A 10107
Bogbussen 1980-2000
Med baggrund i kommunesammenlægningerne var der omkring 1970 mange planer rundt
omkring i landet om etablering af bogbuskørsel.
Også i Vejle drøftede man anskaffelse af bogbus, inspireret af, at Kolding havde anskaffet sin
første bus i 1970 og bus nr. 2 i 1972. Men i Vejle løb planerne i første omgang ud i sandet og
først omkring 1979 kom der for alvor gang i overvejelserne. Det resulterede i, at Vejles nye
bogbus kunne køre sin første tur i marts 1980.
Bogbussen var anskaffet med tilskud fra dispositionssummen og bundet til at køre i
landdistrikterne. Selv om landdistrikterne i den daværende Vejle kommune var beskedne af
omfang, var udlånet fra bogbussen i begyndelsen meget imponerende. Efter nogle år faldt
udlånet (sandsynligvis fordi flere og flere selv fik bil og derfor søgte ind til hovedbiblioteket).
Konsekvensen blev, at man ændrede køreplanen, så bogbussen også fik holdepladser i Vejles
forstæder ved indkøbscentrene. Hen ad vejen etableredes der også holdepladser på steder
med mange ældre (f.eks. Østerbo).
I 1990 blev man i forbindelse med besparelseskrav nødsaget til at reducere bussens køredage
fra fem til tre om ugen, hvilket medførte et fald i udlånet fra bussen.
Omkring midten af 90-erne var bussen ved at være slidt op. Biblioteket ansøgte derfor om at
få en ny bogbus og i 1997/98 viste der sig en mulighed, idet en tidligere bybus blev ombygget
af Beredskabstjenesten til bogbus.
Efter 2000 fik bogbussen nye opgaver, idet noget af holdetiden specielt skulle tilgodese
indvandrere (Løget Høj og Nørremarken).
I 2003 skete der en yderligere indskrænkning af driften, der nu kun omfatter to ugentlige
køredage.
I 2007 indledtes der en ny ære i bussens historie, idet køredagene blev udvidet til fire og
bussen nu – som kompensation for nedlagte faste filialer - fik holdepladser i de fire
landkommuner, der nu indgik i den nye storkommune (Børkop, Egtved, Give og Jelling).
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Afdelingsmøder, bogbussen. 1980-1987 og 2000-2006.
Anm.:
Indeholder dagsordner og referater af møder i
bogsbusgruppen.
Stillingsbeskrivelse vedr. den til bogbussen knyttede
assistent. U.å.
Opstillet som A 10104, lbnr. 2013 A
Diverse korrespondancer med Bibliotekstilsynet vedr.
bogbussen. 1980-1985.
Anm.: Vedr. blandt andet udarbejdelse af
bogbuspublikation.
Udkast til projekt vedrørende etablering af
bogbusordning til betjening af beboelseskvartererne i
Vejle kommunes yderdistrikter, 1972.
Sag vedrørende anskaffelse af bogbus 1979-1980.
30: Programoplæg vedrørende etablering af
bogbusdrift. Januar 1979.
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Anm.: Bilag til Kulturudvalgets dagsorden 1979, sag
nr. 58, vedrørende etablering af bogbusdrift.
s/f

31: Ideoplæg vedrørende indretning af bogbus. 1979.
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Anm.: Består bl.a. af indretningstegninger af bogbusser
fra et bogbustræf i Viborg 28.4. 1979 samt materiale
fra firmaerne Stautrup og Volvo/Kitokori.
s/r

32: Ansøgninger om tilskud fra dispositionssummen
vedrørende etablering og drift af bogbus. 1979-1980.
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s/k

33: Indhentning af tilbud på levering af bogbus. 1979.
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Anm.:
Består af anmodning om tilbud fra Stautrup
Karosserifabrik og fra Nauerby (Kitokori på Volvo
chassis).
s/k

34: Tilbud på levering af bogbus til Biblioteket for
Vejle By og Amt. 1979.
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Anm.:
Indeholder tilbud fra de to potentielle leverandører.
s/k

35: Ordrebekræftelse samt korrespondance med
Stautrup Karosserifabrik juni 1979 – marts 1980.

1

Anm.:
Rummer bl.a. kopi af indregistreringsattest.
s/k

36: Korrespondance med Vejle Bustrafik vedrørende
etablering af bogbus. 1979.
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Anm.:
Vejle Bustrafik bistod biblioteket på en række punkter i
forbindelse med købet, rekruttering af chauffører og
efterfølgende med vedligeholdelse og garagering af
bussen.
s/k

37: Diverse tilbud vedrørende tilbehør til bogbussen.
1979.

1

s/k

38: Tilbud og køb af radiotelefon til bogbussen. 1979.

1

s/k

39: Tilladelser fra Post- og Telegrafvæsnet til brug af
radiostation i bevægelig landtjeneste. 1981.
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Anm.: Vedrører telefonanlægget til bogbussen:
Brug af basisstation.
Brug af mobil/bærbar radiostation.
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s/r

40: Regninger og regnskabsoversigter vedr. etablering
af bogbus. 1979-1980.
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s/a

41: Eksemplarisk vise om, hvordan en bogbus startes.
Sang ved bogbusindvielsen d. 29. feb. 1980, samt
indbydelser til besigtigelse af bussen.
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s/a
s

42: Registreringsattest. 1980.
Sag vedrørende anskaffelse af ny bogbus 1996-1998.

1

s/k

45: Korrespondance med kulturforvaltningen og med
Beredskabsafdelingen om ombygning af bybus til
bogbus. 1996-1998.

1

s/k

46: Anskaffelse af radio og datakommunikationsanlæg
1997-1998.

1
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s/k

47: Sag vedrørende dekoration af den nye bus. 19971998.

1

Anm.: Vedrører Albert Bertelsens dekoration af bussen.
47B: Albert Bertelsens tegninger til
bogbusdekorationen. 1997.

1

Anm.: Opbevares i pap-læg, stort format.
s/r

48: Regnskaber vedrørende anskaffelse af bogbussen.
1996-1998.

1

s/a

49: Diverse materiale om bogbussens tilblivelse. 19981999.

1

s/a

50: Indvielsen af den nye bogbus. 2.3.1998.
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Anm.: Indeholder program, indbydelsesliste samt sag
vedr. låner, der ønsker at købe den nye bogbus, når den
engang udfases.
Sag vedrørende salg af den gamle Stautrup-bus fra
1980. 1998.
Anm.: Bussen blev solgt til en privatperson.
Pressemeddelelser og avisomtale om etablering af
bogbussen og om bogbussen. 1979-1984.
Anm.:
Indeholder lydbånd med interview i Østjyllands Radio
10.3.198o med bogbusbibliotekarerne Marianne Borup
og Jens Lauridsen
Avisomtale af bogbussen 1986-1993
Materiale vedrørende udarbejdelse og fastlæggelse af
køreplan for bogbussen. 1979-1980.
”Bogbuspraksis”. 1979.
Anm.: Beskrivelse af de kommende arbejdsgange i
bogbussen.
Materiale vedrørende forberedelsen til bogbusdriften i
øvrigt. 1979-1980.
Jens Lauridsen. Den første bogbus, Biblioteket for
Vejle By og Amt.1980. 2010.
Anm.: Bibliotekschef i Taarnby, Jens Lauridsen, var
som helt ung bibliotekar med til at starte
bogbusvirksomheden i Vejle. Her fortæller han om sine
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oplevelser i bussens første leveår.
Udarbejdet i forbindelse med bussen 30-års jubilæum.
Anmodning om normeringsudvidelse samt
stillingsopslag vedr. bogbussen 1979-1980.
Bogbusstatistik 1980-

1
19

Anm.: For opstartåret 1980 er alt statistikmaterialet
bevaret, d.v.s. dagstatistiksedler, uge-statistik og
månedsstatistik.
80: 3.3.1980 – 28.3.1980 (indeholder
månedsstatistikken for 1980).
81: 31.3.1980 – 30.6. 1980.
82: 1.8.1980 -26.9.1980.
83: 29.9.1980 – 30.12.1980.
For de følgende år er bevaret: Månedsstatistikker,
ugestatistikker samt dagstatistikken for den første uge i
marts og den første uge i november:
84: 1981.
85: 1982.
86: 1983.
87: 1984.
88: 1985.
89: 1986.
90: 1987.
91: 1988.
92: 1989.
93: 1990.
94: 1991.
95: 1992.
96: 1993.
97: 1.1.1994- 15.10.1994.
Fra 15.10.1994 overgår bussen fra fotonotering til
elektronisk udlånskontrol. (se lbnr. 114).
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98: 1998 og 1999.
Diverse statistikker. 1980-1997.

1

a

Diverse materialer om bogbussen 1980.

1

a

Anm.: Indeholder bl.a. materiale om teaterarrangement
i bussen 1981.
Bogbusopfyldning. Arbejdsbeskrivelse. 1981.

1

Anm.: Bogbusbibliotekar Jens Lauridsen udarbejdede i
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1981 en arbejdsbeskrivelse for den daglige klargøring
af bussen.
Bogbussens depoter af kassettebånd. 1987-1996.

1

Anm.: Musikbiblioteket sammensatte hvert halve år et
mindre depot af kassettebånd og CD-ere til bogbussen
indenfor genrerne: Underholdning, Jazz og Klassisk –
samt ved juletid: ”Julebånd”.
Med indførelse af edb i 1994 blev der ikke mere
skrevet depotlister.
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Placeret i A 10106, lbnr. 123.
Udlevering af arbejdstøj til
bogbuschauffører/biblioteksbetjente. 1983.

1

a

Anm.:
Bogbuschauffører havde i henhold til overenskomst ret
til at få stillet arbejdstøj til rådighed. Sagen indeholder
kommunens regler vedrørende udlevering af arbejdstøj.
Bogbuskøreplaner. 1980-1985.

1

a

Anm.: Indeholder bogbuskøreplaner af ”mærkeseddel”typen.
Ændringer af køreplanen efter opstarten. 1980-

1

a

Anm.:
Indeholder forslag til ændringer samt diverse
korrespondancer vedrørende holdepladser.
Materiale vedrørende udarbejdelse af køreplaner for
den ny bogbus 1998-1999.
Diverse materialer om bussen. 1998.

a

Anm.: Vedrører forskellige former for tekniske
mangler og fejl ved bussen.
EDB i bogbussen.1994.

a

1975

a

1997

a

Anm.:
Notat udarbejdet af Else Goul vedrørende arbejdsgange
i forbindelse med installering af edb i bussen.
Noget om 2 bogbusser: Holstebro. Ulfborg-Vemb.
Praktiktidsopgave af Jens Christian Bakbo, Hanne
Iversen, Jette Riisgaard Ternsøe og Hanne Thusgaard.
1975.
Biblioteksbetjening af dagplejerne evt. med bogbussen.
Efteråret, 1997.
Anm.:
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Er en kommunomopgave udarbejdet til faget ”Service
og kvalitet” af to af bibliotekets ansatte: Hanne
Schubert og Karin Jensen.

1999

a

Placeret i A10115, lbnr. 276.
”Det mener jeg om Vejle Bibliotek.
Spørgeskemaundersøgelse.”. 1999.

1

A10104, lbnr. 2708B: Lånernes besvarelser.
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a

Anm.: Indeholder besvarelser vedrørende benyttelsen
af bogbussen.
Niels Knudsen, Vejles Bogbus. 1984.

1

a

Anm.: Praktikantopgave, Biblioteksskolen.
25 år med bogbussen i Vejle. 2005.

1

Anm.:
Artikler fra bogbus- og filialbibliotekarernes fagblad
”Filibussen”, 2006 nr. 1.
Indeholder:
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2005

a

125

2003

a

25 år med bogbussen i Vejle. Af Jørn Godrum Bech og
Lillan Grützmeier.
Lillan Grützmeier: Bogbussens 25 års jubilæum i
Vejle.
Vibeke Kruse: Vejles mobile boghus. (Artikel bragt i
Vejle Amts Folkeblad 29. november 2005).
Materiale vedrørende fejringen af bogbussens 25 års
jubilæum 2.12.2005
Reducering af bogbussens køredage til 2dage/uge.
2002.
Anm.:
Der var i forbindelse med budgetlægningen for 2003
foreslået, at bogbusbetjeningen skulle nedlægges. Dette
blev i stedet ændret til at køretiden ændredes til 2
dage/uge. Ved kommunesammenlægningen i 2007
ændredes bogbusbetjeningen atter til at dække fem
dage pr. uge.
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