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Både barn och pedagoger lyser upp när vi likt glassbilen annonserar vår 
ankomst med en liten musiktrudilutt. Bokbussen Sagas månadsbesök hos 
Värmdös svårtillgängliga skolor och förskolor är ett uppskattat inslag i var-
dagen. Och nu står även en runda till många äldreboenden på tur. Värmdö 

Paper fick glädjen att följa med det rullande biblioteket under en dag.
 text: eva-lotta Sigurdh | Foto: guStav kaiSer

Bokbussen 
kommer!

Den gör skäl för sitt namn, bokbussen 
Saga. För här inne trängs tveklöst mest sa-
goböcker – av alla de slag. Men även peda-
gogisk litteratur och ”temapåsar”, anpassade 
efter projekt som skolorna arbetar med.
 - Böcker om fotboll och dinosaurier är 
överlägset mest populärt, berättar bibliote-
karien och bokbussansvarige Sofia Larsson 
när vi ses tidigt en morgon vid Gustavsbergs 
bibliotek.
 Det är tyst och stilla i lokalerna så här 
dags, men för Sofia och kollegan Mailis 
Svensson råder full aktivitet. I dag är det 
deras tur att köra rundan och då gäller 
det att förbereda sig väl. Bussen ska fyllas 

med beställda böcker, kaffe för färden ska 
bryggas och resväg och tidsschema checkas 
ordentligt. Men snart är vi på väg! Fem 
stopp står på tur. Allesammans förskolor 
denna dag, utspridda över hela Värmdö.
 - Det är så härligt att få åka ut så här. Alla 
blir så glada när vi kommer, säger Sofia.

sammanlagt är De fem personer som 
turas om att åka ut med bokbussen, alltid 
två åt gången. Det innebär i genomsnitt en 
tur i veckan för var och en. För de 30-talet 
skolorna och förskolorna innebär det ett 
besök i månaden ungefär. 
 Och det märks att bokbussen är efter-

längtad. När Georg Riedels klassiska toner 
annonserar vår ankomst till Antistillas för-
skola på Norra Lagnö dröjer det inte länge 
förrän barn och pedagoger rusar till.
 - Titta, här är Lilla snigel och en bok 
om Nicke, utropar de treåriga kompisarna 
Henry och Adam förstjust, när de en stund 
senare rotar runt bland de välfyllda hyllorna 
och lådorna inne i bussen.
 Med sig har de förskolläraren Elin Strüm-
pel, lika förtjust hon:
 - Det är toppen att biblioteket kommer 
till oss, så att vi slipper åka iväg! Det skulle 
nog inte bli av så ofta, med så lång resväg 
och glesa busstider. Nu kan vi hela tiden » 
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» fylla på med nytt och anpassa till det vi 
håller på med, eller till sådant som händer i 
barngruppen. Som nu när ett av barnen ska 
få syskon. Då lånar vi böcker om det.

sofia, som jobbat meD bokbussen sedan 
2012, framhåller hur viktig litteraturen 
är för språkutvecklingen – och det redan 
från tidig ålder. Att den finns tillgänglig för 
alla på ett enkelt sätt ser hon därför som 
en demokratisk rättighet, helt i linje med 
bibliotekens uppdrag. Eftersom Värmdö 
är en stor och lantlig kommun, med långa 
avstånd betyder en tjänst som bokbussen 

extra mycket, menar hon.
 Men det är inte bara böckerna som är 
viktiga, utan även personalens kompetens. 
Sofia och hennes kollegor får många frågor 
vid stoppen.
 - Det finns en bok om någon som tap-
pade sitt gosedjur, men minns inte vad den 
heter. Kan ni hjälpa mig? som förskollära-
ren Karin Birke, som nu klivit in i bussen, 
undrar.
 Hon har med sig Erik, fyra och Alfred, 
fem år. Medan ”fröken” ber ”tanterna” om 
tips och råd hjälper de till att fylla backen 
med böcker som ska in till avdelningen »

bokkö. Visst är det något alldeles extra när bokbussen 
kommer på besök. Alla vill gärna ta en titt. Vilka som sedan 
får följa med in i bussen bestäms av ett rullande schema, 
eftersom utrymmet är för litet för att alla ska få plats 
samtidigt.

Det är mycket som 
ska förberedas innan 
avfärd. Här letar Sofia 
fram alla beställda 
böcker som ska med.
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» sedan, där resten av barnen väntar på att få 
ta del av dagens fynd:
 - De tycker det är jätteroligt när vi kom-
mer in med lådan. Då sitter vi länge tillsam-
mans och tittar igenom vad vi har med oss, 
berättar Karin.

men även om barnen är den främsta mål-
gruppen för bokbussen – och kommer så 
att fortsätta vara - så finns nu även planer 
på att utveckla med en runda till, för alla 
äldre som har svårt att ta sig till bibliote-
ken. Den kommer att innefatta vård- och 
äldreboenden och dagverksamheter. Redan 
nu har detta prövats med gott resultat i liten 

omfattning, så Sofia hyser ingen tvekan om 
att även detta kommer att bli succé:
 - Det enda problemet är att bussen inte 
är handikappanpassad, så lånen får göras av 
personalen (läsombuden) tills vidare.
 Förhoppning är att få en ny bokbuss så 
småningom. Inte bara för handikappan-
passningen, utan för att tioåriga Saga börjar 
sjunga på sista versen och ”har haft sina 
omgångar i verkstaden”.
 - Alla blir så besvikna om vi måste ställa 
in en tur för att bussen har gått sönder, sä-
ger Sofia med emfas. Men i väntan på en ny 
håller vi tummarna och kör så länge skruvar 
och muttrar håller ihop. ✤

SofiaS fem boktipS 

för SommarläSningen!

Sju jävligt långa dagar av 
Jonathan Tropper, De osynliga 
av Roy Jacobsen, ett så starkt 

ljus av Lyra Ekström Lindbäck, 
en vecka i berlin av Benedict 
Wells och slutligen Wolf hall 
av Hilary Mantel.

trångt men gemytligt. Det är inte mycket plats att röra sig på och det händer saker hela tiden när barn och vuxna besöker bussen. Men 
stämningen är på topp och Värmdö Paper hinner i alla fall få korta pratstunder med Sofia och Mailis mellan varven: ”Jag tycker det är jättero-
ligt att få möta alla dessa barn. Man vet aldrig riktigt vad som händer”, säger hon och fortsätter: ”Som på somrarna, när vi byter skolschemat 
mot bad- och campingplatser och barnen plaskar in här i bussen och vill att vi läser sagor för dem. Då är det bara att ställa upp, haha!”


