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Forord 
Den 30. august 1999 er det 100 år siden Tårnby fik sit 
første bibliotek, og det er der mange gode grunde til at 
markere, for siden den gang har biblioteket støt og roligt 
øget sin plads i befolkningens bevidsthed og som en anden 
spæd spire vokset sig til en stor frodig plante. 

I dag er biblioteket en uundværlig og helt selvfølgelig del 
af det lokale kulturelle landskab, og samtidig er det en vig-
tig kilde til information om alt mellem himmel og jord. 

For at kunne leve op til denne betydningsfulde rolle skal 
biblioteket være forankret i lokalsamfundet, og samtidig 
have blik for det stadig større perspektiv den omkringlig-
gende verden tilbyder. Begge dele lever vores biblioteks-
væsen op til, og blandt andet derfor er biblioteket hele 
befolkningens bibliotek, hvilket fremgår af en del af ind-
læggene i denne lille bog, som jeg håber mange vil have 
fornøjelse af at læse. 

Tillykke med fødselsdagen, og held og lykke fremover. 

Poul Feldvoss 
FORMAND FOR KULTURELT UDVALG 
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U-dlaans� Bestemmelser 
for 

Taarnby Sogns Folkøblbliothek. 
S 1.  · Folkebibliotht:kets Fom1anJ er at skaffe 

Tn nby So ns Beboere billig Adgang til god og 
uyttJg Læsnmg. 

S 2. Enhver Mand eller I<,;nde i Taarnb,, 
Sogn· kan fan Bøger fra Bibliotheket. Dog kan Be-
styrelsen,· nanr den skjønner, :tl der i et enkelt Til-
fæl e er Grund dertil, nægte Adgang til Benyttel-
sen. Bestyrelsen . kan ligeledes nægte Adgang ti] 
Benyttelsen af Bibliotheket, hvis de for de  Brug 
f:tsti;atte Bestemmelser il<ke efterfølges. For Benyt-
telsen :tf Bibliotheket erJægges 20 Øre pr. Maaned, 
So Øre for· 3 Ma:medef<o og 1 Kr. so Øre for et 
A:1r. der betales forud. 

  1• Jngen k:111 faa in rc e11d en Bog ad 
\i:tn eq, men  mbytniog kan ske hver U Jaan dag, 
hn Bog kan ikke beholdes læn crc end 14 Dnge. 

S 4. Bortk:1stelse eller Bcsk:1digclse af en Bog 
medfører Forpligtelse til at erstatte Tnhct. La:mcme 
:1d,·:1rcs ip1_od at skriYe elJcr tegne i Bøger med 
Pen ellei:: Hlyant, Ji eledes mod nt ombøje Bl:idc 
til Mærke, ln,jlkct ·Yil blive betniøet soin .Beskadi-
gelse. 

S 5. Fremhlnn ;1[ BjMiothekets Hø er forbydes. 
Enhver Bog skal afle,·cre  under snmnic Kvitterings-
oumer. under hvilket den er la:mt. 

S · 6. Hvert Aars Juli eller August Maaned 
holdes Bibliothekct lukket; o g  Bøgerne indk:ildes 
til Eftcrsvn. 

S 1:· Hver Laan!,µ'. erholder gratis t Kort, som 
sk:tl forevises ved Bøgernes !lytning. · Bortkommer 
et snndnnt Kort  1etnles 10 Øre for Anskntlcleft:"n af  
et nyt. 

K,islrup, 1slr. N<n•br. 99· 

De første udlånsbestemmelser fra 1899. 



Taarnby Sogns 
Folkebibliotek 
Inger Kjær ]ansen, bibliotekar 

Et par år før Taarnby Sogns Folkebibliotek blev stiftet, hav-
de der i Kastrup været gjort forsøg på at skabe et slags fol-
kebibliotek. Men efter nogen tids virksomhed sygnede det 
hen, og bogsamlingen gik tabt. For at dette ikke skulle gen-
tage sig, dannede man en forening, hvor et af formålene i 
vedtægterne var at sikre sognet ejendomsretten til sam-
lingen. På den måde har kommunen haft et folkebibliotek i 
100 år, selvom vi i dag skiller ved årstallet 1936, hvor 
Taarnby Sogns Folkebibliotek fik officiel kommunal status. 

Sognet havde dog ikke nogen forpligtelser overfor sam-
lingen dengang, udover at foreningen håbede at få et til-
skud derfra. Og det fik man: 200 kr. årligt. Sognerådet 
lovede dog også, at to af sognerådsmedlemmerne ville føre 
kontrol med foreningens arbejde ved mindst 1 gang årligt 
at revidere bogsamlingen. 

Men inden disse vedtægter for foreningen blev vedtaget 
skulle der skaffes kapital til bøger, et egnet lokale til for-
målet, og ikke mindst ansættes en bibliotekar. 

En Kastrupper havde til en start skænket en bogsamling 
til formålet, men kun ca. 50 bind kunne bruges. Derfor 
afholdt man en folkefest. Arrangementet blev mødt med 
megen velvilje. Bryggerierne gav 4 tønder øl. Nettoud-
byttet blev 900 kr. 

Med økonomisk støtte fra Folkeoplysningens Fremme, 
læseselskaber og private samt 50% rabat ved indkøb hos 
de københavnske forlagsboghandlere kunne man starte 
med 1.000 bind. 

Foreningens stiftende generalforsamling løb af stablen 
den 30. august 1899. Den første bestyrelse bestod af 9 
mænd: direktør C. M. Larsen, tømrermester H. Nissen, 
sognefoged P. Thønnesen, bogholder 0 .  Rosenkilde, bog-
holder A. Starup, cand. pharm. Rudolf Jørgensen (for-
mand) alle fra Kastrup samt en repræsentant fra de øvrige 
byer, lærerne P. J. Petersen, Tårnby, Emil Rasmussen,

Bibliotekets første 
bomærke. Ca. 1900 

Plakat fra et arrange-
ment til støtte for bib-
lioteket i 1903. 

Taarnby Sogns Folkebibliothe 
afholder Søndag d. 11 Januar, Kl 7, 

i "lf , d m  pf u 11�.

stort populært Foredra  
... " Lysbilleder 

/ - l e , ,  - 1 : h f  Oh [ · . , j .  \ , \ l ; o c  . •  n ,  

( I  '  ' ' ' '  - l e "  

TrylJelorestUJin� 
    ...  IH" r --. . .  , H1rr YA DIEMA/1: ,nEMl!ff  

Efter endt Underholdning Bal til Kl 2. 
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Det første biblioteks-
lokale lå på Alleen 30. 
Det ses som det første 
mørke hus til højre på 
fotografiet. Skiltet på 
muren fortæller måske 
om bibliotekets åb-
ningstider. Foto: Carl 
Flensburg, ca. 1900 

Charlotte Nørregaard, 
der var den første an-
satte bibliotekar. Her 
er hun klædt ud i for-
bindelse med opførel-
sen a f  "Genboerne" på 
Kastrup/und ca. 1900. 
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Maglebylille og Godtfred Thybo fra Tømmerup. I 1909 
blev bestyrelsen udvidet med yderligere et medlem fra 
sognerådet, N. P. Nielsen. 

Fredag den 3. november 1899 slog man dørene op til det 
første bibliotekslokale, man på rimelige vilkår havde lejet i 
Alleen 30. Her boede også kommunens første bibliotekar, 
telegrafbestyrer frk. Charlotte N ørregaard. Hun bestred 
posten i henved 30 år! Charlotte Nørregaard fik 12 kr. om 
måneden i løn. Hun skulle i samarbejde med et bestyrel-
sesmedlem sørge for indkøb, katalogisering og udlån af de 
henved 1.000 bind. Bøgerne var af "belærende og under-
holdende indhold". Der var åbent 3 aftener om ugen. De 
første par år var der tillige åbent søndag formiddag. 
Åbningstiden blev i øvrigt bibeholdt indtil 1932. 

Det kostede 1,50 kr. årligt at låne bøger. Dette beløb 
forblev uændret indtil 1936, hvor biblioteket blev kom-
munalt. I maj 1900 var der indmeldt 250 lånere (befolk-
ningstallet var da 3.500), af disse var ca. halvdelen arbejde-
re ved glasværket. Dette bundede nok i, at foreningens 
første formand og en af initiativtagerne til oprettelsen af 
biblioteket var fabrikskemiker ved glasværket Rudolf 
Jørgensen. Han har sikkert agiteret kraftigt for sagen på 
sin arbejdsplads. Man havde i øvrigt inden åbningen 
uddelt trykte opråb i hele kommunen. 



I vedtægterne stod gennem mange år at Hovedbiblio-
teket skulle være i Kastrup. Det varede mange år før der 
kom egentlige filialer. 

Det første trykte bogkatalog kom i 1899, det næste i 
1922. Først i slutningen af 1920' erne startede man op med 
kortkatalog. 

En læsestue blev forsøgt åbnet i vinteren 1904 med 
dårligt resultat, og først 30 år senere oprettede man en 
sådan. 

I oktober 1907 flyttede man biblioteket til det nye 
rådhus, der havde fået lokaler i den gamle Kastrup Skole. 
Her fik man gratis husleje, lys og varme af kommunen. 
Udover denne støtte fik man i en lang årrække 200 kr. 
fra kommunen. Tilskuddet blev ændret i slutningen af 
1920'erne til 1.000 kr., men heraf skulle ca. halvdelen nu 
anvendes til husleje, lys og varme. Statstilskuddet udgjor-
de ca. 50% af støtten fra kommunen. 

Allerede i 1901 blev det første gratis arrangement af-
holdt. Det var et lysbilledforedrag om Siam. Der kom hen 
ved 270 personer. 

I maj 1928 opsagde Charlotte Nørregaard sin stilling 
pga. sygdom efter henved 30 års virke. Anna Hansen, der 
havde gennemgået kurser på Centralbiblioteket og hos 
Statens Bibliotekstilsyn, blev herefter ansat. 

Biblioteket på det 
gamle rådhus i 
Kastruplundgade. 
I skranken bibliotekar 
Anna Hansen. 
Manden i midten med 
ryggen til er f uldmæg-
tig H olbøll Nielsen fra 
rådhuset. Ca. 1935 

11 



Bibliotekets exlibris 
tegnet af Børge 
Pramvig sandsynligvis 
i 1950'erne. 
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Dengang - i 1936 - da biblioteket overgik til kommunal 
status og samtidig fik nye lokaler på Teknisk Skole på 
Tårnby v ej, var der 2.500 bind. Udlånet var ca. 1.500 bind 
årligt, og lånernes antal knap 400 (befolkningstallet knap 
12.000). 

I kommunalt regi 
I november 1936 overgik ejerskabet af Taarnby Sogns 
Folkebibliotek til kommunen. 

Det blev nu gratis at låne på biblioteket, men vel og 
mærke hvis man afleverede bøgerne til tiden. Skiftet skete 
samtidig med, at biblioteket fik selvstændige lokaler i en 
ny bygning på Tårnby v ej, der også rummede Teknisk 
Skole. Kommunen ansatte den første faguddannede bibli-
otekar, den kun 27-årige Jef Thastum, der arbejdede på 
biblioteket i 37 år. 

Anna Hansen, der fik en ny lejlighed ovenpå bibliote-
ket, forblev i sin stilling indtil 1942. 

Der vedblev at være en biblioteksbestyrelse, og også her 
var der kontinuitet. Den anden formand gennem tiden var 
overlærer P. J. Petersen fra Kastrup der bestred posten fra 
1909 til 1927, hvor han blev efterfulgt af sin søn Kai H. 
Petersen, der var formand i 42 år! 



Tårnby 
Kommunebiblioteker 
Gunner Søborg, stadsbibliotekar 

Ved udgangen af 1973 fratrådte Jef Thastum som stadsbib-
liotekar og Grethe Kaae, der siden november 1969 havde 
været vicestadsbibliotekar, overtog lederposten. 

Jef Thastum, der i 1936 var blevet ansat som den første 
uddannede bibliotekar, var et udpræget bogmenneske med 
en meget stor viden inden for især kunst og kultur. Han 
var en markant personlighed, der nok i nogen grad anså 
det administrative arbejde, som jobbet som leder af en støt 
stigende virksomhed førte med sig, som et nødvendigt 

Hovedbiblioteket 
på T årnbyvej 5. 
Foto: Schou-Jo. 
ca. 1962 

13 



Stadsbibliotekar 
J e f  Thastum i skran-
ken på Tårnbyvej. På 
skiltet i baggrunden 
står: "Bl.a. på grund af 
pladsmangel findes der 
ca. 7000 bøger i kælde-
ren. Spørg biblioteka-
ren. " 
Foto: Schou-]o. 
ca. 1962 
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onde for at det egentlige - formidlingen af de mange gode 
bøger - kunne fungere. 

Til sin afgang havde han udlånsvagter, og lidt ældre 
lånere nævner ham stadig som "bibliotekaren", på trods af 
at der med tiden blev ansat flere og flere af slagsen. 

Samtidig med Thastums ansættelse i 1936 flyttede bibli-
oteket ind i selvstændige lokaler i Teknisk Skole på 
Tårnby v ej, hvor man havde adresse til 1977. I tidens løb 
blev lokalerne dog udvidet ved knopskydning, så man 
efterhånden også overtog en del af 1. og 2. sal. 

Under og efter 2. verdenskrig steg udlånstallene vold-
somt, hvilket medførte, at man i 1954 åbnede en filial i 
Kastrup, i første omgang på Skottegårdsskolen, men da 
kommunen havde købt Kastrupgård, flyttede man filialen 
ind i den nyrestaurerede hovedbygning. Filialen har siden 
haft til huse her med skiftende udvidelser og indskrænk-
mnger. 



Med Filial Kastrups etablering var den østlige del af 
kommunen godt dækket biblioteksmæssigt, mens der fra 
den vestlige ende var langt til et bibliotek. 

Dette blev der, som andetsteds beskrevet, rådet bod på 
med etableringen af endnu en filial, nemlig på Pilegårds-
skolen. 

Denne filial er siden flyttet længere vestpå, og har nu til 
huse i Vestamagercentret på Ugandavej. I 1978 kom end-
nu en filial til, nemlig Filial Løjtegård, så man i dag har en 
biblioteksdækning af kommunen, som er så optimal, at 
ingen borger i kommunen har mere end 2 km. til nærme-
ste bibliotek. 

Skal man opdele de sidste 50 år af Tårnby Kommune-
bibliotekers historie i epoker, kan man groft sige, at 
1950' erne og 1960' erne var tiden, hvor man styrkede 
bemandingen og materialerne. 1970' erne, perioden, hvor 
man fortsat udvidede personalet, og hvor man indledte 
epoken med en flytteforretning hvert andet år. 

I 1974 flyttede filialen fra Pilegårdsskolen til Uganda-
veJ. 

I 1977 flyttede Hovedbiblioteket til den "nye syge-
kassebygning" på Amager Landevej, og i 1978 indviedes 
kommunens 3. filial, Filial Løjtegård, ved det nye vandtårn 
på Oliefabriksvej. 

Formanden for  
Kulturelt Udvalg, 
Frode Dahl Nielsen, og 
stadsbibliotekar 
Grethe Kaae hygger 
sig med børnelånerne 
på den nye filial 
Løjtegård. 1978. 
KT-Postens fotoarkiv, 
TLS 
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Bibliotekets edb-
ansvarlige, Anne 
Kathrine Skibelund, 
ledte slagets gang 
under inddateringen i 
1993.Her ses hun sam-
men med lederen a f  
musikbiblioteket, 
Søren Markvard. 
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Den politiske ledelse af Biblioteksvæsenet overgik fra 
en Biblioteksbestyrelse til Kulturelt Udvalg. I de forløbne 
år har posten som formand for Kulturelt Udvalg kun 
været beklædt af 2 personer, nemlig Frode Dahl Nielsen, 
der gik af i 1982, og siden Poul Feldvoss. 

Begge har været meget positive i deres holdning til 
biblioteket. Det er vist således ikke for meget at tilskrive 
Dahl Nielsen æren for, at vi i 1983 kunne flytte Hoved-
biblioteket "over gården" til arkitekt Gehrdt Borne-
busch's meget smukke og funktionelle bygning. Huset 
kostede 25 mill. kr. ind. inventar, og nok var det billigt for 
et kvalitetshus på 5.000 kvadratmeter, men som man erin-



drer, sad pengene ikke så løst i kommunerne på netop det 
tidspunkt. 

Bygningen var som nævnt et kvalitetshus, og i dag mere 
end 16 år efter sin indvielse holder det sig stadig smukt og 
har vist sig også at kunne holde til diverse omflytninger på 
grund af tidernes og teknikkens ændringer. 

Desværre nåede Grethe Kaae ikke at opleve åbningen af 
det nye Hovedbibliotek, idet hun døde i efteråret 1980, 
efter længere tids sygdom. Herefter overtog undertegnede 
jobbet som stadsbibliotekar den 1. marts 1981. 

Som tiden op til midten af 1980' erne var præget af byg-
geri og omflytninger, blev det kommende årti præget af 
den nye teknologi. Edb blev et mere og mere vigtigt 
arbejdsredskab i det daglige biblioteksarbejde. 

I 1985 anskaffedes de første terminaler med Basis-søge-
adgang på Hovedbiblioteket, men det blev mere og mere 
klart, at det var bydende nødvendigt, at man fik etableret 
et egentligt edb-bibliotekssystem. Startskuddet til dette 
blev konklusionen af en undersøgelse af Biblioteksvæse-
nets organisation og arbejdsgange foretaget af PLS Con-
sult. 

Undersøgelsen konkluderede, at Tårnby Kommune 
havde et velfungerende bibliotekssystem, men at det var 
bydende nødvendigt, at man hurtigt fik taget hul på edb-
løsninger. 

Der blev samarbejdet 
på tværs af faggrænser
under inddateringen. 
Her indtaster bibliote-
kar Gitte Drachmann 
de oplysninger, som 
kontor/ unktionær Else 
Jensen giver hende om 
bogen. 1993 
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Bibliotekets regnskabs-
fører Karen Bisgård 
Christensen fejrer 25 
års jubilæum i 1990 og 
modtager her lyk-
ønskninger fra kolle-
gerne Sonja Abra-
hamsen fra Kata-
logaf delingen, Ketty 
Rismer fra Opsøgende 
A f  deling og Edel 
Madsen fra 
Katalog a f  delingen. 
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Dette medførte, at der blev afsat de nødvendige millio-
ner, og at man efter en EU-licitation indgik kontrakt med 
Kommunedata om en totalleverance af såvel system som 
hardware. 

Der fulgte nu en hektisk tid, bl.a. skulle man gennem en 
registrering af alle bibliotekets materialer, i alt ca. 400.000 
enheder. 

Det blev en travl, men på mange måder god tid, hvor 
alle mand var i aktivitet ved terminalerne, og man fik 
arbejdet sammen på tværs af faggrænser og nåede målet til 
tiden. 

Helt uden omkostninger var "edb-ficeringen" dog ikke, 
idet PLS havde beregnet, at der med indførelsen af edb 
kunne spares ca. 10% af personalet. 

Heldigvis skulle reduktionen gennemføres over en 4-
årig periode, hvorved det lykkedes at klare det ved natur-
lig afgang, så ingen ufrivilligt måtte forlade deres job. 

Som udviklingen har været, er edb blevet et stadig mere 
uundværligt arbejdsredskab i det daglige biblioteksarbej-
de; nye systemer er kommet til, og den maskinpark, man 
startede med i 1993, er nu nærmest antikveret eller slidt 
op, og kravene har bevirket, at nye og stadig stærkere 
maskiner må anskaffes. 

Den nuværende kontrakt med Kommunedata løber til 
år 2001, hvor man må tage stilling til en ny samarbejds-



partner, idet Kommunedata ikke længere ønsker at 
beskæftige sig med bibliotekssystemer. Den nye leve-
randør må sikkert findes gennem en ny EU-licitation. 

Det er naturlig v is vigtigt, at man midt i al den nye tek-
nologi ikke glemmer, at biblioteket har, og fremover vil 
have, bogen som det centrale. Dette har vi naturlig v is for 
øje, men skal vi også i det kommende århundrede kunne 
leve op til vore forpligtelser overfor kommunens borgere, 
kommer vi ikke uden om det moderne isenkram, om vi så 
synes om det eller ej. 

Personalesiden har de sidste mange år været præget af 
en utrolig stor stabilitet. Dette vidner de mange jubilæer 
om. I 1998 var der således hele 7 25-års jubilæer med til-
hørende borgmesteraudiens og diverse receptioner. 

Det er klart, at denne stabilitet giver et utroligt kompe-
tent personale, der dels kender biblioteksvæsenet ud og 
ind, samt opnår et meget godt kendskab til lånerne. At der 
så også kan ligge en fare i, at man kan stivne og køre vide-
re i de samme spor som altid, er en anden ting, men dette 
synes jeg, vi har undgået. En nylig kulegravning af vor 
virksomhed gennem en langvarig og grundig målsæt-
ningsdebat har helt klart vist, at den 100-årige stadig er 
sprællevende. 
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Hovedbibliotekets 
voksenbibliotek - HVO 
1936 
Taarnby Sogns Folke-
bibliotek overgår til 
kommunen 
Personale: 
1 daglig leder 
(Anna Hansen) 
1 bibliotekar 
CTef Thastum) 
1977 
Flytning til Amager 
Landevej 89 
Marts 1983 
Åbning af nyt 
Hovedbibliotek på 
Kamillevej 10 

Der var ikke plads til 
de store udfoldelser på 
bibliotekarkontoret på 
T årnbyvej. Fra ven-
stre: Inger Cartwright, 
Lone Kvist Madsen, 
Birthe Raben og 
Hanne Thorborg. 1973 
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Voksenbibliotekets historie 
i de seneste 25 år 
Inger Cartwright, bibliotekar 

I udlånet mødes lånerne og bibliotekets ansatte. Det er her 
udlånsbibliotekarens evner bliver afprøvet, og det er her 
det skal vise sig, om de rigtige bøger er blevet indkøbt. Er 
låneren glad når han går igen, eller kunne bibliotekaren 
ikke løse opgaven? I udlånet kommer også besøgende, der 
godt kan lide at snuse til atmosfæren, eller som gerne vil 
slå en sludder af med personalet. Der er skoleelever, der 
skal skrive en stil om de seneste landvindinger på Månen. 
Der er en telefonopringning fra en låner, der skal bruge 
telefonnummeret på et bilfirma i Milano. Der er kvinden, 
der gerne vil låne Jane Aamunds seneste bog, og låneren 
som føler sig dårligt behandlet af skattevæsenet. Har bib-
lioteket en bog, der kan hjælpe ham ud af kniben? Fore-
spørgslerne er mangfoldige. 

På det plan har udlånsarbejde ikke ændret sig radikalt 
de seneste 25 år. Det er de selv samme spørgsmål, der stil-
les i dag, som for 25 år siden. De store ændringer er kom-
met indenfor de søgetekniske områder. Edb-skærmene har 



afløst kartoteksskufferne, og næsten alle arbejdsrutiner er 
blevet berørt af edb. Kravene til udlånsbibliotekaren er 
gennem årene blevet større. Vi skal rumme alle søgefines-
serne i databaser og på internettet, og lånernes krav om 
svar her og nu presser ofte bibliotekaren ud i stressede 
situationer. Den stigende mængde af informationer bevir-
ker også, at verden fra bibliotekarens synspunkt er blevet 
sværere at overskue. Nye medier har vundet indpas på 
biblioteket. Bibliotekarerne bruger nu videofilm, lyd-
bøger, disketter og cd-rom i udlånsarbejdet. Modsat må 
man også sige, at mange arbejdsprocesser til alles fordel er 
blevet lettere og hurtigere. 

Tårnbyvej 5 
For 25 år siden havde biblioteket adresse på Tårnby v ej 5. 
Allerede dengang føltes bibliotekslokalerne snærende, og 

Intern omrokering af 
bøgerne for at f å  mere 
plads! 
Til venstre Lasse 
Detlefsen og Birthe 
Raben, til højre, forrest 
Lone Kvist Madsen og 
ved siden a f  hende 
Inger Cartwright. 
1973 
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Der blev "bygget" hyl-
der ovenpå de eksiste-
rende for at få  plads til 
bøgerne. 1975 
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alle drømte om et nyt hovedbibliotek. Alle afdelinger 
arbejdede meget tæt sammen, og stemningen var mere 
hyggelig end i dag. Alle måtte tage vidtgående hensyn til 
kollegaerne. Man sad mildt sagt lårene af hinanden på 
kontorerne. Et billede af en slavetransport prydede meget 
betegnende døren til udlånsbibliotekarernes kontor. Kan-
tinen, om man kan kalde den det, var næsten altid over-
fyldt, og det gjaldt om ikke at fylde for meget med spege-
pølsemaden. Mangt et gåsebryst har måttet lade livet i det-
te lokale. 

Ledelsen - Jef Thastum og Grethe Kaae - residerede 
øverst oppe, men den føltes aldrig langt væk. Hr. Thastum 
opsøgte gerne og længe sine ansatte. Der var næsten altid 
tid til en sludder. Dengang havde biblioteket åbent fra kl. 
12-20 alle ugens dage undtagen lørdag, hvor åbningstiden 
var kortere. Typisk var det sådan, at udlåns bibliotekarerne 
havde opdelt deres arbejdstid i vagttid og kontortid. På 
vagterne besvarede man naturlig v is de spørgsmål, lånerne 
måtte komme med. Svære forespørgsler blev henvist til 
eksperterne på Læsesalen, som gravede kataloger og bib-
liografier igennem for at finde den rette bog til låneren. 
Hvis biblioteket ikke selv havde bogen, skulle Læsesalen 
bestille den i Gentofte. Udlånet skulle også ekspedere 
bestillinger fra andre biblioteker. Disse bestillinger kunne 
indløbe i form af en såkaldt standard 58 - en blanket, eller 



via et stort larmende apparat - telexen - som var placeret i 
skrankekontoret bag bibliotekaren. Udlånet havde pro-
fileret sig på specielt 3 områder. Lufthavnens placering 
gjorde det nødvendigt, at biblioteket var velforsynet med 
rejseguides. Da Thastum var anglofil og meget kunstinter-
esseret blev disse områder også tilgodeset, og det var der-
for meget naturligt at få udenbys bestillinger indenfor dis-
se grupper. 

I udlånet var der to særopstillinger, som var meget 
kuriøse. Den ene opstilling hed "Lukket hylde". Hvis 
lånerne skulle låne materiale fra denne hylde, skulle bibli-
otekaren spørges. Hvis man tror, at hylden udelukkende 
var lukket på grund af "frække bøger", så må man tro om 
igen. På den lukkede hylde kunne nemlig også findes en 
del løsbladssystemer, såsom Stærkstrømsreglementet. 
Man ville forhindre, at lånerne formastede sig til at bort-
fjerne sider fra mapperne. 

Uvist på hvilken måde havde en del lånere fundet ud af, 
at vi i kælderen havde en ganske uofficiel opstilling, som 
internt blev kaldt "Sort kælder". Denne samling bestod af 
materialer, som dels var blevet fundet for lette til at indgå 
i Udlånet, dels af materialer, som ikke var egnede til udlån. 
Hvorfor kasserede man dog ikke disse ting? Nej, for man 
kunne hver dag vente besøg af kommunens revision, og så 
skulle kassen stemme! 

Sonja Weiss]ensen 
fotonoterer lånerens 
bøger i skranken på 
Amager Landevej. 
Ca. 1979 
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"Filmrummet" i kæl-
deren på T årnbyvej, 
hvor håbefulde skolee-
lever fik biblioteksori-
entering. 1976 

Læserbrev i 
Ekstrabladet 
d.13.5.1961 

C.en.sur på· bi&liolelcel 
V i  •han OIIJ!l et mægtig godt 1$:om-

munebll:iliotek i 'Pll.rn!iy. 'De uaf!er 
1,..,httrtlgt de- nyeste ·bøger. Men et 
pn.r eange er Jeg blevet skutfet: Jeg 
tol'l!!lgt" at låne Knud Poulsens: ,.DY• 
den gll.r amok", Den ville man ikke 
;m;ltafie, da den var pornografisk; 
lt!lt er sikker pA, at selv Bartho)dy 
vllle grine ad denne påstand. Det er 
• � r  min mening "n ganske uskyl-
d!!!, men uhyre morsom bos. 

Det ,amme gentog rig med .,Loli-
ta"; Nabokovs 1omlnl!ge tom4IL om 
MIL lZ•clrige pige, et,,,. be.mæt'eT 811 
uoiuen mane!. Til tro<:b for filL kri-
tik o.f litteraturanmelde.me i pte•-
'""• m4Bke · med undtaget.e af an-
melderen I bibliotekerne, officiel!• 
vdl�der, vil man ikke udlåne denne 
!,og, - den va.- ikke lttterær nok, 
Jeg ville øn,ke, der 1'47' en d41L8k 
bibliotek..,., som uillø læ,e Na·boltous 
,,Doze11,cc og ,,PNIN". N4, men til min 
bibtlotekaTa ro, kan jeg /Qflælle, at 
him en dag S11gde til mig, at nu lcun-
,.., man skr>ffe ,,Lolita" p4 enget.lc. 
For øvrigt tror Jea 011«!, man kalL M, 
Mlllers bøger p,1 engelsk. 

K. T. 
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Kælderen eller magasinet på Tårnby v ej var noget af et 
kapitel for sig. Mange lånere havde den ide, at det var de 
bedste ting, der fandtes i kælderen. I magasinet kunne man 
sagtens få et klaustrofobisk anfald. Pladsen var meget 
trang i udlånet, og der foregik en evig bogvandring fra 
kælderen til stuen og omvendt. Når hyldepladsen slap op 
i kælderen, stablede man bøgerne i meterhøje stakke, hvil-
ket naturligvis gjorde det næsten umuligt at finde den bog, 
man søgte. Mangen en bibliotekar har for at slippe for at 
brække ryggen sat sig ned i kælderen i et par minutter, for 
derefter at meddele låneren, at bogen desværre ikke var 
hjemme! 

U dlånsnoteringen lå klods op ad bibliotekarbordet, 
hvilket gav helt indlysende fordele. Låneren kunne følges 
i alle led, og der var altid en hjælpende hånd i nærheden. 
Dengang skulle alle bøger forsynes med hulkort, hvorefter 
kort og lomme blev fotonoteret, og mangt et ukvemsord 
er faldet, når filmen løb ud. Hulkortene blev først afskaf-
fet sidst i 1970' erne, hvorefter datokortene blev taget i 
brug. Kortene forsvandt først helt i 1993, da alle materia-
ler var inddateret på edb. 

Udlånsbibliotekarens arbejdstid var og er som regel 
opdelt i vagttid og kontortid. En del af kontortiden anven-
des til at orientere sig i de nye bøger. Bogvalgsværelset var 
placeret helt oppe under taget. Der var dengang som nu 



bog v algsmøde hver uge. Mødet blev ledet af udlånslede-
ren. Stadsbibliotekaren var altid til stede - med vetoret. 
Der var sjældent tid til at læse ret meget i bøgerne, selv om 
lånerne troede, at vi havde læst alt. Kun i tvivlstilfælde 
kunne Thastum sætte en medarbejder til at læse en hel bog. 
Man orienterede sig i anmeldelser og de såkaldte lektørud-
talelser. En ny Rifbjerg ville typisk blive indkøbt i 15-18 
eksemplarer. I dag ville antallet nok være 3-5 eksemplarer. 

Thastum havde en lille håndfuld forfattere, som han 
hadede. Det vidste alle, men især de unge bibliotekarer tog 
gerne en diskussion med ham om kvalitet og lødighed. 
Disse diskussioner kunne være hidsige, men Thastum gav 
sig ikke. Hverken Ib Henrik Cavling, Sven Hazel, Lars 
Nielsen, Johanne Korch eller Harold Robbins blev ind-
købt. Harold Robbins kan i dag lånes på Tårnby Kom-
munebiblioteker, men de andre forfattere er stadig ude i 
mørket, og set ud fra et bibliotekarisk synspunkt savnes de 
heller ikke. Lånerne bad naturligvis om at måtte låne 
bøger af nogle af de ovennævnte forfattere, men blev afvist 
med den besked, at bøger, biblioteket ikke havde købt af 
kvalitetsårsager, ikke kunne skaffes fra et andet bibliotek. 
Senere fik folkebibliotekerne via en bekendtgørelse pligt 
til at skaffe den litteratur, som låneren måtte ønske. Denne 
regel bevirkede naturlig v is, at bibliotekets hylder blev 
åbnet for en del forfattere, der ellers ikke ville være blevet 
købt. 

Kassation var og er også en naturlig del af udlåns-
bibliotekarens arbejde. I loven præciseres, at der er pligt til 
at kassere, og en pligtopfyldende bibliotekar kan bruge 
meget tid på at udføre en forsvarlig kassation. Der fandtes 
ingen officiel kassationsvejledning, så bibliotekaren var 
ofte overladt til sit eget skøn. Det føltes derfor som en stor 
lettelse, da Folkebibliotekernes Depotbibliotek - bibliote-
kernes fjernmagasin - blev oprettet. Kasserede bøger blev 
ikke blot brændt, men kunne nu genbruges og lånes fra 
Depotbiblioteket. 

Udlånsbibliotekaren skulle også undervise. Folkesko-
lens 7. klasser skulle have en biblioteksorientering, som 
skulle gøre dem i stand til at bruge Voksenbiblioteket. 
Disse orienteringer lå altid før åbningstid, og da mange 
elever betragtede disse timer som fritimer, blev resultatet 
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Voksenudlånet på 
Amager Landevej. 
1977 
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ikke altid lige godt. Børnene fik fremvist en biblioteksfilm 
i et kælderlokale, som aldeles ikke var egnet til filmfrem-
visning. Nogle af eleverne havde medbragt f.eks. flæske-
svær, så luften blev temmelig krydret, efterhånden som fil-
men skred frem. Det siger sig selv, at ikke alle biblioteka-
rer var lige vilde med disse seancer! 

Som et specielt arbejdsområde havde en af udlåns-
bibliotekarerne arrangementsvirksomheden. Hun skulle 
sørge for, at der kom interessante foredragsholdere og for-
fattere. Udstillinger var udelukket på grund af pladsman-
gel, og fordragsaftenerne blev altid henlagt til Kastrup-
gård, som havde meget fine lokaler til dette formål. 

Ønsket om et nyt hovedbibliotek blev fremsat oftere og 
oftere. Thastums største ønske var at få biblioteket i nye 
rammer, inden han skulle på pension. Hans ønske gik ikke 
i opfyldelse. Thastum gik på pension i 197 4 og først da 
flyttede hovedbiblioteket - ikke i nye lokaler men i brug-
te - nemlig til den "nye sygekassebygning" på Amager 
Landevej. 

Amager Landevej 89 
Glæden ved at skulle flytte til større lokaler var større end 
skuffelsen ved ikke at få et nyt hovedbibliotek, og med 



sædvanlig iver kastede hele personalet sig ud i planlægnin-
gen af den store flytning. Nu afdøde afdelingsbibliotekar 
Hanne Thorborg ledede slagets gang. Et flytteudvalg blev 
nedsat. Karakteristisk for de ansatte på Tårnby Bibliotek 
blev denne og den efterfølgende flytning til Kamillevej 
udført med en præcision og kraft, som var beundrings-
værdig. Kommunens kørsels af deling, som stod for selve 
flytningen, havde til tider svært ved at følge vores tempo. 
Heldigvis bevilgede kommunen nyt inventar, så resultatet 
af flytningen blev ganske hæderligt, om end det naturlig-
vis altid kræver stor fantasi at indrette bibliotek i en byg-
ning, der i grunden ikke var egnet til formålet. 

Musikbiblioteket blev ved samme lejlighed flyttet til 
Amager Landevej, og for første gang var alle bibliotekets 
tilbud samlet på et sted. 

Anskaffelsen af nye materialetyper tog for alvor fart, 
f.eks. slækkedes reglerne for udlån af lydbøger, så flere
lånere kunne få glæde af dette materiale. Udlånet blev
mere spændende med flere muligheder for udstillinger og 
plakatopsætning.

Årene på Amager Landevej blev heldigvis kun en paren-
tes i bibliotekets historie. Til personalets store glæde be-
sluttede kommunalbestyrelsen sig endelig til at bygge nyt 
hovedbibliotek, og igennem mange måneder kunne vi fra 
vinduerne følge, hvordan vores nye bibliotek tog form. 

Kamillevej 10 

Endelig i 1983 - den 28. april - blev biblioteket på 
Kamillevej officielt taget i brug, og for Udlånet betød det 
umådeligt meget. Vi kastede os med det samme ud i nye 
spændende opstillinger. Store grupper af faglitteratur, 
f.eks. kogebøger, håndarbejdsbøger og bøger om husdyr,
fik en fremtrædende plads. Skiftende opstillinger af skøn-
litteratur - f.eks. familieromaner eller science fiction - blev
meget populære blandt lånerne. I det hele taget skabte de 
nye rammer et indbydende miljø, og personalet var ivrige
efter at præsentere vores materialer i det bedste lys.

Udlånet er meget aktivt gået ind i at opsøge og formid-
le litteratur og andet materiale om Øresundsprojektet, 
Metroprojektet og Ørestaden. Da Tårnby Kommune måt-
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Fra bibliotekets vin-
duer kunne opførelsen 
a f  det nye hovedbibli-
otek på Kamillevej føl-
ges. Foto: Elisabet Halt 
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te modtage flygtninge, følte biblioteket det naturligt at 
stille litteratur til rådighed for dem. De studerende har fået 
øjnene op for den service, vi kan yde, og forespørgslerne 
har til tider ligget langt ud over vores formåen rent 
materialemæssigt. Ligeledes har indførelsen af projekt-
opgaven i folkeskolen stillet store krav til os. Samfundets 
dynamik smitter i høj grad af på et moderne bibliotek. 
Offentlig information blev ved lov en del af bibliotekernes 
opgaver. Erfaringen har vist, at lånerne i høj grad har 
værdsat denne service og nu ved, at informationerne kan 
findes på bibliotekerne. Det gælder også meget store 
mængder af brochuremateriale, som snart sagt enhver 
institution med respekt for sig selv udsender. Via tv gøres 
næsten daglig opmærksom på, at folderen kan hentes på 



bibliotekerne. Jo, via tv har biblioteket fået megen gratis 
reklame. 

I begyndelsen af 1980'erne tog edb-udviklingen for 
alvor fart. I 1985 startede et 2-årigt forsøg med bibliote-
kernes søgesystem Basis i Udlån og Læsesal. Med et slag 
fik udlånsarbejdet en ny drejning. Efterhånden som vi 
vænnede os til de nye søgemuligheder, blev det klart, at 
den skarpe grænse mellem afdelingerne, specielt mellem 
Læsesal og Udlån ikke med rimelighed kunne oprethol-
des. Via "skærmen" kunne udlånsbibliotekaren ligeså hur-
tigt som læsesalsbibliotekaren løse "vanskelige spørgs-
mål". Udlånets og Læsesalens tætte beliggenhed gjorde det 
klart, at en sammenlægning af de to afdelinger ville være en 
fordel. For lånerne havde en bibliotekar altid været en bib-
liotekar, og det var svært at forstå, at man skulle henvises 
til en person, der sad bare 2 meter væk. Sammenlægningen 
blev et faktum. Den har uden tvivl hos nogle kolleger 
været problematisk. Med et slag blev vi alle specialister på 
alle områder, så det siger sig selv, at mange af biblioteka-
rerne i starten følte sig på gyngende grund. 

Denne udvikling er bestemt ikke stoppet. Med svimlen-
de fart har søgefaciliteterne forandret sig. Bibliotekaren 
skal beherske mange forskellige baser. Hver base sine 
søgekoder. Vi er også blevet maskinpassere. Internet er 
den seneste udfordring. I skrivende stund har Tårnbys 
lånere endnu ikke adgang til internettet fra biblioteket. 

Det nye hovedbiblio-
tek på Kamillevej. 
Foto:KT-Postens foto-
arkiv, TLS. 1983 
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Når denne facilitet kommer på plads, skal vi bibliotekarer 
ud i en ny rolle, nemlig som undervisere i internettet. Det 
vil blive en stor udfordring for den enkelte. Via informati-
onsteknologien er verden blevet åben og bestemt også 
meget flimrende. Bibliotekarens rolle i fremtiden vil nok 
være at søge orden i kaos. Vi skal bruge vores evner som 
dokumentalister, som systematikere og formidlere. Vi vil 
blive brobyggere mellem de informationssvage og de 
informationsstærke, men først og fremmest skal vi til sta-
dighed værne om befolkningens lige adgang til bibliote-
kets materialer. 



En rundtur 
på Hovedbiblioteket 
Inge-Lise ur Skuoy, låner 

Duften af kaffen nåede ud til cykelstativerne foran Hoved-
biblioteket en kold vinteraften. 

Det var Fay Weldon-aften. Vi satte os om det lysegrøn-
ne bord med ledende bibliotekar fru Grundtvigs hjemme-
bagte boller. Det var et af mine første besøg på biblioteket. 
Siden har der været mange andre foredragsaftener med 
bl.a. overrabbiner Bent Melchior, forfatteren Jens Chri-
stian Grøndahl og mange andre. Der har været oplæsning 
af de islandske sagaer under nordisk biblioteksuge, og det 
omtalte Fay Weldon foredrag blev holdt af oversætteren 
Marie Louise Paludan. 

Mit liv som låner - superlåner - er for mig begyndt i en 
sen alder. Men nu har jeg tid og kan derfor benytte biblio-
tekets mange tilbud. 

Vi har et smukt arkitektonisk vel udført bibliotek og 
dermed et indbydende bibliotek. Omgivelserne er venlige, 
og det er op til os selv at få al den hjælp, vi har brug for. 

Til højre for indgangen finder vi skranken, og herfra 
kan vi begynde vor odysse. Det er her, vi afleverer lånte 
bøger, og det er også her eventuelt bestilte bøger kan 
afhentes. Og herfra går vi ud i den store bogsal, hvor 
engang det fortidige kartotek befandt sig. Ved bibliotekets 
overgang til edb benyttede jeg mig af et tilbud om et 
introduktionskursus til edb. Men jeg holder nu på, at det 
er nemmest og mest udbytterigt at spørge bibliotekaren 
ved informationsskranken, om ikke andet så for at få en 
samtale i gang med et menneske, der ved mere om bøger 
end jeg selv. 

Det er også her ved informationen, man kan låne aviser-
nes boganmeldelser til brug i f.eks. litteraturkredse. Det er 
nu meget rart med en ledetråd før eller efter læsning af en 
bog: - "Hvad siger anmelderen? Skidt eller kanel!!!" -

Tæt ved informationen står bordet med syv-dages-lån. 
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Lånerne stod parat til 
at tage det nye hoved-
bibliotek i besiddelse 
den 14. marts 1983 og 
blev modtaget af 
stadsbibliotekar Gun-
ner Søborg. 
Foto: Kurt Haugård 
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Endelig lykkedes det! Jeg husker mig selv som plageånd: 
"Hvornår - hvornår kan vi låne de sidste nye udgivelser 

af skønlitteratur?" Og: "Hvornår er de der?" 
Overfor "syv-dages-bordet" finder vi andre aktuelle 

bøger. Det er her forfatternes mærkedage holdes i hævd. 
Ved Iris Murdochs død udstilledes hele hendes produkti-
on af bøger lige til at låne. Da Klaus Rifbjerg modtog 
Svenska Akademiens nordiske pris, udstilledes også hele 
hans forfatterskab. 

Vi befinder os stadig i den store bogsal og i omkredsen 
af læsesalen. Og her i den store bogsal med de mange hyl-
demeter bøger: skønlitteratur, digte, faglitteratur og uden-
landsk litteratur kommer vi - til venstre for indgangen og 
helt henne i krogen - til videoerne. Det er det sidste nye 
tiltag indenfor udlån. Her kan vi låne samfundsnyttige-, 
sygdomsforebyggende-, edb-kursus- og rejsevideoer. Men 
det bedste er selvfølgelig spillefilmene. Der er mange kva-
litetsfilm såsom: Kieslowski-filmene og "Den andalusiske 
hund". Men altid tilbage på hylderne ses de asiatiske film, 
f.eks. "Under den røde lygte", "Kvinden ved den blom-
strende sø" og "Farvel min konkubine". Et eldorado af
film for enhver smag.

Vores bibliotek tænker også på de svagtseende. Lige 
over for skranken findes lydbøgerne. Her er et større 



/ Lånerne blev modta-
/ / get a f  et spændt perso-

udvalg af litteraturens klassikere og nyere skønlitteratur -
på kassettebånd - læst op af velmodulerede stemmer (en 
rigt moduleret stemme). 

Langt fra alfarvej ligger lokalarkivet, som er en god 
hjælp for slægtsforskere. 

Udstillingerne er en af de lokkende faktorer på vores 
bibliotek. Gennem årene har vi kunnet følge fotomontager 
af de gamle ama'rkanere, et vemodigt gensyn med de for 
længst afdøde. De nulevende har kunnet se klassebilleder 
fra skolerne i kommunen. Det må have vakt gensynsglæde 
hos alle årgange! 

Lige fra den spæde begyndelse har vi også kunnet følge 
vort "elske-hade" projekt - Øresundsforbindelsen - på 
store, flotte plancher. 

Men i øjeblikket er der frygtindgydende, formummede 
skikkelser fra middelalderen, som er udstillet i anledning 
af middelalderåret. 

Læsesalen befinder sig midt i bogsalen lige under den 
store kegleformede kuppel. Her hænger "nøgne" elpærer, 
i megaformat, ned fra loftet. Der er mange muligheder for 
afslapning i behagelige stole ved borde, der matcher. 

Vi finder dagens aviser, lokale ugeaviser, tidsskrifter, 
køreplaner, Kraks vejviser og telefonbøger fra hele landet. 
Og som alt andet på biblioteket, det vi ikke kan se på hyl-

nale på åbningsdagen 
den 14.marts 1983. 
Her Lissi Rasmussen i 
skranken på musikbib-
lioteket. Foto: Dirch 
]ansen 
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derne, det kan skaffes. Læsesalen er venlig og imødekom-
mende - og ikke mindst stille! 

På første salen residerer musikbibliotekarerne, der har 
et stort udvalg af cd'er, noder, musikvideoer, musicals og 
operaer. Der er altid hjælp at hente, selvom de står der med 
slet skjulte smil på læben, når låneren selv forsøger sig udi 
det sanglige med afsyngelse af et tema, man lige har hørt 
og nu søger. 

Børnebiblioteket - også på første sal - viser jeg stolt 
frem for mine børnebørn. Men da jeg altid vender tilbage 
til min egen barndoms bøger, har bibliotekaren nok at 
gøre med at efterlyse ældgamle børnebøger, såsom: 
"Birken og stjernen" af Topelius og "Polyanna-bøgerne". 

Dog er de nye børnebøger ikke til stå for. Eric Carle: 
"Fårekyllingen synger" har indlagt den dejligste lyd af 
syngende fårekyllinger. 

Der er også en serie om Lise af den svenske forfatter 
Mats Leten. Jeg syntes, hun så lidt mærkelig ud. Hun lig-
nede et dyr, et rødt dyr. Men bøgerne vækker jubel hos 
mine børnebørn. Dog nåede jubelen endnu større højder, 
da vi under et besøg på børnebiblioteket opdagede Lise -
i egen person - mageligt henslængt i en af sofaerne. 

Men begiv dig selv ud på opdagelse i bibliotekets krin-
kelkroge og snørklede gange. Lyt dig frem til den sum-
mende lyd fra kaffemaskinen og nyd duften og smagen af 
kaffe, desværre uden fru Grundtvigs hjemmebagte boller. 

Til lykke kære bibliotek med de 1 oo år. 



Pionerår på 
børnebibliotekerne 
Kirsten Grundtvig Andersen, 
fhv. ledende børnebibliotekar 

Efter nytår 1959, da vor anden datter Bente var ½ år, 
begyndte jeg at søge ledige bibliotekarstillinger, og der var 
på det tidspunkt god beskæftigelse i faget og tilsvarende 
mange muligheder. 

Jeg blev kaldt til samtale i Tårnby, jeg havde aldrig været 
så langt ude på Amager, og overbibliotekaren var meget 
venlig. Han forklarede, at man skulle have opbygget et 
børnebibliotek og skolebibliotekerne skulle også ud-
bygges, og den opgave mente jeg nok, jeg kunne klare. 

Biblioteket bestod af et udlån, en læsesal og et kontor, 
hvor alle sad, også overbibliotekaren. I kælderen var der 
magasin og garderobeskabe, og køkkenudstyret bestod af 
en dypkoger, der stod i vindueskarmen. Børnebøgerne 
fyldte et reolfag, og så var der en krybbe med billedbøger. 

Sjællandsbroen var knap nok færdig, men der var en slu-
se, hvor man kunne passere på cykel. Vi havde fundet ud 
af, at det var nok det nemmeste at cykle fra Hvidovre til 
Tårnby. 

Den 1. august cyklede jeg så til Tårnby og blev modta-
get med megen venlighed og kaffe med wienerbrød. 

Min forgænger Inger Grevsen var indkaldt til at sætte 
mig ind i arbejdet, og det var en særdeles god ide. 

I de fire eksisterende skoler: Korsvejen, Kastrup, 
Skottegårds og Tårnby var der små skolebiblioteker, der 
både fagligt og økonomisk lå i børnebiblioteksregi. Skole-
børnene kunne dog først låne fra 4. skoleår, og småbørn 
var der slet ikke tænkt på. 

Det slog mig fra den første dag, at der var en meget 
behagelig omgangstone personalet imellem. Man var De's, 
og der var ingen, der bed en sætning over, når overbiblio-
tekaren var i nærheden, hvad jeg tidligere havde oplevet. 
Jeg blev straks klar over, at her ville jeg kunne trives. Det 

H ovedbømebiblioteket 
HBØ 
Den 15. oktober 1964 
Børnebiblioteket blev 
åbnet i en ny fløj i 
udlånet på Tårnby v ej 
Personale: 
1 børnebibliotekar 
(Kirsten Grundtvig 
Andersen - ansat 1959) 
1977 
Hovedbørnebiblioteket 
flyttede til Amager 
Landevej 
Marts 1983 
Hovedbørnebiblioteket 
flyttede til Kamillevej 10 
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Bogmøde på hoved-
biblioteket på Tårn-
byvej. Fra venstre 
Inger Kornø, Grethe 
Kaae, ?, Kristian 
Lindbo-Larsen, Niels 
Køster-Poulsen, J e f  
Thastum og?  1955 
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blev et pionerarbejde, som ikke mange bibliotekarer bliver 
forundt! 

De første år 
Jeg fandt mig hurtigt til rette i Tårnby. Arbejdstiden var 
henholdsvis kl. 9-16 og kl. 13-20 og om lørdagen fra kl. 8-
15. Den tidlige mødetid om lørdagen skyldtes, at man hav-
de bogmøde fra kl. 8-11, og alle bibliotekarerne havde
mødepligt. Der blev taget stilling til indkøb af nye bøger
og i øvrigt givet meddelelser af almen karakter. De nye
bøger var stort set alle til stede. Der havde været mulighed
for at kigge i dem, og alle kunne give deres besyv med.
Men det var overbibliotekaren, der havde den endelige
afgørelse.

Den morgen blev der serveret rundstykker. Et par år 
senere foreslog jeg - ved fastelavnstide - den, der lavede 
kaffen, at servere fastelavnskringler. Det gjorde hun også, 
men det faldt ikke i god jord hos hr. Thastum. Det skulle 
være rundstykker. 

Det var normalt at have to aftenvagter, og en gang hver 
14. dag var vagten til kl. 21, fordi læsesalen var åben.

Den time mellem kl. 20 og 21 var en ren loppetjans, der
var sjældent mere end et par mennesker, så man kunne 
læse aviser og tidsskrifter. 



På det tidspunkt var der fem bibliotekarer på Hoved-
biblioteket: Overbibliotekar Thastum, viceoverbibliotekar 
Thomas Johansen, Inger Kornø, Niels Køster-Poulsen og 
så mig. Dengang var der ikke meget kontorpersonale kun 
Grete Johansen, der havde været på biblioteket fra 1949. 

Bibliotekets åbningstid var fra kl. 14-20 på hverdage, og 
kl. 12-15 på lørdage. 

Inger Kornø tog sig af tidsskrifter og læsesalsbøger, 
Niels Køster-Poulsen var udset til at lede den filial, der i 
1959 åbnede i Pilegårdsskolen, Thomas Johansen varetog 
ferie- og vagtplaner, og overbibliotekaren havde kontak-
ten til Rådhuset og havde ansvaret for, at alt fungerede. 
Alle havde udlånsvagter, også overbibliotekaren, der i 
mange år havde en af sine aftenvagter på Kastrupgård. 
Grete Johansen tog sig af diverse regnskaber og de første 
år også lønudbetalinger. Hun gik den sidste i måneden på 
Rådhuset og hævede vore lønninger, som så blev fordelt i 
små poser. Hun blev lidt betænkelig efterhånden, for det 
var jo mange penge, helt op til 10.000 kroner! Hun vidste 
alt, hvad der foregik i biblioteket. Det var nu heller ikke så 
svært, når vi alle sad i samme kontor, så der kunne ikke 
være mange hemmeligheder. 

Alle bibliotekarer var i udlånet hver dag, og to unge stu-
denter kom om aftenen og hjalp til. 

Der var en stor gruppe lånere, der var overbevist om, at 
hr. Thastum var den eneste, der kunne ekspedere og vejle-
de dem, og de var mere end skeptiske overfor os andre. 
Det var ikke uden grund, for hr. Thastum var en af de mest 
belæste bibliotekarer på det tidspunkt. Han læste stort set 
alt, hvad der kom, og læste engelsk som sit modersmål. 

Tårnby Kommunebibliotek havde efter sin størrelse en 
stor samling af kunstbøger, og det var ikke svært for en 
repræsentant at sælge udenlandske kunstbøger til hr. 
Thastum. Jeg husker dog engang, hvor han med blødende 
hjerte måtte afvise en bog, fordi den var for dyr. 

Det var nogle måneder før hans jubilæum i 1961 - og så 
gav personalet ham bogen i jubilæumsgave. Der blev også 
holdt en aftenfest, hvor det var aftalt, at Thomas Johansen 
skulle holde festtalen. Han blev imidlertid syg på dagen, så 
det var mig, der fik den tjans. 

I de biblioteker hvor jeg før havde været, var indkøb af 
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Por!MI 
1, Tlmby Kommunes Børnebiblioteker virker for oplysning 
ved at 1kaffi: børn og unge den bedste fag- og skønlitteratur. 

OrdensbnwmmelHr 

2. I børnebiblioteket ml  man opføre 1ig roligt og 1tllfierdigt 
og ml til enhver tid rette aig efter bømebibliotekuens anvil-
ninger. 

Udlinet 
3. I udllnet findes almindelig &g- og skønlitteratur Bøgerne 
kan llnes hjem efter følgende regler: 

4. Alle børn under 16 Ir b u  ret til gratis at llne bøgu med 
hjem. 

fS, Man ml selv vælge bøger p i  hyl!ierne og h u  lov at bruge 
kartoteket. Børnebibliotekaren vil gerne hjælpe med at finde 
bøger og at bruge kartoteket. 

e. Den, der .øn1ker at llne bøger med hjem, ml have skriftlig 
tilladelse dertil fra sine forældre eller fra sin værge p i  en indmel• 
delsesblaoket, der udleveres i børnebiblioteket. Derefter ml man 
skrive under p i  at overholde børnebibliotekets reglement. 
Unerkorrer t h i  medbtinget ved hvert besøg i biblioteket. Bort-
komne, snavsede eller krøllede llnerkort ml erstattes med et 
nyr, der koster n øre. 

7. .Msn b o  ! a!m!nddig!,ed !  11 na,,g,, høg,,: ad ;;ani;:::, 
10m man bar brug for. 

8. Betkadigede bøger ml erstattes. Bøgerne skal være indpak-
ket, n!r de bootes og afleveres. Den, der bar llnt bibliotekets 
bøger, ml  ikke line dem ud til andre. 

8. Bøgerne ml højst beboidet 1 mlned. Beholdea de for længe, 
vil de blive hjemkaldt ved et brevkort, det skal betales med 
5o øre. 

Udlclnatlder 
10. Børnebiblioteket bar lbent: mandag 14-18, tirsdag 14-16, 
onsdag 14-16, torsdag 14•18, fredag 1 -16. 

HAndbogaamllng 
11, I blndbogwnliogen findes ordbøger, lebika, atlu og an-
den litteratur, der ikke kan !Anes hjem. 

12, Alle børn onder 16 Ir  h u  adgang til hindbogsamlingen. 

13. Man kan frit bruge blodbogsamlingens b.øger og kan f l
hjælp ho1 bøcnebibliotelweo 

14. Der er fremlagt tid11kdfter og blade, det ikke kan lines 
med hjem, meo ml benyttes frit p i  biblioteket. 

1 fS. Overtrcdelae af dl11e regler vil medføre bortvisning fra 
børnebiblioteket. 

TIi for•ldrene ( v a r g e n )  

18. Da De ved Deres underskrift erklærer, at det er p i  Deres 
ansvar og med Deres samtykke, at Den:s baro (myndling) bli-
ver liner i Tlrnby Kommunes Børnebiblioteker, gøres De herved 
opmætbom pl. at D e l  henhold til dette reglement er erstat-
nl!!g!p!lgtig. hvi.! b a r =  beskt.dige: høge.-::: :!le: kme: dem 
bort, ligesom De er pligtig ål at yde fuld erstatning for llnte 
bøger, dersom den under paragraf 9 nævnte hjemkaldelse ikke 
forer til bøgernes aB.eveting. 

Reglement for børne-
lånere fra 1964. 

kontorartikler en større affære, hvor der skulle rekvireres 
på diverse sedler. I Tårnby kunne man bare købe, hvad 
man havde brug for. Der var selvfølgelig blyanter og den 
slags til huset, men da jeg skulle bruge nogle brugte 
papkasser til at sende bøger i - til skolebibliotekerne - fik 
jeg carte blanche til at finde ud af, hvor sådanne kunne 
købes. Frihed under ansvar var hr. Thastums devise. 
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Endnu inden jeg havde været på biblioteket i en måned, 
blev der lukket en uge på grund af hovedrengøring og 
hylderevision. Det sidste betød, at vi skulle kontrollere, 
om en given bog var i systemet, og man startede fra en 
ende. Det var hårdt, men uhyre lærerigt for mig. Jeg revi-
derede sammen med chefen, som hr. Thastum kaldtes i 
daglig tale, og jeg fik mange nyttige tips. Alle hylder blev 
vasket af, og der var fart og tempo på. Om lørdagen skul-



le gulvene olieres, og så kunne vi ikke være der. Vi fik så fri 
om lørdagen og knoklede fredag aften med at blive færdi-
ge. 

Der var på det tidspunkt to boghandlere i kommunen 
Kastrup Boghandel, og så en nystartet boghandel i 
Skottegården ledet af Knud Westermann. Denne måtte vi 
imidlertid ikke handle i, fordi boghandleren ikke boede i 
kommunen. De mere specielle bøger kom så fra Fremads 
Boghandel på Nørrebrogade. 

Der gik dog kun et års tid, så flyttede boghandler 
Westermann til kommunen, og så måtte vi godt handle der, 
som rimeligt var. Han blev efterhånden mig en meget god 
ven. 

Penge til materialer var det nemmere at få. Det første år 
i Tårnby havde vi 18.000 kroner til børnebøger i skole-
bibliotekerne og de par hylder vi havde i Hoved-
biblioteket og filial Kastrup, og selv efter den tids forhold 
var det nu ikke alverden. Så jeg bad om at få bogkontoen 
forhøjet i det kommende finansår, og den blev forhøjet til 
28.000 kroner. 

Organisationen 
I 1931 var der kommet en lov, der sagde, at børne- og 
skolebiblioteker skulle være kommunale, mens folke-
bibliotekerne enten var kommunale, selvejende institu-
tioner eller blev drevet af en biblioteksforening. 

Det medførte, at der var to bestyrelser for henholdsvis 
folkebiblioteket og børne- og skolebiblioteker. Således var 
det også ved Tårnby Kommunebiblioteker, en skole-
inspektør på Tårnby skole, Kaj Petersen, der var bestyrel-
sesformand for Folkebiblioteket, mens skoleinspektør 
Johannes Feldvoss var formand for børne- og skolebiblio-
tekerne. Uanset hvordan et bibliotek blev drevet, fik man 
statstilskud. Det var sådan, at man fik 80% af de første 
penge på budgettet, og de næstfølgende blev så til en min-
dre sats. Det var en klar fordel at have hvert sit budget, 
især for børne- og skolebibliotekerne. 

Kendsgerningerne var imidlertid, at børnene var mere 
end forfordelt, hvad biblioteksbetjening angik. I landkom-
munerne var der næsten ingen, og det stod heller ikke for 
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godt til i mange byer og større forstæder. Børn under sko-
lealderen blev ikke på nogen måde tilgodeset. 

I slutningen af 1950'erne begyndte Bibliotekstilsynet at 
henvende sig til kommunerne, og en sådan henvendelse fik 
Tårnby også. På det tidspunkt havde Tilsynet ansat Aase 
Bredsdorff, der var tidligere børnebibliotekar i Køben-
havn, og hun skulle tage kontakt med kommunerne. 

Lige efter min ansættelse blev der holdt nogle møder 
med Aase Bredsdorff, børnebibliotekets bestyrelse, over-
bibliotekar Thastum og mig, hvor det blev skitseret, hvad 
der burde gøres. Det første møde blev meget stormfuldt, 
idet skoleinspektøren i den grad var ubehagelig over for 
hr. Thastum, og jeg var målløs, og så med bange anelser 
frem til de næste møder. Disse forløb heldigvis på en fre-
deligere måde, og der blev opstillet en ønskeliste således: 

1. Hovedbørnebibliotek
2. Betjening af skolernes 1.-3. klasser
3. Opbygning af håndbogssamlinger på

skolebibliotekerne
4. En klassesætsamling

Det var jo et projekt! 
Jeg bad om en samtale med Aase Bredsdorff i Biblio-

tekstilsynet, for hvor skulle man ellers begynde? Det var 
på det tidspunkt svært at få lokaler til noget som helst, 
mens penge og personale var lidt lettere at opnå. 

Aase Bredsdorff foreslog, at vi begyndte der, hvor det 
umiddelbart var nemmest: at indkøbe bøger til 1., 2. og 3. 
klasserne som sæt, der kunne udlånes til klasselærerne. 

Alle skolebibliotekerne lå i små lokaler, og der var kun 
plads til de større børn fra 4. klasse og opefter. Det var i de 
år, hvor skolerne var 6-8-sporede, og lokalerne var udnyt-
tet til yderste grænse. 

Børnebibliotekerne havde hidtil købt egenhændigt til 
skolebibliotekerne, der heller ikke havde en fortegnelse 
over de bøger de havde, men derimod et alfabetisk kort-
kartotek, som børnebibliotekaren også vedligeholdt. 

Aase Bredsdorff anbefalede, at jeg fik noget kontor-
hjælp og på demokratisk vis inddrog skolebibliotekarer-
ne i bogvalgsarbejdet. Desuden skulle jeg søge om penge 



til at indkøbe bøger til det kommende Hovedbørnebib-
liotek. 

Jeg var klar over, at der skulle et helt nyt system til med 
et kort pr. bog, og det blev forberedt, så vi kunne starte 
den 1. april 1960. Dengang gik finansåret fra april til april. 
Der skulle laves diverse sedler og kort til de respektive 
skolebiblioteker, og jeg fik frie hænder. Systemet kendte 
jeg fra Rødovre. Samme tid fik jeg også min første hjælp, 
Gudrun Sandersen, der blev ansat på½ tid. Hun var uddan-
net i en sydsjællandsk kommune, og det var et lykkeligt 
valg. Jeg var syg, da hun skulle ansættes, men hr. Thastum 
mente, at vi var af samme type og statur, så det skulle nok 
gå - og det gjorde det! 

Det sociale liv på biblioteket 
Faciliteterne på Hovedbiblioteket tillod ikke større udske-
jelser end at lave kaffe ved hjælp af en dypkoger, der stod 
i vindueskarmen, og der blev lavet kaffe formiddag og 
eftermiddag, og den blev drukket ved skrivebordene. 

Da biblioteket først åbnede kl. 14, kunne vi nå en fælles 
frokost på læsesalen, hvis vi ikke om sommeren foretrak at 
gå ud i det lille anlæg, der lå bag biblioteket. Der var bæn-
ke og meget nydeligt. 

Kirsten Grundtvig 
Andersen serverer kaf-
fe  for Grete Johansen, 
mens Niels Køster-
Poulsen ser til. 1959 
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Børnebiblioteket på 
T årnbyvej. 1964 
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Hr. Thastums madpakke var smurt af hans kone med 
megen kærlighed og omhu, mens mange af os andre nøje-
des med en tomat og 2 stykker rugbrød. De af os, der hav-
de haver, tog gerne frugt med - i sæsonen - til almen 
benyttelse. 

Før jul blev der afholdt en julefrokost fra kl. 11-14 på 
Kastrupgård, hvor der på 1. sal var et par studiekreds-
lokaler med et køkken. Man plejede at få smørrebrød ude 
fra, men havde lidt dårlige erfaringer med at få leveret til 
tiden. Så da jeg i 1958 foreslog at lave fiskelagkage og Beuf 
Stroganoff i stedet, blev det vedtaget med den under-
forståede holdning: Lad hende dog bare prøve! 

Det gik nu godt nok, og det var det første af de mange 
fester og arrangementer, jeg kom til at organisere de næste 
mange år. 

Tårnby Kommune ekspanderede kraftigt i 1 %O'erne. 



Pilegårdsskolen åbnede i 1959, Løjtegårdsskolen i 1960 
og der var flere skoler på tegnebrættet. For at give store 
elever mulighed for at få flere valgfag, vedtog man at byg-
ge Nordregårdsskolen, der kun skulle huse 8., 9. og 10. 
klasser, og på Vestamager - der hidtil havde været et kolo-
nihaveområde - blev der nu bygget parcelhuse i stort 
antal, så en skole derude viste sig også at være et påtræn-
gende behov. 

Det stod klart, at det så sløjt ud med et Hovedbørne-
bibliotek. Der var ganske vist 2 studiekredslokaler ovenpå, 
og på 2. sal en lejlighed, men de var ganske aldeles urørli-
ge. "På det tidspunkt"! 

Hovedbiblioteket 
I begyndelsen af 1961 begyndte vi at indkøbe bøger til det 
kommende børnebibliotek, selvom vi ikke anede, hvornår 
det ville komme. 

Det mest nærliggende ville være at inddrage 1. og 2. sal, 
men de to studiekredslokaler på 1. sal var det sted, hvor 
kommunens foreninger kunne holde møder og general-
forsamlinger. Det var en hævdvunden ret, så der var intet 
at gøre! 

Imidlertid blev det foreslået, at man kunne sætte en 
tværfløj på den eksisterende bygning ud i det lille anlæg. 
Så kunne man lave en ny læsesal, nogle kontorlokaler og 
udvide udlånet. Der skulle bygges med fuld kælder, så vi 
kunne få bedre magasinforhold. 

I den gamle læsesal kunne så indrettes et børnebibliotek. 
Planen blev vedtaget, pengene bevilliget og bedst af alt, vi 
fik også byggetilladelse. 

Det skete i 1963, det år, hvor jeg fortalte hr. Thastum, at 
jeg ventede en baby til efteråret. Han var målløs og spurg-
te, hvordan en kone i min alder dog kunne finde på den 
slags narrestreger! 

Det var mange år siden, nogen af bibliotekarerne havde 
fået børn, og han mente vel, at de to børn jeg allerede hav-
de, måtte være nok! 

Byggeriet skred frem, og vi glædede os alle til at få lidt 
mere råderum. Personalet var også blevet større, fru 
Kornø havde taget sin afsked, og Niels Køster-Poulsen var 
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også rejst for at læse fransk ved universitetet. Birgit 
Thiesen var kommet op på Hovedbiblioteket for at blive 
katalogisator. 

Det lokale, der skulle være børnebibliotek, blev indret-
tet så festligt, som det nu kunne blive. Jeg fik overtalt arki-
tekten til at lægge rødt vinyl på gulvet i stedet for det 
grønmelerede, der ellers kom i hele huset. Børnebiblio-
teket fik også sit eget kontor, og det var en stor dag, da det 
nye og ombyggede bibliotek kunne indvies den 15. okto-
ber 1964. 

Der blev holdt indvielse med diverse honoratiores, bl.a. 
borgmester Elkær-Hansen, der i sin tale sagde, at det 
bestemt ikke var med hans gode vilje, vi havde fået et bør-
nebibliotek! Man skulle have bygget boliger i stedet! 

Børnene strømmede til. Det stod hurtigt klart, at nogle 
forældre kom med deres børn, og sagde, at nu gik de til 
sykursus, og her var en pose slik! 

Slik var strengt forbudt, og jeg fandt hurtigt ud af, at vi 
måtte købe nogle spil, så de langtidsparkerede børn ikke 
blev alt for utidige! 

Vi læste eventyr med stor tilslutning, og da vi nåede den 1. 
april 1965, var der indmeldt 1.500 børn og udlånt 27.000 
bind. Hr. Thastum ringede til bogmesteren og fortalte, at 
han lige havde et par tal, der nok ville glæde borgmesteren at 
høre, og så fortalte han om de 1.500 børn og de 27.000 bind. 
Borgmesteren svarede, at det var han da glad for at høre. 

Man var også liberal og tillod rygning over hele biblio-
teket, hvad der resulterede i, at flokke af store drenge og 
piger fra den tæt ved liggende Korsvejens Skole væltede 
ind i frikvarteret og røg. 

Det medførte aske, skod og andet griseri. Da hr. 
Thastum engang spurgte, hvorfor de dog ikke kunne hen-
lægge rygningen til hjemmet, fik han det svar, at der måtte 
de i hvert fald ikke ryge. 

Så rygningen blev forbudt, og det gjorde hundene også, 
men det var nu rengøringspersonalet, der ikke brød sig 
om, at hundene lettede ben op ad reolerne. 

I nogle år var vi meget plaget af stinkbomber, som er en 
afskyelig opfindelse. 

På et tidspunkt tog en bibliotekar en synder på fersk 
gerning, en pæn 14-15 årig, der fik alle tiders overhaling. 



Børnebogsugerne 
I løbet af 1940'erne og 1950'erne var der sket en vis udvik-
ling af børnebøger, vel at mærke for skønlitteraturens ved-
kommende. 

Fodattere som Egon Mathiesen, Arne Ungermann og 
Jens Sigsgaard havde været med i disse år, og der blev også 
oversat stadig flere børnebøger især fra Norge og Sverige. 

Det stod værre til med faglitteraturen, der så at sige ikke 
fandtes. Man måtte bruge de letteste bøger for voksne, og 
så hjalp det naturligvis, at Politiken udsendte "Fugle i far-
ver", "Fisk i farver" og en række lette opslagsbøger. 

Mulighederne for, at børn kunne låne og læse bøger, var 
begrænsede. Der var børnebiblioteker i de større byer, 
men ganske mange kommuner - store kommuner som 
Rødovre, Ballerup, Tåstrup, Glostrup og Tårnby - fik 
først børnebiblioteker i 1950'erne og 1960'erne. 

Børn på landet blev ikke i mindste måde tilgodeset, men 
i 1950'erne var der en række organisationer: Forlæg-
gerforeningen, Boghandlerforeningen, Statens Biblio-
tekstilsyn og Forfatterforeningen, der satte sig for at lave 
en "Børnebogsuge", hvor man satsede højt på udbredelsen 
af børnelitteraturen. 

Jeg kom til Tårnby i 1959, så den næste børnebogsuge i 
1961 stod jeg for. Jeg fik af overbibliotekar Thastum 2.000 
kroner til arrangementet. Vi lavede en tegnekonkurrence 

Bibliotekarerne 
Marianne Laursen og 
Kirsten Grundtvig 
Andersen på illustra-
torudstilling på Tårnby 
Rådhus i 1988. 
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Børnelånerne under-
søger bibliotekets til-
bud. 1975 

46 

med præmier, vi fik Pjerrot til at optræde og to forfattere: 
Poul Jeppesen og Preben Ramløv til at holde foredrag. På 
Skottegårdsskolen havde de et udmærket blæseorkester, 
"Skotterne", som skulle have 250 kroner for at optræde på 
deres egen skole, og det mente jeg dengang var mange pen-
ge. Men de bemærkede, at de var nødt til at tjene penge til 
deres rejsekasse. 

Vi brugte Skottegårdsskolens aula til alle arrange-
menterne, og det viste sig hurtigt, at et eftermiddags-
arrangement med Pjerrot trak mere end fulde huse, hvori-
mod et aftenforedrag af Poul Jeppesen kun trak ca. 30, og 
det er jo ikke meget, når der var stillet 400 stole op. Det 
viste sig, at det var den aften den sidste promenadekoncert 



fra Royal Albert Hall blev sendt i fjernsynet, og det var jo 
længe før videoens tid. 

I 1966 havde vi fået Hovedbørnebiblioteket, og vi satse-
de meget på at få familierne indenfor. 

Biblioteket havde fået sit første filmapparat, så der blev 
vist film i kælderen. Lavet lerfigurer et andet sted - anført 
af Lasse, der i mange år var tilknyttet biblioteket. Min 
søster, der er meget kreativ, lavede diverse hobbyting med 
ungerne, der også klippede og klistrede. Den søndag, der 
indgik i ugen, havde nær rendt os over ende. Folk stod i 
kø, da vi åbnede kl. 10, og vi fik rigtig mange lånere. I 
ugens løb havde vi ustandselig stafetter i byen efter mate-
rialer. Vi havde også fået en duplikator til huse, så vi lave-
de konkurrencer med præmier, der selvfølgelig var bøger. 

Vi havde et meget godt samarbejde med boghandlerne, 
der hjalp os med at lave udstillinger af alle de bøger, der 
indgik i de kataloger, som børnene også denne gang fik. 
Og boghandlerne havde taget alle bøgerne hjem, så foræl-
drene også kunne købe de udstillede bøger. 

Børnebogsugerne havde en stor effekt, der kom flere 
lånere, der kom flere bøger, og det blev også klart, at man 
i et bibliotek også kunne give børnene andre oplevelser 
end det at låne bøger. Man kunne høre musik, lave 
oplæsninger, se et teaterstykke og se film. 

Jeg vil vove at påstå, at begrebet "Kontaktarbejde for 
børn" aldrig havde vundet indpas, om vi ikke havde haft 
børnebogsugerne. 
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Børnebibliotekets 
katalogaf deling 
Gudrun Sandersen, fhv. biblioteksassistent 

Børnebøgerne skulle registreres, så der blev nu behov for 
en kontorassistent på 25 timer pr. uge. Stillingen blev op-
slået i Lokalavisen, og efter sigende var der 5 ansøgere. Jeg 
var een af dem, og det var altså mig der blev antaget. Jeg 
startede den 1. april 1960. 

Da kontorpladsen i forvejen var trang, må det have 
været et hovedbrud at få endnu en arbejdsplads arrangeret, 
men et lille skrivebord med skrivemaskine stod parat, da 
jeg begyndte på mit nye job. Mit arbejde bestod hovedsa-
geligt i, at skrive "undervejssedler", kartoteks- og bogkort 
til de nye børnebøger; men på skrivebordet var der ingen 
plads til bøgerne. Løsningen var hr. Thastums store skri-
vebord, der stod lige ved siden af mit, så jeg måtte gerne 
have en række bøger liggende der. Der var dog dage - når 
hans humør ikke var så godt - da skulle hans bord ikke 
bruges til oplagsplads, ja, så måtte bøgerne jo bare ligge på 
gulvet. 

Vi sad som regel fem personer i dette lille kontor, med 
hver sit arbejde. Når man tænker tilbage synes man, det 
var utroligt, at det kunne lade sig gøre, men det gik fint. 

Der var kun en telefon i biblioteket, den stod på 
Thastums skrivebord og det var selvfølgelig ham, der 
betjente den. 

Da pladsen stadig var knap, blev alle børnebøgerne til 
det fremtidige børnebibliotek pakket i kasser og sendt til 
opbevaring på "Kastrupgård". Der gik ikke mange år 
inden biblioteket blev udvidet. Der kom flere kontorer og 
et køkken. Børnebiblioteket fik sit eget lille kontor med to 
arbejdspladser og hylder på væggene, det var lykken. 

På samme tid blev en ny deltids kontorfunktionær 
ansat, og vi fik et par store skoleelever til at "plaste" bøger, 
sortere kort og lignende arbejde 

Der blev på det tidspunkt også indkøbt bøger til børne-
haverne, som bestod af en ens samling bøger til hver bør-



nehave, og som løbende blev suppleret med nye titler. Da 
der var gået nogle år og bøgerne var godt slidte, blev de 
sorteret og de brugbare bøger indgik i børnebibliotekets 
bogsamling. Børnehaverne fik i stedet sendt bogkasser ud, 
med lister over titlerne, så der var styr på beholdningen. 

Nogle børnehaver kom også selv hen og lånte bøger, 
men det var jo først efter at børnebiblioteket var åbnet. 

Inden åbningen af børnebiblioteket kom bøgerne tilba-
ge fra Kastrupgård. Bøgerne blev sorteret og anbragt på 
hylderne. Kortene til kartotekerne skulle også sorteres og 
sættes på plads. 

Det var spændende, hvor meget bøgerne ville fylde, 
men det var en pæn samling og et kønt børnebibliotek, der 
nu kunne modtage lånerne. 

I slutningen af 1968 blev jeg fuldtidsansat og blev til-
budt at komme på Biblioteksskolen for at blive biblioteks-
assistent. Jeg var på skole fra november 1969 til 31. januar 
1970. 

På det tidspunkt skete der store forandringer i biblio-
teksverdenen. Katalogiseringsreglerne blev revideret. Vi 
arbejdede med de gamle regler i 1969, men fra 1.januar 
1970 var det de nye regler der gjaldt. Det var lidt forvir-
rende. 

Samtidig skulle bibliotekernes arbejdsgange beskrives 
og i mange tilfælde ændres. Vi tegnede "flow-charts" i lan-
ge baner, der så skulle godkendes af en bibliotekskonsu-

Voksenkatalogafdelin-
gen på Tårnbyvej. 
Fra venstre Elvig 
Hallberg, Edel Madsen 
og Lis Iversen. 1973 
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Lydbøger var et a f  de 
nye medier på bibliote-
ket. Her er Ketty 
Rismer i gang med at 
finde lydbøger til 
Opsøgende A f  deling. 
Ca. 1979 
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lent. Heldigvis var det ikke de store justeringer, der skulle 
foretages i børnebiblioteket. 

Indenfor skolevæsenet skete der også store forandrin-
ger. Der blev i hele landet oprettet skolecentraler. Skole-
centralen i Tårnby fik lokaler på Fuglebækvej. Den bestod 
af AV-centralen og Fællessamlingen. Skolebibliotekskon-
sulenten ledede Fællessamlingen, der hovedsageligt bestod 
af en Pædagogisk Samling, en Skolebogssamling og en 
Klassesætsamling. Senere kom andre medier til. 

Børnebibliotekets katalogafdeling klargjorde bøgerne 
og de andre medier til Fællessamlingen, ligesom til skole-
bibliotekerne og børnebibliotekerne. 



Klassesætsamlingen stod i en årrække i bibliotekets 
kælder, og børnebiblioteket sørgede for udlevering og 
hjemkaldelse af klassesættene til skolerne. Det gav et godt 
samarbejde med skolebibliotekarerne. I 1970 flyttede bør-
nebiblioteket pga. pladsmangel fra stueetagen til 1. sal. 
Samtidig flyttede administrationen op på 2. sal. 

I de følgende år, skete der store fremskridt. På Kastrup-
gård blev der indrettet børnebibliotek, hvortil der skulle 
indkøbes bøger, og der blev bygget flere børnehaver og 
vuggestuer. 

Det var krævende, men morsomme år, med de mængder 
af bøger, der skulle indkøbes, klargøres og fordeles til de 
forskellige afdelinger. Men samtidig med de øgede ar-
bejdsopgaver, var børneafdelingens bemanding også blevet 
forøget. Vi var efterhånden en biblioteksassistent og to 
fuldtids kontorfunktionærer ansat samt ekstra hjælp af 
unge studerende i pressede situationer. 

Først i halvfjerdserne begyndte nye medier at dukke op. 
Jeg mener det var i 1972, at skolebibliotekerne fik den 
første bevilling til indkøb af AV-materialer. Disse materia-
ler blev et godt supplement til bøgerne. Senere blev der 
produceret en del dias med tilhørende beskrivelser til 
undervisningen, det var f.eks. historiske emner og meget 
andet. 

Til børnebiblioteket fandtes der også mange dias - især 
til mindre børn - det var f.eks. små eventyr. 

Børnebiblioteket fik vel stort set ikke mere plads, end vi 
havde på 1.sal på Tårnby v ej, men som helhed var det en 
forbedring. Da vi var kommet på plads og nogle høje skil-
lerum imellem skrivebordene blev fjernet, gik livet igen sin 
vante gang. Det var også i den periode at kassettebåndene 
dukkede op som et nyt medie. 

Nordregårdsskolen skulle laves om til en skole for 
1.-10. klasse, i stedet for den oprindelige for de tre ældste 
årgange. Det medførte at Nordregårdsskolens skolebib-
liotek manglede bøger til børnene fra 1.-7. klasse. Der blev 
givet en bevilling til disse bøger, og den ledende børnebib-
liotekar gik i gang med arbejdet. Det blev taget klassevis, 
og katalogaf delingen kunne nu bestille og klargøre bøger-
ne. 

Ved indkøb af nye bøger bruges Bibliotekscentralens 
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Fra venstre artiklens 
forfatter Gudrun 
Sandersen, bibliotekets 
tidligere chauffør 
Mogens Lerche, og 
Annie Christensen fra 
børnebiblioteket. 1986 
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seddelfortegnelse og gennemsynsbøger fra boghandleren. 
Bibliotekarerne læser gennemsynsbøgerne, og der bliver 
holdt bogvalgsmøder ca. hver fjortende dag. For børne-
bibliotekernes vedkommende, er det alle børnebib-
liotekarerne der er med til disse møder. For skolebiblio-
tekerne er det skolebibliotekskonsulenten, den ledende 
børnebibliotekar og alle skolebibliotekarerne. Når møde-
deltagerne har bestemt hvilke bøger, der skal købes og hvis 
budgettet er overholdt, kan bøgerne bestilles. 

Når bøgerne er leveret fra boghandleren, skal de enten 
indbindes eller have plastomslag. Bøger indkøbt gennem 
Indbindingscentralen er indbundet. Nu kan registreringen 
begynde, og snart ender bøgerne på de forskellige biblio-
tekers hylder. 

En gang om året var der optælling af titler til Forfatter-
afgiften. Arbejdet bestod i at tælle, hvor mange bøger den 
enkelte forfatter, der var medlem af Forfatterforeningen, 
havde stående på bibliotekernes hylder. Det var et trægt og 
langsommeligt arbejde, som nu kan gøres meget hurtigt på 
grund af edb. 

Da biblioteket flyttede til den nye bygning, på Kamil-
levej, blev lokalerne på Amager Landevej overtaget af AV-
centralen og Fællessamlingen, og nu var samarbejdet med 
skolevæsenet meget lettere på grund af nærheden. 

Børnebiblioteket har efterhånden en pæn samling kas-
settebånd og plader, men snart er det cd'erne, der domine-
rer markedet og efterspørgselen. Videoen er også godt på 
vej som udlånsmateriale. 

PLS Consult foreslog, at børne- og voksenkatalogaf-



delingen blev sammenlagt. Bøgerne til skolevæsenet kun-
ne klargøres på skolecentralen (Pædagogisk Central). Det 
var skolebibliotekskonsulenten meget interesseret i; så 
sådan blev det. 

Klargøringen af materialerne til skolebibliotekerne og 
Fællessamlingen blev overført til Pædagogisk Center; men 
der skulle så følge en kontorassistent - fra børnebiblio-
tekets katalogafdeling - med arbejdet. Skæringsdagen blev 
den 1. februar 1993. 

Børnebibliotekskatalogafdelingen blev lagt sammen 
med katalogafdelingen for voksne, og der blev fysisk roke-
ret meget i hele hovedbiblioteket. 

Jeg havde ansøgt om min afsked og sagde med vemod 
farvel den 1. februar 1993, inden de nye edb-systemer gik 
i gang. Et farvel til næsten 33 dejlige år i børnebiblioteket 
med stadig fremgang. 
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Børnebibliotekerne i dag 
Gudrun Møller, ledende børnebibliotekar 

I hver af bibliotekets 4 af delinger findes en afdeling for 
børn. 

Disse afdelinger har som mål at give kommunens børn 
et kvalificeret kulturelt tilbud. Den primære målgruppe er 
de 0-14 årige, og vi forsøger at ha ve egnede materialer og 
andre tilbud til denne store gruppe af børn, hvis ønsker og 
behov er vidt forskellige. 

Gennem et varieret og aktuelt tilbud til børnene og 
deres forældre forsøger vi at få en central placering i bør-
nenes bevidsthed, og vi lægger vægt på at være synlige i 
kommunen på det børnekulturelle område. 

Der er altid forskellige satsningsområder, som ofte af-
spejler aktuelle emner i debatten om børn. Indenfor de 
senere år kan nævnes: orientering for mødregrupper på 
børnebiblioteket; sprogkufferter til børnehaver og vugge-
stuer til stimulering af sprog og læseindlæring; medbe-
stemmelsesprojekt, hvor en 6. klasse deltager i valg af vide-
oer og bøger til deres egen aldersgruppe; sommerbogen, 
hvor de børn, der læser og anmelder 5 bøger, får en bog 
som belønning; musik- og rytmikarrangementer for små 
og store børn m.m. 

Børnebibliotekerne er et frit og frivilligt tilbud til kom-
munens borgere. 

Børn kommer på biblioteket alene i fritiden, de kommer 
fra skolerne efter materialer til opgaver, de kommer sam-
men med deres forældre eller institution/dagplejer. 

Der udlånes materialer til rekreative og pædagogiske 
formål, ligesom der på stedet er mulighed for at udnytte 
bibliotekets faciliteter med hensyn til legetøj, musik, tids-
skrifter, spil m.m. 

Da stort set alle børn bliver passet uden for hjemmet 
under deres opvækst, prioriteres samarbejdet med de fag-
grupper, som beskæftiger sig med børn, højt. 

Hvis vi ad disse kanaler kan opnå, at der gøres op-
mærksom på børnebibliotekernes tilbud, har vi en god 



mulighed for at nå ud til de forældre, som ikke er biblio-
teks brugere. 

Vi har kunnet konstatere, at dette arbejde, som er inten-
siveret i de senere år, har båret frugt. 

Småbørnsfamilierne har jo ofte en begrænset aktions-
radius, og derfor er de lokale biblioteker et oplagt tilbud. 
Her kan man finde bøger, musik, puslespil m.m. til hjem-
lån, og børnebibliotekerne er et roligt og rart sted at 
opholde sig nogle timer i løbet af en dag. 

På alle børnebibliotekerne er der skabt nogle rammer, 
som giver mulighed for meningsfuld udfoldelse under 
opholdet. 

Lørdagen er en typisk familiedag, hvor mange har tradi-
tion for at aflægge biblioteket et besøg for at hente mate-
rialer til både børn og voksne. Det er også på lørdage, vi 
fortrinsvis tilbyder teaterforestillinger til de mindre børn. 

Skolebørnene er storforbrugere af biblioteket i for-
bindelse med de opgaver, der skal løses i skoleregi. 
Skolerne er gennem de senere år i højere grad blevet pæda-
gogiske servicecentre med de udvidede tilbud og forplig-
telser. Det betyder, at det derfor kan være svært for sko-
lerne at have tilstrækkeligt med bogligt materiale til at 
honorere efterspørgslen. 

Af denne grund er vi meget opmærksomme på at købe 

Børnebiblioteket på 
Kamillevej har mange 
udstillinger, her er 
lokalet pyntet i anled-
ning af Halloween. 
1996 
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Dagplejere er flittige 
brugere af børne-
biblioteket. 199 5 
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relevant faglitteratur til børn i skolealderen. Faglittera-
turen købes til alle klassetrin, men den seneste udvikling 
betyder, at internettet bruges i stadig større omfang til 
opgaveløsning fra 3. klasse, og det vil derfor også blive en 
væsentlig del af børnebibliotekets virksomhed. 

Der er i de senere år sket en nedgang i den rekreative 
læsning. Dette skyldes nok, at børnene nu interesserer sig 
for andre og nye medier som f.eks. video, cd-rom, cd, 
internet og tidsskrifter for unge. Disse materialetyper er 
børn storforbrugere af i fritiden, og der er meget stor 
efterspørgsel på og udlån af disse i børnebibliotekerne. 

Gennem et meget bevidst og målrettet arbejde mod 
børn og forældre forsøger vi i børnebibliotekerne at give 
børnene et tidssvarende og inspirerende tilbud. 

Børnebibliotekerne har gennem de seneste 20 år fået en 
central placering i flere familiers liv. Det er meget mærk-
bart, at nutidens forældre husker bibliotekerne fra deres 



barndom som et behageligt sted med et alsidigt og aktuelt 
tilbud. 

Set i bakspejlet var det store arbejde, der blev lagt i at 
gøre opmærksom på børnebibliotekernes tilbud, meget 
frugtbart, og i dag er det ikke den vanskeligste opgave at 
nå lånerne, men at følge udviklingen og give de rigtige og 
aktuelle tilbud til vores lånere. 

D e t  er blevet en tradi-
tion, at børneinstitutio-
nerne i Tårnby på skift 
pynter Børnebibliote-
kets juletræ. 1988 
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Filial Kastrup - F K  
Den 1. september 1954 
Filialen blev oprettet i 
lokaler på Skottegårds-
skolen 
Personale: 
1 bibliotekar 
(Kr. Lindbo-Larsen) 
1 kontorfunktionær 
1. marts 1958 
Filialen blev flyttet til 
Kastrupgårds hovedbyg-
ning, Kastrupvej 399 
Den 9. oktober 1972 
Filialen blev genåbnet 
efter udvidelse med 
børnebibliotek og 
musikudlån 
Marts 1983 
Filialen afgav lokaler 
- i hovedbygningen -
til Kastrupgårdsamlin-
gen (læsesal og musik-
afdeling) 
Foråret 1998 
Filialen afgav kontor i 
hovedbygningen til 
Kastrup gårdsamlingen 
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Filial Kastrups historie 
Karin Heise, af delingsbibliotekar 

I begyndelsen af 1950'erne besluttede kommunalbe-
styrelsen, at der skulle åbnes en biblioteksfilial i Kastrup, 
som på det tidspunkt var den mest udbyggede bydel i 
Tårnby kommune. Den 1. september 1954 slog filialen 
dørene op i nyindrettede lokaler på Skottegårdsskolen. 

Biblioteksfilialen var indrettet med en afdeling for voks-
ne, et ungdomshjørne samt en læsesal. 

Forældre kunne låne billedbøger til deres mindreårige 
børn, mens skolebørnene var henvist til at benytte skole-
biblioteket. Også åbningstiderne var tankevækkende - set 
med vores øjne i dag - alle hverdage kl. 14-20 og lørdage 
kl. 12-16. 

I 1954 skulle lånerne betale 15 øre i gebyr for hver med-
delelse om, at en reserveret bog var hjemkommet og kun-
ne afhentes. 

Efter nogle år på Skottegårdsskolen måtte Filial Kastrup 
se sig om efter nye lokaler, da skolen på grund af et stigen-
de børnetal i bydelen fik brug for mere plads. Den 1. ja-
nuar 1957 havde kommunalbestyrelsen købt den fredede 
Kastrupgård på Kastrupvej. Og i løbet af foråret kom der 
mange forslag på bordet med hensyn til bygningens anven-
delse, bl.a. børneinstitution, ungdomslokaler og bibliotek. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i sommeren 1957, at 
Filial Kastrup skulle flytte fra Skottegårdsskolen til 
hovedbygningen på Kastrupgård - dog skulle der forinden 
foretages en betydelig istandsættelse af lokalerne. I sin 
omtale af planerne spåede Amagerbladet den 14. juni 1957, 
at biblioteket på Kastrupgård formentlig ville blive det nye 
hovedbibliotek i kommunen, og at biblioteket på Tårn-
byvej ville blive reduceret til en filial. I dag ved vi, at den-
ne spådom ikke gik i opfyldelse. 

Bibliotekspersonalet havde betænkeligheder ved flyt-
ningen fra Skottegårdsskolens centrale beliggenhed til 
Kastrupgårds mere tilbagetrukne placering. Også selve 
den fredede bygning skabte bekymringer, da fredningen 
betød, at der skulle tages særlige hensyn ved indretningen 



af lokalerne. Men planerne blev gennemført, og den 1. 
marts 1958 åbnede Filial Kastrup så i de nyrestaurerede 
lokaler. Stueetagen i hovedbygningen blev indrettet til 
udlånsafdeling for voksne og til læsesal. 

Personalefaciliteter blev indrettet på førstesalen, og de 
uundværlige bogmagasiner henholdsvis på førstesal og i 
kælderen. 

Samme år - 1958 - overtog bibliotekar Grethe Kaae 
ledelsen af Filial Kastrup efter afdelingsbibliotekar Kr. 
Lindbo Larsen, der flyttede fra kommunen. 

I takt med den stærke benyttelse af filialen udvidedes 
personalet yderligere med bibliotekarer, kontorpersonale 
samt studerende og skoleelever til bogopsætning. 

Biblioteket på Skotte-
gårdsskolen. 1954 
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Folder fra biblioteket i 
anledning a f  filialens 
flytning til 
Kastrupgård. 1958 
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Det blev nogle travle år på Filial Kastrup med et stigen-
de udlån til de mange voksenlånere - ca. halvdelen af det 
samlede udlånstal i kommunen stammede fra Kastrup. 

Som årene gik, steg ærgrelsen hos bydelens indbyggere 
og hos bibliotekspersonalet over, at Filial Kastrup ikke 
havde en egentlig børneafdeling. Biblioteksbestyrelsen var 
klar over problemet, men umiddelbart kunne der ikke ind-
rettes en børneafdeling på Kastrupgård. 

I slutningen af 1 %O'erne besluttede kommunalbesty-
relsen at genskabe Kastrupgårds oprindelige udseende 
som et lukket firlænget gårdanlæg. Det betød, at to nybyg-
gede sidefløje skulle forbinde hovedbygningen og lade-
bygningen, der også indeholdt portrummet. Opgaven med 
reetableringen af Kastrupgård blev overdraget til arkitekt 
Torben Jensen, Kastrup. 

Den 9. oktober 1972 genåbnede Filial Kastrup med en 
stor flot børneafdeling med egen indgang i den ene halvdel 
af laden og med et aktivitetsrum til film- og teaterfore-
stillinger i den ene nye sidefløj. I en håndevending kunne 
rummet forvandles til mødesal for ca. 80 personer. 

I den anden nybyggede fløj blev Filial Kastrup udvidet 
med en musikafdeling, hvilket var noget meget nyt inden-
for biblioteksverdenen. Den øvrige plads i fløjen skulle 
med tiden anvendes som udstillingslokale for den nystifte-
de grafiksamling - Kastrupgårdsamlingen. I 1977 blev 
samlingen åbnet for publikum. 

Også Filial Kastrups åbningstider ændrede sig i årenes 
løb. Fra den 1. april 1965 forsvandt den lange eftermid-
dagsåbning om lørdagene, da det blev muligt at benytte 
biblioteket i tidsrummet kl. 10-13, mens de øvrige dage 
forblev uændret. Med den store udvidelse af lokalerne og 
aktiviteterne i 1972 ændredes åbningstiderne atter. Nu 
kunne de voksne lånere bruge biblioteket på alle hverdage 
fra kl. 12-20 og på lørdage fra kl. 10-13. Børneafdelingen 
havde lidt kortere åbningstid, men dog tre lange dage fra 
kl. 12-20. 

Fra 1973-1983 toppede udlånstallene i Filial Kastrup 
med et årligt udlån til børn og voksne på godt 200.000 
enheder - et enkelt år endog 225.000 bøger og plader. 

Lis Juel Andersen var 1961 blevet ansat som bibliotekar 
i Filial Kastrup, og hun efterfulgte i 1969 Grethe Kaae som 



afdelingsbibliotekar, da denne tiltrådte stillingen som vice-
stadsbibliotekar på Hovedbiblioteket. Under Lis Juel An-
dersen oplevede Filial Kastrup sin storhedsperiode, men i 
1983 trak nogle mørke skyer op over Kastrupgård. 

I marts 1983 havde Tårnby fået sit nye hovedbibliotek 
på Kamillevej, og som led i en større besparelse besluttede 
kommunalbestyrelsen, at Kastrup for fremtiden skulle 
have samme niveau - på biblioteksområdet - som Vest-
amager. Det ville betyde mindre lokaler samt indskrænk-
ning af åbningstid og personale. 

Der kom mange - også vrede - reaktioner fra lånerne, 
men lige meget hjalp det. Efter nytår 1984 åbnede Filial 
Kastrup i formindsket udgave: fælles indgang og skranke, 
og lokalerne der tidligere havde rummet læsesal og musik-
afdeling blev overtaget af Kastrupgårdsamlingen. Biblio-
teket fik lov til at beholde stueetagen i hovedbygningen til 
aktivitetsrum og kontorer. Personalet blev reduceret med 

Biblioteket på 
Kastrupgård. Foto 
Dirch ]ansen, 1998 
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Lis Juel Andersen 
(i midten), filialens 
mangeårige leder, fej-
rer 25 års jubilæum i 
1988 og lykønskes af 
vicestadsbibliotekar 
Eva Sylvest og stads-
bibliotekar Gunner 
Søborg. 
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en bibliotekar og to HK-ansatte. Atter måtte åbningstider-
ne holde for: Nu åbnede biblioteket først kl. 14 på hverda-
ge og lukkede hver fredag kl. 18 i stedet for kl. 20. 

Men de ydre rammer og åbningstider skaber ikke alene 
et godt biblioteksmiljø. Hertil behøves desuden en velple-
jet og aktuel bogbestand - eller snarere materialesamling, 
da mange nye materialetyper er dukket op i de seneste år 
- samt et engageret personale. Sideløbende med de pri-
mære biblioteksfunktioner har Filial Kastrup gennem alle
årene haft arrangementer for børn og voksne i form af
film- og teaterforestillinger, udstillinger, lysbilledforedrag
og arbejdende værksteder - tilbud der har ændret sig i takt
med lånernes interesser og behov.

Kastrup bibliotek har skullet finde sine ben som filial i 
forhold til det nye Hovedbibliotek, der tiltrækker mange 
- især yngre og uddannelsesaktive lånere. Men samarbej-
det med lokalområdets institutioner og dagplejegrupper
og ikke mindst med de mange trofaste lånere viser dog, at 
Filial Kastrup stadig har en berettigelse som et nødvendigt
samlingspunkt og som videnbank i bydelen.



Det er ganske vist! 
Merete Gregersen, Leder a f  Dansk Røde Kors 
Børnehave i Postparken 

Et stort tillykke. Det er godt, at vi i Tårnby Kommune har 
et biblioteksvæsen, som i den grad lever op til en moderne 
tids krav og tempo og stadig holder servicen smukt i hævd. 

Midt i det gamle Kastrup ligger Kastrupgård - vores 
lokale bibliotek - som en oase via den gamle gård. Her er 
man altid velkommen. Det gælder voksne som børn. 

Som børneinstitution er det et "must" at kunne låne nye 
børnebøger, finde ny viden og få mulighed for at børnene 
- via materiale fra biblioteket - kan fordybe sig i emner
der har deres interesse.

Først og fremmest er vi mange institutioner, som har et 
fremragende samarbejde med vores bibliotek. Det gælder 
teater, filmforevisninger og udstillinger. Vi er altid vel-
kommen med en gruppe børn, der ønsker at låne bøger 
eller lege lidt. Her kan man spise sin madpakke og ikke 
mindst give børnene mulighed for at se, hvad biblioteket 
kan bruges til. 

Biblioteksvaner skal om muligt opbygges i tidlig alder. 
Der skal skabes interesse for børnene for at gå på bibliote-
ket. 

Når vi kommer på besøg - som institution - har børne-
ne mulighed for at lege, låne bøger og spille computerspil. 
Der spilles teater. Der dannes flotte rammer for udstillin-
ger af børnenes fremstillede emner. 

Her er som skabt til at læse højt, og snakke om emner 
der rører sig. 

Bøgerne giver indblik og mulighed for en viden samt 
forståelse af følelser, og af livets mangfoldigheder, uanset 
man er stor eller lille. 

Litteraturen længe level 
Kastrupgård er et bibliotek med et højt aktivitetsniveau. 
Ønsker man personlig betjening, bliver man mødt af et 
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Da filialen mistede 
aktivitetsrummet, måt-
te bibliotekets arrange-
menter foregå på 
Kastrup gårdsamlingen. 
Foto: Pia Hellesøe, 
1997 
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venligt, hjælpsomt og professionelt personale, som hurtigt 
og effektivt finder ønskerne frem. Det er noget man som 
forbruger falder for, for man vil gerne forkæles lidt. 

Jeg ønsker biblioteksvæsenet i Tårnby Kommune end-
nu et stort tillykke med den store dag samt, at I også i 
fremtiden vil være af en sådan standard - med en sådan 
service - at vi som almindelige borgere kan benytte og 
søge viden på biblioteket samt låne bøger m.m. Og ikke 
mindst bevare vores hyggelige bibliotek med den rare 
atmosfære. 



Filial Vestamager 
Astrid Hein, af  delingsbibliotekar 

Tårnby Kommune voksede sig stor i efterkrigsårene. 
Meget af udviklingen skete på Vestamager, hvor den i star-
ten skete i ly af boligmangel. Mange havde en elendig 
bolig, der var alt for dyr, i et område, der først blev gen-
.nemkloakeret hen i slutningen af 1 %O'erne. Det tænker 
man ikke på, når man ser området i dag, hvor det er ken-
detegnet af villa- og parcelhusbebyggelse af en kvalitet, der 
ikke overgås så mange andre steder. Men vejen til dagens 
niveau har været lang, og for mange, der startede på 
Vestamager med en beskeden indkomst, har det været 
sparsommelighed og foretagsomhed, der har skabt udbyg-
ningen af denne del af kommunen. 

Kommunens goder kunne ikke i længden forbeholdes 
den etablerede del af kommunen, så på et tidspunkt blev 
det nødvendigt at placere en skole i området mod vest. Og 
så fulgte der også et bibliotek med. Det blev Pilegårds-
skolen, hvor biblioteket blev taget i brug i 1960. 

Placeret i området er måske så meget sagt, da Køben-
havns Kommune lå få hundrede meter mod nord og mod 
syd var der et biblioteksfrit område på 5 kilometer til 
kommunegrænsen. Det første spæde skridt ud på Vest-

. amager har heldig v is haft flere efterfølgende skridt, så der 
i dag er en god biblioteksmæssig betjening af området. 

Trods det lille lokale på en førstesal i Pilegårdsskolen 
var det en ganske stor satsning, tiden taget i betragtning. I 
dag ville det sikkert være svært at argumentere for en af de-
ling, der i midten af tresserne kunne have et udlån på 7 
bind på en sommerlørdag. Ret skal være ret: om vinteren 
var udlånet mange gange større. 

Det var svært at skabe en identitet for biblioteket, når 
alle vidste, at det kun var den lille førstesal på skolen, men 
efterhånden fandt flere og flere ud af, at der var et biblio-
tek, og flere og flere fik brug for at benytte biblioteket. 
Der var bøger til voksne og til unge, men der var intet bør-
nebibliotek trods de børnerige kvarterer. Jo, der var et 
enkelt fag med billedbøger, som forældrene kunne låne, og 

Filial Vestamager - FV 
1960 
Første biblioteksfilial på 
Vestamager - på Pile-
gårdsskolen (kun voksen-
afdeling) 
Personale: 
1 bibliotekar (Niels 
Køster Poulsen) 
diverse bogopsættere 
1974 
Flytning til »Barakken« 
Ugandavej 109. Filialen 
blev udvidet med børne-
og musikafdeling 
1985 
Flytning til Vestamager-
centret, U gandavej 111 
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Filialen på Pilegårds-
skolen. Foto: Schou-jo, 
1961 
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ungdomshylden blev listigt forsynet med Pippi Lang-
strømpe og Peter Plys. 

I begyndelsen var det Niels Køster Poulsen, der passe-
de biblioteket. Senere overtog Mette Hansen det gradvist. 
Endnu senere - fra 1966 - overtog jeg det gradvist, for 
endelig at blive afdelingsbibliotekar i 1970. Ikke nogen 
stor afdeling med halvanden fast medarbejder og nogle 
timer til bogopsættere. 

Efterhånden blev der trangt. Der var for mange lånere, 
og der var for mange bøger. Der var for få til at hjælpe, der 
var for kort åbningstid - og der var stadig intet børne-
bibliotek. I 1973 kom der en bibliotekar mere, så begynd-
te det at ligne noget på personalefronten, men pladsen! 

Det kom som en bombe, at kommunalbestyrelsen fandt 
ud af, at biblioteket skulle flytte ud på U gandavej. Kunne 
biblioteket overleve at flytte så langt ud i ødemarken? Ikke 
blot ud midt på Vestamager, men også på den mest øde 
sidevej til Kongelundsvej, hvor kun få mennesker havde et 
ærinde - bortset fra Skelgårdsskolen, som just var bygget 
på den samme pløjemark. 

Med bævende hjerte gik vi i gang med planlægningen. 
Det nye bibliotek skulle indrettes i tre barakker, der var 



blevet til overs et andet sted. Spørgsmålet var, om man 
kunne indrette et ordentligt bibliotek sådan efter de "for-
håndenværende søms princip", når der også skulle være 
børnebibliotek. Ville der nu være bøger nok til dette kæm-
pehus på 800 m2? Og ville der blive bevilliget personale, 
der passede til dette kæmpebibliotek sammenlignet med 
de foregående 120 m2? Indretningen lykkedes. Der blev 
også bevilliget mere personale. 

Ved flytningen i 1974 var der mange af de trofaste låne-
re fra Pilegården, der sagde, at de ville følge med, men der 
var også nogle, der sagde farvel for altid. Så langt ud på 
Vestamager kunne man ikke rejse efter bøger. De, der blev 
ladt i stikken, blev ikke glemt, og nogle år efter fik de nye 
muligheder med Filial Løjtegård, der ligger tæt på 
Pilegårdsskolen. 

Miraklet skete. Ude på den bare mark lå der en stor fili-
al, med masser af bøger, og der var også kommet grammo-
fonplader og en børneafdeling. Der var personale til at 
håndtere hele herligheden, men ville lånerne fra Pilegården 
følge med, og ville der måske også komme nye? Det gjor-
de der. Der kom rigtig mange. Et stort område i kommu-
nen havde ikke haft en biblioteksmæssig dækning. Da den 
kom, blev behovet klart. Den tilsyneladende øde placering 
på Ugandavej kunne ikke holde mange borte. Var der den-
gang tvivl om placeringen, kunne man glæde sig over nog-
le af de udbygningsplaner for området, som kommunen 
havde. De blev nu ikke alle til noget, men biblioteket fik 
alligevel lånere. 

Så fulgte der er en række gode stabile år, hvor bibliote-
ket voksede, fordi efterspørgslen voksede, og der var poli-
tisk vilje til at følge sagen op. Der skete i de år mange ting 
i dansk biblioteksvæsen. Efterhånden var ressourcerne til 
biblioteker ved at svinde, og generelt kneb det med nye 
bøger, hvis der ikke var direkte nedskæringer. Men biblio-
teket på Vestamager og de andre biblioteker i Tårnby 
mærkede ikke meget til det. 

Bibliotekets hus var som sagt ikke nyt i 1974, det var 
nogle brugte barakker, og det kunne efterhånden mærkes. 
Engang måtte biblioteket lukke i flere dage, da det efter-
hånden dårlige tag ikke kunne klare en tordenbyge. Der 
kom meget vand ind. Det opløste limstoff erne i de faste 

Der var en lille for-
løber for filialen på 
Pilegårdsskolen. Det 
var "udlånstationen 
Pilegaarden" på Nybøl 
Alle 12. Den blev i 
daglig tale kaldt for 
hønsehuset. Det var 
købmand Risvad, der 
her havde indrettet et 
tidligere hønsehus til 
selskabslokale for 
kvarterets beboere. 
"Filialen" var så uan-
selig, at man ikke 
engang fandt det værd 
at nævne i indberet-
ningerne til biblioteks-
tilsynet eller i f orhand-
lingsprotokollen for 
biblioteksstyrelsen. 
U dlånsstationen blev 
nedlagt i 1953. 
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Folder fra 1974 da 
filialen flyttede til 
Ugandavej. 
Et af de nye tilbud på 
filialen var pladeudlån. 
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voksenudlån 

1. juh genåbnede den hidlldige b1blloteksafdeling 
på: PIiegårdsskoien som FHial Vestamager. 
Ved udflytningen er pladsforholdene blevet be-
tydelig bedre, diedes at man nu klart kan over-
skue hele bibliotekets righoldige samling af såvel 
romaner og noveller som fagbøger om forskel-
lige emner 
Savner Oe en bestemt bog eller bøger om særlige 
emner. prøver vi gerne at fremskaffe det fra et 
andet blbllotek. 

plader 

Som en nyhed er der udlån af grammofonplader 
til børn og voksne. Endnu ar samlingen, der rum-
mer plader fra Bach tll Beatles, ikke særlig stor, 
men den er under stadig udbygning. 
I øvrigt skaffer v1 gerne plader fra kommunens 
muslkblbllotek på Tårnby Torv. 

plastictæpper, så personale og lånere gik rundt i en døs og 
fnisede. Nu havde det hele tiden været anset for en mid-
lertidig løsning, men de kan jo somme tider blive langva-
nge. 

På det åbne areal og i et ryddet kolonihaveområde mel-
lem biblioteket og Kongelundsvej kom der planer om et 
center. Det blev efterhånden til realiteter, og i 1984 åbnede 
Vestamagercentret. Det så pænt ud, men det havde svært 
ved at klare sig ude i ødemarken. Faktisk havde bibliote-
ket nemmere ved at trække kunder til. 

Efter nogle år købte Tårnby Kommune halvdelen af et 
supermarked, der skrantede, samt etagen ovenover, der 
havde stået tom fra den blev bygget. Her skulle biblioteket 
flytte ind. Igen kunne man tænke: "går denne flytning?" 
Fra den nu 'lille' barak skulle vi flytte ind i meget større 
lokaler, endda i to etager. Det ville blive meget mere uover-
skueligt, og funktionaliteten er ikke den heldigste ved en 



toplansløsning, men så ville der til gengæld være plads til 
et lokale til arrangementsvirksomhed, som har gjort stor 
nytte. Og i det hele taget ville der være bedre plads. Det 
var måske heller ikke rart, at skulle flytte ind i et center, 
der ikke havde det bedste ry, og hvor mange butikker stod 
tomme. De butikker der var, havde en skiftende række 
indehavere. 

I 1985 flyttede biblioteket så ind i centret. Det gik også 
godt. Det tog ikke skade af centrets usikre situation. Nu 
var det nær ved butikslivet og delte vindfang med et super-
marked. Filial Vestamager havde sin plads i centret, og da 
centret efter nogle år blev udvidet, kom der ud over flere 
butikker også en arkade. Så fik supermarkedet vindfanget 
for sig selv, og biblioteket fik indgang fra arkaden. Der 
kom en lille karnap, hvor man kunne læse sin avis og føl-
ge med i centrets trivsel. 

Midt i alt dette fulgte biblioteket med i udviklingen, 
som har været i bibliotekerne generelt. Bibliotekets 
administration og katalog er nu et edb-system. Der er 
kommet nye medier: video, cd-rom og nu snart internet-
adgang til bibliotekets brugere. Det er ikke noget specielt 
- sådan er det alle steder.

Hvad der derimod er specielt, er et bibliotek, der er 
beregnet til en bydel i Tårnby Kommune, og hvor man 

Filial Vestamager i 
Vestamager Centeret. 
Foto: Dirch Jansen, 
1998 
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gennem det daglige arbejde kan opleve den interesse, som 
områdets indbyggere har for dets bibliotek. Med den leve-
tid, som de to foregående lokaliteter har haft, kunne man 
tro, at det snart var tid at skifte sted igen. Men den tanke 
er nok alligevel fjern. Pilegården og barakken var stadier 
på vejen fra ingenting til et fornuftigt niveau. De var heller 
ikke velegnede til biblioteksarb_ejde. Ja, barakken er nu 
forlængst revet ned efter nogle år som fritidshjem. 

Efter alt at dømme kan de kommende tiders krav til 
biblioteksarbejdet også rummes i de nuværende lokaler i 
Vestamagercentret, hvor der er en god symbiose mellem 
handel og bibliotek. 



Fra en låner på Vestamager 

Bibliotek, betegnelse for en bogsamling og for den byg-
ning eller det lokale, hvori denne opbevares. 

Ja, det var et rigtigt bibliotek, der åbnede på Pilegårds-
skolen i 1960 - for øvrigt samme år som vi flyttede til 
Vestamager. Der var indgang til biblioteket fra Munke-
bjergvej, og lokalerne lå på 1. sal, oven over festsalen. 

Når man tænker på, hvad vores filial har udviklet sig til, 
synes man næsten ikke, at ordet bibliotek er nok dæk-
kende. 

Tilbage til 1960'erne: 
Vi fik hurtigt ansøgt om et lånekort, det skulle man jo den-
gang. Det er blevet flittigt benyttet. Min mand har været 
storforbruger af engelsk litteratur. Man var altid villig til at 
skaffe det ønskede hjem. 

Udvalget af børnebøger var begrænset på Pilegårds-
skolen. To bøger måtte hvert barn låne, og de blev læst ofte 
- igen og igen. Det skete, at en bog var så god, at den måt-
te anskaffes. "Tobias med tasken" var en af dem. Den
handlede om en lille foretagsom dreng med en taske fuld
af værktøj. Det var en af de bøger vores søn - født i 1962 
- var rigtig begejstret for.

Det er sjovt at lege med tanken om, at det var "Tobias
med tasken", der måske var medvirkende til, at vores søn 
blev tømrer!!! 

Biblioteksarrangementer husker jeg ikke noget om fra 
tiden på Pilegårdsskolen. 

I sommeren 1974 blev der åbnet mulighed for en udvi-
delse. Filial Pilegård flyttede til barakken på U gandavej -
ved siden af det nuværende Vestamagercentret. Der kom 
børnebibliotek og arrangementer for børn samt forfatter-
aftner m.m. 

Så blev det flyttedag igen. Det var i oktober 1985, hvor 
filialen flyttede til de fine lokaler i Vestamagercentret. Og 
så fik 3. generation i vores familie - børnebørnene - glæde 
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Eet blandt mange til-
bud i centret er lån af 
bøger. Til venstre fil-
ialens leder Astrid 
Hein og bibliotekar 
Lis Pedersen .Ca. 1988 
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af legestue og computerspil på 1. sal samt lån af børne-
bøger og videoer. 

Der kom udstillinger af lokale kunstnere - børn såvel 
som voksne. Det er en rigtig god ide. 

Biblioteket er helt sikkert en af de kontakter jeg nødigt 
vil undvære herude. Altid er der professionel, kvalificeret 
og venlig hjælp at få, når der er noget man står og mangler 
svar på. Noget af et socialt netværk har det også været -
personalet på biblioteket er blevet ens venner. Vi har på det 
nærmeste fulgt med i hinandens liv på godt og ondt. En 
stor tak for det. 

Et stort tillykke med de 100 år. 



Filial Løjtegård 
Thyra Bruun Hansen, fhv. afdelingsbibliotekar 

Da filialen på Pilegårdsskolen i 197 4 flyttede til 
Ugandavej, efterlod den et hul i biblioteksbetjeningen i 
Pilegårdskvarteret. Da undersøgelser har vist, at især 
børns radius er begrænset, besluttede politikerne, at der 
skulle bygges en lille filial ved det nye vandtårn primært til 
betjening af børn og med en lille avis- og tidsskrifts-
samling. Den daværende stadsbibliotekar Grethe Kaae fik 
dog udvirket, at der også blev etableret en mindre bogsam-
ling for voksne. 

Den 1. oktober 1977 blev der ansat en bibliotekar på 
fuld tid og en kontorassistent på halv tid til dels at indret-
te filialen, dels at indkøbe det nødvendige boglige materi-
ale, hvilket ville sige 2.000 børnebøger og 1.000 voksen-
bøger. Det sidste var det sværeste, idet 1.000 bøger er en 
meget lille del af det samlede udbud. Hvad angik børne-
bøgerne var vi heldigere stillet, da Filial Kastrups kælder 
bugnede af især billedbøger, som vi fik lov at forsyne os af, 
så vi startede med en bogstand på ca. 4.000 bøger. 

Filial Løjtegård - FLØ 
eller »Biblioteket ved 
Vandtårnet« 
Den 1. februar 1978 
Filialen blev oprettet 
( den mindste filial i 
Tårnby med få ugentlige 
åbningstimer) 
Personale: 
1 afdelingsbibliotekar 
(Thyra Bruun Hansen) 
1 kontorfunktionær 
(Laila Nesjan) 
I løbet af de første år 
blev åbningstiden udvidet 
flere gange, og der blev 
yderligere ansat en bib-
liotekar og en kontor-
funktionær 
1987 
Der blev indviet en til-
bygning på 100 m2, der 
rummede et hårdt til-
trængt aktivitetsrum og 
kontor 

Filial Løjtegård ved 
vandtårnet. Foto: 
Dirch Jansen, 1998 
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Personalet på Filial 
Løjtegård står parat til 
at modtage lånerne. 
Fra venstre Alice 
Olsen, Thyra Bruun 
Hansen, Bente 
Egeberg Pedersen og 
Lone Kvist Madsen. 
1987 
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Det var et spændende projekt, samarbejdet med arkitekt 
og katalogafdelinger var fortrinligt. Og den 1. februar 
1978 var Filial Løjtegård klar til at åbne. Åbningstiden var 
på ca. 2 timer daglig, mandag dog kl. 16-20. Politikerne 
regnede med et udlån på 30.000 pr. år. Den optimistiske 
bibliotekar forudså 50.000. Det viste sig i løbet af et par år 
at blive 70.000. 

Åbningstiden blev udvidet og mere personale ansat, så 
der blev mulighed for at starte det samarbejde med Pile-
gårdsskolen og daginstitutionerne, der også i dag er en af 
søjlerne i filialens arbejde. 



En læsesalsbibliotekar 
0gar1gen 

Redigeret a f  Inger Kjær ]ansen 
efter interview med Elisabet Halt, 
fhv. a f  delingsbibliotekar på læsesalen 

Min far foreslog mig som barn, at jeg skulle være bibliote-
kar, for så kunne jeg ordne alle hans bøger. 

Men nej - det skulle jeg ikke nyde noget af. Jeg havde 
set, hvordan bibliotekarerne i Ordrupfilialen gik rundt i 
grønne glinsende kitler. Men så blev jeg det alligevel - dog 
efter at have læst historie i et par år. 

Jeg blev elev i Hjørring, hvor jeg siden fik min første 
stilling, såmænd som læsesalsbibliotekar. Det var en dejlig 
tid, hvor det udover det dokumentariske og bibliografiske 
var formidlingen af bogen til den brogede skare af Vendel-
boere. Jeg fik chancen for at køre bogbus 4 gange årligt til 
sognebiblioteker i det meste af Vendsyssel. En dag kom en 
meget gammel mand hen til mig og sagde: "De ser så ung 
og så yndig ud, De kan vel ikke give mig en bog om 
kærlighed." Og så gik han glad hjem med "Tre slags kær-
lighed" af Cronin. 

Fra Hjørring kom jeg til Horsens, hvor jeg også skulle 
etablere en læsesal. 

Men stemningen var ikke god her, så jeg foretrak at sige 
op og flytte til København. 

Jeg passede børn et stykke tid og læste på universitetet. 
Her mødte jeg en bibliotekar fra Tårnby. Hun forsøgte 
forgæves at overtale mig til at søge en stilling derude. 

Men en sommerdag i 1963 ringede souschefen Thomas 
Johansen fra biblioteket, og så begyndte det alligevel at 
røre på sig igen. 

Jeg kom til samtale en onsdag eftermiddag. Det viste sig 
at være med velberåd hu, for da havde overbibliotekaren, 
Thastum, vagt i Kastrup. De ville nødig have, at jeg skulle 
blive overfaldet af al hans snak. Jeg fik forelagt planerne 
for den nye læsesal. 
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Læsesalen på 
T årnbyvej. 1964 
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Senere gik Thomas Johansen og jeg ned gennem udlånet 
og talte om det negatives positive magt - så det var helt 
opmuntrende. 

I udlånet stod dejlige træreoler, som gav een splinter i 
hånden, men man kunne lugte dem sammen med bøger-
ne. 

Thastum havde statur og kunne være lidt brysk, men 
det var ikke den store kraft, han udstrålede. Hen ad vejen 
oplevede jeg ham personligt som et farverigt menneske 
med megen sans for bogen og kunsten. 

Thastum pointerede, at det nu var op til mig at opbyg-
ge en læsesal, det var helt mit domæne. 

Da jeg kom, bestod læsesalen af Svensk uppslagsbok, 
Salmonsens leksikon og Encyclopaedia Britannica samt en 
del indbundne tidsskrifter. Så der var noget at gå i gang 
med. 

Behovet for dokumentation var dog ikke stort dengang. 
Bibliotekarerne var vant til at bruge Centralbiblioteket i 
Gentofte som den "Store Moder", der gjorde det hele. Der 
var heller ikke så mange uddannelsessøgende. 

Jeg havde næsten fra starten biblioteksorientering for 
alle 7. klasser og 1. real og på et tidspunkt også gymnasie-
klasserne. Det var før, der blev knyttet en fast bibliotekar 
til gymnasiebiblioteket. Jeg fik lavet håndbogsopgaver til 
dem, der stod i relation til det stof, de havde undervisning 



i. En af skolerne fik en speciel tilladelse fra undervis-
ningsministeriet til at holde eksamen på læsesalen i at 
besvare spørgsmål ud fra læsesalens håndbøger. Det var
noget enestående, men gik alligevel upåagtet hen. 

Jeg lavede mange litteraturlister. Emnerne har skiftet 
meget gennem tiden. Man kunne sikkert få meget ud af at 
gå Dansk Bogfortegnelse igennem fra 1915 og frem og se 
hvilke emner og fagområder, man har interesseret sig for 
gennem tiden. 

Vi rekvirerede en del via Aviskronik index og Artikel 
index. Det er en guldgrube. Der kommer meget om et nyt 
emne i form af artikler i fagtidsskrifter, før det kommer i 
bogform. Først i 1970'erne fik vi en pensionist til at klip-
pe kronikker og avisartikler. Det var en stor hjælp til aktu-
elle emner. 

Det har været en stor glæde at arbejde med disse fore-
spørgsler, for her har jeg kunnet få tilfredsstillet min spor-
sans. Det var en af grundene til, at jeg valgte læsesalen. En 
overgang var der en bølge om hekse, så fik jeg lavet nogle 
litteraturhenvisninger og læseplaner om dette. Forskellige 
lånere fandt også ud af at komme direkte til mig, da psy-
kologi kom op i tiden. De bad om at få skaffet bøger ude-
fra f.eks. Jungs værker om alkymi - eller de startede fra 
den rigtige led og skulle have analytisk psykologi. Det var 
et af mine yndlingsemner. 

Bibliotekar Knud 
Løvendahl og Poul 
Leth, der klippede 
artikler far læsesalen. 
1975 
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Læsesalen på Amager 
Landevej. Ved skrive-
bordet lederen a f  læse-
salen, Elisaber Holt. 
1977 
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Udenlandske biblioteker har jeg også haft kontakt med, 
f.eks. da jeg endte med at skrive til biblioteket i Dublin for
at få at vide, hvornår The Royal Hospital i byen fik deres
Royal Charter. Jeg fik en nydelig kopi, der stadfæstede det
tilbage til middelalderen, så vidt jeg husker.

Børn fandt også ind på læsesalen. En af mine "små-
børn", en lille lyshåret dreng på 6 år spurgte, om jeg ikke 
havde noget om en vampyr med lys i. Jeg tror nok, han 
havde forventet, at jeg kunne få et lille skelet ud af bog-
reolerne. Jeg sagde, det nok var bedre at prøve Børne-
biblioteket. 

Da Knud Løvendahl blev ansat på læsesalen kunne jeg 
overlade de mere spidsfindige lovspørgsmål til ham. Vi var 
meget gode til at fordele og udveksle. 

Da vi flyttede til det nye hovedbibliotek i 1983 mærke-
de jeg en ændring i forespørgslerne, det blev mere spænd-
ende og udfordrende. 

Jeg fik nu mulighed for at opstille tidsskrifterne efter 
emne, så lånerne fik et overblik over netop tidsskrifter 
indenfor deres interesseområde. Vi var nu blevet 5 fastan-
satte på læsesalen plus studentermedhjælp. 

HK'ernes hjælp var uundværlig. De sørgede for alt det 
praktiske vedrørende tidsskrift- og avisholdet, samt det 
interurbane lån, og tilmed var de altid så imødekommende 
og hjælpsomme. 



Men et par år efter kom IT-invasionen. I starten lang-
somt med basesøgninger på læsesalen, siden gik det stærkt. 
En rationaliseringsundersøgelse blev sat i værk, og dermed 
blev der sat en stopper for mit biblioteksfaglige virkefelt. 

Ja, det var ændringernes tid. Men alt i denne tid pendler 
på en eller anden måde. Der bliver nok noget bevaret hver 
gang, selvom der pludselig kommer nye synspunkter. Det 
var, ligesom jeg sagde i min afskedstale i november 1993, 
at der på min gravsten skal stå: "Her hviler den første, den 
eneste og den sidste leder af læsesalen i Tårnby." 
Nedenunder med mindre bogstaver skal der stå: 

"Jeg går igen!" 

Læsesalen i rotunden. 
Foto: Dirch ]ansen 
1983 
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M:tsikbiblioteket -
MUS 
Den 4. maj 1970 
Start med udlån af 
musikbærende materialer 
og i egne lokaler på 
Tårnby Torv 
Personale: 
2 bibliotekarer (Bodil 
Foss og Søren Markvard 
- sidstnævnte først fra 
juli 1970) 
2 kontorfunktionærer 
(Lis Sørensen og Lissi 
Rasmussen) 
1977 
Flytning til Amager 
Landevej 89 sammen 
med resten af hovedbibli-
oteket 
Marts 1983 
Åbning af nyt hovedbib-
liotek (indeholdende 
voksen-, børne- og 
musikbibliotek) på 
Kamillevej 10 
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Musikbiblioteket 
Søren Markvard, afdelingsbibliotekar 

Materialer og lokaler 

Før det egentlige udlån af musikmaterialer startede i 1970, 
rummede det daværende biblioteksvæsen naturligt nok en 
bestand af noder og bøger om musik. Men først i slutnin-
gen af 1960' erne, da de musikbærende medier trængte sig 
på som udlånsmateriale, og de første egentlige musikbibli-
oteker begyndte at se dagens lys (Roskilde og Lyngby), 
blev der i Tårnby indkøbt de første lp-plader (i november 
1967). Afspilningen kunne i de første år ikke foregå i egne 
lokaler, men der blev etableret enkelte lyttepladser på 
Hovedbibliotekets Læsesal, måske ud fra den betragtning, 
at næppe alle pladser var optaget af avislæsere, og at de 
musiklyttende - der var udstyret med drabelige høretele-
foner - i sagens natur ville koncentrere sig om musikken 
og forholde sig lige så tyst som det øvrige klientel. 

Men sådan gik det ikke: alle, der har prøvet at sidde med 
hovedtelefoner på, ved, hvor lidt man er bevidst om sin 
omverden, og hvor meget man går op i den musik, man 
lytter til. Så der blev lyttet og sunget med og dirigeret og 
spillet luftguitar, så både de øvrige læsesalsbrugere og ikke 
mindst læsesalsbibliotekar Elisabet Holt snart fandt det 
højst betimeligt at gribe ind og sætte en kraftig dæmper på 
den utilbørlige larm. 

Så mange var glade, da Musikbiblioteket den 4. maj 
1970 kunne tage nye, egne lokaler i brug på 1. sal på 
Tårnby Torv ind til gården lige over bodegaen og lige 
overfor tandlægen. 

Og så gik det slag i slag: Der blev lagt stærkt ud med 12 
grammofoner og 24 lyttepladser, for dengang var det ikke 
helt almindeligt med afspilningsudstyr i de små hjem. Og 
der blev lyttet, og der blev lånt - i de første år med krafti-
ge begrænsninger på antallet af lp-plader, for så mange 
havde vi heller ikke at råde over. Og der blev larmet i beat-
rummet - enkelte kan endnu huske den bageste del af 
udlånslokalet, der bar det tidstypiske navn. Ved hjælp af 



en tredobbelt glasvæg, der holdt larmen effektivt på 
afstand og en "lydsluse" (først åbnede man en dør og gen-
nem et forrum åbnede man så en anden, før man nåede ind 
i beatrummet), var der etableret et lytte- og larmerum for 
ungdommen med slidstærke kanvassækkemøbler og robu-
ste egetræslænestole. 

Og der blev lyttet, larmet og slidt, og det varede ikke 
mange måneder, før egetræsstolene måtte tages ud i 
udlånslokalet for ikke at gå helt til. O g  siddefaciliteterne 
blev begrænset til en smal, fastboltet bænk med kanvas-
sæder. O g  der blev drukket øl og røget hash (det var den-
gang!), så rygterne om ungdommens forfald og Haba-
kukklubbens usædeligheder nåede helt op på rådhuset. O g  
så dukkede borgmesteren op for ved selvsyn at forvisse sig 
om, hvor slemt det var. 

Musikbiblioteket på 
Tårnby Torv fik ofte 
besøg fra udlandet. 
Her har lederen a f  
Hamborgs Musik-
bibliotek fotograferet 
en familie på jagt efter 
plader. Foto: Lutz 
Lesle, 1971 
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Så blev rummet lukket, glasvæggen pillet ned og erstat-
tet med en nydelig tremmevæg med grønne planter. 
Møblerne kunne flyttes ind igen og det sagnomspundne 
beatrum var nu blot en helt almindelig del af det i forvejen 
ganske store udlånslokale. 

Allerede fra starten viste det sig, at interessen for musik-
lån var så stor, at også filialerne burde være med i billedet, 
så fra 1972 (på Filial Kastrup) og 1974 (på Filial Vest-
amager) var der lp-plader til låns over hele kommunen. 

Og det var simpelthen mediet: nok var noderne og 
musikbøgerne placeret på Musikbiblioteket, men langt 
den største del af de udlånte materialer var de musik-
bærende, nemlig !p'erne, og af de indkøbte genrer var 
beatmusikken (som den hed dengang), den der ligesom nu 
bar de største udlånstal hjem. 

I 1976 kom så den første medierevolution: Kasset-
tebåndet gjorde sit indtog. Det havde i forhold til lp'en 
utroligt mange fordele: det fyldte mindre, var langt mere 
ha0ndt-Prl1"g1-- h,,,,,l utrr.l;g1- mange -vL-1 .. ,. l!inerp ffr.r slet .I. """-'..L..L i., .Ll 'U"-&- .L'-'.L.I. " .L .L "'-'..Lllt,...I..L ..... ..l.(A..1. ..._..,_ \ ' - ' . L  .I. 

ikke at tale om hjemmelånere og plejehjemsbeboere) 
meget hurtigt fandt ud af - og så kunne kassettebåndspil-
leren også bruges til afspilning af lydbøger! Kassette-
båndet blev ikke ridset og fyldt med støv på samme måde 
som lp'en (ældre læsere mindes vel med skræk de berygte-
de knæk og skrat i musikken, som effektivt kunne øde-
lægge lyttefornøjelsen) -og sidst, men ikke mindst: for at 
låne bånd skulle man ikke fremvise pickup! (Et replikskif-
te i den anledning: En låner mente ikke at kunne fremvise 
pickup til kontrol af dens aktuelle tilstand - i forbindelse 
med pladelån - "For den kunne ikke tages af!". Den kvik-
ke og selvbevidste løshjælpsskrankevagts modspørgsmål 
var: "Det er måske en engangsgrammofon, De har anskaf-
fet Dem?" Låneren blev ham svar skyldig). 

Så vi startede med at opbygge en båndsamling med sam-
me bredde som lp-samlingen, der på daværende tidspunkt 
bestod af 20-25.000 enheder. 

I 1977 flyttede vi fra Tårnby Torv for sammen med 
Hovedbibliotekets voksen- og børnebibliotek at klemme 
os sammen i "Den nye sygekasse" på Amager Landevej 79 
- og allerede på det tidspunkt vidste vi godt, at det nye
hovedbibliotek var ved at tage form på tegnebrættet. Vi fik



væsentlig mindre plads på 2. sal, end vi havde haft på 
Tårnby Torv. Lp'erne blev hængt op i bøjler i 4 hylders 
højde, med det resultat at ældre lånere kun lånte pladerne 
på de midterste hylder - de kunne simpelthen ikke nå de 
øverste trods fremsatte skamler, og de havde heller ikke 
mulighed for at gå ned i knæ til de nederste. 

Filial Løjtegård kom til i 1978 og blev fra starten udsty-
ret med musik, omend kun de populære genrer: i første 
omgang rock og underholdning. Senere blødte man 
grænserne op - nye områder blev listet ind i takt med fi-
lialens ønsker om, at flere genrer blev repræsenteret. 

Og så kom det nye og smukke hovedbibliotek i 1983, og 
vi rykkede ind på 1. sal i de lokaler, som vi den dag i dag 
befinder os særdeles vel i. 

Og et par år efter - i 1985 - kom den anden medie-
revolution: cd'en. Vi havde glædet os til den længe, og vi 
blev heller ikke skuffede. Mindre pladskrævende, bedre 
lyd, intet slid af betydning - og derfor langt mindre af 
trakasserierne med lånere, der hævdede, at den havde de da 
aldrig haft ude af hylsteret og derfor heller aldrig spillet. 
Det var en af de oftest forekommende "undskyldninger", 
når den lånte lp havde fået en "ikke afmærket" ridse. I den 
forbindelse kan citeres følgende hændelse: 

En midaldrende herre afleverede en lånt lp-plade, og 

Musikbiblioteket på 
Amager Landevej. 
Lånernes egen opslags-
tavle med ris og ros 
blev flittigt benyttet og 
læst. 1977 
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Leder af musik-
biblioteket, Søren 
Markvard bladrer i de 
plader, der nu er en 
saga blot. I stedet kan 
man låne cd'er. KT-
Postens fotoarkiv, TLS, 
1983. 
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ved kontroleftersynet fornemmede bibliotebren, at det 
knasede ret meget, da pladen blev taget ud af hylstret. Han 
vendte bunden i vejret på omslaget og i en lind strøm drys-
sede fint strandsand ud og samlede sig til en lille, pæn bun-
ke på skranken. Bibliotekaren fattede sig hurtigt, ihukom-
mende at: "intet menneskeligt bør være bibliotekspersona-
let fremmed", og spurgte høfligt, om det måske kunne 
tænkes, at låneren havde haft pladen med i sandkassen. 
Den midaldrende herre afviste muligheden "han legede 
sgu da ikke i sandkasse", og der stod vi så - uafgjort. Men 
pludselig dæmrede det for ham: "Jo, hjemme står kanarie-
fuglens bur lige ved siden af grammofonen, og når så fug-
len kratter lidt her og der, så ryger sandet hen på pladen, 
og pladen ryger ned i hylstret, og der har vi forklaringen!". 
Så blev kanariefuglen flyttet, pladen blev renset, vi blev en 
hændelse rigere, og sådan er der en forklaring på alt. 

Personale 
Åbningen af udlån fra Musikbiblioteket i 1970 krævede 
væsentligt mere personale, end der tidligere havde været 
beskæftiget med bl.a. indkøb af lp'er til aflytning. 

Leder var Bodil Foss, og fra den 1. juli 1970 fordobledes 
bibliotekarstaben med bibliotekar Søren Markvard. På 



HK-siden havde Lis Sørensen været ansat ved biblioteks-
væsenet siden 1967 og fulgte nu med i det nye Musik-
bibliotek sammen med Lissi Rasmussen, sidstnævnte fra 
den 1. april 1970. 

Derudover udførtes skrankefunktionerne - som det sta-
dig er tilfældet - af løst personale: skoleelever, gym-
nasieelever og studerende - en personalegruppe, der havde 
en oplagt mulighed for at hjælpe til på "skæve" tidspunk-
ter: aftenvagter til kl. 20 og lørdage til ud på eftermidda-
gen, men som også i kraft af mange andre synsvinkler til 
det omgivende samfund ofte var en guldgrube til viden 
om, hvad der rørte sig blandt lånerne med hensyn til de 
nyeste hits, hvad enten det nu var noget der var kendt fra 
busreklamerne, fra biograflærredet eller fra under-
holdningsudsendelsen i tv lørdag aften. Vi har derfor bl.a. 
af de nævnte grunde, men også mange andre, været utro-
ligt glade for vores "løse" medarbejdere, en glæde, der hel-
digvis har været gensidig, hvad de ofte langvarige ansæt-
telser bærer vidnesbyrd om: mange har været ansat i 
adskillige år, typisk fra gymnasiestart til uddannelsesslut -
enkelte, der af forskellige grunde har strakt uddannelserne 
ud til mange år har været en praktisk talt uundværlig del af 
personalet gennem lange tider, for et par stykkers ved-
kommende helt op til 12-13 år. 

Aktivitetsstigningen i årene efter 1970 gjorde, at HK-
staben i 1972 udvidedes med Ulla Frederiksen, der imid-
lertid drog til andre dele af biblioteksvæsenet i 1980, hvor-
efter Karen Fogh overtog pladsen. I forbindelse med ind-
førelsen af edb drog Lis Sørensen på pension j 1992, og 
Lissi Rasmussen overtog hendes timer og gik på fuld tid. 

Bodil Foss søgte andre græsgange i 1977, først på vest-
egnen i Albertslund og siden nordenfjords i Vendsyssel. 
Søren Markvard overtog rorpinden, og som afløser kom 
Ingeborg Rørbye. Hun drog også videre - til Albertslund 
i 1991 og senere til Danmarks Radio - og blev afløst af 
Michael Frennesen. Og så blev der faktisk råd (via ar-
bejdstidsnedsættelserne i slutningen af 1980'erne) til en 
ekstra halv bibliotekarstilling, som - også i 1991 - blev 
besat med Per Reinholdt Nielsen. 
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Musikbiblioteket fejrer 
25 års jubilæum med 
underholdning af bl.a. 
et rockkor, der bidrog 
med 60'er melodier. 
Koret blev ledet af 
Thomas Olorenshaw. 
1992 
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Før og nu 
Vi startede udlån på Tårnby Torv i 1970 med noder, lidt 
bøger om musik og ganske få lp' er, vi klemte os sammen 
med flere noder og musikbøger og mange lp'er på Amager 
Landevej i 1977, og vi foldede os ud igen i 1983 på 
Kamillevej med masser af reolmeter og 56 lp-krybber, men 
udviklingen har medført, at vi nu - i alt fald med hensyn 
til krybbemængden - er nede på langt mindre. Den sidste 
lp er kasseret (bortset fra enkelte sjældenheder i magasin), 
kassettebåndene stagnerer (vi køber ikke nye og har efter-
hånden ganske få udlån af de bestående), men til gengæld 
har vi opdaget de rige muligheder, der er for at placere fx 
noder i de gamle krybber, så også det udlånsmateriale med 
de mange farvede forsider kan komme til sin ret. Og selv-
om cd'erne ikke kasseres i nær det omfang, !p'erne blev 
det, så må vi alligevel konstatere, at vi har god plads i 
krybberne til et godt stykke ind i det 21. århundrede. 



Og ser vi tilbage rent materialemæssigt, så er det et fak-
tum, at vi har vendt bøtten indtil flere gange. Lp' en blom-
strede over 3 årtier og forsvandt, kassettebåndet havde 
sine mange gode år især i 1980'erne, cd'en er stadig i fuldt 
sving, og ingen kan i skrivende stund sige, på hvilken måde 
og hvornår den næste revolution indtræffer. Hvordan vil 
fremtidens musikbiblioteksmateriale tage sig ud: bliver det 
et nyt medie, evt. med levende billeder, eller bliver det via 
internettet fra en kæmpemæssig musikdatabase eller, eller? 

Men faktum er, at hver gang bøtten vendes, så skal 
musikhistorien bygges op igen fra grunden via det nye 
medie - det er en tour de force, som ikke mange andre end 
musikbibliotekarerne har prøvet - og de kommer helt 
givet til det igen i fremtiden - og det er jo også bl.a. derfor, 
det er så spændende at have med den del af biblioteksver-
denen at gøre, så spændende, at den er umulig at undvære, 
og derfor hænger man med glæde på år efter år. 
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Opsøgende A f  deling 
OPS 
Biblioteksbetjening af 
plejehjemmene i Tårnby 
Kommune samt udbring-
ning af bøger til kommu-
nens handicappede samt 
ældre, gangbesværede 
lånere 
1950'erne 
Inger Kornø startede 
bogudlån på syge- og 
plejehjem 
1961 
Birgit Larsen startede en 
bogudbringningsordning 
1963 
Bodil Foss udvidede 
området til » De Gamles 
Hjem« 
1991 
Indtil dette år hed OPS: 
»Særafdelingen« 
1993 
Afdelingen kom, organi-
satorisk, under Voksen-
udlånet 
1998 
Det opsøgende arbejde 
decentraliseredes til 
lokale filialer 
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Opsøgende Af deling 
eller a f  den gamle opsøgers memoirer! 

Mette Hansen, bibliotekar 

Som snart pensioneret bibliotekar med over 30 års arbejde 
i Tårnby Kommunebibliotekers Opsøgende Afdeling, har 
det været en morsom opgave at skulle fortælle lidt om for-
tid og nutid i en lille af deling - personalemæssigt og i for-
hold til brugerfladen, men betydningsfuld i forhold til de 
svage grupper i kommunen, primært beboerne på pleje-
hjemmene og de svagelige ældre og handicappede i egne 
hjem. 

Jeg har forsøgt at forske lidt i dette arbejdsområdes for-
historie: 

Inger Kornø startede i 1950'erne bogudlån på "De 
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(senere Tårnbyhjemmet). Hun blev efterfulgt af Birgit 
Larsen, der i 1961 stod for begyndelsen af en bogud-
bringningsordning til det, man dengang kaldte de svag-
føre. 

I 1963 overtog Bodil Foss området. Hun havde ca. 15 
svagførelånere og begyndte udlån på "De Gamles Hjem" 
(i dag Tårnby Kommunes plejehjem, Pyrus Alle). Da 
Bodil Foss i 1969 - som leder - skulle åbne det nye 
musikbibliotek, overtog jeg det opsøgende arbejde, samti-
dig med at jeg startede udlån på kommunens nye pleje-
hjem på Irlandsvej .. 

I 1981 stod det nye store plejehjem på Løjtegårdsvej 
klar til brug på det gamle travbaneareal. Her blev Birgitte 
Kornerup Bang den første bibliotekar, efterfulgt af Birthe 
Raben, der passede stedets bibliotek i 15 år. Siden er det 
blevet passet af forskellige bibliotekarer fra Hovedbiblio-
teket. 

De to mindre plejehjem: det moderniserede på Pyrus 
Alle og det helt nye på U gandavej - indviet i 1997 - bliver 
i dag efter omorganisering betjent af bibliotekarer fra de 
nærmest liggende filialer, Kastrup og Vestamager. 

Det skal også lige nævnes, at der i mange år har været et 



nært samarbejde med pensionistkollektivboligerne Tele-
vang og omsorgscenteret i Pilehaven. Hjemmelånerne er i 
årenes løb steget til ca. 120. 

Der har været mange navneskift inden for det opsøgen-
de område. Som allerede nævnt hed udbringningen af 
bøger i begyndelsen: svagføreordningen (citat fra Berling-
ske Tidende 1961: "Det er fra Svagføre Skoleforeningers 
side foreslået, at bøgerne blev udbragt på en af tre måder: 
af bibliotekarerne selv, af spejderne eller FDF-drenge eller 
af biblioteksstuderende. Biblioteksfolkene kan af mange 
grunde kun gå ind for den førstnævnte ordning, som imid-
lertid for adskillige kommuners vedkommende indebærer 
problemer om tilstrækkelig arbejdskraft." citat slut). 
Tårnby var efter Gladsaxe og Frederiksberg et af de første 
biblioteker i Storkøbenhavn, der indførte denne service. 
Senere er navnet ændret til: "Bogen kommer" - "Biblio-
teket kommer" eller "Hjemmelånerordningen", alle fag-
ligt korrekte. 

I begyndelsen hed selve afdelingen "Særafdelingen" (af-
delingen for særopgaver). Dette navn havde en lidt odiøs 
klang, og talrige er de vitser, vi har måtte lægge øre til i 
den periode. For mit vedkommende slog det hovedet på 
sømmet, da folkemindeforskeren Jørn Piø før et af vore 
pensionistarrangementer udtalte: "Særafdelingen! det kan 
man simpelthen ikke hedde!" 

I 1977 underholdt 
Palle Huld bibliotekets 
hjemmelånere ved det 
årlige arrangement på 
Kastrupgård. KT -
Posten, 1977 
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Bibliotekar Mette 
Hansen fra Opsøgende 
A f  deling foreslår en 
lydbog til Rigmor 
Dallerup på 
Tårnbyhjemmet, 
Englandsvej. 1992 

90 

I 1991 skiftede vi så navn til: Opsøgende Afdeling. 
Det årlige højdepunkt var gennem 23 år festen for vore 

hjemmelånere. I de første mange år foregik det på 
Kastrupgård i det store aktivitetsrum, som desværre sene-
re forsvandt i forbindelse med ombygning. I 1983 flyttede 
arrangementet til Hovedbiblioteket. 

Alle hjemmelånere blev indbudt til en festlig eftermid-
dag med kaffe og underholdning, som gerne bestod af en 
skuespiller - med oplæsning - eller en anden kendt person, 
der kunne fortælle om et spændende liv og lignende, samt 
et musikalsk indslag, f.eks. en sanger med sin guitar eller et 
kor. 

Vi har haft mange kendte kunstnere på besøg, såsom: 
Palle Huld, Preben Neergaard, Lise Nørgaard, Eva Mad-
sen, Jørgen "Gamle" Hansen, Flemming Krøll m.fl. 

I ca. 20 år stod Inger Jensen fra Kastrupgård for kaffe-
brygning og hjemmelavede lagkager, der gjorde stor lykke 
hos vores gæster. Også de to arbejdersamaritter Poul-Erik 



og "Mor Karen", der mødte op hvert år, var en stor hjælp. 
Med deres gode humør og armkræfter sørgede de for, at 
både kørestolsbrugere, blinde og dårligt gående kom sik-
kert ud og ind af taxaerne og i øvrigt hjulpet på alle måder. 

Biblioteksbetjeningen af plejehjemmene har altid haft 
min særlige interesse. Vel kan det være hårdt arbejde såvel 
fysisk som psykisk. Man går mange skridt ad lange gange 
og slæber tit tunge bøger og lydbøger. Det er ikke usæd-
vanligt, at opsøgende bibliotekarer får dårlig ryg. Psykisk 
kan det være hårdt at se mennesker, man efterhånden har 
lært godt at kende, blive dårligere eller se demente gå rast-
løse rundt på gangene. Efter man indførte politikken med 
længst muligt i egen bolig, er klientellet blevet betydeligt 
dårligere. Men selvom dette miljø kan være belastende og 
for nogle helt ubærligt, så har det også mange positive 
sider: utrættelig hjælpsomhed og tålmodighed hos mange 
medbeboere og personale. Udtryk for livserfaring og 
klogskab fra mennesker, der har gennemgået meget. 
Utallige gange har jeg siddet og talt med et, måske fysisk, 
udslidt eller handicappet menneske, der havde gennemgået 
meget, men som stadig var ved sine åndsevners fulde brug 
og hørt om vedkommendes lange liv. Sommetider sørgeli-
ge, men ofte muntre minder. Men altid betagende, hvis det 
var en god fortæller. 

Det er nok kendetegnende for dem, der beskæftiger sig 
med det opsøgende arbejde, at de tit er "ildsjæle", føler for 
de svage grupper i samfundet og kan lide at kontakte deres 
medmennesker. Dette afspejles ofte i de lange perioder, 
hvor de bliver i dette arbejde. 

Foruden de allerede omtalte bibliotekarer skal nævnes 
den uforlignelige, humørfyldte Ketty Rismer, kontor-
funktionær og min nærmeste medarbejder i næsten 30 år. 
Hun gik på pension i 1993 og blev efterfulgt af den 
nuværende - også meget engagerede - Lena Eghoff Jensen, 
der har været en dygtig guide ind i edb-alderen. 

De sidste par år har været meget turbulente for 
Opsøgende Afdeling. I forbindelse med den almindelige 
omorganisering af biblioteket blev afdelingen en del af 
voksenudlånet. En del af arbejdet er fra 1998 blevet decen-
traliseret, så to mindre plejehjem og ca. 30 hjemmelånere 
bliver betjent af de lokale filialbiblioteker. Flere udlåns-
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bibliotekarer er også blevet involveret i betjeningen af 
hjemmelånerne i Hovedbiblioteksområdet. Anskaffelsen 
af det opsøgende edb-modul har samtidig lettet registre-
ringen af udlånene til disse lånere væsentligt. 

I forbindelse med min egen aftrædelse forestår der nye 
omstruktureringer af Opsøgende Afdeling. Der ligger 
også interessante nye udfordringer og opgaver forude med 
ny teknologi for læsehandicappede. Jeg ønsker held og 
lykke til alle dem, der skal beskæftige sig med dette socia-
le og menneskelige arbejde i fremtiden. 



Kontaktarbejdet 
Bo Hansen og Rikke Klæsøe, bibliotekarer 

Tårnby Kommunebiblioteker er ikke kun udlån af bøger 
og musik, biblioteket er også kulturelle oplevelser i form 
af forfatteraftener, koncerter, foredrag, arbejdende værk-
steder og udstillinger. Bibliotekslovens krav til udlånsma-
terialers kvalitet, alsidighed og aktualitet anvendes også 
ved valg af arrangementerne, som i Tårnby er gratis for 
borgerne. 

Den 28. februar 1972 kunne man i den lokale avis læse, 
at Tårnbys biblioteksvæsen "hidtil har været noget tilba-
gestående m.h.t. udadvendt virksomhed. Nu er man imid-
lertid ved at komme lidt i gang". 

Jesper Klein underhol-
der voksne og børn på 
Hovedbiblioteket i 
1987. KT- Postens 
fotoarkiv, TLS 
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TÅRNBY 
KOMMUNE

BIBLIOTEKER 

ARRANGEMENTER 
\/nl( NI= 
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Biblioteket har gen-
nem mange år ud-
sendt foldere med dets 
arrangementer for 
både børn og voksne. 
Dette er for efteråret 
1999 
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Et af de første arrangementer i nyere tid var teatergrup-
pen "Banden", der på Hovedbibliotekets læsesal på 
Tårnbyvej i februar 1972 optrådte med stykket "Det er 
beat - det er dejligt". Pladsen mellem læsesalens reoler var 
meget trang, men siden er pladsforholdene heldigvis blevet 
meget bedre og mulighederne mange flere i det nye hoved-
bibliotek på Kamillevej. 

Indholdsmæssigt har tilbudene afspejlet tidsånden, men 
formen har ikke ændret sig radikalt. 

En central del af arrangementsarbejdet har altid været 
forfatteraftenerne - biblioteket er stadig stedet, hvor for-
fatterne kan mødes med deres læsere, og læserne får chan-
cen for at "møde giraffen" med den nye aktuelle bog. 

Filmforevisninger var i mange år en meget væsentlig del 
af arrangementsvirksomheden, hver måned vistes en af de 
nye film fra Statens Filmcentral. Men det stigende udbud 
af tv-kanaler og videofilm har betydet et faldende antal 
filmaftener på biblioteket - der vises nu kun et par film om 
0 aret. 

Men muligheden for at høre det levende ord har altid 
været populært. Chancen for at møde eksperten eller glo-
betrotteren lokker stadig folk af huse. Folk vil gerne kom-
me til foredrag, hvadenten det er om et aktuelt eller lokal-
historisk emne. 

Der er i de senere år slækket på tidligere tiders strenge 
krav om stilh d på biblioteket, så det nu er muligt at afhol-
de arbejdende værksteder med blomsterbinding eller 
bolsjekogning midt i udlånet i åbningstiden. 

Arrangementer er ikke det rene snak. Musikken har en 
fremtrædende plads i biblioteket, og gennem årene er det 
blevet til mange koncerter i alle genrer, lige fra tyske lieder 
over lyrikcafe til steelbands. 

Bibliotekets arrangementer, der startede for snart 30 år 
siden som et ekstra tilbud, er nu blevet en naturlig del af 
bibliotekets virksomhed, - fremtiden bestemmer form og 
indhold. 



Glemmer du ... 
Lokalhistorisk Samling 
Inger Kjær Jansen, bibliotekar 

Vi har valgt at kalde vores månedsblad for "Glemmer du" -
underforstået: så husker vi. Et af formålene med Lokal-
historisk Samling er netop at være kommunens hukom-
melse. 

Lokalarkivbegrebet stammer helt tilbage til 1937, hvor 
det første blev etableret i Fåborg. I Tårnby gjorde man et 
forsøg i 1956, hvor der blev indsamlet en del fotos og 
dokumenter. Men det blev kun ved tanken om et egentligt 
lokalarkiv - det blev først en realitet den 1. april 1973. 

Det var helt naturligt, at man ansatte lokalhistorikeren 
og journalisten Gerhard Taarnby, der utrættelig havde 
kæmpet for, at kommunen fik oprettet et lokalarkiv - som 
man allerede havde fået i Dragør i 1962. 

Opgaven som indsamler varetog Gerhard Taarnby med 
entusiasme, indtil han i 1984 måtte trække sig tilbage på 
grund af alder. Men i 1979 var personalet blevet udvidet 
med undertegnede, bibliotekar Inger Kjær Jansen, der sta-
dig leder den Lokalhistoriske Samling. 

Ved Samlingens oprettelse i 1973 blev der stillet et kæl-
derlokale på Kastrupgård til rådighed. Men da det nye 
hovedbibliotek blev indviet på Kamillevej flyttede 
Samlingen hertil. 

Det er gennem årene blevet til mange hyldemeter spæn-
dende lokalhistorie både i form af fotografier, men også 
gamle dokumenter, protokoller, breve og erindringer. Her 
kan man finde mange oplysninger om kommunens histo-
rie, foreninger, virksomheder og slægter. Mange borgere 
og foreninger har gennem de forløbne 26 år beriget sam-
lingen med afleveringer fra skuffer og skabe. Men vi har 
også købt bøger, klippet i lokalaviser og blade og anskaf-
fet kopier af bl.a. kirkebøger fra 1676-1890 og folketæl-
lingslister tilbage til 1787 og frem til 1911 - til stor glæde 
for slægtsforskere. Samlingen har udgivet en række lokal-
historiske bøger. Den første var "Amagerbørn år 1900 for-

Lokalhistorisk Samling -
LKS 
Den 1. april 1973 
Lokalhistorisk Samling 
oprettedes som en selv-
stændig afdeling - med 
eget budget - hørende 
under Hovedbiblioteket. 
Samlingen lå 
i et kælderlokale på 
Kastrupgård 
Personale: 
1 daglig leder (Gerhard 
Taarnby, journalist) 
Marts 1983 
Samlingen får lokaler på 
det nye Hovedbibliotek 
på Kamillevej 
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Gerhard Taarnby taler 
med besøgende på 
Lokalhistorisk Samling 
i 1983. Foto: Dirch 
Jansen 
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tæller", som kom i 1982. Den nyeste bog "Nybyggere på 
Vestamager" blev udgivet i 1997. Siden 20-års jubilæet i 
1993 har vi udsendt det gratis månedshæfte "Glemmer 
du". 

Vi har haft stor glæde af de afleverede fotografier og 
arkivalier til bl.a. de mange lokalhistoriske udstillinger. 
Den første udstilling løb af stablen på Tårnby Rådhus i 
1975. I løbet af de seneste par år har vi fået 2 udstillingslo-
kaler på Kastrupgårdsamlingen og muligheder for skiften-
de udstillinger på "Plyssen". 

Vi har haft frivillig arbejdskraft tilknyttet to af vores 
udstillinger: "Kastrupfiskerne og Havnen" samt "Kastrup 
Glasværk". Her blev det lokale kendskab og praktisk 
håndelag kombineret, og udstillingerne havde ikke fået det 
format uden disse lokale kræfter. 

Det er utroligt givende, når ulleruppere, kastruppere 
eller maglebylillere i de studiekredse, vi afholder, fortæller 
om oplevelser, som ikke tidligere er skrevet ned nogen ste-
der. Studiekredsene har netop bevist, at selvom vi er een 
kommune, har hver bydel sin egenart stadigvæk. Man hol-
der sammen og værner om det fællesskab, der var i den 
landsby eller på den arbejdsplads, der forsvandt. Disse 
erindringer bliver også bevaret for eftertiden i arkivet eller 
i bogform. 



Det daglige arbejde er meget spændende med mange 
sjove oplevelser, som f.eks. når slægtsforskere på vores 
læsesal pludselig finder ud af, at de har fælles rødder, så går 
snakken over bordet. 

Nutidens problemer, f.eks. kortlægning af forurenede 
grunde og Øresundsbroens konsekvenser, forsøger vi også 
at hjælpe med. 

Der er nu muligheder for herhjemme og i udlandet at 
foretage slægtsforskning på internettet. Jeg tror ikke, at 
denne genvej til ens rødder kan opveje glæden ved at sid-
de med de originale papirer, når man først har prøvet det. 
Men det kan forhåbentlig anspore den unge generation. 

Vi får også med internettet mulighed for at videregive 
andre lokalhistoriske oplysninger - f.eks. om kommunens 
historie - til et andet publikum end dem, der besøger os i 
dag. 

Fiskeriudstillingen p å  
Kastrupgårdsamlingen 
blev en stor succes. 
Foto: Dirch Jansen. 
1990 
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Elektronikken er på 
vej ind på biblioteket. 
Løbeseddel om biblio-
tekets indførsel af  foto-
notering med datakort 
i 1965. 

TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER 
Telefon 60 09 76 

. 
Fra J april 1966 indfører TArnby 
kommunebibliolek6r 

lo1...,,afi1k udlbHolarlng 
Med hver bog følger el hulkort, 
der er anbragt I boglommeo De1te 
hulkort bliver 11ammen med Deres 
IAuerkort og boge.tit.: hlel mikro-
fotograferet. PA denne milde l-11 der 
aldrig opslå tvivl om, hvill •. e bøger, 
De bar lånt. 
Hulkortets dato viser, hvornår De 
har IA.nt bogen. Seneste aOeverings-
dag er månedsdagen efter denne 
dalo Ooerskride3 dennt frut be.talu 
0/jO kr. Efkr yderllgm: en ugu 
forl11b .rtnda el hjemkaldelsukort, 
og der btlalu nu 1 kr. Hulkortets 
løbenummer viser, hvor pl. filmen 
lånet er ttgi8lrerd. Grunden til 1 at 
der er anført tre m ned11navne p l  
hulkortet er den, a.t hver hulkort 
- .af sparsommelight!!dshem1yn - skal 
ht!!nytles llt!!rt!! gange om året 

Som De vil fo"'tA, er det ru,d_. 
vondlct, at Do altid medbringer 
Dorea IA.nerkort, og at hulkortet 
aldrig fjernes fra bogtommen 
eller beskadiges. Hvis dette eker, 
betale  1 kr. pr. hulkort. 
Det nye system vil Ø0ffl ekspedi-
tionen lettere og mere rationel. Der-
ved skabes der mulighed for en 
rorbedrmg af bibliotekets hetJening 
som helhed. 

BIBLIOTEKS BESTYRELSEN 
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Biblioteket, teknikken 
og frem tiden 
Henrik Wendt, bibliotekar - IT-ansvarlig 

Bibliotekets tekniske udvikling får stadig større betydning 
for bibliotekets evne til at udfylde sit formål. 

Set fra et teknisk synspunkt er biblioteket en genbrugs-
virksomhed. Teknikken har ingen kulturpolitik med for-
mål at værne om den danske kultur, være demokratiets 
vogter, og gøre bibliotekerne til et center for oplevelser 
inden for alle genrer. 

Teknikken har derfor koncentreret sig om 3 punkter: 
udlån, aflevering og kontrol. 

Indtil midt i 1970'erne var teknikken en kuglepen, et 
datostempel og et kort i bogen. Et udlån var foretaget, når 
kortet blev stemplet med dato og med kuglepen påført 
lånernummer. 

Ved aflevering blev kortet med lånernummer behørigt 
sat tilbage i bogen, og bogen var klar til nye udlån. 

Midt i 1960' erne skiftede teknikken. Kuglepen og dato-
kort blev erstattet af fotonotering. Et udlån foregik ved, at 
man tog et billede af lånerkortet, sammen med et datokort 
og oplysninger om bogen. På datokortet var et nummer, 
dette nummer blev kørt ind i et edb-system. Når bøgerne 
blev afleveret, blev datokortet aflæst i edb-systemet. De 
datokort der ikke blev afleveret, blev skrevet ud på en liste. 
De ansatte i skranken kunne nu på de fremkaldte film spo-
le sig frem til nummeret og på fotografiet se, hvem låneren 
var, og hvad bogen hed. 

Fotonotering var først og fremmest et spørgsmål om til-
lid. Det var meget nemt at snyde med stjålne lånerkort. 
Hele kontrollen lå i selve datokortet, og mange fandt hur-
tigt ud af, at hvis de ville beholde en bog lidt længere, skul-
le man bare bytte kortet ud med et andet og så aflevere 
dette i en anden bog. På trods af usikkerheden, fortsatte 
man af økonomiske grunde med systemet til et stykke ind 
i halvfemserne. 

I slutningen af firserne fik teknikken dog endnu en 



dimension: on-line databaser. Ved hjælp af et opslag i data-
basen kunne bibliotekaren straks se forfatter, titel og hvil-
ket bibliotek, der havde de ønskede bøger. On-line data-
baserne var en stor lettelse for bibliotekarerne, som havde 
brugt meget tid på at slå alting op i en række opslagsvær-
ker. Men baserne var dyre at søge i, og man kunne ikke se 
om ens egne bøger var udlånt. 

I starten af 1990'erne kom edb så til udlånet. Alle bøger 
blev forsynet med en stregkode. Stregkoden blev omsat til 
oplysninger om selve bogen, om den var udlånt, og hvem 
der havde lånt den. De gamle og upålidelige kartoteker 
blev smidt ud, og erstattet med terminaler, som alle kunne 
søge 1.

Det var ikke lige let for alle at skulle bruge den nye tek-
nik. En bog var ikke bare en bog, og en forfatter var ikke
bare en forfatter. En bog var en materialetype, og en for-
fatter en kode, hvor man forinden skulle tage stilling til, 
om det var en hovedforfatter, en sekundær forfatter eller, 
det var en biografisk omtalt person. 

Sådan var det med det hele. Midt i 1990'erne gik de 
ansatte rundt og talte et mærkeligt og uforståeligt sprog til 
hinanden. Skulle man trunkere en langordskode, og var 
det "Shift FS" og derefter "F6"  for at finde reserverings-
status i "Lånerstatusbilledet"? 

Kartotekerne er nu 
historie . Her  smider 
varmemester Henrik 
Kempf Nielsen karto-
tekskortene ud. Foto: 
Rene Slott, 1994 
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Computer og pc-spil er 
et nye medie på biblio-
tekerne. Foto: Pia 
Hellesøe ca. 1997 
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Men edb'en blev hurtigt hverdag for personalet og 
bibliotekets lånere. Her var en teknik, de fleste kunne fin-
de ud af. Det var nemt at se, hvad biblioteket havde, og om 
bøgene var hjemme. 

Det var en kort gennemgang af bibliotekets fortid og 
nutid. Fremtiden ligger lige om hjørnet. 

Hvor bibliotekets teknik i dag handler om udlån, afle-
vering, kontrol og genfinding, er teknikken med storm-
skridt på vej ind i hele bibliotekets virke. 

Oplysninger om dette eller hint fandt bibliotekaren ofte 
i en opslagsbog, et tidsskift, eller et lille "snydekartotek" 
med spørgsmål, der havde været svære at løse. I dag findes 
de fleste faktaoplysninger i databaser eller på hjemmesider 
på internettet. I andre tilfælde findes oplysningerne på en 
cd-rom. Der er stadig mange gode og nyttige opslags-
bøger, men der bliver færre og færre.

Musik lånes som cd'er. Men cd'er er jo allerede digitale, 
og i fremtiden bliver internettet så hurtigt, at man kan hen-
te cd' er direkte ned i sin digitale radio. 

Tidsskrifter forsvinder og bliver til elektroniske tids-
skrifter, som man abonnerer på og læser på internettet. 
Mange bøger med lille salg, f.eks. digte og mindre kendte 
forfattere, vil kun kunne hentes fra internettet. 

Til næste år får alle adgang til Nationalbibliografien via 



internettet. Det vil sige den kæmpestore base som rummer 
oplysninger om næsten alle bøger, der er udgivet i 
Danmark. Herfra kan man via internettet bestille bøgerne 
på sit lokale folkebibliotek. 

Forsvinder biblioteket, når alt kommer på internettet, 
og bøgerne og musikken forsvinder? 

Det er svært at give noget endeligt bud på fremtiden. Ser 
man tilbage på transportområdet, forsvandt hestene som 
transportmiddel, da man opfandt bilen. Men der er stadig 
behov for at få varer transporteret, og i dag er der jo langt 
flere biler, der anvendes til transport, end der har været 
heste. Ja, transporten er oven i købet udvidet med fly, skib 
og tog. 

Selv om bøger og musik bliver digitaliseret, er der stadig 
behov for kultur, stadig behov for at få oplysninger og 
viden. Men bibliotekets rolle og den måde biblioteket 
anvendes på vil måske forandres. 

Biblioteket kan tegne abonnement på de enkelte tids-
skrifter, og man kan så læse dem på bibliotekets compute-
re, evt. få adgang til dem hjemmefra via sit digitale fjern-
syn. Biblioteket vil stadig hjælpe lånere med at finde 
oplysninger. Har man en gang prøvet at søge på internet-
tets lynhurtige søgemaskiner og fået 34.000 svar på sit 
spørgsmål, opdager man, at der stadig er brug for profes-
sionelle mennesker, der ved, hvordan man søger og kan 
hjælpe med at få stillet de rigtige spørgsmål. 

Der skal også være nogen, der skaber kontakten mellem 
forfatterne - som lægger bøgerne ud på internettet - og de 
lånere, som ikke ved, at forfatterne eksisterer. Biblioteket 
vil endog kunne være behjælpelig med at udskrive en 
papirudgave af bogen og binde den ind. 

Biblioteket vil også være med til at forhandle licenser og 
rettigheder til en række tidsskrifter, som det er svært for 
den enkelte privatperson at få adgang til. Nogen gange vil 
biblioteket købe licensadgange til alle kommunens ind-
byggere. 

I dag arbejdes der på at lave en central bruger- og ret-
tighedsregistrering således, at hvis man bor i Tårnby kom-
mune, kan man få adgang til de tidsskrifter biblioteket selv 
abonnerer på, selv om man er kommet ind på et andet bib-
liotek i en anden kommune. Brugerregistreringen vil auto-
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matisk give adgang til de oplysninger, man ville kunne fin-
de på sit eget lokale bibliotek. 

Måske går man ikke på biblioteket hver gang, man skal 
bruge oplysninger eller bøger. Måske vil man blot skrive 
en e-mail, og bøgerne eller oplysningerne dumper ned i 
ens elektroniske indbakke. 

For at leve op til alle disse muligheder skal biblioteket 
løbende følge med i den teknologiske udvikling. Biblio-
tekets edb-system er ved at være forældet og skal ifølge 
planerne udskiftes i år 2001. Til den til vil biblioteket igen 
stå med et moderne og tidssvarende edb-system, som kan 
håndtere de mange ønsker og spørgsmål fra bibliotekets 
brugere. 

I 1999 får lånerne adgang til internettet. I år 2000 plan-
lægges den udbygning af edb-systemet, som skal stå klar i 
marts 2001. 

Til den tid bliver der adgang til at søge i bibliotekets 
egen bestand af bøger og musik, og man kan reservere og 
forny materialer hjemme fra ens computer. 

Indtil da er der kun at sige: vi er på vej ind i infor-
mationssamfundet, og biblioteket bliver en vigtig del af 
denne proces. Efter informationsalderen er der nogen for-
skere, som mener, at vi kommer til drømmesamfundet. 
Når vi når så vidt, vil der stadig være behov for bibliote-
ket, der altid vil stå for information, oplevelser, viden og 
drømme. 



Institutioner 

Tårnby Kommunebiblioteker 

Hovedbiblioteket 
KamilleveJ 10, 2770 Kastrup 
Telefon: 3246 0500 
Telefax: 3246 0509 
Leder· Stadsbibliotekar Gunner Søborg 

Telefonnumre og åbningstider i de 
enkelte afdelinger er: 
Voksenbibliotek 32460530 

Børnebibliotek 

Musikbibliotek 

Lokalhistorisk 
Samling 

32460550 

32460590 

32460545 

Opsøgende Afdeling 32460540 

Man, tirs. og tors kl 1 0 00 - 20 .OD 
Ons. og fre kl 10.00 - 16.00 
Lør. kl. 10.00 - 16.00 (1. okt. - 31. marts} 
Lør. kl. 10.00-13.00 (1. apr -30. sept.) 
Man., tirs. og tors kl. 12.00- 20.00 
Ons. og tre. Kl. 10.00 - 16.00 
Lør kl 10 00 - 16.00 (1. okt. - '31. marts} 
Lør.kl.10.00-13.00(1. apr. -30. sept.) 
Man, tirs. og tors. kl. 14.00 - 20.00 
Ons. kl. 10.00-16.00 
Fre kl. 14.00 - 16.00 
Lør. kl 10 .00 - 16 .00 (1 okt. - 31. marts) 
Lør. kl. 10.00 - 13.00 (1. apr - 30 sept.} 
Man. kl. 16.00- 20.00 
Tirs kl. 12.00- 16.00 
Fre kl. 12.00- 15.00 
Telefontid man. og ons. kl. 10 0 0 - 12 00 

Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 
Tlf.- 3247 1111 e-mail: kommunen@taarnby.dk 

http:llwww.taarnby.dk/instlhovedbib.htm, Hovedbiblioteket på kommunens hjemmeside i 1999. 
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Personalet på Tårnby Kommunebiblioteker i 1999 

Bageste række: Anne Petersen, Annette Knuppel, Marianne Øster, Alice Olsen, Britta Petersen, Pia Jepsen, Joan Schou, 
Lissie Christensen -Astrid Hein, Lis Høy Hansen, Lis Pallesen, Lone Terpgård-Jensen, Rene SlottJørgensen, Karin Heise, 
Poul Lerche-Thomsen 

Mellemste række: Marianne Laursen, Sten Jørgensen, Annie Christensen, Lone Kvist Madsen, Lena Eghoff Jensen, 
Helle Deleuran, Mette Hansen, Bo Hansen, Inger Kjær Jansen, Per Reinholdt Nielsen, Irene Birch, Søren Markvard Pedersen, 
Vera Jensen, Henrik Wendt, Rut Dybro Jørgensen, Bente Egeberg Pedersen, Lise Lotte Larsen, Pia Hoffmann, 
Lene Lyksborg, Pia Hellesøe, Lis Pedersen, Birgit Lind, Sonja Weiss Jensen, Lene Adrian, Inge Whitte Dam, Helle Klitgård Nielsen 
(vikar), Birthe Jehn, Hanne Bach Hansen, Elise Sørensen, Hanne Meden 

Forreste række: Gudrun Møller, Birthe Raben-Nielsen, Rikke Klæsøe, Karen Fogh, Inger Cartwright, Gitte Laksø Frederiksen, 
Lissi Rasmussen, Birgitte Bornæs, Gunner Søborg, Kirsten Winther, Lissi Terkelsen, Jane Johansen, Marianne Nørgaard, 
Satwinder Kaur, Anne Agerlund Jensen, Gitte Drachmann 

Fraværende: Christina Havn, Henrik Kempf Nielsen, Kirsten Svendsen, Knud Løvendahl, Lis Muller, Maria Bagge Nielsen, 
Michael Frennesen, Anne-Lise Nyvang Schultz og Regitse Krempel 

Foto: Dirch Jansen 
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Ansatte ved Tårnby Kommunebiblioteker 
på jubilæumsdagen 

Administrationen 
Stadsbibliotekar Gunner Søborg ansat 01.07.74 
Vicestadsbibliotekar Birgitte Bornæs ansat 01.08.87 
Fuldmægtig Kirsten Winther ansat 01.11.93 
Bibliotekar -
IT-ansvarlig Henrik Wendt ansat 01.12.98 
Kontorfunktionær Marianne Øster ansat 01.12.78 
Kontorassistent Anne Petersen ansat 15.01.91 
Assistent Christina Havn ansat 01.06.99 
Biblioteksbetjent Lis Høy Hansen ansat 01.04.87 
Biblioteksbetjent Rene Slott Jørgensen ansat 25.01.93 
Varmemester Henrik Kempf Nielsen ansat 01.06.91 

Lokalhistorisk Samling 
Bibliotekar Inger Kjær Jansen ansat 01.09.75 
Assistent Kirsten Svendsen ansat 01.11.97 

Voksenbiblioteket 
Bibliotekar Inger Cartwright ansat 01.07.73 
Bibliotekar Helle Deleuran ansat 01.07.74 
Bibliotekar Gitte Drachmann ansat 15.08.81 
Bibliotekar Bo Hansen ansat 01.08.86 
Bibliotekar Rikke Klæsøe ansat 01.03.79 
Bibliotekar Poul Lerche-Thomsen ansat 15.11.82 
Bibliotekar Knud Løvendahl ansat 01.09.73 
Bibliotekar Lis Muller ansat 01.09.86 
Bibliotekar Birthe Raben-NieJsen ansat 15.07.73 

Skranken 
Overassistent Sonja Weiss Jensen ansat 01.06.74 
Kontorfunktionær Hanne Bach Hansen ansat 01.02.73 
Kontorfunktionær Pia Hoff mann ansat 01.02.73 
Kontorfunktionær Jane Johansen ansat 22.08.77 
Kontorfunktionær Lissi Terkelsen ansat 01.12.77 
Assistent Annette Kniippel ansat 01.02.99 
Assistent Maria Bagge Nielsen ansat 01.05.99 



Opsøgende A f  deling 
Bibliotekar Mette Hansen ansat O 1.11.64 
Kontorfunktionær Lena Eghoff Jensen ansat 01.12.88 

Musikbibliotek 
Afdelings- Søren Markvard ansat 01.07.70 
bibliotekar Pedersen 
Bibliotekar Michael F rennesen ansat 01.02.91 
Bibliotekar Per Reinholdt Nielsen ansat 01.08.91 
Kontorfunktionær Lissi Rasmussen ansat 01.04.70 
Kontorfunktionær Karen Fogh ansat 15.02.80 

Katalog a f  deling 
Fuldmægtig Sten Jørgensen ansat 01.12.96 
Assistent Anne-Lise ansat 01.02.92 

Ny v ang Schultz 
Kontorfunktionær Annie Christensen ansat 01.04.91 
Kontorfunktionær Marianne N ørgaard ansat 01.04.72 
Assistent Satwinder Kaur ansat 11.05.98 
Assistent Anne Agerlund Jensen ansat 01.06.98 

Børnebibliotek 
Ledende Gudrun Møller ansat 01.09.91 
børnebibliotekar 
Bibliotekar Inge Whitte Dam ansat 01.02.73 
Bibliotekar Marianne Laursen ansat 01.08.83 
Kontorfunktionær Birthe Jehn ansat 01.02.78 
Kontorfunktionær Elise Sørensen ansat 01.02. 90 
Assistent Gitte Laksø ansat 06.03.95 

Frederiksen 
Assistent Lene Lyksborg ansat 01.01.98 

Filial Kastrup 
Af delingsbibliotekar Karin Heise ansat 01.09.95 
Bibliotekar Pia Hellesøe ansat 01.08.73 
Bibliotekar Birgit Lind ansat 01.08.77 
Bibliotekar Regitse Krempel ansat 01.03.79 
Bibliotekar Hanne Meden ansat 01.09.81 
Kontorfunktionær Britta Petersen ansat 15.05.72 
Kontorassistent Rut Dybro Jørgensen ansat 19.07.93 
Kontorassistent Joan Schou ansat 01.03.94 
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Filial Vestamager 
Afdelingsbibliotekar Astrid Hein 
Bibliotekar Lis Pedersen 
Bibliotekar Vera Jensen 
Bibliotekar Lis Fallesen 
Bibliotekar Pia Jepsen 
Kontorfunktionær Lissie Christensen 
Kontorfunktionær Irene Birch 
Assistent Lene Adrian 

Filial Løjtegård 
Afdelingsbibliotekar Lone Kvist Madsen 
Bibliotekar Lise Lotte Larsen 
Kontorfunktionær Alice Olsen 
Kontorfunktionær Bente Egeberg 

Pedersen 

ansat 01.12.65 
ansat 15.07.72 
ansat 01.10.75 
ansat 01.01.87 
ansat 01.04.98 
ansat 01.11.75 
ansat 01.06.76 
ansat 01.05.99 

ansat 01.07.73 
ansat 01.08.91 
ansat 01.09.82 
ansat 15.09.87 









Fra et lille sognebibliotek med ca. 1000 bind til en stor og 
moderne virksomhed med mange ansatte og en bred vif-
te af kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud inden for 
alle genrer. Sådan kan Tårnby Kommunebiblioteker kort 
beskrives. 

Den virkelige historie er en, der handler om holdninger, 
bygninger, materialer og ikke mindst - mennesker. 

Denne bog handler om denne historie set igennem de 
tnennesker - lånere såvel so1n nuværende og tidligere 
ansatte, der selv har været en del af den. 

Bogen er derfor ikke kun tørre beskrivelser. men er også 
krydret med anekdoter. Det er selvfølgelig umuligt at f a  
alt med. I 00 år er 1neget lang tid, men det er vores håb, 
at denne bog vil give læseren et indtryk af, hvordan det 
har været at være en del af den kulturelle udvikling i 
Tårnby Konunune. 

Tak til alle vore støtter igennem årene og især tak til alle 
vore lånere. som flittigt har bn1gt os gennem 100 år. 
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