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Läsbryggan –  ett samarbete i Västernorrland 
mellan folkbiblioteken, länsbiblioteket och ABF 
 
Projektansökan ”Läsbryggan” föranleddes av Kulturrådets/Litteraturutredningens utlysning av medel 
för ett förbättrat samarbete mellan folkbildning och folkbibliotek med syfte att nå nya läsargrupper. 
Ansökan initierades av ABF och förbereddes och förankrades sedan genom diskussioner mellan 
länsbiblioteket och ABF, samt besök i alla kommuner och träffar med representanter för 
kommunbibliotek och ABF:s lokalavdelningar. Ansökan insändes i slutet av mars 2012 och beviljades 
350 000 kronor i juni. Projekttiden blev kort och intensiv – aktiviteterna påbörjades i september 2012 
och genomfördes under fyra månader. Under denna tid var en projektledare, Kent Eriksson som 
tidigare arbetat bl a på En bok för alla och med Läs för mej, pappa!,  anställd på 75 %. 
 

Bakgrund 
Folkbibliotek och studieförbund har en lång tradition av samarbete. På många orter har dock 
samarbetet gått i vågor och varit personberoende. Faktorer som tidsbrist och befintliga rutiner har 
också lagt hinder i vägen för ett samarbete, trots att båda parter önskat det. ABF och biblioteken i 
Västernorrland såg därför positivt på initiativet att ge ett stimulansbidrag till att bygga upp ett närmare 
och mer hållbart samarbete. Både ABF och folkbiblioteken har också goda erfarenheter av olika 
läsfrämjandeprojekt och tillfälliga insatser, erfarenheter som nu kan sammanföras och befrukta 
varandra. 
 
Västernorrland omfattar 243 000 invånare fördelat på sju kommuner, samtliga med såväl 
huvudbibliotek som filialer. Sundsvall i söder och Örnsköldsvik i norr är de största kommunerna, 
medan Härnösand i länets mitt har traditionella funktioner som residensstad, länsstyrelse, domkyrka m 
m. Ånge, Sollefteå och Kramfors har inslag av glesbygd med den problematik det innebär, medan 
Timrå kommun åtminstone i kulturellt hänseende kommit att fungera mer eller mindre som en förort 
till Sundsvall. Länet har en ”åldrande” befolkning och ohälsotalen är bland de högsta i landet. Även 
arbetslösheten är hög, framförallt bland män i inlandskommunerna. Männens utbildningsnivå är också 
betydligt lägre än kvinnornas (ca 12 % har eftergymnasial utbildning, jämför med 22 % av kvinnorna). 
 Härnösand har en lång tradition av att ta emot ensamkommande flyktingbarn, och de goda 
erfarenheterna har spritts till övriga kommuner, även om länet inte har någon hög andel utlandsfödda 
totalt sett. Länet har haft en negativ befolkningsutveckling, som hade varit ännu större utan tillskott 
från andra länder.  
 Samtidigt har länet rika tillgångar vad gäller natur och kultur och en stolt industrihistoria, allt detta 
resurser som bör tas tillvara även i det lässtimulerande arbetet. 
 
Länsbiblioteket har tidigare bedrivit många läsfrämjandeprojekt, bl a ”Pappor, pojkar och prat om 
böcker” 2006–2007 som riktade sig direkt till läsovana pojkar på högstadiet och gymnasiet, men även 
deras fäder samt nyblivna pappor via BVC. Papporna visade sig i detta projekt vara svåra att nå, något 
som dock inte var fallet i ”Läs för mej, pappa!” som genomförts med gott resultat i bl a Sundsvall och 
Timrå, i samarbete med ABF. Detta visar på vikten av samarbete med ABF och exempelvis 
fackföreningarna när det gäller att nå grupper som vanligtvis inte besöker biblioteket eller läser. Även 
Sollefteå bibliotek har genomfört ett tidigare projekt, i samarbete med kommunens genuspedagog, 
som riktade sig till pojkar på högstadiet: ”Läsa för livet” 2008. Länsbiblioteket har också under 2010–
2012 drivit projektet ”Vägen till biblioteket”, som särskilt riktade sig till boenden för 
ensamkommande flyktingbarn. Det finns alltså väl upparbetade kontakter där.  
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Mål för Läsbryggan 
För att motverka den bildnings- och kulturfientlighet som breder ut sig bland den manliga 
befolkningen i alla åldrar, och som bottnar i bristande känsla av tillhörighet i litteratur och kultur, 
väljer Västernorrland att i en första fas rikta de lässtimulerande insatserna mot män och pojkar i alla 
åldrar, vars läsvanor och läsförståelse ligger på en betydligt lägre nivå än flickors och kvinnors. 
Projektet riktas också till utlandsfödda män och andra generationens invandrare för att visa på kulturen 
som en väg in i samhället och skönlitteratur som vägen till språket. 
 
Såväl ABF som folkbiblioteken har en lång tradition av författarbesök, som i sig är läsinspirerande och 
i förlängningen kan bidra till fler biblioteksbesök och ökad hemmahörighet i den läsande 
gemenskapen. Läsbryggan vill fördjupa och bredda detta koncept för att dels nå fler mottagare, 
framförallt ovanstående grupper, dels verka under en längre tid. Författarbesöken ska ”infiltrera” alla 
orter för att få maximal effekt. Samtidigt stärks samarbetsformer mellan bibliotek och studieförbund 
(ABF) både på länsnivå och lokalt i kommunerna. I förlängningen – om en fortsättning av projektet 
kan komma till stånd – kan inspirationen också leda till eget skrivande och berättande. 
 
Läsbryggan vill också ta fasta på generationsmötena – mellan äldre och yngre när det gäller arbetslivs- 
och idrottsskildringar, industrihistoria och barndomsminnen, mellan småbarnsföräldrar och deras barn 
i Läs för mej, pappa-konceptet. 
 
Målgrupper 
”Ovana läsare” – män och pojkar i alla åldrar, t ex: LO-anslutna män, män och kvinnor med 
invandrarbakgrund, arbetslösa/sjukskrivna, pojkar med ”låg socioekonomisk bakgrund”, dyslektiker. 
 
Arenor/mötesplatser för författarbesök 
Arbetsplatser; Skolor på olika nivåer, även folkhögskolor, komvux, sfi m fl; Fritidsgårdar; 
Idrottsföreningar; Bibliotek; Övriga föreningslivet (t ex skoter-, jakt- och invandrarföreningar, 
motorklubbar m fl); Fackföreningarnas sammankomster; Travbanan, caféer, pubar, restauranger;  
Vårdcentraler/folktandvården 
 

Planerade aktiviteter 
Författarnärvaro/besök. Cirka tre författarbesök per kommun arrangeras, gärna flera dagar i varje 
kommun. Författaren ska ”infiltrera” kommunen, befinna sig på caféet, på fritidsgården, på 
fotbollsträningen m fl platser där människor finns – inte bara möta dem vid ett välorganiserat besök i 
en officiell lokal med ”finkulturell” prägel. Även de mer regelrätta författarbesöken genomförs i olika 
miljöer, där biblioteken är ett ställe men även arbetsplatser, lunchrestauranger etc används. Möjlighet 
ges även till mer informella samtal. 
 
Samtalscirklar/läsecirklar för språkträning. Vänder sig till arbetslösa m fl med invandrarbakgrund. 
Här kan metoder för reflekterande läsning alt boksamtal användas (Aidan Chambers och Katarina 
Kuick gästade länet 2012 vilket var mycket inspirerande). I april anordnade länsbiblioteket en 
välbesökt dag kring Sfi och andraspråksinlärning ur biblioteksperspektiv. 
 
Läs för mej, pappa-grupper, även för andra grupper än LO-anslutna. 
OBS viktigt med bilderböcker som ger en positiv bild av pappor! 
 
Biblioteket in i studiecirklarna. ABF ska under hösten erbjudas biblioteksmedverkan vid alla typer 
av studiecirklar med ett kort bokprat och tips om böcker på det aktuella ämnet, samt information om 
bibliotekets verksamhet. Alla cirklar och grupper inom projektet erbjuds besök å biblioteket, vilket ger 
ett mervärde och grundlägger ett långsiktigt läsintresse. Skapande cirklar kan ställa ut i bibliotekets 
lokaler och  de som går skapande skrivande skulle kunna läsa upp texter under en programkväll på 
biblioteket. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER 
 
STUDIECIRKLAR  
I oktober 2012 startade Sambibliotekets Språkcirkel för invandrarmän med bibliotekarien Olle 
Bäckström som ledare. Cirkeln initierades vid planeringsmötet med ABF, länsbiblioteket och 
Sambiblioteket, där det bestämdes att Härnösands biblioteks huvudsakliga fokus under Läsbryggan 
skulle vara att nå manliga invandrare med språkstudier.  
 Deltagarna rekryterades med hjälp av flygblad på Arbetsförmedlingen, Röda Korset, Erikshjälpen 
och Sambiblioteket. Från början kunde ingen svenska och de flesta var analfabeter. En tolk var 
närvarande den första träffen. I början var det 5 deltagare. Efter några träffar försvann 2 av de 
deltagande analfabeterna och det tillkom en läskunnig person. För närvarande är det 4 i gruppen. Den 
ursprungliga tanken på en läsecirkel med gemensam läsning av lättläst litteratur eller poesi visade sig 
snabbt inte gå att genomföra p g a deltagarnas ytterst knapphändiga kunskaper i svenska. 
 Eftersom fokus kom att ligga på språkundervisning har träffarna byggt på bilder, som har visats på 
kanon samtidigt har deltagarna har fått papper med ord som beskriver innehållet och vad som händer 
på bilderna. Ledaren har fått förklara i princip varje ord och företeelse, så det går långsamt framåt. 
Cirkeln har också använt bildberättelsen Ankomsten av Shaun Tan, vars bilder är givande att samtala 
kring. 
 Olle Bäckström berättar: ”Ibland förklarar jag med kroppen att jag springer och ibland använder 
jag bilder på internet för att förklara hur något kan se ut. För att förstå ordet ’kläder’ t ex och vad det 
ordet inbegriper, kan man visa på olika klädesplagg på nätet. Ibland använder jag tavlan för att rita 
något. Metoden verkar dock inte fungera så bra när det gäller analfabeter som ju inte har möjlighet att 
skriva upp översättningar på ord vi går igenom. Blir därmed svårt att repetera själva hemma. Idag är 
alla i gruppen läskunniga, även om svenskan inte är perfekt men alla kan slå i ordböcker vilket 
underlättar.” Cirkeln kommer att fortsätta i ABF:s regi under våren 2013. 
 
3/12 Facklig cirkel hos ABF Sundsvall. Cirkeln bestod av 13 deltagare från IF Metall och 
Kommunal (8 män och 5 kvinnor). Kent Eriksson bokpratade bl.a. om Åsa Larssons författarskap och 
Zlatans bok. Som avslutning fick alla deltagare varsitt inbundet ex av Kjell Erikssons Den hand som 
skälver, som LO skänkt till läsfrämjande aktiviteter. 
 
 
FÖRFATTARAKTIVITETER/NÄRVARO     ny plats 
 
ARKAN ASAAD 
Författaren Arkan Asaad publicerade 2011 romanen Stjärnlösa nätter – en berättelse om kärlek, svek 
och rätten att välja sitt liv. Han beskriver hur familjen krävde att han skulle gifta sig med sin kusin, 
sitt motstånd mot detta och hur hela hans liv ställdes på ända. Arkan Asaad är en mycket engagerande 
föreläsare, och en god förebild för ungdomar. I Läsbryggan besökte han så gott som alla kommuner i 
länet, framförallt gymnasiets språkförberedande program samt boenden för ensamkommande 
flyktingbarn i länet, för att ge ungdomarna möjlighet till ett mer informellt möte och personliga 
diskussioner. Turnén var ett samarbete med projektet Integrerande folkbildning, som också drivs av 
ABF Västernorrland. 
 
10/9  
Västermalms gymnasium Sundsvall. Ett 50-tal elever med utländsk bakgrund. Christina Hjorteen, 
bibliotekarie, och två lärare deltog. Stark föreläsning av Arkan och mycket bra kontakt. Lärarna 
önskade sig klassuppsättningar av Stjärnlösa nätter, vilket kunde förverkligas genom att Bokia i 
Sundsvall, som också finns med som samarbetspart i projektet via ABF, skänkte böckerna! 
 
Timrå Gymnasium. Ett 30-tal elever med utländsk bakgrund, ett tiotal lärare, rektorn och 
bibliotekarien Jenny Stenlund (kontaktperson) deltog. Mycket bra kontakt och Arkans föreläsning var 
lite anpassad språkligt då flertalet bara varit i Sverige en kort period. 

Infällt i texten kommentarer av 
kontaktpersoner/närvarande. 
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Ciceronen, boendet för ensamkommande flyktingbarn i Timrå. Vi följde med till boendet där 10 
av eleverna bodde. Bra kontakt med de boende. Personalen var inte riktigt förberedda, antagligen på 
grund av bristfällig intern kommunikation. I samband med en god afghansk middag samtalade vi 
mycket om tänkbara utbildningar och arbeten. Arkans bok överlämnades till boendet (liksom till de 
övriga) och tanken är att ett litet boendebibliotek skapas. 
 
11/9  
SFI Härnösand. Föreläsning, 70 elever, ganska många lärare. 
Mycket engagerande och närvarande föreläsare, tyckte åhörarna. Arkan väljer att fokusera på det 
personliga och vill inte gärna ge sig in i politiska diskussioner. 
 
Gymnasiet Härnösand. Föreläsning, 30 elever med utländsk bakgrund. 
”Jag är så tacksam att jag fick gå”, säger en av deltagarna. Arkan fick fin kontakt med eleverna och 
fångade upp frågor och synpunkter. Han var också lyhörd för den språkliga nivån i gruppen. 
 
Semret, boendet för ensamkommande flyktingbarn i Härnösand. Middag och samtal, 15 personer. 
 
12/9  
Ådalsskolan Kramfors. Föreläsning, 25 elever med utländsk bakgrund. 
 
SFI Kramfors. Föreläsning, 38 elever.  
 
17/9  
Bobergsskolan Ånge 
55 elever, varav 60 % killar, ett 20-tal med utländsk bakgrund. Återigen en stark föreläsning och bra 
kontakt. Kontaktpersoner Gunnel Johansson, bibliotekarie och Angelica Malkusson, lärare. 
 

 
Arkan Asaad utanför Gudlav Bilder-skolan i Sollefteå. Konstverk av Atti Johansson. Foto: Eva Nordlinder 

 
 
 Arkans bok är utlånad och fler vill låna den. Jag 

har hört både från elever och lärare att de är 
mycket nöjda med besöket/ M v h 
Gunnel biblioteket Bobergsskolan Ånge 

Allt var perfekt. Kommer nån 
föreläsning i framtiden som passar Sfi, 
kontakta oss gärna (om Arkan Asaad) 
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Vitalia, boendet för ensamkommande flyktingbarn i Fränsta, där 12 killar bor. Flertalet var med 
på Arkans föreläsning i Ånge. Vi blev bjudna på mat och tillfälle för samtal om allt möjligt. Arkan 
hade frågor om pojkarnas drömmar inför framtiden. Flertalet ur personalgruppen närvarande, mycket 
fin stämning kunde man märka. 
 
18/9  
Sollefteå gymnasium (Gudlav Bilder-skolan). Föreläsning, 52 elever. 
Många elever med utländsk bakgrund. Tyvärr krockade föreläsningen med Annika Östbergs, varför 
inte många lärare lyssnade. Bra föreläsning, men inte många frågor i storgrupp, däremot kom några 
fram efteråt och ville prata. 
 
Aurora, boendet för ensamkommande flyktingbarn i Sollefteå. Middag och samtal, 12 ungdomar + 
personal. Vi blev bjudna på pizza och livliga diskussioner om mobiltelefonmodeller, men även 
allvarligare ämnen. Många kontaktade senare Arkan på Facebook. 
 
 
VIBEKE OLSSON 
Vibeke Olssons serie om livet runt sågverket Svartvik, med huvudpersonen Bricken i fokus, är 
naturligtvis extra intressant i vårt län. Böckerna ger en inträngande och realistisk bild av livet förr, 
både arbete och fritid. Bricken börjar arbeta vid 11 års ålder  
och är stolt över att få göra en insats! Men sedan försämras  
villkoren för arbetarna och en strejk bryter ut… Vibeke Olsson  
samlade många intresserade åhörare, även äldre herrar. 
 
11/9  
Kramfors bibliotek. Föreläsning, 57 personer. 
Föreläsningen utgjorde den första i en serie om tre med  
den gemensamma rubriken ”Arbetsliv i historia och  
nutid”. Avsikten var att även locka manliga åhörare  
och skapa en gemensam sfär för ABF och biblioteket.  
Programmet avslutades med en givande fika- och diskussions- 
stund, då deltagarna hade möjlighet att ställa frågor, köpa  
böcker och få dem signerade. 
 
4/12  
Timrå bibliotek. Föreläsning, 50 personer. 
 
 
NIKLAS KROG 
Niklas Krog är en populär barn- och ungdomsboksförfattare,  
främst av fantasy- och basketböcker men även historiska  
skildringar. Han har även ett förflutet som basketspelare på  
elitnivå, och god förmåga att kommunicera med ungdomar  
om vikten av ett språk, och möjligheten att kombinera idrotts-  
och läsintresse! Vid skolbesöken i länet delades boken Under  
Guds himmel (En bok för alla) ut, och de flesta eleverna  
tog chansen att få ett signerat ex. Lärarna uppskattade verk- 
ligen författarbesöket. En lärare menade att läsprojekt även  
skulle behövas för årskurs 4–6. 
 
10/9 
Mariedalsskolan Timrå. Föreläsning 8:or, 50 elever och  
7:or 40 elever. 
Arenaskolan Timrå. Föreläsning, 50 elever. 
Dragons (basketklubb). Samtal, 17 baskettjejer. 

 
Vibeke Olsson i Timrå. 

Foto: Anette Strandqvist 

Niklas Krog på Matfors skola. 
Foto: Kent Eriksson 
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11/9  
Matfors skola. Två klassbesök 8 C och 9 C, totalt 44 elever. 
Stöde skola. Ca 50 elever från årsklass 7, 8 och 9, samt lärare. Samlades i skolans kafé-aula, en bra 
lokal. 
 
 
BO R HOLMBERG 
Bo R Holmberg är välkänd i länet och en populär och produktiv  
författare av såväl barn- och ungdomsböcker som vuxenböcker,  
många med lokal anknytning (t ex serien om rövarna i Skuleskogen).  
2011 kom Bortom saknaden som behandlar de s k Sandökravallerna 1907. 
 
25/9 
Kramfors bibliotek. Föreläsning, 42 personer. 
Föreläsningen ingick i en serie om tre med den gemensamma rubriken  
”Arbetsliv i historia och nutid”. 
 
Utlåningen av alla tre författarnas böcker (Vibeke Olsson, Maria Hamberg 
och Bo R Holmberg) har ökat markant i Kramfors efter föreläsningarna! 
 
 
MATTIAS ALKBERG 
Den välkända rockpoeten Mattias Alkberg framträdde på Unga Magasinet i Sundsvall i ett 
samarrangemang med Kulturmagasinet/Sundsvalls stadsbibliotek och PoesY – Västernorrlands 
poesifestival. Den andra delen av kvällen framträdde Jacques Werup och Johan Bergström i PoesY:s 
regi. Unga Magasinet var kvällen till ära även öppet för gäster över 25 år, men tyvärr vågade sig inte 
så många i den gruppen in. 
 
12/10 
Kulturmagasinet/Unga Magasinet Sundsvall. Poesiuppläsning med gitarrkomp, 42 personer, mest 
ungdomar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Jacques Werup på Unga Magasinet i Sundsvall.  
Foto: Gunilla Grill 

 

 
 
Mattias Alkberg på Unga Magasinet i Sundsvall.  

Foto: Gunilla Grill 
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PETTER  
Rapparen Petter är ett stort namn i den svenska musikvärlden, vilken märktes på intresset för hans 
föreläsning. Så gott som alla gymnasier i Sundsvall anmälde ett stort antal elever. Petter berättade 
öppenhjärtigt om sin väg till artistlivet och de läs- och skrivsvårigheter han haft. Det var först med 
Komvux:s hjälp som Petter knäckte läskoden. Dessvärre ställdes den första föreläsningen in, vilket 
ledde till att något färre anmälde sig till det andra försöket i Sundsvall. Då kunde istället en del elever 
från Ånge och Timrå beredas plats. Arrangemanget anordnades i samarbete med Språk på G i 
Sundsvalls kommun. 
 

 
Petter på Nolaskolan i Örnsköldsvik. Foto: Kristoffer Eklund  
 
2/10  
Tonhallen Sundsvall  
Föreläsningen inställd p.g.a. att planet inte kunde landa på Midlanda. Nytt datum 13/11 
 
3/10  
Nolaskolan Örnsköldsvik 
Inför 650 entusiastiska gymnasieelever i Ö-vik föreläste Petter om sitt liv och sin kamp för att lära sig 
läsa och skriva. Mycket bra artikel av ÖA. 
 
13/11  
Tonhallen Sundsvall 
Även i Sundsvall var Petters föreläsning mycket populär. Ca 680 personer från sju gymnasieskolor i 
Medelpad fanns på plats. Fantastiskt pressuppbåd; ST, ICA kuriren och Mitt-Nytt 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken succé som Petter gjorde igår. Vilket fint reportage i ST 
och Mittnytt. Våra elever och lärare är mycket nöjda 
och glada att de fick höra Petter. 
TACK! från oss på Västermalm Med vänlig hälsning 
Christina Hjorteen, Biblioteksansvarig Västermalms bibliotek 
 

Några ord om den fantastiska 
föreläsningen Petter bjöd på i 
tisdags: Vi fick på ett mycket 
underhållande och gripande 
sätt följa hans bildningsväg - 
genom barndom, skola, 
gymnasium och studier i 
konstvetenskap. Viktigast av 
allt: en ständigt stöttande 
älskad mamma. Och en kool 
storebror som fixade "grejer" 
och visade vägen. Till musik 
och något eget. Hiphop och 
rap. Ödmjukt berättat av en 
person man verkligen kan unna 
framgången./ Mats Lind, 
Bosvedjans bibliotek 
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ROBERT NYBERG 
Robert Nyberg har i många år roat och oroat oss med sina bilder av ett tufft arbetsliv i Kommunals 
yrkeskategorier – nu mer aktuellt än någonsin. Han är också en uppskattad serieworkshopledare för 
ungdomar. 
 
29/10  
Utställning Lindgården Sundsvall 
Lindgården är ett äldreboende och i entréhallen där caféet finns beläget fick vi ställa ut Roberts bilder. 
Med Catrine Edströms hjälp, Kommunals fackliga ombud, så ställde vi ut sju tavlor som Robert gjort 
utifrån de runda vykort som han tecknat för Kommunal under en 20-årsperiod. 
 
Den 3/12 flyttades utställningen till fikarummet för bussförarna på Navet i Sundsvall, ett samarbete 
med Kommunals ombud Jan-Erik Lindblom.  
 

              
Robert Nyberg på Akzo Nobel     Robert Nybergs vykort  för Kommunal 

 
Workshop Arkenbiblioteket Örnsköldsvik 
Höstlovslediga barn mellan 10–16 år var målgruppen för Robert Nybergs workshop. Det handlade om 
att teckna serier, rita figurer och skriva texter i pratbubblor. 16 engagerade deltagare varav 9 killar. 
 
30/10  
Utställning Akzo Nobel Sundsvall 
Akzo Nobel är en kemisk industri söder om Sundsvall. I fabrikens personalmatsal fick vi en hel vägg 
för Roberts bilder. Det blev riktigt bra. Runda vykorten för gratis utdelning och Roberts senaste bok 
Guldfeber fanns för påseende. 
 
Workshop Stöde bibliotek 
Fyra barn kom, två killar, två tjejer och en vuxen. Stödebarnen var lite blyga i början, men Roberts 
sociala sätt och pedagogik gjorde att alla efter en stund tecknade och skrev frimodigt. 
 
 
 
 
31/10  
Workshop Söråkers Folkets Hus 
Tre teckningsivriga tjejer deltog på workshopen, likaså en journalist från Dagbladet. Folkets Hus i 
Söråker är en mötesplats för olika generationer: bibliotek, fritidsgård, skola, bio, teater m m. 
 
Författarcafé med ABF i Härnösand 
Robert Nyberg och Maria Hamberg medverkade under rubriken ”Bilden av vårt arbete”. Ett tjugotal 
deltagare fick höra två intressanta föreläsningar och äta tårta för att fira ABF:s 100 år! 

Hej Robert minns du mig från Stöde som fick 
den fina pennan. Nu har jag äntligen fått 
tusch så nu har jag gjort en serie till dig!  
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MARIA HAMBERG 
Maria Hamberg, bosatt i Ullånger, är en av Sveriges främsta arbetarförfattare och tilldelades 2012 års 
Ivar Lo-pris (utdelas av fackföreningsrörelsen). Hennes skildringar av bl a bilindustrin har både ett 
klass- och ett genusperspektiv.  
 
18/9 
Kramfors bibliotek. Föreläsning, 25 pers. 
Föreläsningen utgjorde den andra i en serie om tre med den gemensamma rubriken ”Arbetsliv i 
historia och nutid”, tillsammans med Vibeke Olsson och Bo R Holmberg. 
 
31/10  
Författarcafé på ABF i Härnösand tillsammans med Robert Nyberg (se ovan). 
Tre personer anmälde också intresse för att delta i en läsecirkel kring Hambergs bok Drömfabriken i 
ABF:s regi. 
 
6/12  
Facklig konferens studieorganisatörer IF Metall. Maria Hamberg medverkade och föreläste om sin 
bok Drömfabriken – 30-tal deltagare. IF Metall köpte in Drömfabriken som delats ut till varje 
deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
TORGNY KARNSTEDT  
Torgny Karnstedt har arbetarbakgrund men verkar idag som författare och föreläsare. I många år har 
han entusiasmerat och provocerat i läsningens tjänst. Han har varit flitigt anlitad bl a för Läs för mej, 
pappa-dagar. I Sollefteå fick han möta såväl metallarbetare som lördagslediga pappor. 
 
8/11  
GRUV (grundläggande vuxenutbildning) Sollefteå. Torgny föreläste inför 17 vuxenstuderande, 
varav 7 män.  
 
Gerdins Sollefteå arbetsplatsbesök. Gerdins är ett 
metallföretag som tillverkar specialskåp. Företaget 
har ett 60-tal anställda som flertalet arbetar skift. 
Stina Näslund ABF Sollefteå hade ordnat med 
besöket som blev väldigt lyckat. Vi blev guidade 
runt företaget och möttes av intresserade och 
öppna människor. Eftermiddagsfikat i lunchsalen 
blev förlängt och Torgny fick föreläsa nästan en 
timme. Fantastiskt, 35 personer lyssnade 
intresserat på Torgnys berättelser om läsandet, 
språket och sina böcker. Ett kulturinslag där även 
cheferna var med och tyckte detta var en bra 
stimulans för personalen. Torgny nämnde att 
matsalen kunde vara lämplig för ett 
arbetsplatsbibliotek. Han lämnade tre böcker som 
startgåva. Efteråt undrade chefen om kanske 
Sollefteå bibliotek  kunde  bistå  med  böcker  till  
företaget. Lite senare talade Kent Eriksson med Carin 
Collén, bibliotekarien. För närvarande finns det ingen arbetsplatsutlåning i Sollefteå, men Carin var 
positiv till att starta då intresset var stort. Planeringen har fortsatt efter besöket, och Gerdins är på 

Hej Kent. Vad jag är glad över att du kontaktade mig 
om Maria Hamberg, vilken underbar människa och 
vilken suverän föreläsning. Nu undrar jag bara om var 
jag kan köpa hennes bok Drömfabriken, alla mina 
deltagare ska få ett exemplar. Hoppas du kan hjälpa 
mig./Camilla IF Metall 

 
Torgny Karnstedt möter Gerdins i Sollefteå.  

Foto: Kent Eriksson 
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gång att utse ett bokombud samt skaffa bokhyllor, som biblioteket kan placera böcker i. ABF har 
också skänkt böcker ur En bok för allas utgivning som en grund i arbetsplatsbiblioteket. Dessutom 
fick alla anställda på Gerdins en bok i julklapp av företaget 2012! 
 
Österåsens Hälsohem. Torgny bodde på Österåsen under sin Sollefteåturné och kvällsföreläsningen 
hade lockat ett 25-tal personer (8 män). Föreståndaren och två ur personalen var också med. Torgny 
hade som vanligt en stimulerande föreläsning med 100%-ig kontakt. Bokförsäljningen och samtalen 
efteråt vittnade om ett intresse för Torgnys skrivande och budskap. En grupp av de boende hade 
tidigare startat en läsecirkel och någon hade börjat med Låtsaskungen. 
 
9/11  
Högstadiet Sollefteå klass 8. Torgny föreläste inför två klasser (72 elever). Efteråt köpte lärare klass-
uppsättningar av Torgnys böcker. 
 
GB-skolan Bygg- och anläggningslinjen på gymnasiet Sollefteå. Föreläsning inför ett 70-tal elever. 
 
Fritidsgården Långsele. Inför ett 25-tal ungdomar hade Torgny ett kvällsprogram. 
 
10/11  
Pappa, läs för mig i Sollefteå – se nedan 
 
 
 
 
 
 
 
JOHAN UNENGE 
Johan Unenge började som illustratör till bl a Eva & Adam och Livet enligt Rosa (båda med text av 
Måns Gahrton) men har sedan övergått till att skriva egna texter, bl a om skateboardåkande ungdomar, 
som ligger honom varmt om hjärtat (t ex Pontus 4 meter över marken). 2012 utsågs han till Sveriges 
första läsambassadör av Kulturrådet, och har under hela året turnerat och talat om läsningens goda 
effekter på alla plan! Han kändes alltså som en självklar tillgång för Läsbryggan. 
 
22/11  
Träff med Humanistiska nämnden i Ånge kommun. Nämndens ordförande Catharina Karlsson 
hade tagit initiativ att Johan Unenge kunde medverka en stund och inspirera om ungas läslust eller 
rättare sagt den minskade läslusten. Unenge poängterade bl.a. skolbibliotekens viktiga roll, inte bara 
som vitalt bokinnehåll utan också bibliotekariens roll som pedagogisk resurs i skolan. Att skapa 
nyfikenhet och lust till läsning är en enorm utmaning då svenska barn blivit sämre på ordförståelse och 
speciellt då pojkarna. Kommunens skolchef var närvarande och han var efteråt nöjd med besöket. En 
utmaning är att nå och få kontakt med föräldrarna. 
 
Besök Minervaskolan i Ånge 9:orna (tre grupper). Unenges föreläsning hölls i idrottssalen. Hans 
linje är att trycka på det lustfyllda läsandet och inte det ”nyttiga med bokläsandet”. Ca 40 elever 
inklusive 4 lärare fanns på plats. 
 
Klassrumsbesök Fränstaskolan. Även i Fränsta var det klass 9, två grupper, med totalt 40 elever, 
inklusive 2 lärare. Stor entusiasm både bland lärare och elever. I samband med fikat i lärarrummet så 
talade vi mycket med lärare som ville gå vidare med läsfrämjandet, i nya satsningar och projekt. 
 
 
 
 
 

Fredagen med alla ungdomsgrupper var lyckade. Lärare och elever har 
varit positiva och lärarna har köpt klassuppsättningar för att jobba med 
hans böcker. 
 På fritidsgården i Långsele var det ca 25 ungdomar som lyssnade och 
enligt deras föreståndare var alla nöjda. Några hade hört honom även 
på GB. Carin Collén Sollefteå bibliotek 
 

Kan tala om att det var uppskattat av eleverna. Har inte en enda 
bok av Unenge kvar på biblioteket :). I dag hade skolan läsning 
hela eftermiddagen :). Härligt med energikickar. 
Hälsningar Gun Marie Erhardsson Fränsta/Torpshammar bibl. 
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Besök Skateboardrampen Sundsvall. Johan Unenge började med att åka skateboard och tala med 
barnen. Det var ett 20-tal åkande entusiaster på skateboard och cykel, de flesta killar men tre tjejer och 
två pappor. Efter en stunds åkning ropade Monica från föreningen ut i högtalarna att Johan skulle rita 
och berätta om sina böcker. Då kom alla och författaren ritade på ett blädderblock sina kända tecknade 
figurer och berättade om sina böcker. Johan avslutade med att dela ut gratisex av sina Pontus-böcker 
till alla barnen. Han signerade till var och en. Mycket lyckat och uppskattat. 
 

   
Johan Unenge på Ljustadalens skola – och i full fart på skateboardrampen! Foto: Kent Eriksson 

 
23/11  
Besök Ljustadalens skola klass 6. Vi höll till i biblioteket, det var 16 elever (9 killar och 7 tjejer), 
läraren och bibliotekarien Lotta Våge. Efter föreläsningen fick varje elev ställa sin fråga till Johan, 
frågor som eleverna skrivit innan. 
 
Hockeyförkväll In Beetween, Svenska Kyrkan i Timrå. I B är ett café som har en mängd 
aktiviteter, bl.a. gratis hockeymatcher på storbildsteve när Timrå spelar bortamatcher. Drygt en 
halvtimme före matchen hade Johan sin powerpoint-föreläsning utifrån temat ”Lästräning lika viktigt 
som idrottsträning”. Det var 38 personer närvarande (24 män och 14 kvinnor). Då de flesta var 40 eller 
äldre så hade Johan emellanåt ett barnbarnstilltal. Mycket lyckat var vi eniga om efteråt. Närmast 
projektledaren satt en man som efteråt konstaterade att föreläsningen var väldigt intressesant. Han 
brukar själv bara läsa någon enstaka bok per år.  
 
 
PAPPA, LÄS FÖR MIG 
”Läs för mej, pappa!” som pågått sedan 1999 som ett samarbete mellan En bok för alla, ABF och LO 
har nyligen kommit ut med en uppdaterad handledning. I projektet har pappor kunnat ägna en hel dag 
åt fortbildning kring barns läsning och barnböcker, något som varit mycket uppskattat. Läs för mej, 
pappa! har gett goda resultat på många håll i landet, kanske framförallt på stora arbetsplatser med 
många LO-anslutna. På mindre orter där många är egna företagare eller liknande har dock inte 
projektet kunnat starta, t ex i Sollefteå. Inom Läsbryggan ville vi erbjuda ett alternativ till andra 
grupper av pappor – de aktiviteterna fick därför rubriken ”Pappa, läs för mig!” Verksamheten får 
betraktas som ett försök och går att utveckla, framförallt när det gäller att nå fram till pappa-
grupperna. Tydligt var att fler pappor kom när barnen kunde följa med och erbjudas sysselsättning 
under tiden (som i Sollefteå). 
 
10/11  
Pappa, läs för mig, Sollefteå bibliotek 
Torgny Karnstedt och Carin Collén stod för programmet. Det kom 5 pappor som deltog hela tiden, 
dessutom några män och två kvinnor som deltog en stund. För de som hade barn med hade biblioteket 
ordnat med pysselaktiviteter, vilket underlättade för papporna att komma iväg på lördagsförmiddagen. 
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17/11  
Pappa, läs för mig, Sambiblioteket Härnösand 
Eva Nordlinder och Kent Eriksson samtalade och bokpratade med de 2 pappor som kom. Givande och 
gemytligt, trots att vi var få. Vi avrundade träffen med en rundvandring på barnavdelningen. 
 
8/12  
Pappa, läs för mig i Örnsköldsvik 
Arrangemanget på Arkenbiblioteket blev en besvikelse då det inte dök upp någon pappa trots att Kent 
Eriksson, Elisabeth Nilsson och Lina Allard stod beredda att inspirera till läsning. Trots bibliotekets 
och ABF:s marknadsföring mot förskolor, skolor, medlemsorganisationer, hemsidor mm så var det 
ingen som nappade. Antagligen var det för lite av ”mun mot mun-metoden” och/eller var det för nära 
jul. Det kom dock en journalist och fotograf från ÖA som skrev en mycket positiv artikel om böcker 
och läsning inför julen, så ansträngningarna var inte bortkastade. 
 

Resultat och måluppfyllelse 
Projektet har under de 4 månader som det pågått genomfört verksamhet som nått ca 3000 personer. 
Projekttiden har varit kort och mycket intensiv, och de mer långsiktiga arbetsformerna behöver därför 
ytterligare tid till förankring. Förhoppningsvis har dock aktiviteterna gjort intryck och givit både 
personal och deltagare ett minne för livet och en knuff i rätt riktning. Det omfattande programmet hade 
inte gått att genomföra utan en projektledare, som ibland fick långa dagar och dito resor! 
 
Ett av målen var att nå ovana läsare, framförallt pojkar och män i olika åldrar. Möten som haft ett 
dominerande inslag av killar/män har varit följande: Boenden för ensamkommande flyktingbarn, 
studiecirklarna, Gerdins verkstad Sollefteå, Pappaträffarna, Skateboardrampen Sundsvall, 
Hockeyförkväll Timrå och några av gymnasieföreläsningarna med Arkan Asaad. På Petters två 
föreläsningar, med drygt 1 300 deltagare, var ca 50 % killar.  
 
En annan målgrupp var personer med invandrarbakgrund. Gymnasieföreläsningarna har haft många 
ungdomar med utländsk bakgrund, likaså besöken på boendena för ensamkommande flyktingbarn. En 
viktig insats har varit Härnösands kommun språkcirkel för äldre invandrarmän som inte knäckt den 
svenska språkkoden. 
 
Målgrupperna ”Ovana läsare” – män och pojkar i olika åldrar har projektet alltså på olika sätt nått. 
Lika viktigt är att hitta metoder och en långsiktig strategi för en fortsatt stimulans med läsfrämjandet. 
Några av lärarna köpte in klassuppsättningar av de medverkande författarnas böcker för läsning i 
klasserna. Två av författarna delade ut gratis böcker efter sina föreläsningar. Biblioteken har lyft fram 
de aktuella författarnas böcker, före och efter besöket. På Gerdins i Sollefteå kommer det att startas ett 
arbetsplatsbibliotek i samarbete med biblioteket och ABF. Maria Hamberg deltog på IF Metalls 
studieorganisatörskonferens. Efter den lyckade föreläsningen beställde den entusiastiske kursledaren 
30 ex av Drömfabriken, som delades ut till alla deltagare.  
 
Ett annat av Läsbryggans huvudmål – ökat samarbete mellan biblioteken och ABF och nya former för 
detta samarbete – har delvis uppfyllts, men detta arbete måste fortsätta på lång sikt. Hösten inleddes 
med gemensamma planeringsmöten i varje kommun, och bara den kontakten gav upphov till nya idéer 
till samarbete. Projekttiden avslutas nu med en ny ”runda” i länet där projektledningsgruppen besöker 
kommunerna och diskuterar projektet och framtiden med representanter för ABF och 
kommunbiblioteken. Om inte annat har representanterna lärt känna varandra lite bättre, vilket 
underlättar kommande kontakter! 
 
Arenor vi haft som målsättning för författarbesök har i stort sett uppfyllts, som arbetsplatser, skolor på 
olika nivåer, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bibliotek och fackliga sammankomster. Även ett 
nämndsammanträde, ett hälsohem och en skateboardramp besöktes! En ny och givande arena var den 
hockeyförkväll som Svenska kyrkan anordnar i Timrå i samband med hockeymatcher. Vårdcentraler, 
folktandvården, travbanan och restauranger har vi dock inte varit ute på, utan detta arbete återstår. 
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Samtals/läsecirklar kom inte igång som vi hoppats, förutom den lyckade språkcirkeln på 
Sambiblioteket och inslaget med skönlitteratur som bredvidläsning i en facklig cirkel. ABF Ånge har 
en förhoppning att starta en läsecirkel på boendet Vitalia för ensamkommande flyktingbarn i Fränsta, 
där vi hade Arkan Asaad på besök. 
 
”Biblioteket in i studiecirklarna” har inte förverkligats i någon större utsträckning, antagligen för att 
samarbetet kom att fokuseras kring de intensiva författararrangemangen. I Örnsköldsvik blev det dock 
ett samarbete mellan ABF och Arkenbiblioteket under PoesY-veckan (Västernorrlands poesifestival 
vecka 41), som ett resultat av en Läsbryggan-träff. I Härnösand planerar man för att ABF:s 
akvarellcirkel ska ställa ut sina alster i Sambiblioteket i januari. Bibliotek + cirklar är dock ett 
långsiktigt samarbete som inte är direkt beroende av höstens projektanslag. 
 
Webbenkät om några av författararrangemangen har skickats ut till samarbetspersoner som 
Läsbryggan haft inför aktiviteten och som själva var med på föreläsningen. Det har varit lärare, 
bibliotekarier, ABF:are, personal på boenden och i idrottsföreningar. Petter: 16 enkäter 12 svar, Arkan 
Asaad: 13 enkäter 7 svar, Johan Unenge: 9 enkäter 4 svar. Frågorna hade omdömen graderade från 1–
5. Svaren låg i snitt över 3 och många hade svarat med 4:or och 5:or.  

 
Med förhoppning om år 2 med Läsbryggan! 
 
Målsättningen skulle även i fortsättningen vara att nå ”ovana läsare”, män och pojkar i alla åldrar; t.ex: 
LO-anslutna män, män och kvinnor med invandrarbakgrund, arbetslösa och dyslektiker. 
 
Författarbesök/medverkan i skolor, i fritidssammanhang som fritidsgårdar och idrottsföreningar är en 
mycket givande men kostsam verksamhet som i möjligaste mån bör fortsätta. Lunchbesök med snabba 
litterära shots av en författare i t ex Parkcafét i Sundsvall och Kramfors, ett evenemang i sig och 
samtidigt en försmak på ett kvällsarrangemang på biblioteket eller hos ABF. Idrottskopplingen kan 
vidareutvecklas. I Skateboardparken där vi hade med Johan Unenge kunde kanske vi få till stånd en 
läshörna med böcker och tidskrifter, ett slags Skateboardsbibliotek. Målsättning att nå sådana klubbar 
som MoDo Hockey och GIF Sundsvall 
 
Några av de författare vi engagerat tidigare kan anlitas ett andra år, som Johan Unenge, Maria 
Hamberg och Niklas Krog. Andra tänkbara författare är Mats Berggren, Bengt Ingelstam, Kent 
Lundholm m fl. Arenor/mötesplatser för författarbesök som bör få förnyade besök och aktiviteter: 
arbetsplatser, skolor på olika nivåer, idrottsföreningar, biblioteket, fackföreningsmöten, lunch-
restauranger, personalmatsalar och folktandvården, för att nämna några exempel. Läsning på buss och 
författarbesök på länets travbanor är andra goda idéer som återstår att förverkliga. 
 
För att nå LO-papporna planeras tre heldagsutbildningar under våren med ”Läs för mej, pappa!”, i 
Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik En stimulansutbildning för ABF:s bokombud på arbetsplatser 
ska också ordnas under våren. Arbetsplatsbibliotek planeras på Gerdins i Sollefteå och det finns också 
intresse i Kramfors för ett arbetsplatsbibliotek baserat på ljudböcker.  
 
Läsecirklar på boenden för ensamkommande flyktingbarn som vi besökte 2012. Dessutom göra nya 
besök med författare till de boenden vi inte besökte tidigare, som i Sundsvall, Kramfors och 
Örnsköldsvik. Eventuellt startas ett nytt boende i Ånge inom kort. ABF samarbetar även med 
Teaterföreningen i Sundsvall, som våren 2013 erbjuder boendena för ensamkommande att gå och se 
Jonas Hassen Khemiris pjäs ”Jag ringer mina bröder”. De får även ett ex av boken, som kan användas 
för en läsecirkel. 
Samarbetet med Sfi när det gäller läsecirklar/högläsning ska startas – även skrivande kan inkluderas i 
detta. En skrivarcirkel skulle också kunna ordnas på Saltviksanstalten i Härnösand, en idé som är på 
diskussionsstadiet.  
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”Käftisbibliotek” – ett samarbete kring väntrumsläsning med Folktandvården i länet. Idag finns i bästa 
fall några barnböcker och utlästa veckotidningar. Väntan kan aldrig bli för lång om det finns bra 
läsning. Novellsamlingar, poesi och antologier med korta berättelser, innehållande texter som berör, 
roar och kittlar. Kanske en slags bedövning utan efterföljande komplikationer? 
 
Bibliotek + studiecirklar = sant fortsätter med besök av bibliotekarier i cirklarna och möjlighet för 
cirklarna att besöka biblioteket och även ställa ut sina alster och presentera sitt arbete. Detta samarbete 
behöver vårdas och uppmuntras! 
 
 

PRESS 
 

Läsbryggans arbete har uppmärksammats en hel del i lokalpressen, -radio och -tv samt i ICA Kuriren, 
mycket tack vare projektledarens energiska bearbetning av journalister och lokalredaktörer samt väl 
förberedda pressmeddelanden. 
 
 
2012-09-13 TÅ Arkan tvingades gifta sig - med sin kusin i Irak Arkan Asaad 

2012-09-13 TÅ/ÖA Om vikten av att känna sin historia Vibeke Olsson 

2012-09-19 Dagbladet  Elever fick ta del av Arkans livshistoria Arkan Asaad 

2012-09-19 Sundsvalls tidning Han blev bortgift mot sin vilja Arkan Asaad 

2012-09-28 www.webben7.se Min väg till att bli artist Petter 

2012-10-04 ÖA Kul att vara i Foppaland Petter 

2012-10-12 http://allehanda.se Inlevelse och humor från Bo R Holmberg Bo R Holmberg 

2012-10-30 ÖA Serietecknare visade upp sina knep Robert Nyberg 

2012-11-01 Dagbladet Tecknartalanger testades på lovet Robert Nyberg 

2012-11-10 TÅ Kämpar för läslust och ett bättre språk Torgny Karnstedt 

2012-11-12 Dagbladet Vill få fler unga att läsa Johan Unenge 

2012-11-12 Dagbladet  Författare uppmuntrade elever att läsa mer Johan Unenge 

2012-11-14 Sundsvalls tidning Petters väg till läsandet Petter 

2012-11-14 www.svt.se/mittnytt Petter taggar unga Petter 

2012-11-22 Sundsvalls tidning Johan Unenge vill väcka lusten för läsning Johan Unenge 

2012-12-04 Dagbladet Berättar om sina böcker Vibeke Olsson 

2012-12-05 Dagbladet Författare avslöjade historieskildrandets hemligheter Vibeke Olsson 

2012-12-10 ÖA Viktigt att pappor oftare läser högt för sina barn   

2012-49 ICA kuriren Minskad läslust bland pojkar oroar Johan Unenge 

2012-49 ICA kuriren Rapparen som började läsa Petter  
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Ekonomisk redovisning 
 
Utgifter    Intäkter 
Projektledare  103 000  KUR/Läsbryggan 350 000 
Resor i länet       6 297  Integrerande folkbildning    50 000 
Cirkelledare    15 000  Språk på G    30 000 
Författare/Föreläsare 272 000   
Hotell förf     8 747 
Resor förf   20 000 
Böcker     3 604 
Övrigt        668 
Summa  429 316    430 000 
 
Egeninsatser av länsbiblioteket och ABF ej medräknade. 
 

Projektadministration 
Projektägare: Länsbiblioteket Västernorrland i samarbete med ABF Västernorrland 
Projektledare: Kent Eriksson 
Projektgrupp: Eivor Schultz, ABF Västernorrland, Eva Nordlinder, Länsbiblioteket Västernorrland 
Kommunansvariga: 
Sundsvall: Eivor Schultz, ABF, Gudrun Widmark, stadsbiblioteket 
Ånge: Catharina Karlsson, ABF, Gunnel Johansson, Cecilia Qviberg, Olle Engström, biblioteket 
Timrå: Eivor Schultz, ABF, Ingrid Månsson-Lagergren, biblioteket 
Härnösand: Eivor Schultz, ABF, Barbro Franzén, Olle Bäckström, biblioteket 
Kramfors: Ove Lundgren, ABF, Monika Andersson, biblioteket 
Sollefteå: Stina Näslund, ABF, Carin Collén, biblioteket 
Örnsköldsvik: Anders Hägg, ABF, Ulrika Karén, Lina Allard, biblioteket 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information och kontaktuppgifter:  
se www.ylb.se (Länsbiblioteket Västernorrland) eller www.abf.se (ABF Västernorrland) 

Lästips 
Arkan Asaad: Stjärnlösa nätter 
Niklas Krog: Krigaren utan minne 
 Turk & Ayla-serien 
Torgny Karnstedt: Låtsaskungen 
 Jag har ett språk 
Bo R Holmberg: Bortom saknaden 
 Knivsliparen 
Johan Unenge: Pontus 4 steg från proffs (m fl) 
 Mitt extra liv 
Robert Nyberg: Guldfeber 
 Gomorron! Läggdags! 
Maria Hamberg: Drömfabriken 
 Greklandssommar 
Vibeke Olsson: Sågverksungen 
 Bricken på Svartvik 
 Sågspån och eld 
 


