
Portrettet: Ragnvald Cornelius Knudsen 
Vår populære bokkåsør gjennom meir enn 10 år, har nok større oppmøte i vår klubb 

enn mange av våre medlemmer, men han hører til Charlottenlund RK. 

Ungdomsutveksling er positivt, sier han, men det vil lette arbeidet hvis fleire klubber 

går sammen om det. Rotary har gitt meg mye, både kontakten med andre medlemmer 

og foredrag fra ulike yrker. Og det er fint at fleire kvinner blir med. 

Ragnvald C. har passert 71 år. Han har i 46 år vært gift med Mette Stub, har tre barn og 6 

barnebarn. To av de tre gangene jeg har ringt han, så har han vært opptatt med pass av og 

svømmetrening med de to barnebarna som bur i Trondheim. Barnebarna er et særdeles viktig 

anliggende! 

Ragnvald C. er utdannet i handelsfag og som bokhandler med studieopphold i Sverige, 

Danmark, Amsterdam og London tidlig på 60-tallet. Han har vært i bokbransjen siden 1954 i 

Lyngs Bokhandel A/S, som ble etablert i 1927 av gudfar Lyng som var gift med søster til 

Ragnvalds farmor. Firmaet eksisterer enda, men uten eget utsalg. Sammen med noen 

forfattere har han gitt ut bøker på eget forlag. Og på Olavsfestdagene selger han bl.a. 

middelalderbøker. Boksamling og litteraturinteressen ligger kanskje i mine gener, sier 

Ragnvald. Jeg prøver å misjonere litt for litteraturen og gleden ved å lese bøker. (Det gjør 

hver høst i vår klubb slik at alle lytter!) Han har i mange år vært formann i Trøndelag 

Bokhandlerforening  og styremedlem i Den norske Bokhandlerforening. 

Men det blir også tid til hobbyer.  Bl.a. er det godt å gå turer i skog og mark. Sykkel bruker 

han ofte, også i Trondheim. Han har det ikke så travelt, og da kommer han trygt fram. Sykling 

på Gotland, Bornholm og Åland kan anbefales! Ellers samler bokhandleren også frimerker, 

stempler, norsk posthistorie inklusive forsendelsesveger samt skriveredskaper. Sammen med 

en anselig mengde bøker har således Ragnvald og Mette ikke så reint lite å pakke ned og opp 

når de snart skal flytte fra Bergsbakken til Persaunet Hageby for å få en litt lettvintere 

leilighet på sine eldre dager. 

 

 


