
Läsguide  
till Sune Jonssons Brobyggarna 

 
”Ryktet slog rot och övervintrade i deras 

sinnen, grönt och frodigt likt skogens 
lingonris under snöhoparna. 

Brobygget skulle bli människornas 
största äventyr i denna del av världen.” 

Om denna läsguide 
 
Denna läsguide är tänkt för dig som ska leda ett boksamtal eller på annat sätt arbeta med Sune 
Jonssons Brobyggarna. 

Brobyggarna är uppdelad i fristående kapitel som knyts samman av den genomgående 
händelsen med byggandet av bron. Ett boksamtal kan ske under ett eller flera tillfällen. Boken 
kan då läsas antingen i sin helhet, uppdelad i olika delar eller tematiskt. Ett öppet boksamtal på 
en timme kan t ex välja att fördjupa sig i ett av bokens teman, och deltagarna behöver då bara ha 
läst ett eller ett antal av de kapitel som ingår i boken. En bokcirkel som träffas flera gånger 
kanske vill dela in boken i två eller tre delar, men eftersom samtalen hur som helst brukar röra 
sig tematiskt är denna läsguide konstruerad på detta sätt. Samma tema kan i en bokcirkel 
återkomma vid alla träffar, men med nya perspektiv utifrån de kapitel som lästs.  

Du kan med andra ord plocka ut det du finner intressant ur denna läsguide utifrån just dina 
behov och förutsättningar. 

De kapitel som presenteras under varje rubrik innehåller berättelser som har en stark 
anknytning till den aktuella rubrikens tema. Kapitelangivelserna syftar till att underlätta att hitta 
rätt i boken. 

Om du har en bokcirkel med föranmälan kan det vara en bra idé att be deltagarna att själva inför 
träffen välja ut ett par citat ur boken, samt ta med sig en fråga om någonting i boken som det inte 
går att svara ja eller nej på, och sedan använda dessa som utgångspunkt. Du kan också inleda 
med att fråga vilka slags berättelser deltagarna hittat i boken, och utgå ifrån de teman som då 
kommer fram. Oavsett kan frågeställningarna i denna läsguide vara användbara. 

I högstadiet och gymnasiet kan en eller flera kapitel ur boken läsas och diskuteras som enskilda 
noveller. För dig som arbetar med barn i de yngre åldrarna (förskolan-mellanstadiet) finns 
särskild inspiration under rubriken ”Brobyggarna för barn”. 
 
En bokcirkel med uppdelning av boken på 3 träffar och teman att utgå ifrån kan se ut så här: 
Träff 1 En ny bro: kapitel Fåglarna-Ur vimlet del 1 (sidan 1-99). Teman: Brobygget, Sunne-Belle 
Träff 2 Människor kring bron: kapitel Petrus Larsson och artigheten-Magnetismen i Arkangelsk 
(sidan 100-179). Teman: Arbetarnas röster, Människoöden 
Träff 3 Världen gör sig påmind: kapitel Storkylan-Keena wandert… (sidan 180-251). Teman: I 
krigets skugga  
 

 
Vill du starta en bokcirkel? 

Kontakta ABF för råd och hjälp: 

090-71 16 00 

 

Mer information och material kring Brobyggarna hittar du här: 

www.minabibliotek.se/umearegionenlaser 



 

Läsguiden är framtagen av Grubbebiblioteket i Umeå 2013 som en del i Umeåregionen läser Brobyggarna.  
Den är fri att använda, sprida och kopiera! 
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Teman att samtala kring 

Brobygget 
Kapitel att samtala kring: 
Fåglarna; Undersökarna; Skrivelser; Sammanfattningsrapporter 

Vad betyder synerna som Anna-Stina har på 1800-talet och som Anders Mattson har 1916? 
Vad ser de, vilken betydelse får det och varför ser de detta? 
 
Bland det första som händer är att ”höga herrar från Stockholm” kommer för att undersöka 
den blivande brobyggnadsplatsen, och det föder ett rykte om att en ny bro ska byggas, för 
”knappast kunde de främmande vara komna enbart för att drykta bort sin tid med 
promenader i skogen och vid gästgiveriets punschglas”. Hur behandlas de främmande i det 
lilla samhället? Hur ser byborna på dem?  
 
I skrivelserna inför brobygget får vi reda på en del teknikaliteter kring den nya bron. Varför 
byggs den överhuvudtaget? I skrivelse nummer 3 redogörs för förutsättningarna för 
brobygget vad gäller underlaget. Vilka åtgärder föreslår man?  
 
När skrivelserna är slut har brobygget startats upp. Ingenjör Gustaf Noréen som leder 
arbetet på plats skickar regelbundet sammanfattningsrapporter till Kungliga 
järnvägsstyrelsen. Dessa är torra, sakliga och opersonligt hållna beskrivningar av vad som 
pågår på arbetsplatsen. De står i kontrast mot övriga berättelser och ger enbart den 
information som anses nödvändig för järnvägsstyrelsen. Om du jämför 
sammanfattningsrapporterna med arbetarnas egna berättelser (i de kapitel som ingår i 
temana Arbetarnas röster och Människoöden här nedan) – vad väljer Noréen att hålla tyst 
om, vad har han uppfattat annorlunda och vad känner han överhuvudtaget inte till? Vad 
skiljer Noréens behov av information om arbetet från arbetarnas behov? 
 
Vilka svårigheter redogör Noréen för i rapporterna? Vad rapporterar han om arbetskraften? 
 

 
Sunne-Belle – en katt med många liv 

Kapitel att samtala kring: 
Sunne-Belles luftfart; Isfarten; Sunne-Belles eldfart; Talarstolen 

Katten Sunne-Belle är den mest återkommande karaktären i boken, och hennes öde ganska 
brutalt. Varför tror du att Sune Jonsson valde att stoppa in en sådan karaktär i den här historien? 
Vad visar han i dessa berättelser? Varifrån kommer det ovanliga namnet? 

Vad får vi veta om brobygget ur Sunne-Belles perspektiv? Vad får vi veta om Sunne-Belles 
levnadsförhållanden? Hur är människornas inställning till denna katt och förändras den genom 
boken? Hade brobygget sett annorlunda ut utan Sunne-Belles inblandning? 

Människorna kring brobygget verkar i allmänhet inte så förtjusta i katten – förstår du deras 
känsla av obehag? Varför ger de sig egentligen på katten? Tycker du som läsare synd om Sunne-
Belle när hon utsätts för trakasserier eller skrattar du med människorna runt omkring? Finns 
det någon likhet mellan Sunne-Belle och någon annan karaktär eller händelse i boken? 

I en högstadie- eller gymnasieklass kan eleverna gruppvis förslagsvis läsa varsitt av de tre första 
kapitlen och återberätta för varandra. Som avslutning skulle det fjärde kapitlet kunna läsas högt. 
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Arbetarnas röster 
Kapitel att samtala kring: 

Arbetarnas röster 1-7; Keena wandert schneller wie die dooten 

Vad tror du att Sune Jonsson velat säga med denna roman? Författare vill ibland försöka 
sammanfatta sin tematik, eller uttala ett motto, i ett inledande citat, och i början av denna bok 
finns ett sådant hämtat från Tucholsky: ”Keena wandert schneller wie die dooten” (Inga vandrar 
snabbare än de döda). Det är dessutom titeln på det sista kapitlet i boken. 

I slutkapitelet är det järnvägsläkaren som kommer till tals, och radar upp bokens karaktärer, 
både de numera döda och de ännu levande, i en lista. Vad är avsikten med detta? 

I kapitlen med rubriken Arbetarnas röster är tonen mer dokumentär än i de kapitel som fått egna 
rubriker. Vilka fler skillnader finner du i komposition och innehåll? Varför tror du att Sune 
Jonsson använder sig av båda dessa typer av berättelser? Vad är deras styrkor respektive 
svagheter? Vad är den gemensamma nämnaren för kapitlen Arbetarnas röster, vad gör att de alla 
får bära samma namn? 

Här finns historier av Albin Andersson om stakningen för nya linjen, Evert Nilsson om Gustaf 
Noréens tal och det fotografi som togs av arbetarna inför byggstarten, Johan Lundgren om hur 
han köpte huset av järnvägen, Albin Olsson om arbetsblockaden, Oskar Lundgren om ett farligt 
fall, Ruben Persson om ett omöjligt dop och Janus Burvall om invigningsfesten som arbetarna 
ordnade själva. Vilka hintar ger dessa berättelser om arbetarnas sociala ställning, arbetsmiljö, 
klimatet på arbetsplatsen kolleger emellan och förhållande till beslutsfattare i olika led? Hur 
förhåller sig arbetarna själva till sin situation i dessa berättelser?  
 
Hur är förhållandet mellan arbetarna och arbetsledaren, Gustaf Noréen? Fundera t ex utifrån 
Evert Nilssons redogörelse här nedan, och tänk sedan åter på citatet i bokens början. 
 

Även om det känns vemodigt måste jag erkänna, att det knappast är mer än rättvist, att jag är och 
kommer att förbli helt anonym i detta sammanhang. [---] Tack vare det storslagna arbete, som han 
var satt att leda, uppfattade han sig, med större rätt än jag, som det centrum omkring vilket jordaxeln 
med sin 66-gradiga lutning roterar. 

 

 

Människoöden 
Kapitel att samtala kring: 

Vattenmänniskan; Petrus Larsson och artigheten; Arbetshästen; Handelsman Olsson; Motor-Jonsson; 

Kladdpapperen; Magnetismen i Arkangelsk 

 

Vilka människor befinner sig kring brobyggandet? Vad har de med sig i bagaget och vad har de 
för mål och drömmar? Vilken betydelse har brobyggandet för människorna? Här är några 
människoöden att titta lite närmare på: 
 
Små-David drömmer om att lämna Berglundarn och delta i brobygget. Varför vill han det? I 
denna berättelse är perspektivet ett barns – hur märks det? Hur förändras folks inställning till 
Små-David och Berglundarn vid de avgörande händelserna med tjärstrykningen, 
olyckshändelsen och den mirakulösa räddningen? Vad är rätt och fel i denna berättelse? Är 
olyckan och/eller räddningen ett resultat av tjärstrykningen, och vem bär skulden? 
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Varför jävlas kamraterna med Petrus Larsson, varför roar de sig på hans bekostnad? Vad driver 
människorna till detta? Och vad får det för konsekvenser för den som blir utsatt? Författaren  
uttrycker sig så här: ”Vid krossen där han bar sten, skämtade man med honom, tyckte sig ha råd 
med det, eftersom man hade allt olevat.” och ”Det var inte få som låtit sig förbluffas av 
naturtrogenheten. Nu tog man skadan igen för att man själv blivit lurad.” 
 
Hur behandlar de övriga arbetarna Emil Olsson? Hur kommunicerar Emil Olsson med de övriga? 
Vad är orsaken till hans uppblommande sjukdom? Hade den kunnat undvikas? Varifrån får han 
idén om att han är en häst, kommer den inifrån honom själv eller utifrån på något sätt? 

Kapitlet om Handelsman Olsson är uppbyggt som en föraning om att någonting hemskt kommer 
att hända, det börjar vackert och melodiskt men redan i början antyds den annalkande 
drunkningsolyckan: ”Fy fan, det börjar va farligt ute på timret däri grimman.” Därefter en 
beskrivning av föräldrarna så att läsaren får lära känna dem riktigt, sedan sonen, och så kommer 
mitt i alltihopa ”Tack vare sonens hejdlösa stockrännande får fadern vid ett tillfälle sälja mera 
under några timmar än under hela den tid familjen var vid brobyggnadsplatsen.” Därpå kommer 
beskrivningen av olyckan, som upptar ungefär halva kapitlet. Hur fungerar detta upplägg av 
berättelsen? Hur hade effekten blivit om den varit uppbyggd på ett annat sätt, om den till 
exempel börjat med olyckshändelsen eller inte alls förutspått den? Fadern och modern reagerar 
väldigt olika på insikten om vad som hänt – hur skiljer sig deras reaktioner och vad kommer de 
sig av? Hur reagerar lekkamraterna, borde de ha gjort något annorlunda, hade de kunnat rädda 
Valdemar? Finns det någon som kan skuldbeläggas för olyckshändelsen? 

”Med sorgen och rädslan kommer kärleken till Jesus.” Vad lägger du för betydelse i dessa ord, 
som inleder kapitlet om Motor-Jonsson? Motor-Jonsson upplever sig själv som sjuk och äcklas av 
det. Hur sjuk är han egentligen, kan en del (eller alltihopa) vara inbillning? Hur handskas han 
med rädslan som kommer av sjukdomen, rädslan för döden? Vad gör att han plötsligt söker sig 
till religionen, och vad gör att han trots allt inte känner sig hemma där? Hur kommer han vidare 
efter händelsen i bönhuset, och har den förändrat något inom honom?  

I kapitlet Kladdpapperen får vi en mänskligare bild av ingenjör Gustaf Noréen, än den som ges i 
sammanfattningsrapporterna. Hur skiljer sig detta utkast från de rapporter han skickat in? Vilka 
svagheter ger han uttryck för, och vad kommer de sig av? Vilken bild får du av Gustaf Noréen? 
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I krigets skugga 
Kapitel att samtala kring: 
Vattenmänniskan; Sotregnet; Storkylan; Flyktingen; Trälådan; Spanskan 

Medan bron byggs pågår det första världskriget ute i världen, och det gör sig påmint i vart 
och vartannat kapitel. Vilken roll spelar kriget för Små-David i Vattenmänniskan? Vad skiljer 
denna barnets syn på kriget från de vuxnas? 

 
Han märkte också att krigsutbrottet förvandlat människorna, som fylldes av illhåga, blev allvarliga 
och lättretliga. Han kom också att upptäcka, att Berglundarn inte var världsmäktigast utan rätt liten, 
storligen grund och oroad för allt sitt. Han fick också höra talas om att det fanns andra länder och 
riken, märkliga platser på jorden, där hav och himmel tog ihop. Jorden var uppfylld av människor i 
alla hörn, och han hörde talas om alla tusental som ofrälsta gick bråddöden till mötes på slagfält och 
slaktplatser i alla de länder, vars namn han hade svårt att hålla i minnet. Han förvånades mycket över 
att det fanns så mycket människor och en sådan mängd av folkslag. Och han mäktade heller inte 
föreställa sig, att det fanns gravgårdar nog att emottaga alla döda, eller att man kunde finna nog med 
mull att överskyla alla liken. (ur Vattenmänniskan) 

 
”En dag, lördagen den 8 september 1917, kom kriget dem så nära, att de kunde känna det sticka i 
näsan.” står det i inledningen till kapitlet Sotregnet. Arbetarna har varsin teori om vad som 
orsakat sotregnet, men de är överens om att kriget är inblandat, vilket också bekräftas i 
utblicken i kapitlets slut. Hur påverkar dessa krigstankar arbetarna? Hur påverkar kriget 
brobygget, i detta och andra fall? Vilka andra tecken på att kriget pågår ser människorna i byn 
och hur påverkas samhället av det som händer ute i världen? 
 
I mars 1918 kommer Storkylan och man ”föreställer sig att det är dunsterna från Europas 
blodångande slagfält, som lagt sig över de branta älvniporna som en förlamande kyla”. Återigen 
kommer teorierna om hur kriget är inblandat, men denna gång bekräftas ingenting av 
författaren. Hur allvarligt menade är arbetarnas skuldläggande av kriget, och vad kommer det 
sig av? Kylan lamslår hela bygden och arbetet stannar av. Kan du se några likheter med kriget i 
denna situation? 
 
Ollikainen heter en man som flytt från inbördeskriget i Finland och som i bygden konfronteras 
med ett gäng bondpojkar. Hur skiljer sig hans uppfattning av kriget från den uppfattning 
människorna i bygden har? Varför kom han att otrivas i Sverige? Varifrån kommer hatet mot 
honom? Vad får pojkarna att gå så långt att de tillslut misshandlar honom? Var går egentligen 
gränsen mellan fascinationen och rädslan för det främmande? 
 
I kapitlet Trälådan görs en tydlig jämförelse mellan brobyggnadsplatsen och det pågående 
kriget, mellan en lemlästad arbetare och en lemlästad soldat. Jämförelsen bottnar i de många 
invalidtåg som passerar broplatsen och handlar i grunden om människovärdet. Fundera kring 
synen på människovärdet i kriget, vid olyckan på brobyggnadsplatsen och vid mötet med de 
olycksdrabbade, till exempel utifrån detta citat: 

 
Den enfaldiga Tea gick då ned med den hopsparade mjölken från två kor och fördelade den så långt 
den räckte bland invaliderna. Ibland grät både dessa och Tea över det elände som var ombord på 
dessa tåg. Annars ansåg folk, att det var av nåd dessa människorester fick passera genom det mäktiga 
svenska landet med landstormare och Thulinflygmaskiner och allsköns skytterörelser. (Ur Trälådan) 

 
Hur skiljer sig förhållandet till invaliderna från förhållandet till den döde arbetaren?  
 
1918 kom så även Spanska sjukan. Hur påverkade kännedomen om sjukdomen människorna i 
byn? Kan du hitta likheter med dagens influensarädslor? Hur påverkade farsoten brobygget? Så 
föll ett skenoffer, Klara Nyman, ung och frisk och vacker. En dag var hon plötsligt död, utan 
förvarning. Hur hanteras dödsfallet? Varför vill pojken Elis nödvändigtvis se den döda flickan?  
Över tjugo miljoner människor dog i Spanska sjukan ute i Europa, vilket var nära dubbelt så 
många som i första världskriget. Vad tolkar berättaren in i sin jämförelse mellan kriget och 
spanskan? 
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Brobyggarna för barn 
 
För barn upp till 12 år kan vissa berättelser i Sune Jonssons Brobyggarna läsas högt, eller ännu 
hellre återberättas, för att sedan samtala kring. 

Kapitel som lämpar sig väl att återberätta för barn:  
Vattenmänniskan; Sunne-Belles luftfart; Talarstolen 

Idag är barnarbete förbjudet, men i början av 1900-talet arbetade många barn för att de var 
tvungna. Små-David i Vattenmänniskan kommer från en så fattig familj att han måste arbeta, 
men hans chef är inte så snäll. Hur borde de vuxna ha reagerat när Små-David kom hem från 
skogen? Varför tror du att han föll i vattnet? Vad tror du att han tänkte när han föll? Små-David 
kommer över vattnet trots att bron inte är byggd ännu, för att luftbubblan hjälper honom. Vilka 
andra sätt att färdas över, genom eller under vattnet kan du komma eller hitta på (här är det 
bara att låta fantasin flöda fritt!)?  

Brobyggande är farliga saker, och det får katten Sunne-Belle känna på när hon råkar komma i 
vägen för en explosion. Det hade varit bra om hon hade haft någon säkerhetsutrustning på sig, 
för det bör man om man ska vara i närheten av en bro som byggs. Kan du komma på någon 
sådan åt Sunne-Belle som skulle kunna skydda henne mot fler explosioner?  

När bron ska invigas åker talarstolen iväg, med ingenjören därpå. Hur tror du att han kände sig? 
Vad skulle du ha gjort om det var du som stod på talarstolen när den åkte iväg ut på bron, eller 
om du varit där och sett på? Ingenjören blev arg på dem som hade ritat talarstolen. Hur skulle 
talarstolen se ut om du hade ritat den? 

I samband med att återberätta ett kapitel ur boken kan fakta om Tallbergsbroarna och andra 
broar tas reda på, och barnen kan få i uppgift att t ex bygga en egen bro i valfritt material – 
enskilt, i grupp eller helklass. (Förslag på broar i världen att prata med barnen om kan du få i 
kapitlet Arbetarnas röster 1, Evert Nilsson). 

Ordet brobyggande och dess olika innebörder kan diskuteras, och barnen kan t ex bygga broar 
genom att skriva eller skicka bilder (kanske på den bro de byggt enligt ovan) till barn i en skola i 
en annan stad i världen (t ex Riga). 

Tips på andra brobyggarböcker att läsa med barnen:  
Isnatt av Steinar Sørlle 
Bockarna Bruse 
Bron av Mildred D. Taylor 
Vägen till Elefantriket av Laurence Bourguignon och Valérie D'Heur 
Bron till Terabitia av Katherine Paterson 
Bron av Gunnar Berefelt 

 

 

 

är en del i den internationella läsrörelsen One Book – Umeåregionen läser Brobyggarna 

One City (En bok – En plats) och handlar om att hela Umeåregionen läser en gemensam 

bok tillsammans. 2013 års Umeåregionen läser-bok är Brobyggarna av Sune Jonsson. 

Under ett helt år ordnas föreläsningar, boksamtal, vandringar, resor, utställningar, 

tävlingar och annat kring den aktuella boken.  

Grundidén är:  Läs och samtala med varandra!


