
FOLKBILDNINGSMINNESAFTON 

Samordad av biblioteksutskottet i ledning av Helga 
Gäfvert och ordförande Gunnar Sjökvist den 27 
september 1968. 

Personer som bidrog med sina minnen är: 

Frithiof Thun, 
Filip Högman, 
Harry Heden, 
Gunnel Olsson och 
Holger Wallin. 



Folkbildning i österåker. Introduktion av biblioteksutskottet 
ordförande annnar Sjökvist. 

Thun, Frithof 

82 år 
1912 startade studiecirkel i kommunalkunskap cirkel nr: 25 ( 57 
cirklar i hela landet). 

1911-12 byggdes den första lilla föreningslokalen = Lådan. 

1923 byggdes Nya Föreningshuset invigdes Nyårsdagen 1924 av 
Fabian Månsson. Lokalen fanns för bibliotek och cirkelverksamhet. 

Sociala or~ttvisor. 
Bildnings- och kunskapstörst. 

Försök att skaffa böcker (genom insamling) till Folkbiblioteket 
Nr 22. 

Kommunalhuset byggdes med nya bibliotekslokaler. 
Intervjuad den 27/9 -68. 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 
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THUN, Frithiof Wilhelm (f. 1885 - 1970) 

Bakgrund om hur folkbiblioteket och studiecirklamas i Österåker blev till. 

Föredrag: 1968-09-27 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson 

Biblioteksutskottets ordförande, Gunnar Sjökvist: 
Jag ber på kulturnämndens vägnar och dess biblioteksutskotts, få hälsa 
er välkomna till den här lilla folkbildningsminnesaftonen. Det är så att 
samverkande bildningsförbunden har, för rätt länge sedan, gått ut med 
en anmodan till folkbildningsorganisationerna att försöka bevara minnen 
från folkbildningsarbetet. Det är även kulturnämnden underrättad om. Vi 
har talat om olika sätt att få dokumentation från vår kommun om detta 
och då tyckte vi att det bästa sättet var att be dem som har varit med 
länge i detta arbete att sluta upp. Sedan sa vi att andra var mycket 
välkomna och vi trodde inte att det skulle bli så många. Vi är mycket 
glada för att ni som lyssnar på detta också har kommit hit ikväll. 

Att det behövs göras en sådan undersökning det är självklart. Här har 
det gjorts dokumentationer när det gäller emigration, nykterhetsrörelse, 
arbetarrörelse och andra folkrörelser. Folkbildningsarbete har varit så 
oerhört betydelsefullt, inte minst i en tid när utbildningsmöjligheterna 
var helt annorlunda än vad de är nu. Det är många som har sin första 
gnistan att läsa i det lilla kommunbiblioteket Det är många som har fått 
den första gnistan att lära vidare i studiecirklarna. Undersökningen är 
upplagd i tre olika avsnitt och den som vi ska syssla med här i kväll är 
bara den denna muntliga berättelsen av vad som skett. Sigfrid Leander 
·har skrivit en liten handledning i hur detta ska gå till och han citerar Alf 
Henriksson i kortdikt i Dagens Nyheter 1966. 

"Den blickar aldrig framåt som inte kan blicka bakåt. 
Den sörjer illa för barnbarn som saknar intresse för farfar. 
Den vet föga om rummet som inte har känsla för tiden. Den tänker föga 
på andra som blott tänker på här och nu." 

Jag tycker att vi i den andan ska be Frithiof Thun som var med och 
startade upp ABF-biblioteket. Ett av de första i landet. Den andra 
bibliotekarien, nämligen Filip Högrnan. Den nuvarande och mångåriga 
folkbibliotekarien Harry Heden därtill cirkelledare, Gunnel Olsson som 
är född i ett folkbildningshem. Hennes far var riksstudieledare i God
templarorden och vet jag rätt, så fanns studieexpeditionen i Gunnels 
hem. Holger Wallin som har erfarenhet från studiearbetet inom Svenska 
Landsbygdens studieförbund. Som ni ser på kallelsen skulle även Gud
run Andersson varit med och hon skulle ha berättat hur det var som ung 
flicka att komma med i studiearbetet, men hon har blivit förkyld och 
kunde inte komma, men jag tror att kvällen blir rätt knapp ändå. Där
med än en gång hjärtligt välkomna. Så får jag be dig Frithiof Thun om 
du vill börja. 
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Att vi nu ska ta upp detta på band, är därför att vi kanske kan skriva ut 
det. Vi ska i alla fall bevara det i det bandinspelningsarkiv som kultur
nämnden har lagt upp och där vissa intervjuer redan är gjorda och vi 
hoppas eller tror kunna skriva ut det och då ska ni få titta på det ni som 
berättar och kanske vi kan sända in det till Operation Folkbildningsliv. 

Frithiof Thun: 
Ja, när vi ska blicka tillbaka, som det talades om här, vilket ju anses 
minst lika nödvändigt, som att blicka framåt, så är det uppenbart att när 
vi startade, det var 1912, så såg ju samhället ut på ett helt annat sätt än 
vad det gör idag. Vi var några stycken i den här kommun som emeller
tid hade blivit uppeldade av de stora folkrörelserna. Det var nykterhets
rörelsen som ju gick först. Men sen kom ju arbetarrörelsen, fackföre
ningsrörelsen och alla de stora folkrörelserna, ungdomsrörelsen och nu 
vad allt ... , undan för undan efter. Vi var inte bara i det här avseendet i 
första ledet, även i övriga avseenden så ledde vi ganska suveränt i den 
här kommunen Österåker. Jag erinrar om, till exempel den stora bety
delsen som ligger i att det fanns en samlingslokal, en föreningslokaL 
Den hade vi lyckats ordnat, visserligen i mycket liten skala 1911,12. De 
byggde det stora föreningshuset, som vi var mycket stolta över, 1923 
och det invigdes den l januari, nyårsdagen 1924 utav Fabian Månsson. 
Att det var nödvändigt att skaffa en föreningslokal, det hade vi fått 
erfara på grund av det motstånd som vår rörelse mötte bland de gamla 
situerade delen av kommunen. 

Vi hade inte möjligheter att få en skola. Vi hade till och med blivit 
hindrade när vi samlades på den allmänna vägen för att diskutera våra 
problem. Så blev vi även där hindrade att få fullfölja vår avsikt. Så det 
föreföll nödvändigt att försöka skaffa oss en egen lokal och det lyckades 
vi så småningom göra. Vår avsikt var självfallet att försöka tränga in i 
de spörsmål som egentligen var de avgörande i en kommun. Det var 
alltså kommunalpolitiken. Det var klart att på den tiden ansågs man 
kanske att ta sig före något som var alldeles för djärvt. Vi hade den 
fyrtiogradiga skalan vilket betydde att en godsägare kunde marschera 
opp på en kommunal-, en kyrkostämma. Han hade sina fyrtio röster och 
han hade en fullmakt och så behärskade han stämman. Det kunde vara 
ett hundratal arbetare, men vi blev ändå nervoterade. 

Det var emellertid klart, och det fanns några stycken envisa gossar och 
däribland undertecknad, som hade bestämt, att trots motstånd skulle vi 
försöka följa med och ta sig in i det kommunala jobbet. Då stod det 
klart för oss, att för att kunna göra det måste vi skaffa oss lite mera 
bildning, lite mera kunnande om de kommunala spörsmålen. Det blev 
alltså upptakten till att bilda en studiecirkel och det blev självfallet i 
kommunalkunskap. Som jag berättade nyss, så var det svårt med lokal 
och det löste vi på det sättet att vi samlades hemma hos mig, i min 
bostad. Där hade jag skaffat ett skåp, det köptes in ett begagnat skåp, 
och i det förvarade vi det lilla antal böcker som vi hade lyckats skaffa. 
Det var uppenbart att vi gjorde en undersökning för att se var vi skulle 
kunna få tag i några böcker. Det kanske fanns några i något 



skolbibliotek eller så. Vi gjorde undersökningar och det visade sig att 
det inte fanns något. Vi hittade visserligen några gamla böcker i en 
gammal skrubb i en skola, men det fanns ingenting som gällde kom
munalkunskap. Utan det var således klart att vi måste skaffa några 
sådana böcker men för oss låg det också så klart att vi ville försöka 
odla lusten att läsa. 
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Därför var det nödvändigt att vi skaffade skönlitteratur och det skulle 
var en god sådan litteratur, för på det viset väcka intresse hos den stora 
allmänheten för läsning. Det betydde alltså att vi satte igång och vi för
sökte ordna det. Man gjorde det djärva försöket att gå till kommunen 
för att få något litet stöd för ett bokinköp, men det var naturligtvis all
deles hopplöst. Det var ju ingen som var intresserad av de då maktha
vande. Det blev nej och vi fick alltså gå ut med listor till småfolket. Det 
vart femöringar och femtioöringar och på det viset kunde det bli några 
kronor. Åkersberga arbetarkommun lämnade ett litet antal och på det 
viset fick vi våra första böcker samlade och kunde sätta igång vår 
verksamhet. 

Vi har varit tio av oss i Österåkers kommun och det visar just det, att vi 
kom på samma gång som egentligen den stora bildningsrörelsen satte 
igång i landet. Det var ju 1912, när de stora organisationerna kom 
underfund med att den splittring som rådde inom biblioteksrörelsen och 
studierörelsen, den måste hämmas. Den måste göras om. Det var då som 
de stora organisationerna LO och SAP, Järnvägsmannaförbundet och 
Typografförbundet som ställde sig som garanter för att få ett resultat. En 
samling ikring just frågan om bildningrörelsen, inom småfolket och 
arbetarrörelsen. Genom de åtgärder så blev, som bekant 1912, Arbetar
nas bildningsförbund, ABF till världen. Det varganska lustigt att samti
digt, som de löste de stora frågorna, så löste vi dem i all enkelhet i vår 
kommun. 

Vi kom ju med, som bekant 1912 och det gjorde det, att vi fick låga 
nummer vad gäller biblioteken eller studiecirklarna. Så vi fick cirkel
nummer 25 och det betydde inte så lite det. Vi fick vad det gäller 
folkbiblioteken nummer 22. När man ser att, till exempel1912 så 
redovisades det för landet 57 godkända cirklar. Om man tar siffran för 
arbetsåret 1962/63, så redovisade man 32.654 studiecirklar i landet och 
det visade den väldiga frammarsch som det här arbetet har betytt. 

Vi hade lite motgång kanske i början och det var inte så underligt. För 
man ser, när man läser vad till exempel Rikard Sandler, som var intia
tivtagaren egentligen, säger hur motigt det var i början och intresset var 
ganska minimalt. Det redovisades även från de stora organisationerna 
och vi får väl säga att förhållandet var ungefär detsamma hos oss i vår 
lilla kommun, men vi var några stycken envisningar som inte ville 
släppa taget och det var ju det som räddade situationen. 
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Vi byggde en liten lokal som gick under smeknamnet "Lådan" 1911-12 
och där hyste vi in vårt lilla bibliotek. Vi kunde på det viset ge biblio
teket ett litet större format än tidigare, men sedan 1923 när vi fick vårt 
stora föreningshus fårdigbyggt ... (Det var en sak som väckte uppseende 
i Stockholms län. Det här har ju en ren liten bondby, obetydlig, och här 
kom vi ett stort och pampigt föreningshus, vad vi i alla fall tyckte på 
den tiden.) I det föreningshuset såg vi till att vi fick en liten lokal för 
ett bibliotek och studiecirkelverksamhet. Vi fick ordentligt med möbler. 
Vi fick hyllor och fack och ett gentilt och stort bord som vi kunde 
bedriva våra studier ikring vad gäller cirklarna. Då kunde vi naturligtvis 
på ett helt annat sätt, än i början, driva fram för allt utlåningsverksam
heten och den gick ju framåt med mycket stora steg. 

På 1930-talet visade det sig till exempel att vi var bland de ledande 
rent ut av. Vi hade massor med studiecirklar. Vi hade, när vi slutade 
verksamheten för året, så hade vi en sammanslutning bland cirklarna 
och vi träffades och det var massor av folk. Vi hade det väldigt trevligt 
och vi hade fina program och föreläsningar och annat. Så att man fick 
en känsla av att folket i bygden började på att trivas med rörelsen som 
sådan. 

Och känner vi ju till utvecklingen undan för undan, sedan Österåkers 
kommun och Åkersberga samhälle börja utveckla sig till en tätort. Så 
måste vi bygga ett kommunalhus och det var klart att intresserade där 
drev fram frågan, att nu ska vi ha ordentliga lokaler för vår bildnings
verksamhet. Lokalerna som inrymdes i kommunalhuset ansågs på den 
tiden då de byggdes mycket förnämliga. Jag vet överordnade från 
centralbiblioteket på Lidingö, som hade kommit ut och tittat på det, att 
vi fick ett mycket, mycket fint beröm för att det var välplanerade och 
utmärkt ordnat. 

Nåväl jag var intiativtagaren och jag tror att det fortfarande finns gamla 
böcker som visar på, i biblioteket, det är inte säkert med det kan hända 
att någon finns kvar, där jag har signerat och katalogiserat dem. Min 
verksamhet kom in på andra banor. Det gjorde att jag inte kunde full
följa det där längre. Jag måste lämna det och de som fortsatte att bedri
va rörelsen vidare, det är ju Högman som har lagt ner ett mycket för
tjänstfullt arbete. Slutligen måste vi börja med en halvavlönad bibliote
karie och det var folkskollärare Heden, som ju sedan egentligen har 
hållit i det här arbetet och nu är det väl som jag kan förstå en mycket 
stor och elegant rörelse. Som i varje fall vad det gäller bokutlåningen 
lär ligga mycket bra till. Ja. Det är händelsen om det lilla studiecirkel
biblioteket och de första cirklarna i Österåker som vi tursamt startade 
samtidigt med Arbetamas bildningsförbund. 
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Glädjande nog har vi varit med om själva starten, så vi blev inbjudna 
till Arbetamas bilningsförbunds 25-års jubileum på Brunnsvik 1937 och 
jag hade då nöjet att delta i de festligheter som gick av stapeln på grund 
av de 25 åren som verksamheten hade pågått och nu har vi nu passerat 
50 års strecket. Jag förmodar att resultatet om vi böljar granska 
statistiken ska se att det är lysande. 

Kulturnämndens biblioteksutskotts ordförande, Gunnar Sjövist: 
Vi tackar Fritiof Thun för denna bakgrundsskildring. (Plus en del annat 
som jag inte tar upp här) Frithiof Thun berättade för mig igår i telefon 
att han går på sitt åttioandra år Det tycker jag också ska ta upp på 
bandet efter denna strålande redogörelse. 



Högman, Filip 

Deltidsbibliotekarie 1933-52. 
(under 19 år) 

Öppethållande: 

Arbetsförhållande och ers~ttning. 

Anslag till driftskostnader 700 kr/år. 
Omkring ca: 25 band per år. 

1952 ABF biblioteket Nr 22 upphör och uppgår i Folkbiblioteket. 

Intervju den 27/9 -68. 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 
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HÖGMAN, Filip (f. 1912-1983) 

Intervju: 1968-09-27 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson 

Biblioteksutskottets ordförande, Gunnar Sjökvist: 
Ordet går till Filip Högmani Var se god! 

F.H Ja, Thun sa här att de startade 1912, precis samma år som jag föddes. 
Att jag kom med in i rörelsen, det var väl att jag kom in i Svenska 
Träindustriarbetarförbundet och varje avdelning skulle välja ombud till 
ABF. · Så var jag på ett sånt där styrelsesammanträde med bibliotekssty
relsen. Då så sa Thun, inte Thun ... efter Thun,. så började en som hette 
Gösta Lundberg som övertog biblioteket. Han hade det ... Jag tittade i en 
protokollsbok i kväll. 1933 då började jag efter Lundberg. Sen höll jag 
på fram till1952. Det är alltså 19 år. Jag minns särskilt att när Lundberg 
skulle flytta då sa han "att nu får du överta det här". Då var jag liksom 
hjälpare åt honom på söndagarna, om han skulle vara ledig. "Nej, det 
klarar jag inte opp." sa jag. "Gosse" sa Thun " det här klarar du bra" och 
det var bara att hoppa på det. 

J ag hade öppet onsdagar en timme. Det var mellan sex och sju och 
söndagar mellan fem och sex för utlåning. Då var det rätt snärjigt. Man 
jobbade till fem och sen skulle jag hem och käka och byta om och jag 
hade i alla fall tre kilometer att cykla åt båda hållen, alltså och vara nere 
klockan sex. På söndagarna, då var det biograf i föreningshuset Så då 
stod maskinisten vid det där stora bordet, som Thun talade om, som vi 
hade när vi lånade ut böckerna och spolade film. Så det var på sätt och 
vis sällskap också, när det inte var något folk där, men i regel gick det ut 
tvåhundra femtio, trehundra band på en timme. 

För detta, om vi ska börja tala om vad vi hade i ersättning, så var det 
150 kronor om året. Då skulle man katalogisera. Man skulle köpa in 
böcker och man skulle sköta utlåning och driva in böcker som inte kom 
tillbaks. Så man gjorde det inte direkt för förtjänstens skull. Men i alla 
fall, sedan om vi kommer så långt, så om vi skulle tala om vad vi skulle 
ha för litteratur så frågan var ständigt ... Det var reseskildringar mest och 
skönlitteratur. Vi hade då ett kommunalt anslag på 700 kronor, därav 
skulle bibliotekariearvodet vara 150 och sen resten till inköp av böcker 
och annat material. Det kunde inte bli så många böcker per år. De låg 
väl i snitt sex, sju, sju och femtio per band på slutet, i alla fall. 

Men sedan när kommun hade planer på att de skulle bygga ett hus, som 
skulle inrymma bibliotek och det kom på tal att det skulle bli 
kommunbibliotek och det skulle få större anslag och så. Då ansåg väl 
jag, Heden var mycket god hjälpare också för mig, att då skulle jag inte 
klara av det. Då sa Heden att "Jag är mycket intresserad, så att jag ska 
gärna ta det". 1952 slutade jag. Då övertog Heden och då gick det upp 
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som folkbibliotek, men vi satt väl kvar till 1954 innan vi flyttade i denna 
lilla lokal. Vad kan det vara, 30 - 35 kvadratmeter, med kamin i ett hörn 
som enda uppvärmningen. Trångt, hyllor runt väggarna, för det var ju 
annat i detta rum. Det var en stor lokal med dans. Då hade de om-, 
avklädning i biblioteksrummet Så vi kunde inte ha öppna hyllor. Så vi 
fick ha dörrar för. De gick inte på gångjärn, för det stod i vägen. Så att 
man fick lyfta ner dem varje kväll, varje gång man skulle ha det (här 
försvinner Filip i ett mummel). Så var det på den tiden. Och jag vet att 
1952, det var på våren, då skickade jag in till Centralbiblioteket och sa 
att nu har ABF studiecirkelbibliotek nummer 22 upphört. Nu har den 
uppgått i Österåkers folkbibliotek. Jaha det var vad jag kan berätta. 

BO: Innan' vi släpper Filip Högman, vill jag fråga honom om två saker. Han 
säger här att han fick, 11 Det där klarar du fint, sa Frithof Thun11

• Men fick 
du uppdraget att bli bibliotekarie, därför att du ansågs kunna hålla 
ordning på ett bibliotek, eller därför att du var en flitig låntagare. Det var 
det första och det andra är: Hur mycket växte biblioteket på de här 
många åren? Och är det några böcker som du kan påminna dig var 
särskilt eftertraktade? 

F.H På den första frågan var det väl att jag var intresserad, för jag deltog 
mycket i många cirklar. Vi hade teatercirklar och räknecirklar som 
Heden drev. Jag var intresserad av det alltså och då ansåg ju Thun det, 
att jag skulle kunna klara av ett. Och vad det växte, som jag sa, det blev 
en 20 - 25 band per år. Böcker som gick, det var Cronin som var 
mycket efterfrågad, Citadellet, Gösta Gustav-Jansson, Lo- Johanssons, 
och Bernard Nordhs och så var det de som skulle ha deckare. Beijer kom 
på slutet och sedan vet jag också ... 

När kommunen byggde brandstationen, var det tanken då, att vi skulle få 
in biblioteket i ena halvan där. Det var vi väldigt glada åt, men så blev 
det bastu i den andra. Då fick de problem, hur de skulle få en vakt
mästare till att sköta bastun. Då kom väl Thun in, som var en drivande 
kraft där också, och sa 11jaha, att vi behåller bibliteket där det är och den 
ena lokalen inreder vi till en bostadslägenhet, till en vaktmästare11

• Då 
fick vi söka, ja det var väl en fyra, fem, om jag inte missminner mig, 
som sökte den där lägenheten. Det var en modem lägenhet på den tiden, 
med elektrisk spis och kylskåp. Bland annat så la jag in ansökan och 
åberopade att jag hade studiecirkelbiblioteket och hade långt att åka och 
det ena med det andra. Och då blev jag inkallad till Thun en kväll och 
han frågade 11Ska du gifta dig? 11

• 
11Ja, jag hade räknat med att vi skulle få 

lägenheten11
, sa jag. 11Jaha, då vill jag tala med din flicka, som du säll

skapar med, också. Kan ni komma hit en kväll11
• Då sa Thun att 11 du får 

lägenheten och det ska jag tala om för dig, att det är inte för att du har 
några större meriter, än de andra sökande, men det är för att du har hand 
om studiecirkelbiblioteket Så att du ska få nära till ett. J ag hoppas att du 
fortsätter med det ett tag till 11

• 

BO: Jaha med den fina poängen, så tackar vi Filip Högman. 



Heden, Har~ 

deltidsbibliotekarie 1952 -

Biblioteket i kommunalhuset 140 - 150 m2 

1:a katalogen alfabetisk 
1:a nr Almqvist: Jaktslottet 
N~mner h~r ett stort antal boktitlar ur den 1:a katalogen. 

Redogör för anslagen till biblioteket 
1952 bokbeståndet 1.861 band plus filialbibliotek 
1967 bokbeståndet 23.935 band. 

1952 staten omslöt 
1967 staten omslöt 

Kr Öre 
4.499,80 

104.724,88 

1930 - 1940 omkring 3000 invånare 

Lokalfrågan br~nnande 

Arvoden 33.365:-

1925 - 1968 
1925 kom hit som l~rare 
1928 bildades IFK Österåker 

1930 - 41 studiecirklar inom ABF bland annat amatörteater 

Intervju 27/9 -68 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 
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HEDEN, Harry (1901-1983) 

Föredrag: 1968-09-27 Ingår i serien Folkminnesafton. 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson 

Biblioteksutskottets ordförande, Gunnar Sjökvist: 

l 

Nu är det Harry Hedens tur. Jag tror att bandet fortsätter att gå och så far du 
inte prassla med papper, för det hörs på bandet. 

H.H Jag behöver använda papperna. 

B. O Jag vet det. Men det går säkert bra ändå. Var så god Harry Heden! 

H.H Ja. Den kära Frithiofberättade att jag fick ta hand om det folkbibliotek 
som, vid kommunsammanslagningen, den stora som skedde i vårt land 
1952, ordnades hos oss också och som ordnades i det förnämliga kommun
huset. Jag vill gärna ge min eloge åt Frithiof, för jag tror, jag vågar påstå, 
att det var hans förtjänst till största delen åtminstone, att biblioteket fick de 
lokaler, som kom till stånd. Det var lokaler som inte var några trettiofem 
kvadratmeter, vadjag tyckte mig höra, utan var mellan 140- 150 kvadrat
meter och det var för oss, jag var nämligen låntagare hos den kära Filip, så 
att jag satt många kvällar vid den där rödglödgade kaminen och pratade 
böcker och mycket annat. Politiken var inte alldeles utesluten heller. och så 
var det att komma till paradiset att flytta upp till kommunhuset 

Det blev en annan förändring. Jag vill först säga att biblioteksbeståndet 
var, när jag trädde till, ... Jag har med den första katalogen. Den är 
upprättad utav Lönnberg. Det är inte Frithiofs katalog. Den har jag aldrig 
sett. Den kan jag inte yttra mig om och det gör att katalogen, när gäller 
böcker, kanske inte är korrekt, för de hade för sig att de skulle upprätta den 
alfabetiskt, accesskatalogen, och det kan man ju aldrig göra, alltså för
värvskatalogen. Menjag kan nämna att det första numret som står i den, det 
är Almqvists 11Jaktslottet11 och tittar man på böckerna, så är det förnämlig 
litteratur som möter en där. Hjalmar Bergman är representerad med rätt 
stort antal. Balzac likaså och naturligtvis de svenska författarna också. Vi 
har Fredrika Bremer också med och det är väldigt tacksamt, därför att 
hennes böcker är svåråtkomliga. Nu finns det människor som börjar på att 
läsa henne igen och det är till glädje att man kan furnera 1 dessa låntagare 
med sådana böcker. 

Det blev också en förändring i det ekonomiska i alla högsta grad. Kom-
/ munen insåg nu. Nu var det inte längre från ett visst håll utan nu tror jag, 
hoppas jag åtminstone att det var så, jag var själv inte engagerad inom det 
politiska livet redan då, att man var beredd att satsa lite hårdare på ansla
gen. De har jag en liten tablå över här, statistik, bokbestånden, jag ska inte 
dra siffror för mycket, men jag kan ju säga det att bokbeståndet vid 1952 
års början, alltså i denna kommun, Österåker, den egentliga kommunen, var 
1861 band. Men genom att vi fick, så kallade, filialer. Dels hade vi Östra 
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Ryd, som inkorporerades med Österåker och dels hade vi i Nykvarn, där vi 
hade en filial som stod för Blända, av vad jag förstår. 

En ur publiken. Logen Nykvarn 

H.H Då har jag missuppfattat det. Det var logen Nykvarn. De var filialer. Sedan 
dröjde det några år innan de ansåg att vi, med sitt minskade folkbestånd ett 
tag, inte längre kunde arbeta, utan de flyttades då över till huvudbiblioteket 
i Åkersberga. 

Staten som upprättades 1952, den omslöt 4499 kronor och 80 öre, medan 
staten för 1967, somjag har tagit med, den är den sista staten vi har, vi har 
staten för i år, men jag använder mig av den som vi hade förra året, därför 
att vi har andra siffror där att leva på. Den omfattar l 04.724 kronor och 88 
öre. Bokbeståndet hade växt under alla dessa år upp till 23.93 5. I handbok
samlingen fanns det 891 band i referensavdelningen. Så ni ser att siffrorna 
hade stigit oerhört och utlånade band var 1967 67. 082 band. Det är enorm 
tillväxt som har skett och det visar sig alltid detta, att det är synonymt med 
ett biblioteks utvidgning rent lokalmässigt. Jag kan ju nämna nu att dagens 
situation inte är särskilt glädjande. Därför att kommunen, vi var 3000 kära 
Frithiof 1930 ungefår och framåt 40-talet, stod vi stilla väldigt länge, rent 
utav framåt 50-talet, nu är vi ju en tolv tusen människors kommun och det 
gör ju att att bokbeståndet inte är tillräckligt på långa vägar. Centralt räknar 
man med att man vill ha åtminstone 3 band per invånare och så far ni göra 
era beräkningar själva, vad som egentligen skulle behövas. Här är det lite, 
lite av pessimism. 

Den värsta frågan är inte bokbeståndet, utan det är lokalfrågan. Den är 
ytterst brännande. Vi håller på just nu i dagarna att försöka utnyttja varje 
kvadratmillimeter. Fanns det mindre mått skulle jag ta till det. Vi hoppas 
kunna leva vidare i den här lokalen, som var när vi fick den som jag säger 
rena paradiset, kanske ett par år till. Hur det sen kommer att se ut, därom 
vågar inte jag sia, men jag har ju från olika håll hört att man är beredd att 
satsa på ett bibliotek som motsvarar Österåker av idag. 

Jag skulle också vilja säga det att kravet på böcker har stigit oerhört. Det är 
på det sättet att Österåkers kommun är en ung kommun, på det sättet att 
befolkningen som flyttar in, är unga familjer i högsta grad. Det betyder att 
det är familjer som är rätt mycket skolade och har rätt stora krav på bok
bestånd utav hög kvalite och vi har dessutom familjer med mycket barn. Vi 
behöver en barnavdelning av helt annan storleksordning än den lilla som vi 
hyser in i det egentliga biblioteket, Vi behöver ha en egen avdelning skild 
på ett annat sätt än som nu är fallet. Det är vad som ligger varmast om 
hjärtat just nu när det gäller biblioteksarbete. 

Jag tror inte att det är här så mycket att säga om de gångna åren. De visar 
en oerhörd stegring, som jag har sagt förut, av utlåning och även av ansla
gen, även om vi inte är tillräckliga i de underlag, som egentligen skulle 
vara behövliga. Jag vill också säga i sammanhanget att kommunen, har ald
rig varit avog, när det gäller anslag både till bokinköp eller till arvodering. 
Den kära Filip satt där med, vad var det du sa 150 kronor. Idag är staten 
uppe vad gäller arvoden 33 265 kronor och det låter i en del öron 
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naturligtvis oerhört, men jag vill då påpeka att dels är det jag, dels är det ett 
halvtidsanställt kontorsbiträde, som enbart är kontorsbiträde och rycker in 
någongång vid disken när det är särskilt besvärligt. Så har vi dessutom nu 
för närvarande ett utlåningsbiträde, en assistent kan man väl säga. 

Kommunen har bestämt att redan i år bygga ut utlåningstiden, som var, när 
jag började, som Filip Högman sa, två gånger i veckan och därav en sön
dag. Söndagsöppet är en brännande fråga i biblioteksvärlden så då kan vi 
vara lite malliga över att vi hade söndagsutlåning, så tidigt som Frithiof 
berättade här om. Men det är klart att, som det nu ser ut, alldeles för litet 
både fråga om bokens stat, utrymme och arbetskraft. Det är de frågor som 
de styrande och bestämmande har att ta ställning till. 

Jag vill gärna säga till Frithiof att jag är ledsen över att du är 82 år. Jag 
respekterar den åldern, högaktar din vitalitet som är strålande, menjag 
skulle gärna vilja se det, att du vore minst 20 år yngre, för då skulle du med 
din brinnande själ, för jag har ännu inte mött, och jag har mött många män
niskor som har det intresse de här frågorna, som har haft ett sånt brinnande 
intensivt intresse för boken, somjust FrithiofThun har haft. Han är inte 
Brunnsvikare för ro skull. Det är underligt, men jag har mött en hel del 
Brunnsvikare och vad den skolan bland annat uträttat, det är att väcka för
ståelse för bokens värde. Det är utan tvekan sanningen och det är Frithiof 
Thun, själv ett strålande exempel på. Jag vill inte längre ta tiden i anspråk, 
utan jag slutar med att säga detta. Min varma förhoppning är att även om 
Frithiof inte är tillhands här och till hjälp, för det skulle jag önska av mitt 
fullaste hjärta att så vore fallet, är jag övertygad om att det finns andra som 
vill försöka axla hans kappa och utföra stordåd. Jag kan inte säga annat, när 
det gäller att föra biblioteksfrågan framåt. Det var. stordåd, dessa enkla små 
förhållande, som man arbetade under Fritiofs första år. Men jag tror mig 
vara övertygad om, vad gäller att skaffa oss ett tidsenligt bibliotek, så ska 
den frågan lösas på ett tillfredsställande sätt. Detta är helt enkelt ett krav, 
inte bara en önskan. Tack för ordet. 

B. O Innan Harry Heden slutar här, på ett par minuter bara, vill du: Du har haft 
mycket med studiecirkelarbetet att göra och vill du berätta något om vilka 
böcker du under dessa många år, så att säga, haft ur själen av ditt folkbild
ningshjärta, med stort nöje har lånat ut och finns det exempel på motsatsen. 
F ör att vi skall kunna gå i lugn takt till kaffet, får du bara två tre minuter på 
dig för denna saken. 

H.H Jag trodde, förlåt ordförande, jag trodde att frågan om studiecirkelarbetet 
som sådant, skulle bli en särfråga. Att den inte skulle plockas ihop. Men jag 
är beredd att svara på ... Jag kom hit som en ung lärare. Jag har varit lärare 
här i 43 och 1/2 år och när jag 1925, den första januari, kom hit och lärde 
känna Friotiof Thun. Han satt själv i skolstyrelsen och tillhörde den, sedan 
långt framåt i sin tid och slutade, tycker jag, på ett oförsynt sätt sitt arbete. 
För jag är övertygad om att det FrithiofThun sist skulle vilja lämna inom 
det offentliga livet, det skulle ha varit skolan, för det stod honom så inner
ligt varmt om hjärtat, men det är en liten parentes. 
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När det gäller studiecirkelarbetet så började jag inte från början, när jag 
kom hit Jag var dessutom idrottsintresserad, i allra högsta grad, har själv 
varit utövande idrottsman. För det låg mig varmt om hjärtat, att det här 
organiserades upp ett idrottsliv som hade någon organisationsform. Här i 
kommunen hade det funnits några rivaliserande klubbar, i denna lilla bond
kommun, som Thun själv sa, Runö Idrottsförening och Åkersberga All
männa Idrottsklubb. Vi har ... låg i själatåget. De var redan döda och poj
karna kom och frågade mig, om jag ville göra någonting åt det hela. Det 
hela slutade med att 1928 skaffade vi oss en interimsstyrelse och efter 
några veckor bildades föreningen IFK Österåker. Jag ville ha ett samlande 
namn. Jag ville inte kalla det för Åkersberga ... (Jag talar om det som mitt 
hjärta har att säga). 

Jag ville förklara varför jag inte kom in i studiecirkelarbetet från början. 
Det berodde på att idrotten, blev mitt första intresse de allra första åren, på 
20-talet alltså och när det var ordnat 28, så fanns jag kvar där och var kvar 
där en stor del av 30-talet också, men sen när de växte de unga, för det var 
ju egentligen mina egna skolpojkar, som jag engagerade i idrottsrörelsen, 
så fick andra ta hand om det hela och nu är jag en så kallad passiv medlem i 
idrottsföreningen, betalar alltså en avgift för att stödja den. 

När det gäller studiecirkelarbetet, så hänger det samman med att jag poli
tiskt engagerade mig i den rörelse, som var den enda som ägnade sig åt 
studiecirklar i egentlig mening. Det var ju arbetarrörelsen. Det var ju 30-
talet som blev det stora årtiondet i det fallet. Jag hade ett papper, men här 
får man inte smussla med papper. Tyvärr är ju ABF: s handlingarna, som så 
många andra föreningars, förlorade. Det enda jag kan leva på är, faktiskt ett 
intyg av den ordförande som trädde tilllite senare framåt, nämligen Gunnel 
Olsson, som sitter där borta. Hon skrev ett intyg åt mig av en viss anled
ning att jag hade utfört ett arbete. 

Jag kan läsa upp de studiecirklar, somjag ägnade mig åt under 30-talet 
fram till41. Jag hade praktisk räkning 32-33, tre stycken var det. Filip 
Högman undrade .. .. Jag har inte så kort minne att jag kan placera ele
verna. 33-34 var en praktisk räkning. 33-34 svenska språket, två cirklar. 
34-35 åter igen räkning, samma år svenska språket och då börjar någonting 
som jag var väldigt förtjust i och det var amatörteater. Den har legat mig 
väldigt varmt om hjärtat. Jag vet inte om jag ska dra in det här. Jag kanske 
får en reprimand, för det, men jag hade själv drömt en gång att få ägna mig 
åt det yrket, att försöka mig på den konsten att tjäna Thalia. Jag var en ung 
gymnasist i det gamla ärevördiga läroverket i Strängnäs och när en gång ett 
utav de olika sällskapen, ett utav de bättre, gästade stan, tog jag mig 
friheten att ... 

B. O Tänk på tiden, ett par tre minuter var det. 

H.H Nå då tyckte jag, att skolan var så bedrövlig, inte för att det gick så illa. Jag 
hade till och med stipendium. Så jag kan sitta här och vara skrytsam i allra 
högsta grad, men en dag låg det på min älskad faders bord, att jag hade 
beslutat att bli skådespelare. Jag gick, nämligen, till den där Knut Lindroth 
och frågade om det fanns någon möjlighet att få en tjänst och det gick det. 
Jag fick bli fångvaktare i de "Tre musketörerna" och jag följde med lite var 



stans i landet. Det hade kanske utvecklat sig vidare, det vet jag inte, men 
det kom en annan sak in i bilden. Det var en sak som jag också, har ägnat 
mig en hel del åt och det var kvinnan. Han hade en dotter som jag uppvak
tade och det fann han inte vara lämpligt, utan jag fick välja. Då sa jag, 11att 
har jag inte någon frihet att göra, vad jag vill, så får jag tacka så väldigt 
mycket n och vi råkade vara vid en kuststad. Så jag tog hyra på en båt för 
det hade jag också drömt om, sjön, en gång i världen. 

Jag hade som femtonåring sökt Kennedy ett skolfartyg som ägdes av 
Transatlantic och där hade jag blivit antagen helt enkelt tilll916 års 
utbildning. Här vill jag gärna erkänna att jag egentligen är en förbrytare. 
Det fordrades, nämligen, att en av föräldrarna skulle skriva på ett medgi
vande· och det tog jag mig friheten att skriva min faders namn. Jag heter 
själv Erland och det heter min far så att jag skrev hans namn och jag blev 
antagen, men resulterade naturligtvis att jag inte fick fullfölja min önskan. 
Familjekontrollen var stark. Jag vill därmed inte säga, att det var någon 
familj som utövade allt för stark kontroll på mig, men de tyckte att det inte 
var lämpligt att jag gjorde så, utan att jag fick snällt stanna hemma. Nu 
återvänder jag till den där sjöresan som jag gjorde, den första och sista i 
mitt liv, ja, sista vill jag inte säga, men i alla fall som tjänande ombord. Det 
kom så småningom ett brev efter till England, till Hull, som berättade att 
min mor som jag var synnerligen fåst vid .... 

Hedenfick inte prata längre än så här. I allafall inte på band 
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Olsson, Gunnel 

Intervju 27/9 1968 
Intervjuare: Gunnar Sjökvist 
Utskrift: April 1987 av Solveig Axelsson 

Nu ger vi ordet åt Gunnel Olsson. 

Ja, Sjökvist nämnde här, att jag är så att säga uppfödd i folk
bildningsarbete. Min far startade godtemplarordens studiecirkel
verksamhet 1902, alltså 12 år innan ABF kom till och då var ju 
inte jag med, men sen fortsatte han ju i Karlstad och i Linköping, 
där jag har mina tidigaste minnen ifrån, men jag minns inte så 
mycket om just folkbildningsarbetet där. Däremot minns jag mycket 
väl, när vi våren 1913, när vi nyss hade flyttat hit upp till 
Stocksund. Då var ABF nybildat och Yngve Hugo ringde varje gång 
han fick rapport om en ny cirkel till mor, för att hon skulle dela 
hans glädje och jag minns särskilt hans jubel, när han kunde 
ringa och rapportera den tusende ABF-cirkeln. Det var ju en 
verklig milstolpe och då frågade han. Hur många har ni i godtemp
larorden? Det var då fjortonhundra. Vi skall slå er, sa Yngve 
förtjust, och det gjorde dom ju inom året. 

Det var alltså ABF:s start då. Den var ju blygsam och med mycken 
motighet som ju har omvittnats. Thun nämnde här, att den var 
ungefär samtidig här. Jag tycker nog vi skall anteckna till bandet 
att ABF:s officiella födelsedag är den.'16 november 1912 och 
arbetarekommunens protokoll, där man fattade beslut om att starta 
studiecirkel och bibliotek, är dagtecknat den 17 november 1912, 
alltså dagen efter. 

Man kan ju då omöjligt ha hört talas om beslutet, att bilda ABF, 
utan det är naturligtvis en slump, men det är ganska egendomligt 
att det blev så samtidigt. Här fanns ju, som det också nämndes 
förut här, logen Blenda av IOGT, och i ett protokoll där från 
oktober 1912, där hade lämnats in en diskussionsfråga: Vad göra 
för att råda bot på den andliga barnförlamningen i denna kommun? 
Och svaret på frågan blev: Låtom oss starta en studiecirkel, 
men man ansåg inte att logen kunde bära en studiecirkel själv, 
utan man skulle ta kontakt med arbetarekommunen och tydligen var de 
ju mera framfärdiga, arbetarkommunen, för det var där studie
cirkeln kom till stånd, men tanken hade alltså väckts på flera 
håll samtidigt. Blenda hade sedan ett eget litet bibliotek, men 
det är icke det som blev filial i Nykvarn. Det sköttes av Filip 
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Högman, tillsammans med ABF-biblioteket i föreningshuset, men 
hölls alltså skilt, bokföringsmässigt så att säga, tills ABF
biblioteket hade blivit så pass, så att det räckte till att 
låna ut, och då sa Filip ifrån, att antingen får dom slås ihop, 
eller får logen ta sina böcker, för det är för tungvint att 
hålla på med den här dubbelbokföringen. Vi ansåg då i logen, 
att det var ju självklart, att biblioteket skulle uppgå i 
ABF-biblioteket, men 9et fick vi icke för våra överordnade, 
som vi var skyldiga att anmäla det till. Det var Texas Ljung
berg, som var distriksstudieledare och han vägrade absolut 
att avhända orden någon egendom, utan vi fick lov, under vilda 
protester, att överlämna vårt lilla bibliotek till logen 
Vallentuna, så förmodligen är det kommunaliserat där nu i 
stället. 

När vi sen startade den lilla logen Nykvarn, och där skulle 
naturligtvis ha studiecirklar och ett litet bibliotek, då 
satte vi uttryckligen i stadgarna för biblioteket, att om 
logen upphör, eller av någon anledning inte själv kan driva 
sitt bibliotek, så skall det lämnas till annat bibliotek 
inom kommunen. Det blev alltså filial till biblioteket här 
och sedan övertagits hit när verksamheten i Nykvarn las ner. 

Sen kom jag ju hit 1930, men kom inte att delta i ABF:s 
verksamhet förrän 1938, när jag flyttade från Dyvik till 
Ljungsboda. Då kom jag med på allvar här och det var väl redan 
1939, som jag blev ordförande. Då hade verksamheten dalat 
av ganska mycket. Framför allt hade föreläsningsverksamheten 
helt upphört, men vi försökte då sätta igång igen och vi fick 
en ganska olycklig start. 

Vi hade lagt upp ett mycket fint program. Vi hade som första 
föreläsare Karl Cederblad, men han kom den värsta dagen på 
året, på nyåret 1940, det var 27 grader kallt och snöstorm. 

Vi var i föreningshuset naturligtvis och vi eldade kaminen 
glödhet och den lilla tappra skara, som hade vågat sig ut, 
satt i en ring kring kamin och blev stekta på framsidan och 
stelfrusna på baksidan, och den arme Cederblad måste ju stå 
mitt i cirkeln, så han stod intill kaminen, och höll på att 
flyta bort. 

Dagen efter fick vi vara i Centrum, som då var nytt, ·och 
där förstod den vikarierande vaktmästaren sig inte på värme
ledningen, så den var väl en 2 eller 3 grader. Cederblad 
satt på värmeelementet klädd i päls, och han avbröt sig 
plötsligt mitt i föredraget och sa.- ~~Min fru brukar säga 
när jag far ut, att föreläs nu inte ihjäl någon, men jag 
håller visst på att göra det, sa han. Skall vi sluta? q 

Men vi härdade ut. 

2. 
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Men alltså, det var ju upptakten och det gjorde ju att det inte 
blev så mycket folk från början och det visade sig trögt, att få 
upp intresset sen. Vi försökte några gånger med föreläsnings
serier, men deltagandet var så pass dåligt, så vi upphörde igen. 

Däremot så hade flera år s.k. flyttande folkhögskolkurser eller 
folkbildningskurser som gick ganska bra. Det var alltså 30 före
läsningar under tre veckor, tio timmar i veckan, så man fick 
alltså inställa annan verksamhet och ägna sig helt åt det där. 
De gick ganska bra, hade hyggligt med deltagare. 

Sen har ju cirkelverksamheten pågått hela tiden, fast det var 
några år, då det var mycket obetydligt, men sen har det ju tagit 
opp sig åtskilligt igen och för att nämna min egen verksamhet 
så har en cirkel, som jag är cirkelledare för, nu startat sitt 
sextonde verksamhetsår i en följd. Det är den s.k. idecirkeln. 
Vi startade med Wigforss Socialismen inför verkligheten och har 
sedan allt mer och mer kommit att ägna oss åt de underutvecklade 
länderna och deras problem och mer filosofiska frågor. 

En gång studerade vi livsåskådning, för vi fann att vi så ofta 
hamnade i filosofiska frågor, så vi fick lov att ta det. Ibland 
gör vi tvärtom, vi finner att vi svävar alldeles för vitt ikring 
och då tar vi något att bita i. Vi har haft nationalekonomi för 
att få en fastare grund att stå på i våra funderingar över ut
vecklingsländerna och vi har läst gymnasiekursen i ekonomisk 
geografi, som vi också ansåg kunde vara något att hålla sig till. 
Men sådana saker avverkade vi ganska hastigt. Anser vi att vi 
behöver disciplinera oss, tar vi en korrespondenskurs med 
svarsgranskning, för då var vi t~ungna ~tt hål1a oss till ämnet 
fur Jgonblicket. 

I år har vi nu börjat på Göran Palms En orättvis betraktelse, 
till vilken vi själva har författat en studieplan, för det fanns 
ingen, som vi just har fått godkänd inne på förbundsstyrelsen. 
Jag skall begagna tillfället att göra reklam för den där cirkeln. 
Den sammanträder hemma hos mig på fredagskvällarna, och vi har 
just konstaterat att det var ett tag sen vi fick någon ny medlem 
och vi har funnit, att det är alltid uppfriskande för diskussionerna 
när det kommer in någon ny, så att är det någon som har någon 
möjlighet en fredagkväll, så är ni hjärtligt välkomna. 

Det är två som har varit med från början, men en har varit ifrån 
något år, men har kommit tillbaka. Jag är ensam den som har varit 
med i alla åren. Men ytterligare två kom med andra året och har 
varit med oavbrutet sedan dess. Alla som är med nu har varit med 
i många år. 

Sjökvist: Det verkar på Gunnel, som om hon tänkte och sluta där, och det har 
varit väldigt intressant. Det var en fråga där om cirkeln som har 

hållit på i sexton år. Har den alltid sammanträtt hemma hos 
Gunnel Olsson? 

3. 
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Vi försökte ett tag att sammanträda i cirkelrummet nere i biblioteket, 
men de påstod att det inte var lika roligt, utan de begärde att få 
komma hem till mig. 

Det är väl inte så vanligt, när man upptecknar folkbildningsminnen, 
att man har en cirkel, som har arbetat så länge och under samma 
cirkelledare och praktiskt taget i samma rum. En liten sak innan 
vi lämnar Gunnel Olsson, och det var detta. Du berättade om Karl 
Cederblad, men du glömde att berätta vad han föreläste om. 

Nu talar Helga Gäfvert, och hon viskar, vilket man inte får göra 
i mikrofonen. 

Gunnel, slutar du här? 

Ja. 



Vallin (Wallin), Holger 

Om folkbildning inom bonderörelsen, SLS studieförbund, 1930-
talet. 

Läser dikt om studiecirkeln av Kerstin Hed. 

Om aktuella biblioteksfrågor, politikernas stora enighet att 
försöka förse Åkersberga med god och tidsenlig biblioteksservice. 

Intervju den 27/9 -68. 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 



WALLIN, Holger (1917-1985) 

Bondorganisationens startande av studiecirklar, ovanan att läsa en bok, en dikt av 
Kerstin Hed, hur folkbiblioteket fungerade 1968. 

Föredrag: 1968-09-27. Ingår i serien Folkminnesafton. 
Utskrift: 1995 av Karin Jansson. 

Biblioteksutskottets ordförande, Gunnar Sjökvist: Vi ger ordet till Holger Wallin. 
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H.W Det är bara så, att jag måste bekänna, att jag tillhör inte de som har 
deltagit i folkbildningsarbetet inom Österåker från början och i varje fall 
inte från den tidiga början som de allra flesta av talarna här, tidigare har 
gjort. Därför att jag kanske råkar vara, även om jag inte är så ung, den 
yngsta i församlingen. Min emellertid, personliga kontakt med folkbild
ningsarbetet över huvud taget, har gått den väg som kanske de flesta av 
oss som sitter här ändå, har gått, av vad jag har förstått. Nämligen över 
de politiska organisationerna och den organisation som min väg gick 
över till folkbildningsarbetet, det var bondeorganisationerna. Man kan 
bara konstatera i det sammanhanget, att på den tiden, det var början på 
30-talet, då hade ändå arbetarrörelsen kommit betydligt längre i sin 
kontakt med boken, med studiearbetet än vad den egentliga tantbygdsbe
folkningen överhuvudtaget, eller bondebefolkningen hade gjort. Det var 
väl ändå så, att det är dokumenterat att det långt in på 30-talet, som de 
mest lästa böckerna i svenska lantbrukshem var bibeln och Åhlen & 
Holmskatal ogen. 

B.O Prosten Romans lilla läkarbok. 

H.W Möjligen. Men emellertid min väg gick över, att jag kom i anslutning till 
en politisk ungdomsorganisation. Där kom man ganska snabbt under
fund med, att den kunskap som den sexåriga folkskolan förmedlade, det 
var inte mycket att komma med, om man ville veta mera. Jag ska innan, 
jag fortsätter vidare, läsa en liten dikt. Jag tror inte att det gör något i 
sammanhanget. Jag brukar göra det och jag ska göra det nu också, utav 
Kerstin Hed som är väl den egentliga, vårt lands egentligt enda riktiga 
bondskaldinna. Hon har skrivit en dikt om studiecirkeln1 och den ska jag 
försöka dra. Den säger kanske i korta ord vad och hur vi ungdomar 
kände ute på den svenska landsbygden på den tiden. 

Det var blott några stycken, ett dussin knappt. 
Det var långt mellan byarnas tjäll -. 
Men på halkiga vägar de kommo ändå 
till ett möte var torsdagskvälL 

1Dikten finns i Kerstin Hed; Dikter i urval sid 53, LT:s förlag Stockholm 1984. 
Obeservera rättelsen i försättsbladet. 
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Det var muntra ord och betänksamma ord 
på bygdens sävliga mål 
kring ett bord, där aprildagens blåsippsskörd 
stod och glimmade blygt i sin skål. 

Det var ovana grepp kring penna och bok, 
det var blickar med längtan och dröm, 
som förstummats och stängts vid dagarna tramp, 
vid spis, vid spade och töm. 

Det riksdagsmans pojkar och statarns Karl, 
det var Särgårds och så några fler. 
Den som ingenting visste, fick stöd och hjälp 
av den som fått lära sig mer. 

Det var kanske ej kunskap av stora mått, 
men den lyfte dock tanken på färd 
och skänkte en glimt av vår tid och dess liv, 
av vår stora, härliga värld. 

Det var ingenting, som gav ära och guld
men de unga, de sågo ändå, 
hur rymden vidgades, mer och mer, 
över vägen, de hade att gå. 

Och det var, som om hela rummet blev fyllt 
av en hög förunderlig makt-
det var ungdomens heliga allvar som än 
ej bränts till cynism och förakt. 

Det var som en kväll när dimman är tät 
kring ensliga planer och hus, 
och när man tänder en lampa - så stod det kring dem 
som en brinnande cirkel av ljus. 

Det var ungefär, som Kerstin Hed säger, med oss ungdomar. Vi visste 
inte mycket. Det var ovana grepp kring penna och bok. Den första 
studiecirkeln jag kom med i, var nog en studiecirkel som de allra flesta 
ungdomar på 30-talet, som var med i föreningsrörelse på något sätt, läste 
var föreningskunskap och jag har en känsla av att det borde vara det 
stående ämnet än idag. För även om man sitter som kommunfullmäktiges 
ordförande i Österåker, så måste man tyvärr konstatera att föreningstek
niken, den brister ganska väsentligt hos de människor, som har blivit 
vuxna män och kvinnor idag, i samhället. 

En av dem som intresserade mig för studiecirkelarbetet på det mer 
ideella riktningen, det var, som Gunnel Olsson nämnde här, Texas 
Ljungberg, för på den tiden var jag också medlem i IOGT och han var 
ofta ute på sammankomster hos oss och berättade om böcker. Det var 
J ack London, kanske den första han talade om och den sista han talade 

.. 



om som vi, innan jag själv gick folkhögskola, tror jag, det var Lo
Johansson. Som för mig själv har blivit något av synonym med 
begreppet arbetardiktare och framför allt den reella bild han har gett av 
svensk landsbygd i omvandlingsskede. 

3 

Vi hade många cirklar som gällde litteratur, efter den tiden och det var 
mycket, mycket givande som för oss som var med. Men vi hade också 
en del matnyttiga ämnen där oppe. Alltså då måste jag säga att på den 
tiden när jag kom in i de här mycket aktiva studiecirkelverksamheten, då 
var jag faktiskt i Österåker kommun. Dock inte kanske så uppmärksam
mad, men vi var lite på kanten i den där delen utav kommunen och det 
hjälpte inte så mycket att det fanns en livlig ABF-avdelning nere i 
Åkersberga. Det var 15 kilometer och endast cykel att komma på, under 
krigsåren, ner till Åkersberga. Utan vi fick klara oss bäst vi kunde där 
oppe och det gjorde vi. 

Då började vi med arbete inom SLS, som på den tiden hette Svenska 
landsbygdens studieförbund och där hade vi cirklar varje vinter. Vi 
kallade oss för Skogens cirkel. Man skulle ha ett namn på den där 
cirkeln och det var bara skogsbyar där oppe och vi träffades varje vecka 
i ett torp, kan vi säga, som låg under Östanå. Det låg i Össebygam, men 
det var faktiskt på gränsen, det gick ihop där, Össebygam, Roslagskulla, 
Riala och Österåker. Jag tror inte vi höll på i 16 år med samma ämne 
men jag tror säkert vi höll på femton. sexton år med samma grupp, i alla 
fall. Det var det inte, för gruppen växlade, men vi höll på, från 1940, kan 
vi säga, och långt in på 50-talet. Så på det sättet kan vi väl säga, att 
även vi på vår del och vår kant av kommunen bidrog till folkbildnings
arbete inom Österåker. Jag tror att jag slutar där och övergår kanske till 
att säga några ord om den utveckling, som vi sedermera fick och jag vill 
kanske säga några ord jag om den utveckling som jag var med och 
hjälpte, om den utbyggnad som biblioteket och folkbildningsverksamhet, 
som det serlemera har fått sedan det kom in i det kommunala husets 
väggar. 

Även om det var så att på den tiden det begav sig, då Frithiof och hans 
medhjälpare började, då förstår man att det var en helt annan anda som 
var gällande. Jag instämmer gärna, med det som har sagt tidigare här, att 
efter 50-talet har det icke varit några delade meningar, inom någon 
politisk grupp ens, om att ge stöd till folkbildningsarbete och det stöd 
som, inte folkbildningsarbete överhuvud taget, utan studiecirkelverksam
het. Men framför allt folkbiblioteket har fått en oerhörd omhuldning från 
alla håll. Jag tror att jag fick epitetet utav bibliotekarie Heden en gång i 
världen, på den som läste bibliotekets böcker mest, under den tiden av 
världen, utav kommunfullmäktige och det kanske förklaras av att 
kunskapstörsten fortfarande var stor. 

Att vi i dag har fått lite sämre kritik. Det är lite annorlunda, men som 
sagt visst har det gjorts mycket och intresset har varit stort från alla håll 
och vi hoppas att vi kommer i historieskrivningen till del när den dagen 
är inne, men även idag är det en enig uppfattning om att stödet ska 
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finnas. Det är bara det att väggarna, som Heden rymmer sig inom, de 
rymmer inte så värst mycket mer och det är det som är det beklagliga 
idag. Vi hoppas att vi hjälper till på alla sätt så att mari kan rädda det, 
innan det inträffar en explosion i bibliotekslokalerna. 

B.O Då tackar vi Holger Wallin. Jag har bara hört honom tala en gång 
tidigare, för jag är rätt ny här och det var när han hälsade välkommen till 
idrottshallens invigning. Det var en lunch i den vevan och det var så till 
vida, ett ovanligt hälsningstal, att han citerade tre olika poeter i sitt 
välkomsttal till oss och det måste vara en bokvän som gör ett 
hälsningstal på det sättet och vi tackar honom och sätter punkt för detta 
här. 


