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Td.n bj K o mmu ne b i b li ote k er

Den 30 augusl er det 100 ar siden, at der blev dannet en forening,
hvis formal yar at oprette et folkebibliotek i konrnunen.
Biblioteket ibnede dsrene den 3. novsmber i et lille lokale i
Alleen 30 i Kasrrup.
Jubileet bliver fejret med maner - se dagens program pi
indersiden af omslaget.
Der udkommer ogsd en bog om bibliotekets historie- og dette
nummer af Ea.sot /a indeholder uddrag herfia. Bogen kan kobes
pi biblioteket fia j ubiircumsdagen.

Taarnby Sogns Folkebibliotek
Inger Kjer Jansen, bibliotekar

I.redag den 3. november 1899 slog man dorene op lil det finste
biblioteklokale, man pi rimelige vikar hayde lejer i Alleen 30.
Her troede ogs6 kommunens forste bibliotekar, telegrafbesl)Ter
frk. Cbarlotte Norregaard. Hun bestred posten i henved 30 ar!
Charlotte Nsrregaard fik 12 k. om meneden i lon. Hun skulle i
samarbejde med et bestyrelsesmedlem sorge for indkob,
katalogisering og udldn al de henved 1.000 bind. Bogeme var af
"belerende og underholdende indhold"- Der var 6bent 3 aftener
om ugen. De fsrste par 6r var der tillige 6bent sondag formiddag.
Abningsiden blev i ovrigt bibeholdt indtil 1932.
Det kostede 1,50 k. Arligt at lene boger. Detle belob forblev
u&ndrct indtil t936, hvor biblioteket blev kommunalt. I rnaj 1900
var der indmeldt 250 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: Flensburg ca. 1900

disse var ca. halvdelen arbejdere ved glasverket- Dette bundede
nok i, al foreningens forste formand og en af initiativtageme til
oprellelsen af biblioteket var fabrikskemiker ved glasverket
RudolfJorgensen. Han har sikkert agiteret kraftigl for sagen pA sin
arbejdsplads- Man havde i ovrigt inden ebningen uddelt trykte
oprib i hele kommunen.
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I kommunak regi
I november 1936 overgik ejerskabet af
Folkebibliotek til komrnunen.

Taamby Sogns

Det blev nu gratis at lAne pd biblioteke! men yel og merke hvis
man afleverede bsgeme, til tiden. Skiffet skete samtidig med, at
biblioteket fik selvstendig€ lokaler i en ny bygning pd T6rnb1.vej,
der ogsa rurnrnede Teknisk skole. Kommunen ansatt€ den foIste
faguddannede bibliotekar, den ktn 27-6rige Jef Thastum, der
arbejdede pA biblioteket i 37 dr.
Anna Hansen, der fik en ny lejlighed ovenpi biblioteke! forblev i
sin stillins indtil 1942.

Voksenudllnets historie i de seneste 25 Ar
Inger C artwright, bib liotekar

Ledelsen - Jef Thastum og Gretbe Kaae - residerede overst oppe,
men den foltes aldrig langt vak. IIr. Thastum opsoge geme og
lange sine arsatte. Der var n&slen dtid tid til en sludder... Da
Thastum var anglofil og meget kunstinteresseret blev disse
onriider ogse tilgodese! og det var derfor meget naturtigl at Ia
udenb).s bestillinger indenfor disse grupper.
I udlenet var der to s€ropstillinger, som var megel kurisse. Den
ene opstilling hed 'I-ukket hylde". Hvis lAnerne skulle ldne
maleriale fra denne hylde, skulle bibliotekaren sporges. Hvis man
tror, at hylden udelukkende var luk-ket pi grund af"frzekhe boger,',
sd ma man tro om igen. PA den lukkede hylde L:unne nemlig ogsd
hndes en del losbladssystemer, sasom Sterksfom$eglementet.
Man ville forhindrq at laneme formastcde sig 1il at bortfieme
sider fia maonerne.

Augusl 1999
3



. , , t

Hovedbiblioteket pd Tdrnbyvej med senere overbiblioteknr Jef
Thastum i sbanken. Ca. 1936

Uvist pd hvilken made havde en dol lanere fundet ud al at vi i
kalderen havde en ganske uolliciei opstilling, som intemt blev
kaldt "Sort kaeldor". Denne samling bestod af materialeq som dels
var blevet fundel for l€tte til at indga i Udlane! dels af materialer,
som ikke var egnede til udlan. Ilvorfor kasserede man dog ikke
disse ting? Nej, for man kunne hver dag vente besog af
kommuncns revision, og sA skulle kassen stemme!

Pionerir pi bornebibliotekerne
Kirslen Grundtvig Andersen, Jhv. ledende borne biblioteknr
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I l93l var der kommet en lov, der sagde, at bome- og
skolebibliotcker skulle vere kommunale, mens folkebibliotekeme
enten var kommunale, selvejende institutioner eller bley drevet af
en biblioteksforening.
Det medforte, at der var 10 besryrelser for henholdsvis
folkebiblioteket og bsrne- og skolebibliolekor. S6ledes var det
ogsi ved Tdmby Kommunebiblioteker, en skoleinspektor pA
'fAmby skole, Kaj Petersen, der var bestyrelsesformand for
Folkebiblioteket, mens skoleinspektor Johannes Feldvoss var
formand for bome- og skolebibliotekeme. Uanset hvordan et
bibliotek blev drevet, fik man statstilskud. Det var sadan, at man
fik 80% af de fffste penge pa 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, hvad biblioteksbetjening angik. I landkommuneme var
der neslen ingen, og det stod hcller ikke for godt til i mange byer
og stene forst@der. Bsm under skolealderen bl€v ikke pA nogen
made tilgodeset.
I slutningen af 1950'erne begyndle Bibliotekstilsynet at honvende
sig til kommunemg og en sidan henvendelse fik T6mby ogsd. PA
det tidspunkt havde Tilsynet ansat Aase Bredsdofl der var
tidligere bornebibliotekar i Kobenhavn, og hun skulle tage kontakt
med kommuneme. ige efler min ansettelso blev der holdt nogle
moder med Aase Bredsdofl bomebibliotekets b€siyrelse,
overbibliotekar Thastum og mig, hvor det blev skitseret, hvad der
burde gores. Det forste msde blev megel stormfuldl, idet
skolsinspektoren i den grad var ubehagelig over for hr. Thaslum,
og jeg var mAllss, og sA med bange anelser frem til de neste
msder. Disse forlsb heldigvis pA en lledeligere mAde, og der blev
opstil let en onskeliste....
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I beg)'ndelsen af 196l begyndte vi at indkobe boger til det
kommende bsmebibliotelq selvom vi ikke anede, hvomex det yille
komme.
Det mest nerliggende ville vere at inddrage l. og 2. sal, men de
to studiekredslokaler pd l. sal var det sted, hvor kommunens
foreninger kunne bolde moder og generalfo$amlinger. Det var en
hevdvunden rel sa der var intet at gsre!
lmidlertid blev det foreslae! at man kunDe sette en tverllsj pa den
ekisterende bygDing ud i det lille anleg. Sd kunne man lave en ny
l&sesal, nogle konlorlokaler og udvide udldnet Der skulle bygges
med fuid kelder, si vi L:unlte fe bedre magasinforhold.
I den gamle lasesal kunne sa indrettes et bsmebibliotek. Planen
blev vedtagel, pengene bevilliget og bedst af alt, vi fii< ogs6
byggetilladelse.

Ivlusikbiblioteket
Ssren Marl ard, afd.elingsbiblio|ekar

For det egentlige udldn af musikmaterialer stanede i 1970,
rummede det daverende biblioteksvesen naturligl nok en b€stand
afnoder og boger om musik. N,len forst i slutningen af 1960'erne,
da de musikbarende medier t|dngte sig pe som udlansmateriale,
og de fsrste egentlige musikbiblioteker beg).ndte at se dagens lys
(Roskilde og Lyngby), blev der i Timby indkobt de fs$te lp-
plader (i november 1967). Afspihingen kunne i de forste ar ikle
foregd i egne lokaler, men der blev etableret enlielte llttepladser
pe Hovedbibliotekets Lesesal, mdske ud fra den betragtning, at
nrppe alle pladser var optaget af avisksere, og at de
musikl)'ttende - der var udstFet med drabelige horetelefoner - i
sagens natur ville koncentrere sig om musiktrien og forholde sig
lige sA tyst som de1 ovrige klientel.
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Men sAdan gik det ikke: alle, der har provet al sidde med
hovedlelefoncr pd, v6d, hvor lidt man er bevidst om sin omverden,
og hvor mcget man gdr op i den musik, man lytter til. Sa der blev
lyttet og sunget med og dirigerct og spillet luflguitar, se bade de
ovrige lrcscsalsbrugere og ikke mindst lresesalsbibliotekar Elisabet
Holt snart fandt det h6jst betimeligt at gdbe ind og srtte en kraftig
demper pa den utilborlige larm.
Si mange var glade, da Musikbiblioteket den 4. maj 1970 kunne
tage nye, egne lokaler i brug pA l. sal pa Tarnby Torv ind til
garden lige over bodegaen og lige overfor tandlegen.

Filial Vestamager
Astrid Hein, afdelingsbibliote kar

Kommunens goder kunnc ikke i lengden forbeholdes den
etablercde del af kommuncn, sA pa et tidspunkt blev det
nodvendigl at placere en skole i omrAdet mod vest. Og si fulgte
der ogsi et bibliotek med. Det blev Pilegirdsskolen, hvor
h ib l io leke l  b lcv  taget  ibrug i  1960. . . . . .
Det var svzert at skabe en identitet for biblioteket, nar alle vidste,
at det kun var den lille forstesal pi skolen, men eflerhdnden fandt
flere og flere ud af, at der var et bibliotek, og flere og flere fik
brug for at benytte biblioteket. I)er var bager til voksne og til
unge, men der var intet bomebibliotek trods de bornerige
kvarterer. Jo, der var et enkelt fag med billedbogel som
foreldrene kunne line, og ungdomshylden blev listigt forsynet
med Pippi Langstrompe og Peter PIys.

Biblioteket, teknikk€n og fremtidcn
Ilenrik llendt, bibliotekar - IT-ansvarlig

Augusl i 999
7



Bibliotekets tekniske udvikling fdr stadig stone betydning for
bibliotekets evne til at udfylde sit formAl....
I staften af 1990"eme kom edb sA fil udldnet. Alle boger blev
forsynet med en stregkode. Stregkoden blev omsat til oplysninger
om selve bogen, om den var udl6nt, og hvem der havde lant den.
De gamle og uprilidelige kartoteker blev smidt ud, og erstattet med
terminaler, som alle kunne soge i....
I 1999 flar ldneme adgarg til intemettet. I dr 2000 plantuegges den
udbygning afedb-systemel" som skal $a klar i marts 2001.
Til den tid bliver der adgang til at soge i bibliotckets egen bestand
af boger og musik, og man kan reservere og fomy materialer
hiemme fra ens comDuter....

Hoyedbiblioteket pA Kamillevei indyiet i 1983
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Ttrnby Kommunebiblioteker
Kamillevei 10. 2770 Kastruo



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLTNG
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460s45

ABNINGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgdrdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pi Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsenn og
Brobisser
Abent: Lordag og sondag 13-16


