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Idékläckaren och initiativtagaren till Gällivares första bokbuss var
bibliotekarien Adolf Henriksson. Bokbussen eller Kulturbussen 
som den kallades i början skulle bryta den sociala och kulturella
isoleringen på llandsbygden. Samma utbud som fanns i tätorten 
skulle nu erbjudas i gles-
bygden. Basverksamhetenvar 
utlåning av böcker men lika 
viktigt var det att bussen blev 
en mötesplats där tillfälle till 
olika sorters programverk-
samhet regelbundet skedde. 
Det var helt enkelt en rättvise-
fråga - människorna på lands-
bygden betalade lika mycket 
skatt som alla andra och 
hade rätt till samma service! 

För att kunna göra den här satsningen sökte man pengar från
staten. Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen beviljade 
kostnaden för inköp av bussen, 214 000 kr, och stod för halva 
driftskostnaden ca 50 000 kr per år under den tre år långa
försöksperioden. Gällivare kommun stod för den andra halvan 
av driftskostnaden.

Foto på Adolf Henriksson och Torsten W Persson, kopia
tidningsartikel

Foto på den första bokbussen. 1971 hade Gällivare kommun ca
25.400 invånare, av dessa fanns närmare 6.000 på landsbygden.



Anledningen till att Gällivare kommun �ck dessa bidrag från
staten var för att de hade ett unikt och helt nytt tänk kring
servicen i glesbygden. Bokbussar i Sverige hade funnits sedan
50-talet. Gällivare hade ambitionen att uppsöka alla som bodde
på landsbygden. Man körde till varje by, varje gård och 
knackade dörr för att berätta om och erbjuda dessa tjänster.
Inte bara kultur i olika former utan också samhällsinformation.
Personalen skulle vara en kontaktlänk till olika sociala 
myndigheter.

Foto på första bokbussen

Kulturbussen undvek fasta hållplatser och fasta tider eftersom
tanken var att besökarna skulle kunna sätta sig ner i lugn och 
ro, läsa en tidning, lyssna på musik eller se en �lm.

Artikel i tidskriften Form nr.7 1972



Redan 1972 började man satsa på programverksamhet. Man
hade dockteater för barn med Vedbodteatern, folkmusik med
Skäggmanslaget och författare följde med på bussen,
Karl-Rune Nordkvist från Bollnäs, Hans Andersson från 
Jokkmokk, Ann Smith från Stockholm och Sara Ranta-
Rönnlund som berättade minnen från Nilivaara.

Kopia ur gästboken, Sara Ranta-Rönnlund har skrivit en 
A4-sida.

1975-1978 åkte bussen på sommarturné med musiker. Då
tömdes bussen på alla böcker och hyllor, istället lastade man
på stolar och en utställning och så musikerna förstås. De tre
första somrarna var det musiklärare från Framnäs folkhögskola
som stod för underhållningen under en två-veckors period.
1975 hade man en utställning om mineraler med på bussen.
1976 ställde man ut konst från kommunen.
1977 visades bilder ur Gällivare kommuns historia.
1978 var det bilder som visade gamla byggnader i kommunen

Foto med Framnäsmusikerna. Lars-Åke Högberg, Per-Ture
Nordell, Johan Engström, Bertil Wahlgren



1978 blev det sista året som musiknussen turnerade. Då var 
det J.P. Nyströms som spelade. Kulturnämnden ansåg att det 
var för kostsamt med musikturnéerna. Samtidigt lyftes frågor 
om att det borde ske förnyelse och att musikbussen kanske 
borde ske under vinterhalvåret. Istället lades den program-
verksamheten ner.

Ovan och till höger: Foto när J.P. Nyströms spelar.  



Efter 18 års tjänst ute på landsbygden byttes den första 
bokbussen ut mot buss nummer 2, 1989. Det var en fullt
utrustad demonstrationsbuss som var till salu som Gällivare
kommun lyckades köpa in. Pris ?

I början av 1990-talet hade befolkningen i kommunen
minskat till drygt 22.000 människor. På landsbygden bodde 
då drygt 4.100.

Inställningen och andan att nå så många människor som 
möjligt på landsbygden har alltid varit en ambition för
bokbusspersonalen. Mötesplatser och överenkommelser för
att underlätta för våra låntagare görs ständigt. Hjalmar och
Gittan Öberg som bodde i Björkudden på andra sidan Stora 
Luleälv tog sommartid båten över älven till vägen västerut
där bokbussen väntade. På vintern var det transport med skoter.
Fotot är från 1993.
 



På skolturerna kunde det bli ganska trångt på bokbussen.
Fotot är från 1993

Innan Gällivare startade egen bokbussverksamhet fanns det
�lialer i Hakkas, Nattavaara och Ullatti. Det fanns dessutom
13 mindre bokutlåningsstationer som privatpersoner skötte
om i sitt eget hem. Det var länsbokbussen som ansvarade för
att böckerna byttes ut tre gånger om året. Idag �nns biblioteks-
verksamhet kvar i Hakkas som sköts av Hakkas byautvecklings-
grupp. Bokbussen tillhandahåller böcker som byts ut med jämna 
mellanrum.

Foto med  Hilka Horsma, bibliotekarie och Bo Carlsson, 
föreståndare för biblioteket i Hakkas, 2005.



Den andra bokbussen i kommunen rullade i hela 27 år. Sista
turen kördes till Kääntöjärvi, Vettasjärvi och Purnuvaara. Här
syns bokbusscha�ören Seppo Huotari och konstären Tord
Pettersson, som vid några tillfällen faktiskt hoppade in och 
körde bokbussen.

I Februari 2016 levererades den nya bokbussen, den tredje i
ordningen till Gällivare kommun, till en kostnad av 
4.230.700 kr. Bokbussen höll öppet hus under Byakult i Maj
2016 och visade upp den nya bussen.

Under arrangemanget ”Skoj på stan” den 1 Juni 2016 invigdes
bokbussen o�ciellt av Barn-, Utbildning- och Kulturnämndens
ordförande Eva Alriksson, assisterad av bibliotekschefen
Liselotte Lagnestig och bokbusscha�ören Seppo Huotari.



Gällivare kommuns nuvarande bokbuss som nu har hunnit
bli 5 år gammal. Befolkningen i Gällivare kommun har minskat 
till 17.462 vid senaste räkningen och drygt 3000 av dessa bor 
på landsbygden och får ofta service via bokbussen.

Vi hoppas även i framtiden att bokbussen kan vara en del av 
det kulturella utbud som erbjuds på landsbygden. De senaste
åren ar det varit barnteater, sagostund och författarbesök av
Inger Midmo/alias Myria Malm samt deltagande på 
Minoritetsspråksfestivalen med öppet hus.



Foto på den nuvarande bokbussen.



Bokbusscha�örer genom tiderna:       Bokbussar:

Sta�an Holmgren    1.  1971 - 1989
Hjalmar Berglund          Volvo
(Sigurd Landström ?)          12,5 m lång
Hnery Olausson
Per-Eric Jakobsson    2.  1989 - 2016
Monica Johansson          Volvo
Seppo Huotari          11 m lång
Markus Johannesson 
Olle Strandberg    3.  2016 -
            Scania
            11.7 m lång
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