
Samtal med Nils Lif, Hofors (född 8 oktober 1909) 

om hans tid som platsredaktör för Arbetarbladet i 

Hofors åren 1939-52. 

 

Nils Lif berättar också om sitt partipolitiska liv, 

om sina mångåriga insatser som ledande kommunalman 

i Hofors och tongivande politiker i landstingen. 

 Intervjuare: Gustaf Haglund. 

                       Intervjun och inspelningen 

                  gjordes 14 mars 1988. 

 

 

 

Efter folkskolan fick Nils Lif arbete på järnbruket och var anställd där i 15 år.  

Hans politiska intresse väcktes tidigt och 1929 gick han med i SSU. Det blev för honom som för många 

arbetarpojkar på den tiden hans politiska grundskola.  

1933-34 gick han på Brunnsviks folkhögskola och fortsatte därefter på LO-skolan. På förslag av Alf 

Ahlberg, rektor för Brunnsvik, fick Nils Lif möjlighet att fortsätta sina studier som elev vid Esbjergs 

folkhögskola i Danmark.  

De första kommunala uppdragen hemma i Hofors fick Lif 1940-43 i barnavårdsnämnden, 

kommunalfullmäktige och kommunalnämnden.  

1945 utsågs han till ordförande i kommunalnämnden och blev i den befattningen heltidsanställd 

1952. Det var ovanligt på den tiden och han lär ha varit ensam de första åren som heltidsanställd 

förtroendeman i en landskommun. 

Nils Lif valdes in i landstinget 1947 och blev även i den församlingen en betrodd och tongivande 

profil. Han satt bl.a. i sjukvårdsberedningen, i direktionen för centrallasarettet och 

sjukvårdsinrättningarna i Gästrikland.  

1960 fick han ordinarie plats i förvaltningsutskottet och blev tre år senare dess vice ordförande. När 

han 1976 avgick hade Lif varit landsengagerad i 30 år. 

Nils Lif hade också uppdrag i kommun- och landstingsförbunden, i den centrala 

förhandlingsapparaten och andra områden.  

Han var också påtänkt som riksdagsman, 1954 enträget uppvaktad av Adolv Olsson som ville att Lif 

skulle bli hans efterträdare i riksdagen. Nils Lif tvekade och valde efter moget övervägande att 

fortsätta som kommun- och landstingspolitiker.  

 

GH: -Nils, du var alltså platsredaktör för Arbetarbladet i Hofors från 1939 till 1952. Det skulle vara 

intressant att höra hur det gick till när du började, vem som anställde dig och om du efterträdde 

någon som jobbat för tidningen dessförinnan.  

 

Nils: -Jo, före mig var det rektor Rosenqvist som hade hand om Arbetarbladet, och han var också 

kommunalnämndens ordförande. Han klargjorde i början av 1939 att han efter tolv år som 

platsredaktör ville sluta med den sysslan. Då beslöt arbetarekommunen att man skulle ta kontakt 

med Arbetarbladets ledning i Gävle och försöka få fram någon annan. Man lät förstå att jag kunde 

vara lämplig och man lovade fråga mej om jag ville ta jobbet. 



-Jag jobbade då i järnverket men hade intresse för organisationsverksamhet i allmänhet, men hade 

ingen erfarenhet som journalist eller skribent på något vis. 

Jag hoppade på jobbet ändå, begärde och fick tjänstledigt från järnverket. Så den 1 april 1939 

anställdes jag som platsredaktör för Arbetarbladet i Hofors. 

 

Nils: -Det första jag fick börja med var att kolla Arbetarbladets upplaga i Hofors, och jag kom snart 

underfund om att det gick många fler exemplar av tidningen hit än antalet prenumeranter. Min 

genomgång visade att bara omkring 60 procent av upplagan var betalda exemplar, resten obetalda 

som sannolikt hade gått hit under lång tid, utan att någon haft tid eller orkat kolla hur det låg till.  

-Det var så att tidningsbuden kunde lägga sex-åtta tidningar i brevlådorna vid baracker och kaserner, 

utan att ha klart för sig hur många som egentligen hade gjort rätt för sig. 

 

-Jag följde med tidningsbuden och prickade av genom hela samhället hur många och vilka som var 

abonnenter, och drog därefter in tidningen för alla som inte hade betalat. 

 

-Det dröjde inte länge förrän folk kom till expeditionen i Folkets Hus och klagade över att de inte fått 

någon tidning. Jag såg efter i liggaren som jag fått överta efter Rosenqvist och konstaterade att än 

den ena än den andre inte fanns där som prenumeranter. 

-Ja, men vi kan väl inte rå för att ingen kommit och inkasserat, sa de klagande.  

 

Rektor Rosenqvist hade så mycket att stå i att han inte hunnit med den här kontrollen, inte heller 

hans kontorsflicka på expeditionen.  

 

Lif:  -Småningom fick jag ordning på det hela så att antalet utskickade tidningar stämde med antalet 

abonnenter.  

 

GH:  -Det blev alltså en sanering av Arbetarbladets upplaga i Hofors… 

 

Lif:  -Javisst, men vi förlorade ändå inte så mycket av upplagan. De flesta som tagit emot tidningen 

utan att betala ville fortsätta, så efter tid var upplagan ungefär lika stor som tidigare. Och dessutom 

fullt ut betald när jag fått ordning på inkasseringen.  

Jag fick gå runt och passa på när folk fick sina avlöningar, för att vara säker på att få in avgifterna för 

tidningen.  

-Som ensam platsredaktör var jag ansvarig för allt som gällde tidningen; bevakning av nyheter, 

skrivning, inkassering, annonser, trycksaker och tidningsbud.  

 

Lif:  -Inför julhandeln fick jag rita ihop förslag till jul annonser och gå ut med till köpmännen, försöka 

övertala dem att köpa utrymme på ett par jul sidor för Hofors.  

 

GH:  -Det var väl mycket annat också, att bestyra och ordna med, ta emot folk och så där… 

 

Lif: -Ja, det var något på gång hela tiden, jag var inte hemma hos familjen en enda kväll, satt på 

möten och snodde från det ena till det andra. 

Jag fick också rapportera och skriva om sportsliga händelser, ända tills jag lyckades värva en kille som 

åtog sig att sköta den bevakningen.  



GH:  -Hur var du avlönad och kunde du försörja dig hyggligt på inkomsten? 

 

Lif:  -Jag hade en viss kontantlön i botten och därutöver betalt per rad för skrivningen – fem öre 

raden – och provision på de annonser jag lyckades ta. 

-Jag minns inte hur stor den fasta lönen var, men sammantaget gick det hyfsat ihop. Så att jag och 

familjen klarade försörjningen. Men utslaget per arbetad timme, utan någon som helst 

kompensation för övertid, var det ju inte mycket att hurra över… 

 

GH:  -I förhållande till den lön du hade på bruket, fick du bättre eller sämre som tidningsman? 

 

Lif:  -Jag tjänade inte sämre på tidningsjobbet än när jag var på bruket, så i det fallet blev det ingen 

förlust. 

-Men så blev jag också ombud för arbetsförmedlingen, jag minns inte vilket år det var, under 

krigsåren i början av 40-talet. Då fick jag en liten ersättning för det också. 

 

GH:  -I samma lokal, på tidningens expedition? 

 

Lif:  -Javisst. 

 

GH:  - Så då hade du en massa arbetssökande om dagarna, mitt uppe i allt annat… 

 

Lif:  - Ja, så var det. Och då skickades folk ut i skogen för att hugga bränsle ved, så det kom arbetslösa 

och skulle kvittera ut yxor och sågar och sånt, så jag hade ett verktygslager i ett garage i närheten. 

 

-Det var noga vid utlämningen av verktyg att man höll kontroll, men när huggningen sedan upphörde 

var det mindre noga. Fast jag skickade förstås in rapporter om återlämnande verktyg. 

 

GH:  -Hur stor upplaga hade Arbetarbladet i Hofors på den tiden? 

 

Lif:  -Jag kommer inte riktigt ihåg, men om jag inte minns fel hade vi väl omkring 60 procent av 

hushållen. Gefle Dagblad hade då inget vidare fäste här, bara ett fåtal exemplar. GD hade ingen som 

skrev från Hofors på den tiden. Arbetarbladet var redan då den dominerande tidningen på orten.  

Av dåtida Norrlands-Posten fanns bara några enstaka exemplar i Hofors.  

 

GH:  -Efter hand blev du också kommunalt engagerad jämsides med tidningsjobbet. Hur gick det 

ihop, hur hann du med… 

 

Lif:  Ja, 1945, efter sex år som platsredaktör, blev jag kommunalnämndens ordförande. Så under sju 

år hade jag den dubbla funktionen, tidningsjobbet och det kommunala värvet.  Visst var det jobbigt, 

och nästan alltid sammanträden och andra bestyr på kvällstid, ibland till långt in på nätterna.  

-Och så 1940 blev jag inkallad i militärtjänst och låg i Valbo i sex månader. Då fick Britta, min fru, 

sköta inkasseringen åt tidningen och diverse annat.  

För nyhetsrapporteringen hade jag ett par killar, som ringde in och skickade manus till redaktionen i 

Gävle.  

 



Lif:  -Det första stora uppdraget som journalist fick jag i juni 1939 vid den stora gruvolyckan här i 

Hofors. Jag var då alldeles ny i jobbet, men bevakade och skrev så mycket jag fick fram och hann 

med.  

-Jag lånade en moped minns jag, vid femtiden, och åkte ned och tog reda på vad som hänt och så 

vidare. Nyhetssändningen i radio var då klockan sju och jag tog mod till mej och ringde in en rapport 

till TT. Allt det jag berättat kom med i sändningen, och där satt jag lite häpen och funderade över hur 

det kunde gå till – tänk om jag hade bluffat och lurat TT… Men man litade tydligen på mej. 

-Jag lämnade mitt telefonnummer till TT, vilket resulterade i telefonsamtal från tidningar i hela 

landet. Man ville veta mer om olyckan. Dagens Nyheter ville ha hjälp med bilder och sa att om jag 

kunde få iväg något till på eftermiddagen, så skulle jag få rejält betalt. Ta en taxi, sa man.  

Men det ställde jag inte upp på. Ville inte springa i kåkarna och be om bilder på de fyra omkomna.  

 

GH:  -Hade du några svårigheter att få fram det du ville ha till tidningen, att komma till tals med folk… 

 

Lif:  -Nej, jag minns inga såna problem, jag har alltid haft lätt för att umgås och resonera med 

människor, både då och senare i olika sammanhang.  

 

GH:  Under åren i kommunalpolitikens centrum hade du en gynnad position som tidningsman, och 

kunde vara först med det mesta.  

 

Lif:  -Jo, det var ju en position som ofta gav förtur till nyheter, också möjligheter att rapportera 

positiva saker. In på 50-talet fick Arbetarbladet hårdare konkurrens av Gefle Dagblad, 1952 kom 

Birger Mases hit från Sandviken och anställdes som lokalredaktör åt GD i Hofors. 

1952 tog Bror Hansson över efter mej som lokalredaktör för Arbetarbladet.  

 

Lif:  -Sedan hade vi tre äldre Hoforsbor som skrev rätt mycket om och från Hofors i Arbetarbladet. 

Gottfrid Norbäck var en av dessa, gammal kommunalman, en annan som hette Axel Åberg och som 

skrev under signaturen ”Jonas”, och så August Forsling. Den här trion var intresserade av att skriva 

och hade ofta artiklar och kåserier om och kring Hofors.  

Axel Åberg exempelvis bidrog ofta med text till julsidorna i AB. 

 

GH:  -Om du ser på AB i dag och jämför med hur tidningen såg ut på 40-talet, innehållsmässigt och på 

annat sätt, vad säger du då… 

 

Lif:  -Det är svårt att säga om tidningen hade större politisk betydelse då än nu. Men ska man säga 

något så tycker jag att Arbetarbladet, som kanske alla av våra partitidningar, nu är mer benägen att 

vara en tidning för alla politiska åsikter. 

Man blir smått arg ibland när man ser stora artiklar om moderaterna, Bildt och så vidare. 

Arbetarbladet har över huvud taget blivit en tidning för alla politiska riktningar, har inte längre någon 

partipolitisk prägel och närhet till det egna partiet som förr.  

 

GH:  -Menar du att Arbetarbladet inte längre tar politisk ställning och markerar var den hör hemma.. 

 

Lif:  -Ja, tidningen gav förr inte alls plats för andra partier som den gör i dag.  



Om man håller sig till ledarsidan så görs väl där klara markeringar för det egna partiet även i dag. 

Men nu är det väl tyvärr inte många som läser ledarsidan så ofta.  

Men det klagades på tidningen förr också, det kan jag vittna om efter att ha läst Hofors 

arbetarekommuns gamla protokoll.  

På 30-talet riktades kritik på ett arbetarekommunmöte mot Arbetarbladet för att tidningen tog in för 

mycket sportnyheter. Trots att tidningen på den tiden bara hade ett par spalter om idrott i varje 

nummer… 

Tidningen fick också kritik för det allmänna innehållet och för otillräckligt agitatorisk och ideologiskt 

stöd åt arbetarrörelsen. Även då, för över 50 år sedan.  

Efter debatten på ett möte beslöt arbetarekommunen att teckna sig för en aktie i Arbetarbladet så  

att man via en företrädare på bolagsstämman kunde framföra sin kritik.  

 

 

 

Nils Lif fortsätter här att berätta om sina 

bedrifter i kommun- och landstingspolitiken 

 

GH:  -Du kom tidigt med i SSU och det dröjde inte länge förrän du fick kommunala uppdrag och 

därefter i landstinget. Du jobbade på järnbruket i 15 år, men gjorde avbrott för folkhögskolestudier. 

 

Lif:  - Jag fick tjänstledigt från bruket och gick 1933-34 på Brunnsviks folkhögskola, därefter på LO-

skolan i tre månader.  

Sedan började jag på järnverket igen när jag kom hem. Men så hörde Alf Ahlberg, rektor på 

Brunnsvik, av sig och frågade om jag ville bli utbyteselev på Esbjergs folkhögskola i Danmark. 

Det nappade jag på och var i Esbjerg från hösten 1935 till våren 1936 – efter att på nytt ha begärt och 

fått tjänstledigt på järnverket.  

Som kommunalpolitiker blev jag på 50-talet ledamot av förhandlingskommittén för dåvarande 

Landskommunernas förbund och var senare också ordförande i förhandlingskommittén. Så jag for 

ofta till Stockholm på förhandlingar, under strejkhot och andra tillspetsade situationer. Det var en 

lärorik tid som jag hade stor nytta av på hemmaplan. 

 

GH:  -Du var också påtänkt och nominerad som riksdagsman för länet eller hur? 

 

Lif:  -Ja, det var 1954 när Adolv Olsson bestämt sig för att avgå. Då kom han till mej och ville att jag 

skulle efterträda honom.  

Jag minns så väl att det var distriktskongress i Sandviken, där riksdagslistan skulle fastställas.  

Adolv Olsson talade med Britta, frugan, också för att höra hennes inställning. Hon svarade att det fick 

jag själv avgöra. 

Jag var då heltidsengagerad som kommunalnämndsordförande och kände att det tog emot att lämna 

det jobbet, även familjen ensam under vistelsen i Stockholm.  

Efter ett möte med arbetarekommunen bestämde jag mig och tackade nej till riksdagsnomineringen.  

 

Lif: -Det är kanske lite känsligt att dra fram så här efteråt, men jag kan väl ändå säga att det blev 

diskussion på distriktskongressen. Ungdomarna förde fram Ture Edbom som kandidat och som 

motkandidat fanns Anders Haglund, då ombudsman i partidistriktet.  



Diskussionen blev hård och någon sa till mej ”att det här rår du för”. Vadå, jo om du ställt upp hade 

säkert nästan alla ombud från Gävle stött din kandidatur, och då hade vi sluppit den här striden… 

Det slutade med att Anders Haglund nominerades och blev riksdagsman. 

-Det var fel, tyckte jag, att ställa upp mot Anders Haglund, som var ombudsman i distriktet och gjort 

mycket mer för partiet i länet än jag. Han var mera värd att bli riksdagsman än jag.   

 

 

 

Lite om Nils Lif som platsredaktör igen, 

hans kontakter med cheferna på järnverket 

och om utvecklingen i Hofors. 

 

GH:  -Jag återgår till dina år som AB-redaktör i Hofors och dina kontakter med brukscheferna – hade 

du inga svårigheter att komma till tals med dem? 

 

Lif:  - Nej då, det gick bra, jag hade inga svårigheter att få loss nyheter om bruket och annat om 

verksamheten.  Jag mötte ingen avoghet  från chefernas sida, vare sig politiskt sett eller i andra 

avseenden. Tvärtom, ska jag säga dej, jag hade hela tiden bra kontakter med bruksledningen. Sedan 

1952 blev jag också verkställande ledamot i kommunala bostadsstiftelsen.  Vi byggde på 40-talet bara 

egnahem och bostadsrättsföreningar, men så bildade vi en stiftelse för allmännyttiga bostäder.  

-Bedömningen var då att vi borde ha bruket med oss och första gången kontakterna togs i den frågan 

deltog direktör Christer Larsson från SKF. När jag träffade honom sa han spontant och med viss ironi: 

-Jaså, ni tänker socialisera bostadsfrågan också… 

Så då var det blankt nej till samverkan. Men så kom det en ung kille hit som ekonomichef och jag tog 

upp frågan med honom, och han var positiv direkt och blev så småningom ordförande i kommunala 

bostadsstiftelsen.  

Med honom hade jag ett mycket gott samarbete. Han gjorde precis som jag sa – kanske därför att jag 

var äldre och mer insatt i de lokala förhållandena.  

 

Lif:  -Vi köpte då inga fastigheter av bruket, det var inte aktuellt, men senare fick kommunen köpa 

mark av bruket för att bygga. Köp av fastigheter har gjorts senare, efter min aktiva tid i 

kommunledningen.  

-Jag minns exempelvis på Västerhöjden, då hade vår ingenjör räknat ut lånemässigt vad kommunen 

skulle kunna betala för marken. Han kom fram till att det skulle räcka med 35 öre per kvadratmeter 

för marken.  

Det sa jag åt brukets ekonomichef och han svarade att det skulle man fundera över. Efter en tid fick 

vi klarsignal, bruket kan inte få mer än 35 öre kvadratmetern för råmark där uppe i skogen, ansåg 

brukschefen. 

Affären gjordes upp och kommunen fick tillgång till stora arealer mark, där det senare har byggts 

flera hundra lägenheter.  

 

Lif:  -En annan gång förhandlade skolstyrelsen med direktör Bohm om köp av tomtmark. Vi byggde 

Lillåskolan och betalade för den marken, men så blev det aktuellt med en tillbyggnad och behövde då 

ytterligare mark. Förhandlingarna gällde ett sankt område, nästan som kärr, Skolstyrelsen hade gjort 

upp med bruket om 40.000 kronor.  



Så kom ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. Jag blev då mer eller mindre rasande 

över priset, inte skulle kommunen betala 40.000 kronor för ett kärrområde.  

Egentligen skulle kommunen inte betala något alls för den här marken, när det var fråga om en skola 

som även bruksledningen borde vara tacksam över.  

-Den här marken betalar vi ingenting för, hävdade jag. Då sa Bodin som var rektor, att då får du 

förhandla med bruksledningen.  

-Ja, det ska jag göra men du får följa med.  

Vi gick till brukskontoret och fick träffa direktör Bohm.  

-Nu ska jag säga min hjärtans mening, sa jag. Här har ni fått marken för gruvorna en gång i tiden, av 

staten, och sedan ska ni ha betalt för allmänna saker, det anser jag vara absolut oriktigt.  

-Ni ska inte ha ersättning för mark till en skola, möjligen om man ska bygga butiker, bostäder och 

liknande, men inte för skolor. 

 

Lif:  -Bohm lyssnade och sa efteråt att jag håller med och ger dig rätt. Men nu är det tyvärr så att 

numera skriver man under köpeavtalen på SKF.s huvudkontor och avtalet för Lillåskolan har redan 

gått dit. Så vi kan inte göra något åt det här. 

Men har ni något annat som ni ska bygga… 

-Ja, vi ska bygga ålderdomshem och behöver mark till det.  

Ett par veckor senare blev fullmäktiges ordförande uppkallad till brukschefen som frågade hur 

mycket mark kommunen tänkt sig för ålderdomshemmet.  

Det slutade med att vi fick ett rejält område, så mycket vi ville ha. 

 

Lif:  -En annan gång satt vi på brukshotellet och resonerade om bostäder. Då hade järnverket 

baracker vid Storgatan, ett tiotal, och då frågade jag vad företaget tjänade på dess fastigheter.  

-Tjänar, sa chefen, vi förlorar varje år på dem.   

- Skänk bort dem då till Stiftelsen så slipper ni förlora mer, föreslog jag. 

- Ingen dum idé, blev svaret. Kan vara värt att tänka på.  

Så ringde han en tid efteråt och sa, att hörru du Nisse, tyvärr kan vi inte ge bort barackerna gratis för 

att om vi ska få statliga lån på dom så får också folk som inte jobbar åt SKF bo där, så är det enligt 

lånebestämmelserna.  

-Ja, men det kan vi klara på annat sätt, sälj fastigheterna till de gamla taxeringsvärdena, bryr er inte 

om den nya värdena, föreslog jag. 

- 70.000 kronor per barack blir 700.000 kronor, sen kan ni sätta om dom pengarna på banken så får 

de som jobbar åt SKF en viss subvention av hyran så länge pengarna räcker. 

-Det var inte så tokigt, tyckte brukschefen, det ska vi undersöka. 

Och så gjordes affären upp, till ömsesidig nytta, och de hyresgäster som var bruksanställda fick under 

många år sin hyra subventionerad med två kronor per kvadratmeter.  

 

Lif:  -Så gick det ofta till när kommunen och bruksledningen gjorde upp om olika saker. Direktör 

Bohm och Munkell var allmänt positiv inställda till kommunens behov och önskemål.  

Men efter dem kom andra chefer och läget blev betydligt kärvare både för bruket och i företagets 

relationer till kommunen. En tidigare kraftig expansion förbyttes i indragningar och 

personalinskränkningar.  

 

GH: -Om du finge börja om ditt liv, skulle du köra i ungefär samma spår som du gjort… 



Lif:  -Ja, det skulle jag nog. Jag har haft ett händelserikt och spännande liv, har fått vara med om 

bygga upp ett samhälle, från enkla, primitiva förhållanden till vad det är i dag. Och det måste man ju 

vara nöjd med.   

 

 

 

 

 

 

 

 


