade ju så många titlar på 
föreläsningarna, så det var ju nånting vi hittade på bara för att det skulle vara 
nånting. Så var det genomgång från den lilla salen, in till den stora salen i 
ordenshuset, där han höll sin föreläsning. Det var där alla föreläsningar hölls. 
Och när folk hade kommit, och jag räknade att nu kommer det ingen mer, så 
tänkte jag att nu går jag ut och släcker i lilla salen, för det är onödigt att ljusen 
brinner där. En annan var ju snål på den tiden också. Då, när jag hade gått ut – 
det var en kamrat till mig, en flicka, skolkamrat, som sa: "Tur du inte var inne 
och hörde vad han sa, när du gick", sa hon. "Jaså, vad sa han då?" "'Tror ni han 
var intresserad? Va?' sa han." [Skratt] Jag hade gått ut då. Nä, så sa han. Men 
han sa ingenting när jag kom tillbaka, för det var bara nån minut jag var ute och 
släckte och när jag kom tillbaka och satte mig sa han ingenting. [Skratt] Ja, det 
var E H Thörnberg det.  #00:26:13#  
 
Ja. Det var väl så, menar jag, att föreläsningsföreningen – föreläsarna där talade 
ju mycket engagerat, ofta, om allvarliga ämnen, som de kunde göra intressanta. 
Och det gjorde ju att många människor valde såna böcker också. Så det gjorde 
mycket. #00:26:35#  
 
INTERVJUARE: Kunde folk önska sig böcker inköpta till biblioteket på den 
tiden? #00:26:41#  
 
INFORMANT: Ja då, det gjorde de allt. Det var många som önskade sig, och i 
möjligaste mån försökte man väl då… #00:26:52#  
 
INTERVJUARE: Hur köpte man böcker? Köpte man hos bokhandeln? Hur 
visste man vilka böcker man skulle köpa och sånt där? #00:26:58#  
 
INFORMANT: Ja... #00:27:01#  
 
INTERVJUARE: Nu är det ju organiserat genom Bibliotekstjänst i Lund, man får 
ut listor och man kan läsa, och sen så beställer man och sen så är det klart. Det 
fanns väl ingen... #00:27:07#  
 
INFORMANT: Vi hade ju något slag utav listor också. Och tidningar att följa, 
och… Men vi köpte ju från bokhandeln. Och så skickades de böckerna till en 
bokbindare i Karlstad, som band in dem åt oss. I biblioteksband. Men det tog ju 
väldigt lång tid, allting. Det gjorde det. Men vi fick ju böckerna. Men det är ju 



klart, att det är helt annat nu. Det går inte att jämföra. #00:27:39#  
 
INTERVJUARE: Kommer du ihåg att ni hade några… Vi har pratat lite om vilka 
böcker ni hade, men hade ni några speciella kriterier för vilka böcker ni skulle 
köpa?  #00:27:49#  
 
INFORMANT: Ja. Det var väl lite av och till detta, kanske man kan säga. Men vi 
sa väl det, att vi inte skulle köpa in strunt, utan köpa bra böcker. Skräpböcker, 
det får du ju ändå, liksom. Så det behöver vi inte köpa. Så det hade vi väl 
liksom, det siktet, rätt inställt. Sen är det väl så, att man kan ju göra en miss 
ibland. Det är ju möjligt. Men i regel så tror jag nog att det gick rätt bra för oss.  
#00:28:29#  
 
INTERVJUARE: Fick ni skattepengar på den tiden? Eller hur finansierades 
biblioteksverksamheten? Var det bidrag från staten, eventuellt, och sen... 
#00:28:38#  
 
INFORMANT: Ja, vi fick... #00:28:40#  
 
INTERVJUARE: …kommunalskatten? #00:28:40#  
 
INFORMANT: …statsbidrag och kommunalt bidrag.  #00:28:46#  
 
INTERVJUARE: Var det svårt att få pengar från kommunen, eller? #00:28:47#  
 
INFORMANT: [Tvekar] Ja, jag kan inte säga att det var svårt, inte. Men anslagen 
var ju anpassade efter den tidens sätt att se på det. Så det är ju inte alls i den 
här storleksordningen, som det är nu. Men det har ju ökat för alla föreningar, om 
man säger så. Så det kanske var likvärdigt. #00:29:14#  
 
INTERVJUARE: Tyckte... #00:29:15#  
 
INFORMANT: Men det är ju klart att… Det som har gått hastigast fram, ifråga 
om att få anslag, det har ju varit det här – jag tror att idrottsföreningar i 
synnerhet har gått väldigt fort fram, för det är en utåtriktad verksamhet, som har 
förmågan att dra till sig så mycket folk. Där sitter de ju på arenorna och alla… 
Det är ju nånting annat. Jag brukar vara lite kritiskt mot det här och mina 
idrottsligt intresserade kamrater. Så säger de: "Va, såg ni inte på ishockeyn?" 
"Nej, det gjorde jag inte, för jag har sett en ishockeymatch." "Ja, men en..? Du 
ska väl se varje?" "Ja, men det går ju till likadant varje gång. De är upp och 
[skrik?] och så slår de på den där pucken, och… och så blir det mål ibland. Och 
resultatet, det vet vi, att antingen vinner lag A eller också vinner lag B. Eller 
också blir det oavgjort. Och så särskilt intressant kan det väl inte vara att sitta 
och titta på det där en hel eftermiddag", säger jag. Man kan väl göra nånting 
annat roligt då? Och så kan man läsa i tidningen vem som vann, om man vill 



veta det. Och det tycker de ju förstås, att det är ju botten. Är ju insnöad totalt, 
förstås, jag begriper ju ingenting. Nej, det är ju så, va. Ja, är det inte sanning, 
som jag säger? Tror ni inte att de menar det? Det finns ju kommunalfullmäktige 
som säger: "Vi måste skynda oss hem, för det blir ishockey ikväll!" #00:30:46#  
 
INTERVJUARE: Det verkar vara ett stort idrottsintresse i bygden?  #00:30:53#  
 
INFORMANT: Ja… Eller... #00:30:57#  
 
INTERVJUARE: Tycker du att kulturen har blivit missgynnad, eller? #00:31:02#  
 
INFORMANT: Det tycker jag förstås, men det är klart att jag är part i målet. 
Alldeles oerhört, förstås. Det hörs ju på mitt resonemang. Det här resonemanget 
som jag för, det accepteras inte helt enkelt. För de menar att, "han begriper inte 
det här med idrotten". Och det förstår jag att jag inte gör. Men det är ju bara att 
se sanningen i vitögat, så är det.  #00:31:37#  
 
[Kort paus]  #00:31:37#  
 
INTERVJUARE: Det fortsatte sen, det här med biblioteket? #00:31:41#  
 
INFORMANT: Ja-aa. Det fortsatte, och utvecklades undan för undan. Och så 
upphörde den här föreningen, och så blev det kommunbibliotek.  #00:31:53#  
 
INTERVJUARE: När hände det? #00:31:53#  
 
INFORMANT: Jaha… När hände det, ja? Jag undrar om det inte var fyrti… 
vänta nu ska vi se… fyrtiosex, tänker jag det var. Eller något sådant. Eller fyrti… 
kan det vara – endera fyrtiotvå eller fyrtiosex.  #00:32:15#  
 
INTERVJUARE: Den här föreningen fanns inte så många år då? #00:32:17#  
 
INFORMANT: Nej, den fanns inte så många år. Det gjorde den inte. Och då blev 
ju styrelsen vald efter politiska meriter… höll jag på att säga. Det var politiska val 
till biblioteksstyrelsen.  #00:32:38#  
 
INTERVJUARE: Det fanns biblioteksstyrelse då? #00:32:39#  
 
INFORMANT: Ja.  #00:32:41#  
 
INTERVJUARE: Kulturnämnden, det är mycket senare? #00:32:42#  
 
INFORMANT: Ja. Det är senare, ja. Och då… vi gick ju där som förut, liksom. 
Och vi hade mycket bekymmer med att få tillräckligt stora lokaler. Vi flyttade då 



från där elaffären är nu, till en annan lokal längre bort. Det är en radioaffär i det 
huset nu. Men det blev trångt där också, och sen så skulle de bygga där, och då 
fick vi ju större här. #00:33:15#  
 
INTERVJUARE: När flyttade biblioteket in i kommunlokalerna? #00:33:20#  
 
INFORMANT: Ja, det var… vänta nu ska vi se här… sextiotre… nej, sjuttiotre 
låg jag på sjukhuset, ja... #00:33:36#  
 
INTERVJUARE: Det var alltså efter kommunsammanslagningen då, sjuttioett? 
#00:33:39#  
 
INFORMANT: Ja, det var det ja.  #00:33:41#  
 
INTERVJUARE: Är kommunhuset en konsekvens av 
kommunsammanslagningen? #00:33:45#  
 
INFORMANT: Ja, det kanske man kan säga. Men det hade nog ändå blivit ett 
kommunhus här. Därför att – det är ju så att det kommunala åtagandet har ju 
vuxit så kolossalt, så det är ju inte likt någonting mot [Ohörbart]. Om jag säger 
att den tid jag har levat – och det är ju inte några sekler än i alla fall. Men om vi 
säger att, när jag var ung på livet, då fanns en kommunalnämndsordförande 
som hade kontoret hemma hos sig och skötte det på fritiden, alltihopa. Och nu 
är det ju – jag vet inte om det är åttio stycken här? Det är ju nåt alldeles 
fantastiskt vad det har utvecklat sig. Och biblioteket sköttes av mig på fritiden. 
Och nu är det ju heltidstjänst för flera stycken. Så det är ju den utvecklingen, 
och då måste ju alltihop samverka till att det blir större och går åt mer och mer 
folk. Den offentliga sektorn, som man talar om i politiskt avseende, ökar så 
[Ohörbart]. Och det är naturligtvis bra, det är bara frågan om hur länge det går. 
Det ska betalas också. #00:35:11#  
 
INTERVJUARE: Jo... #00:35:10#  
 
INFORMANT: Det är så här i livet, om vi ska tala ekonomi, att det är nån som 
ska sätta potatis också, säg.  #00:35:18#  
 
INTERVJUARE: Jo jo... #00:35:18#  
 
INFORMANT: Annars går det inte. [Skratt]  #00:35:18#  
 
INTERVJUARE: Nej… Men om man ser till bibliotekshistorien då, så… det kom 
ju en del statliga utredningar och sånt där, efter andra världskriget. Som rörde 
just biblioteksfrågorna. Har man låtit sig påverkas av det, tagit nåt inryck..? Har 
det varit en hjälp för dig till exempel, för att försöka motivera… mer anslag, 
eller? #00:35:44#  



 
INFORMANT: Ja, det har det varit förstås. Jag har ju åberopat de här 
utredningarna nu och då, när jag sett nånting som jag tyckt har varit [Ohörbart]. 
Det är klart att – om det så överallt så som det är för mig, att jag tycker att 
biblioteket är väldigt viktigt, jag är nära på att säga det viktigaste. Sen finns det 
andra grupper som menar att det de tycker om är viktigt också. Och då blir det 
ju väldigt mycket folk som går åt till allting. #00:36:18#  
 
INTERVJUARE: Vad har du haft för ideal, eller målsättning, idéer, kring 
bibliotekets roll i samhället?  #00:36:26#  
 
INFORMANT: Ja, det är väl så att, jag menar att det ska finnas och vara öppet 
så att ska komma åt att låna böcker. Det tycker jag är ett A och O. Sen är jag 
kanske inte så alldeles övertygad om alla… man har ju många… kulturnämnd 
och så. Och man har många kulturyttringar av olika slag. Jag är inte så alldeles 
övertygad om att alla dessa är så nödvändiga. Men okej då. Jag tycker om 
teater och sånt, det tycker jag är trevligt. Men sen så är det ju svarta fläckar i 
mitt sinne till att uppskatta… jag tycker ju inte att det är så förfärligt intressant 
med konstutställningar och såna grejer. Men det vet jag ju – det måste jag ju 
också säga, att jag är medveten om min blindhet på detta område.  #00:37:24#  
 
INTERVJUARE: Ja ja. #00:37:24#  
 
INFORMANT: Ja, jag kan inte säga något ont om det, men ibland säger de att 
"vi ska gå och titta på konst, och så ska vi säga vad vi tycker om det". "Ja ja…" 
[säger jag.] Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Oftast är det väl så när jag ser 
en tavla, att jag tycker att – om det är en tavla som liknar något jag sett förut i 
verkligheten, då tycker jag att det är trevligt, va. Men det är ju liksom något 
liknande ett fotografiskt återgivande av en verklighetsbild. Och då tycker jag det 
är trevligt – då känner jag igen det. Men ibland, om jag ser en Picasso med tre 
ögon på, då tycker jag "vad i allsin dar, det var väl ingenting att se på, tycker 
jag". Det här är ju rent personliga åsikter. Jag kan ju inte säga att det är fel med 
Picasso. Men jag ställer mig väldigt fundersam kring vad vederbörande kan ge 
mig. Men då menar jag att, då betyder det att om nu hela världen säger att han 
är väldigt bra, konstnärligt, den här Picasso. Vi säger det. Och inte jag tycker 
det, så kanske jag får ge mig för majoriteten och säga: "Han måste väl vara bra, 
eftersom alla tycker det!" Men att få mig i hjärtat att tycka det, det vill nog till 
det. #00:38:36#  
 
INTERVJUARE: [Skratt] Nej, det har ju skett en utveckling på bibliotek, vad 
biblioteket ska sköta, sen sextio- och sjuttiotalet – de goda åren. Så det har ju 
svällt, det är ju alla möjliga medier idag. Men tidskrifter, tidningar, till exempel, 
fanns det på biblioteket på din tid? #00:38:57#  
 
INFORMANT: Ja, det fanns det. #00:38:59#  



 
INTERVJUARE: Innan den här utvecklingen... #00:38:59#  
 
INFORMANT: Tidskrifter fanns det, ja. Men inte tidningar. Men det tycker jag är 
väldigt bra. Man kan ju inte abonnera på alla tidningar. Jag har själv tre dagliga 
tidningar, och dessutom har jag några tidskrifter. Och när jag skulle betala blev 
jag förfärad, för det gick över tusen kronor i tidningar och tidskrifter. Men jag 
tycker att det är ett måste för mig att ha detta. #00:39:25#  
 
INTERVJUARE: Vad fanns det för tidskrifter, till exempel, på biblioteket? 
#00:39:30#  
 
INFORMANT: Ja, det var ju… ja, vad kan man säga… Det var ju oftast de här 
som… Ja, vi hade väl… Fönstret, kommer jag ihåg att vi hade. 
Folkbildningstidskrifter, såna där… Och så hade vi Folket i bild, tror jag. Och så 
hade vi nån litteraturtidskrift och… ja. Det var inte så där väldigt rafflande saker, 
så att säga. #00:40:06#  
 
INTERVJUARE: Nä nä… #00:40:06#  
 
INFORMANT: Men det var i alla fall något. #00:40:09#  
 
INTERVJUARE: Samarbetade ni något med studieförbunden under den här 
historien… låt oss säga medan du har varit med på biblioteket? #00:40:19#  
 
INFORMANT: Nej, inte annat än att de fick låna lokal av oss när de hade 
nånting…  #00:40:26#  
 
INTERVJUARE: Utnyttjade de biblioteket som källa till… #00:40:30#  
 
INFORMANT: Ja. #00:40:31#  
 
INTERVJUARE: … litteratur? #00:40:31# 
 
INFORMANT: Ja, det gjorde de. Lade undan böcker och så. #00:40:36#  
 
INTERVJUARE: Hur skötte man det här – hade du hjälp av … eller hur många 
var ni? Var det du och din fru som skötte biblioteket? #00:40:50#  
 
INFORMANT: Ja. #00:40:51#  
 
INTERVJUARE: Hur länge höll det på? Hade ni nån ytterligare hjälp? 
#00:40:54#  
 



INFORMANT: Nä, det hade vi nog inte. Ja, det var väl kanske sporadiskt vi hade 
det. När vi kom hit fick vi extra hjälp. Men annars så var vi ensamma och skötte 
det här. Och hon var väldigt trofast. Hon jobbade… ja, det var… som exempel 
på hur… under den knapphet man levde – [Ohörbart] att jag behöver ha hjälp. 
"Ja, kan inte Stina…" – det är min fru det – "…kan inte hon hjälpa till då?" "Jo." 
Men du förstår, vi kan ju inte betala om hon bara sitter…" Och då bestämdes 
det att på den tid vi hade, de två timmarna, då måste – om inte boklånen gick 
över sextio stycken skulle hon inte få nånting betalt. Ja, såna där grejer, va. 
#00:41:50#  
 
INTERVJUARE: Det låter ju lite underligt igen! #00:41:53#  
 
INFORMANT: Ja, det låter lite underligt. Men vi ska betänka att det var… jag var 
väl kanske inte så aggressiv av mig som jag skulle ha varit förstås.  #00:42:10#  
 
INTERVJUARE: När kom din fru in i bilden?  #00:42:12#  
 
INFORMANT: Ja, det var nog… det var ganska tidigt det, för jag minns att när vi 
bodde på… ja, det var fyrtiotvå när vi började där borta, ja.  #00:42:24#  
 
INTERVJUARE: Har öppethållandet utvidgats på den här tiden du har varit 
med? #00:42:28#  
 
INFORMANT: Ja, det har det gjort. #00:42:30#  
 
INTERVJUARE: Kan du säga [Otydligt] hur mycket? #00:42:31#  
 
INFORMANT: Ja, först var det ju två timmar i veckan. Och sen så blev det ju 
ökat då, när vi flyttade dit bort. Då blev det väl… ja, då var det öppet på mån… 
ja, då hade vi öppet på eftermiddagen också, så var det, ja. Så då hade vi väl 
öppet… tjugo timmar i veckan, nånting.  #00:43:09#  
 
INTERVJUARE: Men… ni kan ju inte ha… då måste ni ha fått nån typ av 
tjänstgöring där också? Slutade du det andra jobbet, eller jobbade halvtid eller? 
#00:43:18#  
 
INFORMANT: Jag jobbade halvtid då. #00:43:18#  
 
INTERVJUARE: Mm? #00:43:19#  
 
INFORMANT: Så att jag kom ifrån – jag jobbade i Karlstad, och sen så jobbade 
hon ensam på eftermiddagen. Och sen kom jag in och hjälpte till, så var det. Det 
var hårda bud… #00:43:38#  
 



INTERVJUARE: Jo, jag förstår det. Det låter ju fortfarande som att det var till 
stor del ideellt arbete? #00:43:42#  
 
INFORMANT: Ja, det kan man nog säga att det var, ja. Det kan man nog säga 
att det var. #00:43:51#  
 
INTERVJUARE: Hur hade ni med tid att göra i ordning böckerna? För jag 
menar, köpte man från bokhandeln så fick man väl sätta på bokfickor och sånt 
själv? #00:44:07#  
 
INFORMANT: Det var söndagar och lördagar…  #00:44:05#  
 
INTERVJUARE: Det kom alltså utanpå öppethållandet ni hade? #00:44:08#  
 
INFORMANT: Ja. #00:44:08#  
 
INTERVJUARE: Idag så säger man ju att man har "yttre tjänst" och man har 
"inre tjänst". Hade ni bara [bandet tar slut] #00:44:14#  
 
INTERVJUARE: Nu är det igång igen. Det låter lite raspigt, vi får se hur det 
går… Ja ja, så det blev till att sitta hemma på helgerna då, och göra i ordning 
böckerna? #00:44:32#  
 
INFORMANT: Ja. Sen fick vi grammofon… [Ohörbart] – det var ju [“ett elände”? 
Ohörbart]. #00:44:46#  
 
INTERVJUARE: Var det skivor till avlyssning eller? #00:44:45#  
 
INFORMANT: Ja.  #00:44:47#  
 
INTERVJUARE: När kom det? #00:44:47#  
 
INFORMANT: Ja, den kom då när vi flyttat hit. Efter sjuttitre… sjuttiofyra. 
#00:44:55#  
 
INTERVJUARE: Det är borta nu? Eller finns det kvar?  #00:44:58#  
 
INFORMANT: Det vet jag inte. #00:45:01#  
 
INTERVJUARE: Jag kan inte påminna mig om att jag sett det. #00:45:03#  
 
INFORMANT: Det var krångel med det. #00:45:06#  
 
INTERVJUARE: Var det en grammofon, eller var det fler? #00:45:06#  



 
INFORMANT: Det var tre. #00:45:07#  
 
INTERVJUARE: Jaha? Var det barnavlyssning då? #00:45:11#  
 
INFORMANT: Ja. #00:45:13#  
 
INTERVJUARE: Eller var det mest vuxna? #00:45:12#  
 
INFORMANT: Nej, det var nog mest barn som lyssnade på sagor. Men vi hade 
skivor för vuxna också. Jag var aldrig så särskilt entusiastisk för det där. Men 
det kom för att vi hade fått biblioteksstyrelse. Och det var ju hopp om att det 
skulle utvecklas och bli nånting, och då blev det att vi köpte det där då. 
#00:45:38#  
 
INTERVJUARE: Ja? Ni fick ju upprustningsbidrag också? I samband med att ni 
flyttade in, eller hur kom det sig? #00:45:47#  
 
INFORMANT: Jo, det var väl efter reglerna, om jag säger så. Och det fick vi ju 
hjälp med av Bibliotekstjänst. De visste hur en slipsten ska dras, om man säger 
så. [Ohörbart] skaffa pengar så att vi kunde betala för det. Ja. Jo då. #00:46:15#  
 
INTERVJUARE: Hur länge jobbade ni kvar, du och din fru? #00:46:21#  
 
INFORMANT: Ja, jag jobbade till jag var sextiofem år. #00:46:24#  
 
INTERVJUARE: Du gick i pension då? #00:46:24#  
 
INFORMANT: Jag gick i pension.  #00:46:32#  
 
INTERVJUARE: Vad hände… har du lite perspektiv på vad som hände sen, 
eller? #00:46:35#  
 
INFORMANT: Nej. Jag har … Jag har för mig det att … Jag kan ju inte bli sån 
här som ska gå och titta vad de andra gör nu… och sitta och tänka att "det här 
gjorde ni bra, och det här gjorde ni dumt" och ha mina funderingar om… Det ska 
jag inte göra, för de är fullt självständiga att göra som de vill, naturligtvis. Jag har 
inte tänkt ett dugg på det, utan jag har varit här och lånat böcker och varit nöjd... 
#00:47:01#  
 
INTERVJUARE: Jo jo… Du tycker att du har gjort ditt? #00:47:02#  
 
INFORMANT: [Skratt] Jaha.  #00:47:07#  
 



INTERVJUARE: Jag förstår det… #00:47:07#  
 
INFORMANT: Man kan inte… Det är ju alldeles uppenbart att det finns inte två 
människor som gör en sak på samma vis, inte.  #00:47:11#  
 
INTERVJUARE: Nej... #00:47:10#  
 
INFORMANT: Och då ska inte jag gå dit och på något vis… så att de känner att 
jag trycker på på något vis heller. För nån avvikande mening. Jag har aldrig sagt 
varken det ena eller det andra. Det bryr jag mig inte om. #00:47:26#  
 
INTERVJUARE: Hade du… eller kom kulturnämnden till innan du slutade, eller? 
#00:47:32#  
 
INFORMANT: Ja, det gjorde den. #00:47:35#  
 
INTERVJUARE: Kommer du ihåg när det var? #00:47:34#  
 
INFORMANT: Ja, det kommer jag nog inte ihåg. #00:47:37#  
 
INTERVJUARE: Nej? Varför skapade man en kulturnämnd? #00:47:44#  
 
INFORMANT: Ja, det var ju för att man menade att den här verksamheten – när 
det hette biblioteksstyrelse, då var det ju bara fråga om böcker. Kulturnämnden 
skulle famna mer i bildningsverksamheten än böcker. Det skulle vara mycket 
som hör till den kulturella sidan. Och det är ju musik och sång och teater och 
allt, allt vad man vill. Men sen har det ju gått så långt att man kallar nästan allting 
för kultur också. Det kan vara förnämligt att säga det. Det kan man ju ha olika 
åsikter om.  #00:48:28#  
 
INTERVJUARE: Hände detta i samband med att man till exempel lyfte in 
grammofonskivor och sånt där på biblioteket? #00:48:35#  
 
INFORMANT: Ja, någonting utav det, ja... #00:48:38#  
 
INTERVJUARE: Ja, man kan väl nästan gissa det… om man liksom utvidgar 
biblioteksverksamheten. #00:48:42#  
 
INFORMANT: Mm... #00:48:44#  
 
INTERVJUARE: Hur tycker du låne… eller besöken och lånestatistiken har 
varit? Tycker du folk har lånat flitigt, eller? #00:48:54#  
 
INFORMANT: Jag tycker de har lånat flitigt. #00:48:54#  



 
INTERVJUARE: Ja? Hur tycker du det har varit? #00:48:58#  #00:48:58#  
 
INFORMANT: Men sen så tycker jag ju det, förstås, att det är en del som inte 
lånar alls. Och det har förvånat mig mycket. Jag har en del, som mina 
skolkamrater sen jag gick i småskolan, höll jag på att säga… de pensionerades 
samtidigt som mig. Så sitter de här ute i hallen här och gaggar med varandra. 
Men de lånar ingen bok inte. Alldeles vägg i vägg, men de går inte in och lånar 
en bok. Och det tycker jag, jag är alldeles utomordentligt förvånade över att de 
inte gör det. Det är bara att gå in och låna en bok, när de ändå är här. 
#00:49:38#  
 
INTERVJUARE: Folk kanske inte ser det, på nåt sätt. Om de inte är vana... 
#00:49:42#  
 
INFORMANT: Ja, jag vet inte. Jag tror att det är… Kanske man kan säga att det 
är inte…. Man ska inte säga att de inte är läskunniga, men de är kanske 
läsovana på något underligt vis. På så vis att de tycker det är mödosamt att 
läsa. Jag vet inte om det kan vara så. #00:50:08#  
 
INTERVJUARE: Har ni haft något samarbete med skolan? #00:50:09#  
 
INFORMANT: Ja, det har vi haft.  #00:50:14#  
 
INTERVJUARE: Har det kommit klasser till biblioteket eller har man lånat ut 
böcker till skolor, eller? #00:50:19#  
 
INFORMANT: Ja, vi hade… medan jag jobbade här hade vi klasserna här, och 
jag talade med dem om böcker. Och visade litegrann, i stora drag, om 
uppställningen och hur man söker reda på en bok och så vidare. Det tyckte jag 
var väldigt roligt, för det tänkte jag kanske kunde hjälpa nån att hitta reda på en 
bok. För det är inte det lättaste här i livet. Fast för en bibliotekarie är det enkelt 
förstås. Men det är ju som jag sa, [när jag skulle deklarera?]: "Om man kan det 
så är det ju hur enkelt som helst. Men kan du det inte så är det mycket svårt." 
[Skratt]  #00:50:56#  
 
INTERVJUARE: Verkade det som om ungarna uppskattade det här att ni visade 
biblioteket och... #00:51:01#  
 
INFORMANT: Ja, jag tror att det är en väldigt god idé att ha skolbarnen i 
biblioteket. Att de kommer på en timme, exempelvis. Och man får tala med dem 
om böcker och deras uppställning. Och en gång hade vi också en liten läsecirkel 
med skolbarn och så där. Det var väl lite tveksamt ibland, de förstod sig inte 
riktigt på det där riktigt. Men jag försökte ge dem böcker som jag trodde skulle 
gå. Och vi läste dem då, förstås. Men det gick bara en gång, och sen 



upprepades det ingen mer gång. Så det kanske inte var så roligt kanske. Och 
förresten, det är väl inte så att man behöver ha en läsecirkel, och de sitter och 
läser tillsammans. Utan de kan ju låna en bok och ta hem och läsa. Det går ju 
bra det också.  #00:51:55#  
 
INTERVJUARE: Men du hade alltså en typ av bokprat med dem? I och med att 
du pratade med barnen så hade du nån typ av bokprat då? #00:52:06#  
 
INFORMANT: Ja. #00:52:06#  
 
INTERVJUARE: Du berättade för dem vad böckerna handlade om och…? 
#00:52:09#  
 
INFORMANT: Ja, det gjorde jag. #00:52:11#  
 
INTERVJUARE: Hur länge höll du på med det? #00:52:13#  
 
INFORMANT: Det var en termin, det. #00:52:15#  
 
INTERVJUARE: Ja? Så det var ingenting som man utvecklade och hade kvar? 
#00:52:23#  
 
INFORMANT: Nej. Det blev inget mer av det. Jag hade gärna sätt att vi kunnat 
utveckla det, och fått igång… framförallt menar jag att ett samtal om böcker är 
väldigt nyttigt. För att då kommer man in på att man… väcker tankar om det 
som man har läst, och det blir en stimulans inne huvet på barnen. Och en själv 
också, för all del.  #00:52:56#  
 
INTERVJUARE: Var detta nånting som kom till genom att du eller nån lärare tog 
initiativ, eller hängde det på nån enstaka person? #00:53:05#  
 
INFORMANT: Det var väl så att det var barn som ville ha… De hade en sån 
avsatt timma för "fritt valt arbete", hette det i skolan. #00:53:12#  
 
INTERVJUARE: Jaha? #00:53:12#  
 
INFORMANT: Och då ville de… då tyckte några att de skulle tala om böcker. 
Och tittade de där på biblioteket förstås, och det har jag ju sagt naturligtvis 
[Ohörbart].  #00:53:26#  
 
INTERVJUARE: När ungefär var det här? #00:53:28#  
 
INFORMANT: Ja… Det var nåt år innan jag slutade.  #00:53:33#  
 



INTERVJUARE: Sjuttiotalet nån gång, början på sjuttiotalet? #00:53:35#  
 
INFORMANT: Ja ja... #00:53:37#  
 
INTERVJUARE: Men det är tydligen ingenting man har satsat på att 
vidareutveckla då? #00:53:39#  
 
INFORMANT: Nej, jag tror inte det. Jag vet inte hur man ska … ja, få det igång. 
Jag har lånat en bok nu, som jag tycker är förfärligt intressant att läsa. Den kan 
jag rekommendera er att läsa också. Det var så att jag såg en anmälan i 
Göteborgsposten, där det stod att en lektor Erland Sundström har skrivit en bok 
som heter Bokslut. Och så hade anmälaren skrivit – denne lektorn, Erland 
Sundström, är en frikyrkoman, en missionsförbundare. En mycket skärpt man, 
han är en av de bästa begåvningarna jag har träffat nån gång. Han är mycket 
duktig. Nå. Då skriver anmälaren att "det skulle vara roligt att veta hans åsikter 
om dottern Gun-Britt, som inte skriver i pietistisk anda". Vad nu då, tänkte jag, 
vad är det för nånting, tänkte jag. Vad innebär det, denna negation – "inte skriver 
i pietistisk anda"? Det var väl aldrig nån djävulsdyrkan eller nånting sånt där, 
tänkte jag. Så jag frågade de på på ett möte, ja i frikyrklig anslutning. Då var jag 
på ett möte och jag frågade pastorn, det var ingen som visste. Men till slut var 
det en som visste. "Ja", sa han, "hon skriver såna där porrböcker." "Jaså", sa 
jag, "kan det vara möjligt", tänkte jag. Så då tog jag och gick till biblioteket och 
lånade henne. Och nu har jag inte hunnit läsa igenom den – den heter Maken. 
Gun-Britt Sundström. Det skulle vara roligt om ni läste den och så fick jag veta 
om ni tycker att det är porr eller inte. Jag tycker inte att det är porr förstås. 
#00:55:34#  
 
INTERVJUARE: Jag har faktiskt läst den, för en massa år sen. Och jag tyckte 
nog inte att den var speciellt porrig. I alla fall har jag inte noterat det, det har 
aldrig fallit mig in i tankarna. #00:55:46#  
 
INFORMANT: Det är klart att, det handlar ju om… Hon kanske använder "inte 
salongsfähiga" ord, va? Det kan man väl säga? Men inte är det porr inte, det kan 
man inte säga. #00:55:55#  
 
INTERVJUARE: Nej nej. #00:55:56#  
 
INFORMANT: Och rolig är den många gånger. Och många gånger har hon ju 
träffat huvudet på spiken i sina iakttagelser om hurdana vi är. Och i det fallet 
liknar hon faktiskt sin pappa alldeles utomordentligt. #00:56:12#  
 
INTERVJUARE: Jag vet att det var… den var mycket efterfrågad ett tag, just på 
biblioteken. Det var en av de böckerna som lästes. #00:56:23#  
 
INFORMANT: Jaså? #00:56:23#  



 
INTERVJUARE: Jo, det vet jag. #00:56:25#  
 
INTERVJUARE 2: Hon har väl skrivit flera böcker som har blivit..? #00:56:26#  
 
INFORMANT: Ja, hon har skrivit flera. Jag behöver inte läsa nån mera nu … Det 
var det att jag var så nyfiken på det här, för att jag kände ju den här Erland 
Sundström mycket bra. Och då tyckte jag det var så konstigt om äpplet faller så 
långt ifrån päronträdet, som de säger. #00:56:43#  
 
INTERVJUARE: Ja ja. [Skratt] 
 #00:56:45#  
 
INFORMANT: Men så är det den här E H Thörnbergs visdomsord, och han 
säger så här han, ungefär: "Fromt folk blir fint folk, men fint folk blir sällan fromt 
folk."  #00:57:04#  
 
INTERVJUARE: Ja. [Skratt]  #00:57:06#  
 
INFORMANT: Då tänkte jag, det kanske är samma med det. Nu ska jag väl 
också säga att det torde nog kanske inte vara så lätt att växa upp i ett hem där 
Erland Sundström är husfar, för tänk vad han kan vara bitsk. Och med vilken 
förtjusning han sticker hål på såpbubblor. Och det gör hon också. Där är hon lik 
pappa.  #00:57:35#  
 
INTERVJUARE: Jo jo. #00:57:36#  
 
INFORMANT: Ja, du har ju läst boken, så det vet du. #00:57:39#  
 
INTERVJUARE: Jo, jag har läst fler böcker av henne. Det är oftast så att man 
blir nyfiken på en författare och tycker man att det finns nånting som är av 
intresse, så läser man fler böcker av samma författare. #00:57:49#  
 
INFORMANT: Ja. Ja ja. Så är det. #00:57:54#  
 
INTERVJUARE: Ja, nu börjar jag nästan bli tom på frågor. Jag vet inte om du 
har nånting som du vill komplettera med? #00:58:01#  
 
INTERVJUARE 2: Ja, jag sitter och tittar på ett papper som vi har fått här, med 
lite förslag till frågor. Jag är lite nyfiken på det här första biblioteket. #00:58:11#  
 
INFORMANT: Jaha. #00:58:11#  
 
INTERVJUARE 2: Lite grann kanske, inspirationen till att börja läsa, och hur 



inställningen var hemma till det här med böcker och… läsning och... #00:58:20#  
 
INFORMANT: Ja, det är väl så att i mitt hem – det var inte något förmöget hem. 
Långt därifrån. Men böcker hade vi. Min far var… jaha, hur ska man säga nu, så 
man säger rätt… Han var åttiotalist, så han gillade Rydberg och sånt där också, 
och det är en dikt där som jag har fått namnet ifrån också, Gunnar… "Utur 
ödesdjupen fram / många källor välla / En är bittert hälsosam: / det är sorgens 
källa / Väl jag vet, du käre vän / att du dricka skall ur den / men för lastens 
brunnar / Gud beskydde Gunnar." Det är ju vackert. #00:59:13#  
 
INTERVJUARE: Ja. #00:59:16#  
 
INFORMANT: Nåja, det var det det. Men han läste mycket Rydberg, som söp 
ihjäl sig, som de sa… [Skratt] Han kom till Göteborgs Handels- och 
sjöfartstidning och dök väl under för alkoholmissbruk. [Ohörbart] Han skrev ju 
väldigt mycket idealistisk och fin litteratur. Fina dikter, och så. Och sen hade vi 
ju Frödings dikter hemma. Det vet jag. Jag har några kvar av dem, från hemmet, 
även om de inte var så fint inbundna som de borde vara. Men jag har dem ändå 
som ett kärt minne.  #01:00:17#  
 
INTERVJUARE: Är du född i Värmland? #01:00:18#  
 
INFORMANT: Ja, jag är född i Karlstad. Men jag har bott i Kil sedan jag var två 
månader.  #01:00:24#  
 
INTERVJUARE: Ja… [Skratt] Så de var glada hemma?  #01:00:27#  
 
INFORMANT: Ja.  #01:00:27#  
 
INTERVJUARE: Över det här läsintresset? #01:00:29#  
 
INFORMANT: Det var dem. Man kan väl säga att mitt hem var något av ett 
puritanskt hem, va. Om man säger så. Det var… Jag vet att jag på senare år har 
– nu är jag lite förhärdad, men jag har blivit lite förvånade och förskräckt över så 
mycket som de har ömhetsbetygelser numera, va. Puss på kinden och kram och 
så där. Jag blev nästan förskräckt första gången jag såg det. "Så där går det väl 
inte an att göra?" Sånt hade man inte för sig i vårt hem! Nej. Men ett mycket bra 
hem, hade jag. Och trygghet hade jag alldeles utomordentligt.  #01:01:22#  
 
INTERVJUARE: Har du syskon? #01:01:24#  
 
INFORMANT: Jag har en bror, men han är död. #01:01:26#  
 
INTERVJUARE: Läste han också, eller? #01:01:28#  



 
INFORMANT: Nej, inte så mycket inte. #01:01:30#  
 
INTERVJUARE: Det var mest du? #01:01:30#  
 
INFORMANT: I det fallet kan man väl säga så här: Det här är ju lite pinsamt, 
men jag kan säga det ändå. Han kom in i idrottsgänget och han började 
missbruka alkohol. Så att han hade ju liksom lite svårt med det där. Men han 
dog för nåt år sedan. #01:01:54#  
 
INTERVJUARE: Hur var det med dina skolkamrater och sånt där, läste de eller?  
#01:01:58#  
 
INFORMANT: Ja, en del, men inte alla inte. Jag tror inte hälften läste, utan de 
andra var på annat. Om det var så kanske, att de inte kom på det här att man 
kan i sin fantasi uppleva det som de vill vara med och uppleva lite mer påtagligt 
och fysiskt. Det är möjligt att det var så. #01:02:25#  
 
INTERVJUARE: Hur var det, uppmuntrade lärarinnan i skolan att ni läste mycket 
och försökte hjälpa er att få böcker? #01:02:33#  
 
INFORMANT: Nej, hjälpa oss att få böcker gjorde hon nog inte. Nej. Men hon 
talade om böcker ibland. Hon berättade och så, ja. På den tiden läste vi biblisk 
historia. Det var en… Ja, det ska jag säga, det läser jag än idag. Det brukar jag 
sitta och läsa. Många tycker att jag är lite tossig som sitter och läser sånt. "Hur 
kan du sitta och läsa sånt där?" "Ja", säger jag, "jag tycker att det är [Ohörbart] 
– jag känner igen det." Jag läste en dikt ur Höga visan för flickorna här nere. Så 
sa jag, "Jag skulle vilja höra om ni känner igen det". [Ohörbart] "Vem tror ni har 
skrivit en så här fin dikt?" sa jag. #01:03:31#  
 
INTERVJUARE: [Skratt]  #01:03:31#  
 
INFORMANT: [Ohörbart] Ja, nu ska jag inte säga nåt ont om det förstås. Men 
jag menar att… jag tror att man gör sig [Ohörbart] genom att inte läsa Bibeln 
eller antikens historia. Och den här Viktor Svanberg, professorn, han var ju inte 
känd för att vara nån särskild anhängare av kristendom – han sa ju till sina 
studenter det att "ni ska läsa Bibeln", sa han. För att de skulle kunna få någon 
mer bakgrund till vår tids civilisation. Jag tror att det ligger mycket sanning i det. 
#01:04:37#  
 
INTERVJUARE: Hur hittade du till biblioteket första gången? #01:04:39#  
 
INFORMANT: Va? #01:04:40#  
 



INTERVJUARE: Hur hittade du till biblioteket första gången? Vad var det som 
gjorde att du gick dit? #01:04:42#  
 
INFORMANT: Ja, jag visste att det fanns där, för det satt en lapp på 
anslagstavlan.  #01:04:47#  
 
INTERVJUARE: På skolan? #01:04:49#  
 
INFORMANT: Nej, på… det var en anslagstavla på byn. #01:04:52#  
 
INTERVJUARE: Ja? #01:04:52#  
 
INFORMANT: Och den läste jag på, jag var läskunnig då. #01:04:57#  
 
INTERVJUARE: Jo jo. #01:04:58#  
 
INFORMANT: [Skratt] Så det gick bra. Så gick jag dit. #01:05:01#  
 
INTERVJUARE: Och sen så stannde du … du återkom ständigt? #01:05:02#  
 
INFORMANT: Ja. Det var då jag talade om att jag var så orolig, för jag skulle 
[Ohörbart] om det skulle gå bra detta, och det gick bra.  #01:05:12#  
 
INTERVJUARE: Det var inga problem att våga sig dit?  #01:05:14#  
 
INFORMANT: Nej. Det var det inte. #01:05:16#  
 
INTERVJUARE: Var det många andra barn som lånade? Var det ovanligt eller 
vanligt att man... #01:05:22#  
 
INFORMANT: Ja, det var ju rätt många i min ålder som var där också, men i 
förhållande till den mängd av barn som fanns här så var det få, förstås. Det ska 
ju ses i det sammanhanget också. Men jag vet inte om det är så att det är svårt 
att läsa. Kanske man vänjer sig av med att läsa genom att läsa alla serier som är 
nu för tiden. Jag vet inte, min fattningsförmåga är nog lite grann begränsad. För 
ibland så brukar jag se på TV hemma, och då är det såna där amerikanska 
filmer. Och jag tycker det är så besvärligt att se på, för jag tycker ju att allting 
ska ske så hastigt, så jag vet inte vem som är vem till slut. Av de där som ränner 
ut och in. Och då tänker jag så här: "Ja, jag är ju bra gammal. Jag kan ju kanske 
inte begära att jag fatta allt." Men sen så har jag hört att det finns andra 
människor också, som inte har så lätt att hänga med. Men däremot tycker jag 
det går mycket bra att bläddra i en bok.  #01:06:49#  
 
INTERVJUARE: Då kan man ju bestämma tempot själv. #01:06:50#  



 
INFORMANT: Ja. #01:06:50#  
 
INTERVJUARE: Det är väl mycket så idag, att man skapar saker åt yngre 
människor, och då krävs det att det ska vara action, det ska vara tempo. Man 
kan ju läsa filmkritiker och sånt där, att "filmen hade dåligt tempo". [Skratt] Att 
det hände inte tillräckligt, och tillräckligt mycket. #01:07:09#  
 
INFORMANT: Ja, det är ju… ja, jag vet inte, jag tycker det är dåligt. Det behöver 
inte hända i sånt väldigt tempo. Det kan vara stor dramatik också när det går 
sakta. Ja, jag vet inte, det är väl olika hur man tänker och tycker.  #01:07:32#  
 
INTERVJUARE: I en bok kan man ju gå tillbaka också och titta, bläddra igenom 
lite grann de sidor man redan har läst. Jaha. #01:07:46#  
 
INTERVJUARE 2: Har du nåt mer? #01:07:46#  
 
INTERVJUARE: Jag ska kika lite här. Jag tror vi har fått reda på väldigt mycket 
bra här. #01:07:51#  
 
INFORMANT: Ja, det är ju så mycket… ni får stryka bort de här personliga 
utgjutelserna [Ohörbart].  #01:08:02#  
 
INTERVJUARE: Vi kommer nog skicka ett exemplar till dig när vi har skrivit ut 
det. Det är ju rimligt att du får se vad vi tar ned på… Man brukar vanligtvis 
förmedla sånt här innan man lämnar ifrån sig också… Vi måste ju ge dig lite 
utrymme att opponera dig om det är nånting du inte vill… som det är onödigt att 
vi tar med.  #01:08:25#  
 
INFORMANT: Ja.  #01:08:24#  
 
INTERVJUARE: Så… Men det är hemskt intressant att prata om hur saker har 
utvecklats.  #01:08:36#  
 
INFORMANT: Ja. Just det. Det är klart att… det kan inte hjälpas, utan när man 
ser hur det har utvecklats så kommer ju ens egna tankar om det där fram – det 
har blivit "så" och "så" och "så"… Så den där objektiviteten blir åsidosatt. Men å 
andra sidan, är det bara objektivitet blir det allt bra tråkigt.  #01:09:06#  
 
INTERVJUARE: Ja, det är lite omöjligt också att åstadkomma så kallad ren 
objektivitet. För den finns ju knappast. Det mesta är ju partsinlagor, och sen så 
får man försöka att väga det mot varandra och dra nån slutsats av det. 
#01:09:20#  
 



INFORMANT: Ja, just det. Ja, jag hoppas att ni har något kött på benen i alla 
fall.  #01:09:25#  
 
INTERVJUARE: Jo, men det, det tror… [Slut på inspelning] 
 
 


