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Sökvägar till folkbildningens historia 
 
 
 

Steingrímur Jónsson 

 

Ett porträtt av Åke K. G. Lundquist 
 
 
 

__________ 

Den följande texten bygger på intervjuer med Åke K. G. Lundquist. De genomför- des 
under våren 2006. 

 

 

 
Malmö, som sedan dansktiden varit en stad med 5000 invånare, upplev- 

de under 1800-talet en mycket hastig tillväxt. Avgörande för den fortsat- 

ta utvecklingen var att staden blev startpunkten för Södra stambanan 

vars första del Malmö-Lund öppnades år 1856. Med 25 000 invånare år 

1870 gick Malmö om Norrköping och blev rikets tredje stad. I början av 

1910-talet passerade folkmängden 100 000, och staden utvecklades 

mycket gynnsamt som handels- och hamnstad och blev Sydsveriges 

ekonomiska centrum.30 

Bland alla de människor som sökte sig till Malmö fanns Georg Lund- 

quist (1889–1923), en bondson från Sunnerbo härad i Småland, nära 

Ljungby. Han hade tagit värvning vid Hallands regemente varifrån hans 

yrkesbana ledde till att han blev polis. Han kom till Malmö men ville 

göra något annat än att vara polis. Han gick en skrivmaskinskurs som 

kom att påverka hans liv, fast på ett annat sätt än han hade tänkt. På kur- 

sen träffade han en ung kvinna, Martha Nilsson (1892–1977), uppväxt i 

Malmö men med rötter i en köpmansfamilj i Karlshamn. De två gifte sig 

1920 och fick året därpå en son, Sven Georg (1921–1998). 

Hösten 1923 besökte Georg Lundquist sin släkt i Småland. Han färda- 

des mellan olika orter på cykel, och under denna cykelfärd drabbades 

han av mycket svår förkylning som ledde till så allvarlig lunginflamma- 

tion att hans liv inte gick att rädda. Plötsligt var Martha änka med en 

tvåårig son. Dessutom var hon gravid. 

Våren 1924 födde Martha en son som fick namnen Åke Karl Georg. 

Familjen bodde kvar i bostaden som Georg Lundquist genom sin tjänst 

som polis tilldelats på Bertrandsgatan i Malmö innerstads nordöstra del, 

på gränsen mellan de nya arbetarkvarteren och den äldre stadskärnan. 

Den unga änkan fick stå på egna ben och försörja sin familj genom arbete 

som kontorsanställd kassör, från 1926 inom den kommunala barna- 

vårdsnämnden. 
 
 



 

 

 

 

Skolgång och vidare studier 

 
Sönerna började sin skolgång i Rörsjöskolan där de gick några år. Som 

faderlösa fick de en förmyndare som var bankkamrer och sedermera 

bankdirektör. Dennes barn gick i läroverket och således kom bröderna i 

kontakt med barn och ungdomar som var inställda på högre utbildning. 

I korsningen Amiralsgatan-Föreningsgatan står ett stort hus kallat 

Gustav Adolfs palats som sträcker sig över tre fjärdedelar av kvarteret. I 

det resterande hörnet av kvarteret, vid Betaniaplan med Betaniakyrkan 

inom synhåll och ett stenkast från KFUM, byggdes på 1930-talet ett mo- 

dernt hus med stora rum och högt i tak. Till en tvårumslägenhet i detta 

hus flyttade fru Lundquist tillsammans med sina två söner där hon se- 

dan bodde hela sitt liv. 

Sönerna gick i det Högre allmänna läroverket för gossar, Malmös an- 

rika latinskola, där de tog studenten. De var de första i sin familj, både i 

fäderne- och mödernesläkten, som blev studenter och kom in på univer- 

sitet. Vid Lunds universitet studerade Sven Georg slaviska språk. Han 

blev fil.kand. och så småningom reklamman och till slut direktör för en 

reklambyrå. 

Redan i tonårsåldern hade Åke K. G. Lundquist bestämt att han skulle 

bli konsthistoriker och tänkte sig en arbetskarriär som museitjänsteman. 

Modern hade hela tiden varit mycket angelägen om att gå på konstut- 

ställningar, och påverkade genom det båda sina söner och i synnerhet 

den yngste. Det blev således naturligt att Lundquist efter studentexamen 

1943 började läsa museiämnen vid Lunds universitet. Lundquist fann 

ämnena mer eller mindre intressanta. Istället för museiämnen bestämde 

han sig för att studera litteraturhistoria som varit hans bästa ämne på la- 

tinskolan. 
 

 
 
Yrkesbana inom akademin 

 
Efter militärtjänstgöring 1944–1945 blev Litteraturvetenskapliga institu- 

tionen vid Lunds universitet Lundquists arbetsplats under många år 

framöver. Han bodde dock kvar i Malmö. Varje dag blev det en kort 

promenad från Betaniaplan ut till Amiralsgatan där han steg på spår- 

vagnen som förde honom ner till centralstationen där tåget till Lund vän- 

tade. Först år 1962 flyttade Lundquist till Lund där han bott sedan dess. 

Vid den litteraturvetenskapliga institutionen fanns bland andra pro- 

fessor Olle Holmberg (1893–1974) som blev Lundquists mentor. Holm- 

berg skrev en biografi i fem band utgivna 1953–1965 om Carl Gustav af 

Leopold och arbetade även med utgivning av dennes skrifter. Svenska 



Vitterhetssamfundets utgivning av Leopold hade stannat upp 1917 mitt i 

ett ord – publikationen kom i häften – och Lundquist som år 1955 fick en 

tjänst som amanuens vid institutionen kom att bistå Holmberg med att 

åter få igång arbetet med utgivningen av Leopold. Original lånades in till 

Lunds universitetsbibliotek från Kungliga biblioteket, av vilka Lundquist 

gjorde avskrifter som sedan användes vid utgivningen. Carl Gustav af 

Leopolds litterära verksamhet blev också ämnet för Lundquists arbete för 

fil.kand. examen som han avlade med tillsammans 3 betyg i litteraturhi- 

storia, 2½ i konsthistoria och 1½ i nordiska språk. 

Under studietiden blev Lundquist genom Malmö nation vald till den 

anrika studenttidningen Lundagårds redaktör år 1950. Tidningen var vid 

den tiden ganska litterär och rätt så annorlunda än den sedermera blev. 

Förutom bidrag till Lundagård skrev Lundquist vid denna  tidpunkt även 

konstrecensioner i Sydsvenska dagbladet. 

Litteraturvetaren och akademiledamoten professor Fredrik Böök 

(1880–1962) hade år 1946 utgivit en biografi i två band om Esaias Tegnér. 

Tegnérsamfundet, stiftat 1946, skulle genom Böök ge ut en ny vetenskap- 

lig utgåva av Tegnérs samlade dikter. Vid Bööks bortgång 1962 fanns en 

del texter i korrektur. Ingen visste riktigt hur långt arbetet i övrigt hade 

kommit. 

Det föll på Lundquists lott att reda ut situationen. Därefter fick han i 

uppdrag att fortsätta arbetet. År 1964 utkom det första bandet, inne- 

hållande Tegnérs dikter från 1798–1808, med omfattande kommentarer, 

delvis av Böök, delvis av Lundquist. Fredrik Böök står på titelsidan som 

utgivare men Lundquist finns omnämnd på titelsidans baksida. Till det 

andra bandet som utkom 1968, innehållande dikter från 1809–1816, står 

både Böök och Lundquist som utgivare på titelsidan, och en nyskriven 

kommentar av Lundquist fyller 191 tätskrivna sidor. Det tredje bandet 

utkom 1975 med samma utgivare som tidigare. Bandet innehöll dikter 

från 1817–1824 samt Lundquists kommentarer som fyller 470 sidor. Detta 

blev tillika Lundquists fil.lic.-avhandling. Det fjärde bandet av Esaias 

Tegnérs samlade dikter utkom 1986. Det innehöll Frithiofs Saga från 

1825, och nu var det endast Lundquist som angavs som utgivare. Lund- 

quists utförliga kommentar till dikten fyller 238 sidor. Detta blev för 

Lundquists del det sista bandet, men Tegnérsällskapet fortsatte utgiv- 

ningen, nu med Christina Svensson som utgivare av ytterligare tre band. 
 

 
 
Mötet med Sigfrid Leander 

 
Under en semester sommaren 1980 vistades Lundquist hos en familj på 

ön Senoren öster om Karlskrona i Blekinge skärgård. Då var arbetet med 

Tegnér långt framskridet, men framför allt började pengarna för arbetet 

ta slut. 

På Senoren träffade Lundquist Sigfrid Leander, en ”karlskronapojke” 

som varit museichef och landsantikvarie i Karlskrona, och sedan sekrete- 



rare i Stockholms Arbetareinstitutsförening. Leander, som hade som- 

marhus på ön, arbetade med en skrift om Stockholms Arbetareinstitut 

med anledning av institutets hundraårsjubileum. Festskriften Folkbild- 

ningens födelse. Anton Nyström och Stockholms Arbetareinstitut 1880–1980, 

kom ut senare under år 1980. (Leander (1980)). 

I Leanders tidigare böcker hade Herluf af Trolle, länsbibliotekarie i 

Jönköping, sammanställt litteraturlistor. Men nu avtalades att Lundquist, 

med erfarenhet av utgivningen av Leopold och i synnerhet Tegnér, skul- 

le utföra arbetet med litteraturlistan och även sammanställa ett person- 

register. 

Men det stora som inträffade på ön Senoren sommaren 1980 var att 

Leander frågade Lundquist om han kunde tänka sig att sammanställa en 

svensk folkbildningsbibliografi. Till det arbetet skulle han få ett tvåårigt 

stipendium, knutet till minnet av arbetareinstitutets grundare Anton Ny- 

ström och som Stockholms Arbetareinstitutsförening delade ut. Lund- 

quist påpekade att arbetet med Tegnér ännu inte var i hamn, men det 

tyckte inte Leander var något problem. Lundquist kunde även använda 

det nyströmska stipendiet för att fullborda arbetet med Tegnér. Och så 

blev det! 

Leander avled året därpå. I en festskrift till honom på hans 80-årsdag 

1973 hade af Trolle sammanställt en bibliografi över Leanders skrifter 

1920–1972. Vid hans bortgång beslöt Nordiska museet att utge en lev- 

nadsteckning om Sigfrid Leander, författad av Agnes Wirén, tillsam- 

mans med en kompletterande bibliografi för åren 1973–1983 som Lund- 

quist fick i uppdrag att sammanställa. (Se Sigfrid Leander. Bibliografi 1973–1981 

och levnadsteckning.)  
 

 
 

Svensk folkbildningsbibliografi tar form 

 
Arbetet med Svensk folkbildningsbibliografi påbörjades. Det skulle om- 

fatta åren 1850–1950. Förutom svårigheter av ekonomisk natur när det 

nyströmska stipendiet tog slut så fick Lundquist de första åren pröva sig 

fram och justera tillvägagångssättet. De ekonomiska problemen löstes 

1989 när Lundquist erhöll folkpension, och arbetet med bibliografin flöt 

på. Varje eftermiddag tog Lundquist sig till Lunds universitetsbibliotek 

och arbetade fram till dess att biblioteket stängde om kvällen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Åke K. G. Lundquist arbetar på Lunds universitetsbibliotek. 

Foto: Steingrímur Jónsson 
 

Med utgångspunkt i beståndet i Lunds universitetsbibliotek är Lund- 

quists tillvägagångssätt en systematisk genomgång av böcker, broschy- 

rer och i synnerhet tidskrifter, tio år åt gången, där bibliografiska refe- 

renser med anmärkningar och kommentarer antecknas på små kort i 

formatet A6. I början var bibliografin uppdelad på fyra huvudavdel- 

ningar: Folkbildningstanken i stort och folkbildningsarbetet i allmänhet, 

det organiserade och lokala studiearbetet, om folkhögskolor, och slutli- 

gen en avdelning med biografiskt och personhistoriskt innehåll. Senare 

skulle en av huvudavdelningarna, det organiserade och lokala studiear- 

betet, uppdelas på två, och en sjätte tillföras: biblioteksväsen. 

Förutom sammanställandet av bibliografin har Lundquist mycket 

noga dokumenterat genomgången av tidskrifterna. Han har således an- 

tecknat hur många referenser han skrivit ur varje tidskrift, uppdelat på 

tioårsperioder. Tidskrifter som han genomgått utan att hitta en enda re- 

ferens finns inte uppräknade i förteckningen. Men även dessa kan verifi- 

eras genom Lundquists sparade kopior av hans prydligt handskrivna 

beställningslappar där både datum för beställning och återlämning 

framgår. Dessa beställningslappar finns kvar för tidskrifterna och för allt 

övrigt material som Lundquist beställt från Lunds universitetsbiblioteks 

bokmagasin för genomgång i läsesalen. De är alfabetiskt uppställda i två 

sviter – den ena är ordnad efter författare medan den andra gäller ano- 

nyma böcker och är ordnad alfabetiskt efter titelns första ord oavsett 

ordklass, inte titelns första substantiv i nominativ som var fallet i univer- 

sitetsbibliotekets gamla katalog till och med 1957. 

Och på den vägen är det. Åke K. G. Lundquist – som fyllt 82 år – fort- 

sätter att gå till Lunds universitetsbibliotek där han systematiskt går ige- 

nom den tryckta litteraturen och skriver ner referenser på A6-korten. 

Åren 1850–1939 är i det närmaste klara – hur det blir med sista decenniet 

1940–1950 får framtiden visa. 
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