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TuarnbySognsFolkebibliotek
100dr den 31.81999
Td.nbj K ommunebi bli oteker
Den30 augusler det 100ar siden,at der blev danneten forening,
hvis formal yar at oprette et folkebibliotek i konrnunen.
Biblioteketibnede dsreneden 3. novsmberi et lille lokale i
Alleen30 i Kasrrup.
Jubileet bliver fejret med maner - se dagens program pi
indersidenaf omslaget.
Der udkommerogsd en bog om bibliotekets historie- og dette
nummeraf Ea.sot /a indeholderuddragherfia. Bogenkan kobes
pi biblioteketfia j ubiircumsdagen.

TaarnbySognsFolkebibliotek
Inger Kjer Jansen, bibliotekar

I.redagden 3. november1899slogman doreneop lil det finste
biblioteklokale,manpi rimeligevikar haydelejer i Alleen 30.
Her troede ogs6 kommunensforste bibliotekar, telegrafbesl)Ter
frk. Cbarlotte Norregaard.Hun bestredposteni henved 30 ar!
CharlotteNsrregaardfik 12 k. om menedeni lon. Hun skulle i
samarbejde med et bestyrelsesmedlemsorge for indkob,
katalogisering
og udldnal de henved1.000bind.Bogemevar af
"belerendeog underholdende
indhold"-Der var 6bent3 aftener
om ugen.De fsrstepar 6r var der tillige 6bentsondagformiddag.
Abningsidenblevi ovrigtbibeholdtindtil 1932.
Det kostede1,50 k. Arligt at lene boger.Detle belob forblev
u&ndrctindtil t936,hvor biblioteketblevkommunalt.I rnaj 1900
var der indmeldt250 ldners(befolkningstallat
var d4 3.500),af
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Det forste bibliotekslokele yar i det morke hus til hojre i Alleen
30. Foto: Flensburgca. 1900
dissevar ca. halvdelenarbejdereved glasverket-Dette bundede
nok i, al foreningensforste formand og en af initiativtagemetil
oprellelsen af biblioteket var fabrikskemiker ved glasverket
RudolfJorgensen. Han har sikkert agiteret kraftigl for sagenpA sin
arbejdsplads-Man havde i ovrigt inden ebningenuddelt trykte
oprib i hele kommunen.
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I kommunak regi
I november 1936 overgik ejerskabet af
Taamby Sogns
Folkebibliotektil komrnunen.
Det blev nu gratis at lAnepd biblioteke! men yel og merke hvis
man afleveredebsgeme,til tiden. Skiffet skete samtidig med, at
biblioteketfik selvstendig€lokaler i en ny bygning pd T6rnb1.vej,
der ogsarurnrnedeTeknisk skole. Kommunenansatt€den foIste
faguddannedebibliotekar, den ktn 27-6rige Jef Thastum, der
arbejdedepAbiblioteketi 37 dr.
Anna Hansen,der fik en ny lejlighed ovenpi biblioteke! forblev i
sin stillinsindtil 1942.

Voksenudllnetshistorie i de seneste
25 Ar
Inger Cartwright, bibliotekar
Ledelsen- Jef Thastumog GretbeKaae - resideredeoverstoppe,
men den foltes aldrig langt vak. IIr. Thastumopsoge geme og
lange sine arsatte.Der var n&slendtid tid til en sludder...Da
Thastum var anglofil og meget kunstinteresseretblev disse
onriider ogse tilgodese! og det var derfor megetnaturtigl at Ia
udenb).s
bestillingerindenfordissegrupper.
I udlenetvar der to s€ropstillinger, som var megel kurisse. Den
ene opstilling hed 'I-ukket hylde". Hvis lAnerneskulle ldne
malerialefra dennehylde,skullebibliotekaren
sporges.
Hvis man
tror, at hyldenudelukkendevar luk-ketpi grundaf"frzekheboger,',
sdma mantro om igen.PAden lukkedehyldeL:unne
nemligogsd
hndes en del losbladssystemer,sasom Sterksfom$eglementet.
Man ville forhindrq at laneme formastcdesig 1il at bortfieme
siderfia maonerne.
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Hovedbiblioteketpd Tdrnbyvej med senere overbiblioteknrJef
Thastumi sbanken.Ca. 1936
Uvist pd hvilkenmadehavdeen dol lanerefundetud al at vi i
kalderenhavdeen ganskeuolliciei opstilling,som intemt blev
kaldt"Sort kaeldor".
Dennesamlingbestodaf materialeqsomdels
var blevetfundelfor l€ttetil at indgai Udlane!delsaf materialer,
som ikke var egnedetil udlan.Ilvorfor kasserede
man dog ikke
disse ting? Nej, for man kunne hver dag vente besog af
kommuncns
revision,og sAskullekassenstemme!
Pionerir pi bornebibliotekerne
Kirslen GrundtvigAndersen,Jhv. ledendebornebiblioteknr
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I l93l var der kommet en lov, der sagde,at bome- og
skolebibliotcker
skullevere kommunale,
mensfolkebibliotekeme
entenvar kommunale,
selvejende
institutionereller bley drevetaf
en biblioteksforening.
Det medforte, at der var 10 besryrelserfor henholdsvis
folkebiblioteketog bsrne- og skolebibliolekor.
S6ledesvar det
ogsi ved Tdmby Kommunebiblioteker,
en skoleinspektorpA
'fAmby
skole, Kaj Petersen, der var bestyrelsesformandfor
Folkebiblioteket,mens skoleinspektorJohannesFeldvossvar
formandfor bome- og skolebibliotekeme.
Uansethvordanet
bibliotekblev drevet,fik manstatstilskud.
Det var sadan,at man
fik 80%af de fffste pengepa budgettet,
og de nastfolgende
blev
s6 til en mindre sats.f)et var en klar fordel al have hvert sit
budget,isrr for borne-og skolebibliolekeme.
Kondsgerningem€
var imidlertid, at bemene var mere end
forfordelt,hvadbiblioteksbetjening
angik.I landkommuneme
var
dernesleningen,og det stodhcllerikke for godttil i mangebyer
og steneforst@der.
Bsm underskolealderen
bl€v ikke pA nogen
madetilgodeset.
I slutningenaf 1950'erne
begyndleBibliotekstilsynet
at honvende
sigtil kommunemgog en sidanhenvendelse
fik T6mbyogsd.PA
det tidspunkthavde Tilsynet ansatAase Bredsdofl der var
tidligerebornebibliotekar
i Kobenhavn,
og hunskulletagekontakt
medkommuneme.
ige efler min ansettelsoblev der holdt nogle
moder med Aase Bredsdofl bomebiblioteketsb€siyrelse,
overbibliotekar
Thastumog mig, hvor detblev skitseret,
hvadder
burde gores. Det forste msde blev megel stormfuldl, idet
skolsinspektoren
i dengradvar ubehagelig
over for hr. Thaslum,
og jeg var mAllss,og sA med bangeanelserfrem til de neste
msder.Disseforlsb heldigvispAen lledeligeremAde,og der blev
opstillet
en onskeliste....
August| 999
5

af 196l begyndtevi at indkobeboger til det
I beg)'ndelsen
selvomvi ikke anede,hvomexdetyille
bsmebibliotelq
kommende
komme.
Det mestnerliggendeville vere at inddragel. og 2. sal,mende
to studiekredslokalerpd l. sal var det sted, hvor kommunens
foreningerkunnebolde moderog generalfo$amlinger.Det var en
hevdvundenrel sader var intet at gsre!
lmidlertid blev det foreslae! at mankunDesette en tverllsj pa den
ekisterendebygDingud i det lille anleg. Sdkunneman lave en ny
l&sesal,nogle konlorlokalerog udvide udldnet Der skulle bygges
medfuid kelder, si vi L:unltefe bedremagasinforhold.
I den gamlelasesalkunnesa indretteset bsmebibliotek.Planen
blev vedtagel, pengenebevilliget og bedst af alt, vi fii< ogs6
byggetilladelse.
Ivlusikbiblioteket
SsrenMarl ard, afd.elingsbiblio|ekar
For det egentligeudldn af musikmaterialer
stanedei 1970,
rummededet daverendebiblioteksvesennaturligl nok en b€stand
afnoderog bogerom musik.N,lenforsti slutningenaf 1960'erne,
da de musikbarende
mediert|dngte sig pe som udlansmateriale,
og de fsrsteegentligemusikbiblioteker
beg).ndte
at se dagenslys
(Roskildeog Lyngby),blev der i Timby indkobt de fs$te lpplader(i november1967).Afspihingenkunnei de forstear ikle
foregdi egnelokaler, men der blev etableretenlielte llttepladser
pe HovedbiblioteketsLesesal, mdskeud fra den betragtning,at
nrppe alle pladser var optaget af avisksere, og at de
- der var udstFetmed drabeligehoretelefoner
- i
musikl)'ttende
sagensnatur ville koncentrere
sig om musiktrien
og forholdesig
ligesAtyst somde1ovrigeklientel.
Auersl1999

Men sAdangik det ikke: alle, der har provet al sidde med
pd,v6d,hvor lidt maner bevidstom sin omverden,
hovedlelefoncr
og hvor mcgetmangdr op i denmusik,manlyttertil. Sader blev
lyttetog sungetmedog dirigerctog spilletluflguitar,se badede
ovrigelrcscsalsbrugere
Elisabet
og ikke mindstlresesalsbibliotekar
Holt snartfandtdeth6jstbetimeligtat gdbeind og srtte en kraftig
demperpadenutilborligelarm.
Si mangevar glade,da Musikbiblioteket
den 4. maj 1970kunne
tagenye, egnelokaleri brug pA l. sal pa TarnbyTorv ind til
gardenlige overbodegaen
og ligeoverfortandlegen.
Filial Vestamager
Astrid Hein, afdelingsbibliote
kar
Kommunensgoder kunnc ikke i lengden forbeholdesden
etablercdedel af kommuncn,sA pa et tidspunkt blev det
nodvendiglat placereen skolei omrAdetmod vest.Og si fulgte
der ogsi et bibliotek med. Det blev Pilegirdsskolen,hvor
h i b l i o l e kbellc vt a g eitb r u gi 1 9 6 0 . . . . . .
Det var svzertat skabeen identitetfor biblioteket,nar alle vidste,
at det kun var denlille forstesalpi skolen,meneflerhdnden
fandt
flere og flere ud af, at der var et bibliotek,og flere og flere fik
brug for at benyttebiblioteket.I)er var bagertil voksneog til
unge, men der var intet bomebibliotektrods de bornerige
kvarterer.Jo, der var et enkelt fag med billedbogel som
foreldrenekunne line, og ungdomshylden
blev listigt forsynet
medPippiLangstrompe
og PeterPIys.
Biblioteket, teknikk€n og fremtidcn
Ilenrik llendt, bibliotekar - IT-ansvarlig
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Biblioteketstekniskeudvikling fdr stadigstone betydningfor
bibliotekets
evnetil at udfyldesit formAl....
I staftenaf 1990"emekom edb sA fil udldnet.Alle bogerblev
forsynetmeden stregkode.
Stregkoden
blev omsattil oplysninger
om selvebogen,om denvar udl6nt,og hvemder havdelant den.
De gamleog uprilidelige
kartoteker
blevsmidtud, og erstattet
med
terminaler,
somallekunnesogei....
I 1999flarldnemeadgargtil intemettet.
I dr 2000plantuegges
den
udbygningafedb-systemel"somskal $a klar i marts2001.
Til dentid bliverder adgangtil at sogei bibliotcketsegenbestand
af boger og musik, og man kan reservereog fomy materialer
hiemmefra enscomDuter....

Hoyedbiblioteket pA Kamillevei indyiet i 1983
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Ttrnby Kommunebiblioteker
Kamillevei 10.2770Kastruo

Hvis duharbilleder,oplysninger
ellerandetaf lokalhistorisk
interesse,
sAhenvend
digtil:
LOKALHISTORISK

SAMLTNG

KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 460s45
ABNINGSTID:
MANDAG
16-20
12.16
TIRSDAG
FREDAG
12-15
LokalhistoriskSamlinghar desudenudstillingerpi Kastrupgdrdsamlingen:
Midt pi Amagerog KastrupGlas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
19-21
onsdagtillige
AmagerStrandvej
350,l.sal:
Ogpi Plydsen,
Kastrupfiskerne
og havnen,Plydsenn
og
Brobisser
Abent:Lordagog sondag13-16

