
Sagovärlden öppnade i Värnamo
VÄRNAMO Under fredagen invigdes en sagovärld i biblioteket, baserad på Barbro
Lindgrens barnbok Vems lilla mössa flyger.
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Bild 1 av 4 En sagovärld för såväl yngre som äldre barn. Foto: Amar Bajric

– Det har byggts upp en hel värld här och under veckorna kommer vi att ha guidade
vandringar, sa bibliotekarien Jenny Werneskog medan barn och vuxna tog för sig av fika
och tålmodigt väntade på att den magiska världen skulle invigas genom bandklippning.

!
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser.

Läs mer (http://www.vn.se/om-oss/cookies/) Jag förstår"
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser.

Läs mer (http://www.vn.se/om-oss/cookies/) Jag förstår"

http://www.vn.se/om-oss/cookies/
http://www.vn.se/article/sagovarlden-oppnade-i-varnamo/#
http://www.vn.se/om-oss/cookies/
http://www.vn.se/article/sagovarlden-oppnade-i-varnamo/#


Kulturchefen Lars Alkner passade, i sedvanlig ordning, på att intervjua författaren och
illustratören som inspirerat den magiska världen, Barbro Lindgren och Eva Eriksson. De
berättade om sitt långa samarbete med barnböckerna.

Kompletterar varandra
– Jag tycker att det är roligt med texter som inte säger allt, då kan man lösa mycket med
bilder, sa illustratören Eva Eriksson och betonade att Barbro Lindgrens texter just har
sådana kvaliteter.

De två har kompletterat varandra med text och bild och skapat barnböcker sedan slutet av
1970-talet, och Sagan om den lilla farbrorn var boken som påbörjade samarbetet.

– Nu kommer det fruktansvärt mycket böcker och även många mindre bra. De som är bra
får ju inte uppmärksamhet på kultursidorna, säger Barbro Lindgren, när hon tillsammans
med Eva satt sig på barnpallar i biblioteket.

Högläsning viktig
– Det är synd när föräldrarna inte läser för barnen på kvällarna, att det försvinner, fyller Eva
Eriksson i, och berättar att föräldern själv kan få sig ett skratt om bara dialekten byts vid
högläsningen.

De två har varit med i branschen ett tag och därmed även märkt av de strömningar och
förändringar som uppkommit och försvunnit.

– Nu kan allt diskuteras i barnböcker. Det har kommit nya förlag som jobbar mycket för
genusfrågor och har ett stort samhällsengagemang, och det är ju bra, säger Eva Eriksson.

Flera aktiviteter
När bandet hade klippts sprang barnen in i den magiska världen, och under eftermiddagen
bjöds de även på film, och kunde laga sina gosedjur i gosedjursverkstaden i källaren.
Barbro Lindgren bjöd även på en lässtund.

– Det är jättehäftigt med den här utställningen. Då kockas de till böckerna också, barnen
känner igen sig i miljöerna, sa Evelina Eng, som besökte utställningen med barnen.
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