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Når bare der var et punktum
Nordsjællands Centralbibliotek 1925 - 1964

Af Kenno Pedersen

De nye tider
Allerede i slutningen af 1700-årerne var københav
nere så småt begyndt »at ligge på landet«. Antallet 
af landliggere steg betydeligt i det følgende århund
rede, hvor det efterhånden hørte sig til at ligge på 
landet om sommeren. Ikke alle ønskede eller havde 
mulighed for at anskaffe sig en sommerbolig. I ste
det indlogerede man sig enten privat eller på kroer, 
som snart suppleredes med egentlige sommerhotel
ler og pensionater.

Ordet fritid eksisterede ikke i det danske sprog før 
1850. Endnu på dette tidspunkt boede og levede 
størsteparten af befolkningen i direkte tilknytning til 

deres arbejde. Først med industrialiseringen og ud
bredelsen af lønarbejdet blev det mere aktuelt at 
skelne mellem arbejde og fritid.

Arbejdsliv og fritidsliv adskiltes gradvist. Netop 
denne adskillelse var i høj grad forudsætningen og 
baggrunden for de folkelige bevægelser, som bi
bragte menigmand nye ideer, nye værdier og nye 
skikke. Den nyvundne fritid gav nye muligheder og 
fremkaldte nye behov. En række af »de nye tiders« 
karakteristiske fænomener er udløbere heraf.

Et af resultaterne af den øgede fritid og de såkald
te »borgerlige frihedsrettigheder«, som indførtes 

Sådan omtrent tog Stengade sig ud ved Helsingør rådhus i 1830'erne, hvor en kreds af helsingoranere oprettede 
Helsingør Læseforening. Efter kobberstik udført af S.H. Petersen.
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med Grundloven i 1849, og hvortil hørte retten til 
J at danne foreninger i et hvert lovligt øjemed, er det 
vidtspændende og rige foreningsliv, som voksede 
frem i årene omkring århundredskiftet, og som fort
sat præger nutidens samfund og hverdagsliv. Med
lemskredsen i de mange sportsforeninger, borger
foreninger, musik og kunstforeninger, hjemstavns- 
Iforeninger, skydeselskaber, politiske foreninger, 
sangforeninger, læseforeninger, aftenskoler, teater
selskaber, kirkelige selskaber, historiske foreninger, 
lafholdsforeninger og lignende udgjorde og udgør et 
rimeligt bredt udsnit af befolkningen, omend en vis 
(»klassedeling« kan fornemmes i valget af tilhørs- 
Iforhold.

Fra gammel tid har mennesket forlystet sig, om 
end på nok så forskellig vis, i og uden for familiens 
kreds. Mange foreninger havde direkte det selska
belige og fornøjelige som det primære formål, 
Imedens det i andre var af sekundær betydning. 
Men samværet var i alle tilfælde noget ganske af- 
jgørende.

Forlystelseslivet blomstrede kraftigt op i slutnin
gen af 1800-årerne og kom yderligere befordret af 
Ide højere lønninger og mere fritid en stadig større 
del af arbejdstagerne til gode.

I Men hvor gik helsingoranerne og andre hen, når 
de gik ud. Besøg i cirkus, på markedspladsen med 
dets gøgl, årstidsfester, deltagelse i folkefester og i 
(skovture hørte til de foretrukne fornøjelser i den var
mere tid af året. Ofte blev adspredelse og morskab 
fint kombineret med mere saglige og belærende ho
vedformål. Teater og baller hørte fortrinsvis den kol
dere årstid til. Vintertiden var højsæsonen for klub
berne og selskaberne og i det hele taget det fore
ningsliv, som var lagt an på indendørs sysler og un
derholdning. Velbesøgt hele året og uden nogen 
nævneværdig sæsonudsving var de mange værtshu
se og restaurationer.

Omkring midten af 1800-årerne anlagdes de 
(første kolonihaver. De forenede det fornøjelige med 
det praktiske. Et særegent samvær udviklede sig i 
kolonihaveforeningen, som udgjorde et bestående 
fællesskab. Her havde familien noget, de kunne kal
de deres eget, om end jorden var lejet. For mange 
blev kolonihaven en kompensation for de ofte dårli
ge arbejds- og boligforhold. Haven kunne som fri
tidssyssel ikke alene være med til at styrke famili

esammenholdet og den sociale tilknytning, men og
så give et ikke uvæsentligt tilskud til husholdnin
gen.1

Helsingør efter sundtoldstiden
Det centrale i Helsingørs økonomiske udvikling i ti
den fra omkring 1850 og frem til begyndelsen af 
1880erne lå i byens søhandel. Uanset Sundtoldens 
ophævelse var sejlskibene ofte nødsaget til at ankre 
op på byens rhed for at afvente bedre vindforhold 
samt proviantere. Det var derfor ikke Sundtoldens 
ophævelse, der i første omgang ødelagde grundla
get for byens hidtidige hovederhverv, skibsprovian
teringen. Det, der mere end noget andet bevirkede 
tilbagegangen indenfor dette erhverv, var skibsfar
tens gradvise overgang fra sejlskibe til dampskibe. 
Det var sejlskibene, der provianterede. Dampskibe
ne var større og kunne bl.a. medføre langt mere pro
viant, ligesom de var uafhængige af vindforholde
ne. Hertil kom de vanskelige besejlingsforhold, som 
byens havn frembød, ikke mindst for større damp
skibe. Det var således kun et tvingende ærinde, ek
sempelvis for at blive forsynet med kul, der kunne 
tilskynde kaptajnen på et større dampskib til at søge 
til byen. Mange af de gamle provianteringsfirmaer 
forsøgte derfor i kampen for at overleve at udvide 
varesortimentet til også at omfatte kul, men uden 
synderligt held.
Byen har formentlig i stigende grad set skibene gå 
til andre havne og vel især Helsingborg, hvor der på 
dette tidspunkt blev udført omfattende havnearbej
der. I byen var man da også på det rene med, at den 
havneudvidelse, man påbegyndte i 1878 ikke ville 
ændre denne udvikling, og at der måtte skabes an
dre aktiver. Resultatet blev Helsingør Jernskibs- og 
Maskinbyggeri.

Den stagnation, der vitterlig ramte Helsingør ef
ter Sundtoldens ophævelse, skal henlægges til sid
ste halvdel af 1870’eme. Såvel industrien som det 
øvrige næringsliv blev mærkbart berørt af det kon
junkturomslag, der satte ind omkring midten af 
1870erne. Endnu i begyndelsen af 1880’erne lå an
tallet af beskæftigede indenfor industrien således en 
del under, hvad det var omkring 1871/72. Byen var 
såvel befolkningsmæssigt som økonomisk i tilba
gegang i slutningen af 1870’erne. På grund af den 
skærpede konkurrence på fragtmarkedet fik sejl-
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Helsingørs søhandels storhed og endeligt udspilledes i 1800-årene, samtidigt vandt »de nye tider« frem, fatsholdt i dette 
fotografi fra 1906 visende Havnegade, hvor Hornbækbanens tog passerer den nye tids byggeri. Karreen blev jævnet med 
jorden efter Jernbanehotellets brand i 1938.

-fwnrnii — ■ -_»1
HIK

skibene stadig vanskeligere ved at klare sig i kon
kurrencen med dampskibene.

Den helsingørske handelsflåde, der endnu på det
te tidspunkt næsten udelukkende bestod af sejlski
be, blev derfor gradvist mindre rentabel. Da skibs
provianteringshandelen samtidigt var i hurtig tilba
gegang, besad byen ikke den kapital og fremdrift, 
der var nødvendig for at ændre tingenes gang.

Den alvorlige situation, som byen således i slut
ningen af 1870’eme og i begyndelsen af 1880’eme 
befandt sig i, var i væsentlig grad selvforskyldt. 
Konjunkturomslaget blev i virkeligheden blot den 
ydre foranledning og vel også den forstærkende fak
tor. Man havde efter Sundtoldens ophævelse satset 
på havnen og handelsflåden, hvilket kan synes for
ståeligt, idet byen i mere end 400 år havde ernæret 
sig ved søhandel. Man overså, eller rettere man pri

oriterede ikke det potentiale, der lå i en videreud
vikling af den allerede eksisterende industri, til
strækkeligt højt.2

Helsingørs folkebibliotek
Det var under denne alvorlige tilbagegang for byen, 
at en lille kreds af borgere tog initiativ til oprettel
sen af Helsingørs Folkebibliotek. Det skete i slut
ningen af 1879, hvor man kunne læse den lakoni
ske meddelelse i avisen: »Folkebibliotek agtes op
rettet i Helsingør, og et Lokale paa Raadhuset er al
lerede overladt til dets Brug«. Tanken var da heller 
ikke synderlig original, idet folkebiblioteker allere
de var etableret flere steder i landet. Etableringen af 
Helsingørs Folkebibliotek motiverede initiativta
gerne med følgende ord: »Da der efter vor Forme
ning her i byen er trang til en let og billig Adgang
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$elfingørØ gnltebibliotljef i 1882.
3nbtægter:

24 SlarSmeblemmer ... 24 Är. „ Øre 
Spïaanebômeblemmer ... 74 — „ —

3 Silt ... 98 — „ — 
Ubgtfter:

Snbfjøb af ©øger. ... 57 Är. 60 Øre 
3nbbinbing......................... 21 — 95 —
3 ©paretaéfen...................18 — 45 —

I 98 - „ -
©ogfamltttgen beftaar af 600 ©inb.

Øer Ijar i 1882 oæret ublaant 2332 ©ø» 
ger (1583 i 18*1), i ®jennetnfntt 44 boer 
®ang (30 i 1881). ftolfebibliotljelet er 
gabent boer Sørbag ÄI. 12—2 i bet 2o* 
fale paa ftaabbufet, 2ben Sal, fom oeU 
üilltg er o$ ooerlabt. Abgängen er aaben 
for (Snboer; ©etalingen er 1 Är. om Sla» 
ret eder 10 Øre om SJlaaneben.

I 2lf ©øger baDe bi i 1882 mobtaget føl- 
genbe ® atter: 3ra Äonful ©. Ølrif 8 ©ø= 
ger, ftri. $agenftrøm 12 Smaaftrifter, | 

©after Kørregaarb 7 ©øger, §r. SJionrab
4 bo., Cand. ®alf$tøtt 30 bo. og nogle 

i Smaaftrifter, Cand. polit. S. ©aubttø 5 
! bo., ©tatøraabinbe Ølril 5 bo./ ffrt Wîetta 

pebling 1 bo., ©eterniHe §anfen 2 bo., 
og fra ©after ©riiner gjentagne ®ange 
©øger, ©itl'bblabe og Smaafïrifter.

3bet Seftyrelfen Ijeroeb ubtaler fin Tal 
i Hl Snboer, fom i bet forløbne Slår bar 

ftøttet ftollebibliotbelet, anbefales Sagen 
frembeleS til oeloiUig 3nteredfe og Tilflut« 
ning af fcelftngør« ©eboere.

$elfingør, ben 8be 3annar 1883.
I @. Stemann, SRetta fRefjiing^

f. Ølril.
j 0. SK onr ab. , - v 
Regnskab og beretningfor det to årgamle Helsingørs Fol
kebibliotek, trykt i Helsingørs Avis 1883. 

til Læsning af gode Bøger for de mindre bemidlede 
Klasser, have undertegnede, HoQægermesterinde 
Stemann, født Olrik, Frøken Emma Heiberg, Datter 
af Sognepræst her i Byen provst Heiberg, og Lærer 
ved den herværende Realskole Kand. Polyt D. Mo
nrad, for at afhjælpe denne Trang og for at søge at 
udbrede Sansen for god Læsning og lede den i gavn
lig Retning, ved indsamlede frivillige Bidrag opret
tet et Folkebibliotek, der fra dette Aars begyndelse 
er trådt i Virksomhed med en Bogsamling på c. 400 
Bind. Udlaanet finder sted fra et af os velvillig over
ladt lokale på Byens Raadhus, foreløbig en Gang 
ugentlig, og betalingen for Bibliotekets Benyttelse 
er fastsat til 1 Kr. om Aaret eller 10 Øre om Maa- 
neden. Denne Betaling, der er så lav, at den ikke kan 
være uoverkommelig for nogen, er ikke saa meget 
fastsat for at skaffe Biblioteket en Indtægt, som for
di vi have anset den for nødvendig for Ordens Over
holdelse ved Udlaanet, ligesom vi ogsaa have troet 
- at det vil give den Klasse af Befolkningen, for hvil
ken Biblioteket nærmest er bestemt, mere Interesse 
for Sagen naar de selv ved at yde en lille Betaling 
bidrage til dens Fremme. Sagen er imidlertid endnu 
i sin Begyndelse og trænger meget til at støttes....«.3 

Opfordringen vandt genklang hos helsingoraner- 
ne, der flittigt henvendte sig med boggaver og kon
tante donationer. Bogsamlingen omfattede henved 
500 bind, da bestyrelsen bekendtgjorde, at Helsing
ørs Folkebibliotek var åben for udlån hver lørdag i 
tidsrummet 12-14 fra og med den 3. januar 1880. 
Biblioteket havde fået domicil på rådhuset i et lo
kale på 2. sal. Bestyrelsen kunne med tilfredshed se 
tilbage på det første år, hvor 22 havde valgt at blive 
årsmedlemmer og 305 at betale de 10 øre, som et 
månedsmedlemsskab kostede.4

Hoijægermesterinde Stemann var ubetinget den 
drivende kraft i Helsingørs Folkebibliotek, som hun 
bestyrede indtil sin død i 1897, hvor frøken Astrid 
Rosenstand tog over. Velvilligt bistået af den sene
re grevinde Mokkes personlige bekendtskabskreds 
lykkedes det at holde gang i biblioteket indtil 1905, 
hvor bestyrelsen indgav andragende til Byrådet om, 
at kommunen ville overtage bogsamlingen, som da 
omfattede omkring 1600 numre og en kontant be
holdning af 249 kroner og 84 øre.

Begrundelsen herfor var »de assisterende Damers 
skiftende Livsforhold, der ikke muliggjorde at kun-



almindelige SBefIcmmelfcr.

§. i.
Saftforatinqmë Jormaat er mob et muligfe 

ringe <pengebibrag at aabne en bcavnn Abgang til 
almccnnomg cg almctnintcrrtfant Canning for alle 
Stamter, og faalebed bibrage til SUmtntbannelfm* 
rtrtmmt.

5. 2.

Zil ben finbe anffafftr Varfeforcningen be vig* 
tigile Siabe og Zibéflrifttr, — beriblanbt et paéftnbe 
Ubvalg af tedjnologifTe — famt, faavibt muligt, (Smaa* 
(Trifter, ber bove rieblifftlig 3nteretffe. Tenne Ctc* 
turt frttnforggri i et Cocale til Wleblemmerneb 3f* 
ben9ttelfe paa <5tebet- Çoreningen vil brtuben paa 
enhver anben pabfenbe Waabe føge at fremme fît 
Øiemeb, faafom vtb Ublaan af (Sfrifter til Wirt»

S. 3.

Ta Corftforenntgené gonnaal, aimetnbannel* 
fené Jrrmme, votfentligru inbbefattrr Sefhcrbdfat

for at tilveiebringe en.Dplpdningen bcforbrtnbc ZiC< 
nornnelfe imellem be forflieUige (sternber, faa be* 
ftemmeb en pii Teel af Cocalet til Sonverfation, 
hvorveb bog Sntet maa tililebeb, font funbe give 
Corfeforcningen Ubfeenbe af en alminbelig JTlub.

($cncralforfamlinqcn.
§. 4.

Ten hoicTte Wagt i alle Corfcforcningenö 3n* 
(iggenber har Øeneralforfamlingen, hvor ®cl(labrté 
faavel fa(lt fom befegenbe Wtblemmcr have Wet til 
at (lemme. Øeneralforiamlingcn alene fan give npc 
Cove eller foranbre og ophave be beflaacnbe ; ben 
beftemmer ©runbfcrmingcmc for goreningenb Se* 
ftpreTfe cg for Slnvenbelfcn af bend <pengemibler. 
3Uc Sefrorelfenb Seflutninger funne unberfafleê ®e* 
neralforfamlingenb Vaafjenbelie, near be lovligcn for 
fammc ere inbanftbe.

§• 5.

Zil enhver fflcneralforfamling inbvarblcb aUc 
Weblemmcr 8 Tage i gorveicn veb Scfjenbtgjordfc 
i Jpelfingcrtavifen og veb at i (selffabetb Cocalc 
ophængt Slnmelbclfc, ber tillige (Tal angive, h»ilfc 
Gager ber agtcé bragte unbtr gorhanbling.

5. 6.

Sthvtrt Weblem fan inbbringe til ffieneralfor« 
famlingené 3fgj»rclfc hvab (fornag, ante eller brtl.,

Uddrag af Love for Helsingør Læseforening 1839.

ne ofre den fornødne Interesse og Tid paa Biblio
teksarbejdet«.5

Helsingør Læseforening 1838-92
Dette var januar 1880, men allerede i december 
1817 var der ønsker fremme om en offentlig til
gængelig bogsamling. Det var professor Frederik 
Thaarup, som i 1816 var blevet toldkasserer i Hel
singør, der fremsatte en »Plan til en offentlig 
Bogsamling for Helsingør«. Det hedder blandt an
det i denne: “Communal-Bogsamlinger ere almin- 
deligen kjendte at være af megen Nytte; da Em
bedsmanden og den tænkende kultiverede Mand af 
hver Stand og Klasse kunde der søge og skulde fin
de gavnlige, men for enkelte Mænd med ringe Ind
tægt, eller af knap Formue ofte uanskaffelige vi
denskabelige Værker og Samlinger, dog at Moer- 
skabslæsningsbøger, der ere Genstand for Lejebli- 
otheker, derfra ere udelukte.«

Mere specifikt og helt i tidsånden foreslog Tha
arup, at »Bøgerne maatte især være saadanne, som 
angaar Fædrenelandets Historie og Statistik, Natur
videnskaberne, Økonomien, Handelen, Litteratu
ren; dog skulde gode Værker i andre Videnskaber
nes Fag ej være udelukkede«. En offentlige bogsam
ling, som foreslået, måtte nødvendigvis tillige om
fatte en samling »Af periodiske Maaneds- og Quar- 

tal-Skrifter, som give Underretning om Dagens Hi
storie, Opdagelsers Fremgang, Litteraturens Til
stand skulde de udsøgteste og bedste, især i det dan
ske og tyske Sprog, efter Selskabets, eller den for 
Bogsamlingen bestemte, Indtægts Tilstrækkelighed 
holdes. Disse tillige med ny udkommende Skrifter, 
som anskaffes, udgjorde den cirkulerende Klasse«.

Som Amtmand på Bornholm havde Thaarup stif
tet et videnskabeligt bibliotek, og han håbede i Hel
singør at kunne rejse bidrag til et lignende, der vil
le blive »ej blot til sand Ziir for Byen, men og til 
Gavn for mange«. Dette er dog næppe lykkedes 
ham, for allerede 1. januar 1819 opgav han sit em
bede og tog ophold i København.

Blivende betydning fik derimod »Helsingørs 
Læseselskab for Kunstnere og Haandværkere«, som 
stiftedes 1. september 1828, og som grundlagde det 
bibliotek, som senere overgik til Helsingør Indu
striforening. Om dette hedder det, at »der skal an
skaffes og cirkulere saadanne danske Bøger og pe
riodiske Skrifter og Blade, som angaa Kunster og 
Haandværker«. Til selskabets bibliotekar, der selv 
var medlem, og som valgte de skrifter, der skulle 
købes, valgtes candidatus medicinae Klem, »saa- 
længe han ønsker at være det«.

Bøger og skrifter cirkulerede blandt medlemmer
ne og kunne senere udlånes til disse. Fra begyndel
sen havde medlemmerne selv pligt til at sende 
bøgerne, men allerede i 1830 blev det nødvendigt at 
antage et bud, som kunne bringe bøgerne omkring. 
Medlemmerne skulle da »have fremlagt Bogen den 
Dag den skal byttes Kl. 9 Morgen«. Samtidig be
stemtes, at man, når midlerne tillod det, også ville 
anskaffe tyske bøger.

Der var oprindelig ikke sat nogen grænse med 
hensyn til, hvem der kunne optages som medlem
mer, udover den, der lå i selskabets navn. Men i 1830 
hedder det, at »enhver har adgang til at blive Med
lem af Selskabet, dog skulle de, der ej ere Borgere 
eller bosiddende, f.ex Svende, skaffe en Borgers 
Kaution for Kontingent og Bøger, som laanes«.

11831 fik selskabet understøttelse af det Reier- 
senske Fond, idet dette tegnede sig for 10 medlem
mer. Bestyrelsen for selskabet var forud bemyndi
get til, i det tilfælde at understøttelsen opnåedes, »at 
give hver Mester eller Svend, de finde værdige der
til fri Deltagelse«.
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I 1 1837 vedtoges det på generalforsamlingen »at ar
rangere en Læsestue, hvor Selskabets Medlemmer een 
Gang ugentlig kunde forefinde og læse de nyeste Bla
de og Skrifter vedkommende Selskabets Formaal«.

Endnu på denne tid var antallet af medlemmer i 
selskabet meget fåtalligt. I 1834 var der 13 betalen
de medlemmer, og endnu i 1838 var man kun nået 
ojp på 21, det højeste antal medlemmer, selskabet 
Havde haft siden starten 10 år tidligere. Midlerne var 
da også små, og der klagedes over, at man kun kun
ne anskaffe få værker udover NOGLE tidsskrifter og 
dagblade, og at virksomheden derfor næsten kun be
stod i, at disse cirkulerede. Den begrænsede tid, 
Hvert medlem ved denne ordning havde til læsnin
gen, bevirkede, at mange ikke fik tid at åbne læse- 
pakken, og at andre beholdt den længere end tilladt.

Det var derfor i høj grad kærkomment, da fore
ningen i januar 1839 modtog en af 57 borgere un
dertegnet skrivelse, hvori disse erklærerede sig vil
lige til at indmelde sig i læseselskabet, når dettes 
navn blev forandret til: »Helsingørs Læseselskab for 
Kunstnere, Haandværkere og Handlende«. Selska
bet indbød straks de 57 til et møde i »Pædagogiet, 
Stjernegade Nr.517 (25), Døren til venstre«, og ved 
dette og et par følgende møder blev det besluttet at 
pprette en almindelig læseforening for Helsingør for 
at samle et så stort antal medlemmer, at det kunne 
l^de sig gøre at oprette en læsestue, som kunne hol
de åbent hver dag. Der meldte sig efter forudgåen
de offentlig indbydelse cirka 150 medlemmer, og 
man begyndte da at affatte lovene. Som foreningens 
formål satte man at: »med muligst ringe Pengebi
drag at aabne en bekvem Adgang til almennyttig og 
almeninteressant Læsning for alle Stænder og saa- 
Ledes bidrage til Almendannelsens Fremme«. End
videre hedder det: »Da Læseforeningens Formaal, 
Almendannelsens Fremme, væsentligen indbefatter 
Bestræbelsen for at tilvejebringe en Oplysningen be
fordrende Tilnærmelse mellem de forskellige Stæn
der, saa bestemmes en vis Del af Lokalet til Kon- 
versation, hvorved dog intet maa tilstedes, der kun
de give Læseforeningen Udseende af en almindelig 
Klub«.

Medlemmerne deltes i to grupper, faste medlem
mer, der i tilfælde af selskabets opløsning havde part 
i dets ejendele, og besøgende medlemmer, der ejen
domsforholdet fraregnet iøvrigt havde lige ret med 

de faste. Fast medlem kunne enhver blive »uden 
Hensyn til Stand, besøgende Medlem derimod ik
kun den, som ikke er kongelig Civil-Embedsmand, 
Købmand eller Skibsklarerer«. Faste Medlemmer 
betalte årlig 8 rdl., besøgende medlemmer af hånd
værkerstanden 4 rdl., og andre besøgende medlem
mer 6 rdl. årlig.

Den tidligere cirkulation af bøgerne ophørte nu, 
og der oprettedes en daglig åben læsestue, hvor 
bøger og blade fremlagdes. I denne måtte der ikke 
ryges tobak, formodentlig for ikke at give forenin
gen »Udseende af en almindelig Klub«. Det be
standige billard, som foreningen senere fik føjet til 
sit inventarium, synes dog at vise, at det klubmæs
sige ikke var så let at holde ude endda. Til forsvar 
for billardspillet kan dog anføres, at det indbragte 
foreningen indtil 500 kroner årlig som ekstra ind
tægt.

Ligesom det førstnævnte »Læseselsskab for 
Kunstnere og Haandværkere« fik læseforeningen af 
den Reiersenske Fond et tilskud, der tilsidst beløb 
sig til 200 rdl. årligt. Til gengæld optog foreningen 
indtil 16 kontingentfri medlemmer af håndværker
standen.

Fra Industriforeningen for Helsingør og Omegn 
fremkom 1891 forslag om at indlemme Læsefor
eningen i Industriforeningen, hvilket vandt tilslut
ning, da det voldte Læseforeningen økonomiske 
vanskeligheder at få tidssvarende lokaler. Efter »en 
meget livlig Diskussion« blev indlemmelsen vedta
get med 44 stemmer mod 20, idet generalforsam
lingen erklærede, at sammenslutningen ikke var »en 
Opløsning«, men »en Fortsættelse af Foreningens 
Virksomhed under andre Forhold«. Mod denne for
tolkning protesterede 31 medlemmer skriftligt; pro
stesten blev dog ikke taget til følge. Indlemmelsen 
fuldbyrdedes da til april flyttedag 1892, næppe til 
gavn for Læseforeningens oprindelige formål: »med 
mindst muligst ringe Pengebidrag at aabne en be
kvem adgang til almennyttig og almeninteressant 
Læsning for alle Stænder«.6

Helsingør under forvandling
Helsingør by var en overskuelig enhed i begyndel
sen af dette århundrede. Byen talte godt og vel 
14.000 indbyggere. Traditionelt lå de gamle køb
mandsgårde på Stengade og i Strandgade, medens
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håndværkerne havde deres huse og værksteder af
sides fra havnebroen. Enkerne, de fattige og ar- 
bejdsfolkene fristede en tilværelse i udkanten af 
købstaden. Dette mønster, der naturligvis kun er 
sandfærdigt med en række modifikationer, blev 
brudt op, spredt og samlet på en noget anderledes 
tnåde i forbindelse med industrialiseringen af by
samfundet.

De gamle købmandsgårde blev gradvis omdannet 
til moderne butikker. Også det traditionsrige hånd
værkersamfund var i opbrud. Efterhånden omdan
nedes værksteder til forretninger eller til småindu
stri. En del håndværk fortsatte dog upåvirket af de 
nye tider. Mange bukkede imidlertid under, og hu
se og værksteder affolkedes. Tiderne hindrede, at 
bygningerne stod tomme ret længe. De blev snart 
beboet af lønarbejdere, den nye klasse, der med ri
vende hast voksede frem af byens industrialisering.

Endnu i begyndelsen af dette århundrede boede 
hovedparten af Helsingørs befolkning i den gamle 
bydel. Mange var flyttet fra byen efter sundtoldens 
ophævelse i 1857. Det var et hårdt slag, men byen 
besad dog fortsat en betydelig vækstkraft. An
læggelsen og opkomsten af Helsingør Jernskibs- og 
Maskinbyggeri i 1880’erne skabte påny optimisme 
og fremdrift. Befolkningstallet voksede markant og 
var i 1906 på 14.534 indbyggere og nåede i 1916 op 
på 15.475.

Overalt hvor det var muligt, det være sig i side- 
pg baghuse, i kældre og på lofter, indrettedes nu lej
ligheder. Samtidigt pågik en byfornyelse med ri- 
yende hast. I løbet af en forholdsvis kort årrække 
blev mere end en snes udlejningsejendomme af bor
gerligt tilsnit rejst mellem de gamle huse.

Fælles for disse nye store ejendomme af borger
ligt tilsnit var den markante anvendelse af dekorati
oner, tårne og spir i facadekompositionen. Det var 
tidens stil og smag. Men for bygherren og kom
mende lejere havde det også den betydning, at ejen
dommen ved dens ydre fremtoning skulle vise, at 
hér »boede ikke hvem som helst«.

I Nybyggeriet blev dog snart for størstedelen hen
lagt til området uden for bykernen. Her var grunde
ne både billigere og større og derfor betydeligt me
re attraktive i byggeøjemed. Medens etagebyggeri
et især lokaliserede sig til centrum og kvartererne 
umiddelbart nord for bykernen, tæt ved den store ar-

For

Helsingør Kommunes Bogsamling
j

paa Byens Raadhus. s

7

i Stændertidende for Øltdternei Forhandlinger 1835 —43. 
44. 46. 48.

Stændertidende for Notre Jylland« Forhandlinger 1836—38. 
40. 4». 44. 46. 48.

Stændertidende for Sleiviga Forhandlinger 1836—38, 40. 
43. 44. 46

Stændertidende for Holitens Forhandlinger 183$—36. 
38-40. 4i, 44. 46.

Beretning om Forhandlingerne paa den grundlovgivende 
Rigafonamting 1848—49

Rigadagetidende 1850-19"/«. Mangler 1887-88. 
Rigiraadatidende 1856—1866
Danske Lov. Kjobenhavn l68j.

9 Samme. Seekers Udgave 1891.
10 Sehour Forordninger 1670—1877 med Register.
11 Rescriptsamlingen 1660—1865 med Register 1670.
12 Ny Kollegialtidende for Danmark 1841—1848.
13 Departementstidende 1848—1870.
14 Lovtidende 1871—1902.
15 Ministerialtidende 1871—1902.
16 Schlegels Samling af Hojesteretsdomme 18t8—1856. 1—3.
17 Højesteretstidende 1857—1902 (fortsættes).
18 Petersen. C. P. N. Lovleksikon eller alfabetisk Reper

torium over den danske Lovgivning og de dertil 
henhorende offentlige Aktstykker I og XL

■9 Jurgensen. Nyt Lovleksikon

Katalog over Helsingør Folkebiblioteks bogsamling 
på Helsingør Rådhus i 1903.

bejdsplads, værftet, blev de vestlige områder i 
særlig grad kendetegnet ved en lavere og mere 
spredt bebyggelse bestående af småvillaer opført til 
håndværkere, handlende og arbejdere. Det er end
videre kendetegnende, at en stor del af de nye ejen
domme, der byggedes i den gamle bykerne omkring 
århundredskiftet, lokaliserede sig i nærheden af 
jernbanestationen ved havnen.

»De nye tider«, der dukkede frem af røgen fra in
dustrialismens skorstene, fordrede nybrud på alle 
områder. Politik, økonomi, teknik og kunstopfattel
se mødtes og påvirkede hinanden boligmæssigt. Ar
kitekturen prøvede at tilpasse sig både samfundets 
ændringer og den nye teknologi. Gadereguleringer 
blev et synligt eksempel. Gamle stræder som Ho
vedvagtstræde og Bramstræde forvandledes til mo
derne, karakterløse gader.

Samspillet mellem købstaden og de omkringlig
gende små bysamfund ændredes og udviklede sig 
også stærkt i disse år, hvor flere og flere som
mergæster slog sig ned i Snekkersten, Skotterup og 
Espergærde. En udvikling der havde taget yderlige
re fart med åbningen af Kystbanen i 1897, og som 
gjorde det muligt at bo, hvorsomhelst på Øresunds
kysten op til Helsingør og alligevel passe forretnin
ger og arbejde i Hovedstaden. Bebyggelsen ud ad 
Nordre Strandvej tog samtidigt sin begyndelse. 
Købmænd, bagere, slagtere og grønthandlere flok
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kedes om de nye kunder. Sommetider kunne der 
være et helt »run« af vogne, når en ny landligger
familie ankom. Mange landliggere foretrak dog at 
cykle eller bile ind og gøre deres indkøb i Helsing
ør by. De mange sommergæster og turister satte så
ledes i sommermånderne deres præg på det helsing- 
ørske gade- og forretningsliv.

Da Kystbanen og Hornbækbanen følger kystlini
en, blev det naturligt overladt til den fremvoksende 
bilisme at inddrage »landet« mellem banerne. Auto
mobilkørsel blev med vedtagelsen af Danmarks 
første billov i 1903 tilladt i alle byer og på alle amts
veje. Nordbanen kom ikke til at spille nogen næv
neværdig rolle i så henseende.7

Higen efter viden
Endnu i de første årtier af 1900-årene var det fol- 
keoplysende arbejde næsten helt og holdent overladt 
til private foreninger. Foredragsaftener med emner 
inden for teknik, geografi og historie for blot at næv
ne nogle var flittigt besøgt. Mange af foreningerne 
søgte samtidigt at opbygge egne bog- og tids
skriftsamlinger, hvor medlemmerne kunne komme 
og låne eller blot i fred og ro på »læsesalene« for
dybe sig i bøgernes verden.

Mange nye foreninger var således opstået med det 
formål at samle medlemmerne om belærende fore
drag og oplysningsvirksomhed. Et eksempel herpå 
kunne være Foredragsforeningen for Arbejdere og 
Næringsdrivende i Helsingør og Omegn, som blev 
oprettet i 1898 med henved 300 medlemmer. På sit 
højdepunkt i 20’erne talte foreningen godt og vel 
1000 medlemmer. Formålet var som navnet antyder 
»Afholdelse af offentlige Foredrag af teknisk, fag
lig eller almindelig belærende Indhold samt Op
læsninger samt ved anden Art af Undervisning at 
udbrede almindelig Folkeoplysning, særlig blandt 
de mindre bemidlede Samfundsklasser«. Behov 
som efterhånden i stigende grad blev dækket gen
nem folkebiblioteker, biografer og aftenskoler.8

Ophavet til Helsingør Aftenskole kan vel med lidt 
god vilje føres tilbage til 1889, hvor Arbejdernes Af
tenundervisning blev startet, men som allerede ef
ter nogle få år gik i sig selv. Et nyt forsøg på at dri
ve aftenskole i Helsingør blev gjort i 1889, om end 
med samme negative resultat. Men i 1908 kom Hel
singør Aftenskole for at blive. Muligvis godt hjul-

[helsingørs’læsestue] j 
ft i Forsamlingsbygningens lille Sal er aaben daglig 11-4 A 
M samt Onsdag og Lørdag Aften 7*l2-10*|2. À
ff Der forefindes Dagblade, Ugeblade, Tidsskrifter samt underholdende og ff 
ff belærende Bøger. — Hver Onsdag Aften Kl. 8 Oplæsning eller Foredrag. ff 

J Adgang til Læsestuen er gratis. J

J FOREDRAGSFORENINGENS J

I AFTENSKOLE !
w Dansk, Regning, Skrivning, Naturkundskab og kvindelig Haandgeming. w
w i Kr. maanedlig for samtlige Fag, 50 Øre mdl. for et enkelt Fag. W
W Bogholderi og Sprog i Kr. maanedlig pr. Fag. W
w Arbejdsløse har gratis Undervisning. — Ny Kursus begynder 10. Jan. og i0. Oktbr. w

Plakat 1908-10.

pen ved de arbejdsløse, som kunne fa gratis under
visning på Aftenskolen, nåede elevtallet i begyn
delsen af 20’erne op over de 300.9

En ny læseforening oprettes
Den 3. november 1905 overgik Helsingørs Folke
bibliotek til kommunen, hvis tilsynsførende de 
første år var Byrådets formand, borgmester Jørgen 
Lyngby, der i 1907 afløstes af byrådskollegaen, Ja
cob Christian Hartelius, der var lærer ved Helsing
ørs Friskole.10
Helsingørs Folkebibliotek havde som nævnt domi
cil på rådhuset, hvor man havde fundet plads til de 
omkring 600 bøger, som samlingen omfattede, og 
som var genstand for omkring 2500 udlån om året. 
Bibliotekar var bogholder C.B. Johansen. Bibliote
ket havde åbent én gang om ugen. Forhold der ikke 
længere var tidssvarende."

På baggrund af den herskende arbejsløshed blev 
der i 1908 blevet taget initiativ til oprettelse af Hel
singørs Læsestue, der havde begyndt sin virksom
hed den 30.september i »Forsamlingsbygningens 
lille sal« i Søstræde. Grundlaget for læsestuen var 
Arbejdernes Fællesorganisations Bogsamling, som 
allerede havde sin plads i »Bygningen« på hjørnet 
af Stengade og Søstræde. Forretningsfører Peder 
Christensen, der i 1919 blev Helsingørs første fol
kevalgte borgmester, havde været en af de drivende 
kræfter bag.12
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Annonce i Helsingørs Avis 3. januar 1905.

Utvivlsomt inspireret af oprettelsen af Helsing
ørs Læsestue søgte kommunelærer J.C. Hartelius 
kort efter som tilsynsførende for Helsingør Folke
bibliotek at afæske kollgaerne i Helsingør Byråd en 
stillingtagen til den kommunale bogsamlings frem
tidige rolle. Hartelius fik ikke noget svar i første om
gang, men opnåede dog, at Byrådet nedsatte et 3- 
mandsudvalg omfattende ham selv, forretningsfører 
Peder Christensen og cand. polyt. D. Monrad til at 
tage spørgsmålet under overvejelse. Allerede i de
cember forelå en indstilling fra Byrådets Bogsam
lingsudvalg om, »at Udvalget bemyndiges til at træ- 
de i Forhandling med Læsestuens Bestyrelse og an- 
dre i Sagen interesserede, angaaende en eventuel 
fremtidig Sammenslutning af Folkebiblioteket og 
Læsestuen i en selvejende Institution, og at Byraa- 
(det for sit Vedkommende erklærer sig villig til, om 
en saadan Sammenslutning maatte komme i Stand, 
at stille den store Sal i Karmeliterhuset til Disposi
tion, naar Karmeliterhuset endelig er overdraget 
Kommunen«. Forslagene blev enstemmigt vedtaget, 
j Hermed var bolden spillet videre. Den blev gre
bet af »en kreds af borgere«, der i oktober måned 
1909 samledes på Tinghuset »for at drøfte Tanken 
om Oprettelse af en offentlig Læsestue i Tilknytning 
til Helsingør Folkebibliotek«. Et udvalg der udover 
initiativtagerne omfattende reræsentanter for Arbej
dernes Fællesorganisation og Helsingør Aftenskole 
blev nedsat. Efter at have arbejdet med sagen i no- 
Sgen tid besluttede udvalget sig for at søge planen re
aliseret gennem oprettelsen af Helsingør Læsefor
ening. Udkast til love og vedtægter blev fremsendt 
til Byrådet, som samtidigt formelt blev ansøgt om, 
at Folkebiblioteket måtte overgå til Helsingør Læs

eforening, som man havde i agt at oprette, og at der 
måtte blive tilstået samme en årlig understøttelse. 
Endelig blev Byrådet anmodet om at udpege to med
lemmer til bestyrelsen for Helsingør Læseforening. 
Byrådet fulgte indstillingen. Helsingørs Folkebibli
oteks bogsamling, inventar og bankkapital på 400 
kroner blev overdraget Helsingør Læseforening, der 
formelt stiftedes den 14. januar 1910. Bestyrelsen 
kom til at omfatte forretningsfører Peder Christen
sen, kommunelærer Laurits Pedersen, underfoged 
Ørsted, kommunelærer J.C. Hartelius og redaktør 
J.M. Welsch. De to sidstnævnte var udpeget af By
rådet. Da J.C. Hartelius i 1913 blev udnævnt til sko
leinspektør og ønskede at træde ud af bestyrelsen, 
udpegede Byrådet fru Marie Holm.13

De årlige udgifter til bibliotek og læsestuen var 
anslået til 1200 kroner, indbefattet de 120 kroner, 
som skulle betales i husleje. Ved medlemskontin
genter og tilskud kalkuleredes med 850 kroner, me
dens indtægten ved biblioteket og læsestue var an
slået til 350 kroner.14

Det var meningen, at bibliotek og læsestue skul
le have domicil i en del af stueetagen i byens gam
le fattiggård på hjørnet af Hestemøllestræde og St. 
Annagade. Her havde »Komiteen for restaurering og 
bevaring af den gamle Fattiggaard« siden årsskiftet 
1906/07 arbejdet med istandsættelsen af »Skænd-

Opfordring til medlemsskab af Helsingørs nye 
læseforening, 1910.

Helsingørs læseforening,
der er stiftet den 14. Januar 1910, og til hvilken Byraadel har overdraget 
Helsingör Folkebibliotek, paatænker i den nærmeste Fremtid, med Støtte 
af Helsingør Kommune, al aabne en offentlig Læsestue med Haandbibliotek, 
som tillige med Folkebiblioteket vil faa Plads i Karmeliterhuset.

For at muliggøre alle at blive Medlemmer, er Aarsbidragel sat til 
1 Kr., men det forventes, al Folk, der interesserer sig for Sagen, vil tegne 
sig for større Bidrag, ligesom del bemærkes, at man for 25 Kr. kan 
blive livsvarigt Medlem.

Læsestuen vil blive dreven paa lignende Maade som de kommu
nale Folkebibliotekers Læsestuer i København.

Ikke-Medlemmer vil for 15 Ore maanoUig kunne faa Bøger til 
Laans fra Folkebiblioteket og Adgang li1 Læsestuen.

Man tillader sig herved at bede om Deres Stolte 'il Foretagendet 
og at indbyde Dem til al overvære et offentligt Mode i ( loodlemplarsalen 
Mandag den 17. d. M. Kl. Aften, paa hvilket Kidlusministeriels Kon
sulent for Bogsamlingssager, Professor Slecnberg, vil holde Foredrag 
angaaende Sagen.

HELSINGÖR, den 15. Januar 1910.

P. Christensen, Laur. Pedersen. H. C. Ørsted, 
Forretningsforer. Lærer. Uniierliigcd.

Formand. 
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selens Hus«, hvor så umådelig megen elendighed og 
fornedrelse var knyttet til, at de fleste i skyndingen 
foretrak mindet herom slettet. »Mørkt og skummelt 
var det se til udefra med sine skæve, forfaldne 
Vægge og sine smaa Vinduer, hvis mørke, grønne 
Ruder var overtrukne med Spindelvæv, naar de da 
ikke var slaaede ud og tilstoppet med Klude. Og 
endnu uhyggeligere saa det ud indenfor i de mange 
smaa Rum«. Bag det usle og forfaldne ydre stod 
imidlertid et smukt gammelt stenhus med fine arki
tektoniske detaljer.

Endnu inden istandsættelsen af Karmeliterhuset 
var blevet tilendebragt, besluttede Helsingør Byråd, 
at den fredede bygning kun måtte »benyttes til Mu- 
sæum, Folkebibliotek, Foredragssal eller lignende, 
almennyttige Formaal, dog kun efter forud indhen
tet Samtykke af Byraadet, forsaavidt Benyttelsen 
strækker sig ud over et ganske kort tidsrum«, dog 
måtte »De til Beboelse indrettede Lejligheder i 
Fløjen mod Set. Annagade« udlejes, ligesom port
nerboligen i fløjen mod Hestemøl lestræde. De øvri
ge rum måtte ligeledes frugtbargøres bedst muligt. 
Helsingør Museum fik plads i den store sal på før
stesalen ud mod Hestemøllestræde. Biblioteket hav
de fået tilbudt denne, men måtte af økonomiske hen
syn afstå til fordel for de tre rum nedenunder med 
indgang fra Hestemøllestræde.15

En nyordning af biblioteket
Ordningen af bogsamlingen var en af de store op
gaver, der forestod i forbindelse med det nye Hel
singørs Folkebibliotek. Bogsamlingen omfattede 
bøger fra det gamle folkebibliotek, De samvirken
de Fagforeningers Bibliotek, boggaver samt nyind
køb.

Et bibliotekshistorisk indblik foreligger i form af 
den fyldige beskrivelse af nyordningen, som indgik 
i bestyrelsens beretning på den første generalfor
samling i Helsingør Læseforening: »Saavel i de 
samvirkende Fagforeningers Bibliotek som i Folke
biblioteket var et stort Antal Bøger kassable, en 
Mængde trængte til Reparation, alle trængte de til 
nye Numre. Blandt Boggaverne var mange uind
bundne Bøger, som maatte indbindes, før de kunne 
benyttes. Det var derfor nødvendigt at foretage en 
grundig Revision af samtlige Bøger og dernæst at 
ordne hele Biblioteket og forsyne samtlige Bøger

Tomt og stærkt forfaldent henlå i 1903 den tidligere 
fattiggård på hjørnet af Hestemøllestræde og St. Anna
gade. Tanken om et bibliotek i "Karmeliterhuset” var 
endnu ikke blevet født.

med nye Nummersedler. Der blev da truffet den 
Ordning, at Biblioteket deltes i to Grupper, Skøn
litteratur og Oplysningslitteratur (i.e. al Ikke-Skøn- 
litteratur), saaledes at sidstnævnte Gruppe anbrag
tes paa Læsestuen, hvorved opnaaedes 1) at disse 
bøger kunne afbenyttes paa Læsestuen og 2) at Laa
nerne selv kunne faa Lejlighed til at gennemse Bo
gen, før de bestemmte sig for Laanet. Da det i langt 
overvejende Grad var Skønlitteratur, der udlaanes, 
blev denne Gruppe ordnet først. Fra 1. Oktober 1910 
var denne Afdeling færdig til Afbenyttelse og sene
re paa Aaret blev der trykt en Katalog over den, 
hvortil Hr. Etatsraad Obel var saa venlig at yde et 
Tilskud paa 80 Kr. Det var saa Hensigten at ordne 
Oplysningslitteraturen i Løbet af Vinteren. Dette lod 
sig imidlertid ikke gøre, da man ikke kunne foreta
ge dette Arbejde i Lokalet, naar Læsestuen skulle 
holdes aaben om Aftenen. Det er derfor først fore-
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taget i Sommeren 1911. Bøgerne i denne Afdeling 
er delte i Faggrupper og forsynede med Nummer
sedler af forskellig Farve for de forskellige Grup
per. Indenfor hver Fag er Bøgerne opstillet i alfabe
tisk Orden, og hver Bog forsynet med Forbogstavet 
af Forfatterens Navn og et Nummer, hvis Cifre læses 
som Decimaler, hvorved opnaas, at Bøgerne, naar 
de staar i Nummerorden, tillige er i alfabetisk Or
den, og at nye Bøger kan indsættes hvorsomhelst 
uden at der behøves Forandring i Nummereringen 
af de tidligere. For Publikum vil Numrene ikke ha
ve videre Interesse, idet man let vil kunne finde en 
Bog, naar man har fundet Faggruppen og ved at 
Bøgerne staar i alfabetisk Orden. Egentlig burde 
samtlige Bøger her være forsynede med Rygtitel. 
Det har der imidlertid ikke været Raad til; men de 
Bøger, som ingen Rygtitel har, er alle bleven forsy
nede med en Seddel paa Forsiden, hvor Bogens ful
de Titel og Forfatterens navn er anført, saa at man 
let ved blot at trække Bogen lidt ud for oven kan se 
Titlen. Der er ingen trykt Katalog over Oplysnings
litteraturen. Der har ikke været Penge til Trykning, 
og da Udlaanet ikke er synderlig stort, er det heller 
ikke absolut nødvendigt. Paa Læsestuen findes til 
Publikums Afbenyttelse en haandskreven Seddel
katalog, som har den Fordel, at den kan være ud
førligere end en trykt og altid à jour. Hensigten med 
hele Ordningen af den paa Læsestuen beroende Op
lysningslitteratur har været den at vænne de be
søgende til gennem Katalogen at finde de Bøger, 
som behandler det Emne, de søger Oplysning 
om...«.

Ordningen af biblioteket stoppede naturligvis ik
ke hermed. Systemerne var stedse under udvikling 
og forbedring. Navnlig udlånsproceduren var gen
stand for modernisering. I 1915 indførtes således 
»udlaansnotering efter Dobbeltkortsystemet, hvor
ved man undgaar at notere Numrene paa de udla- 
ante bøger i en Protokol, hvad der ved voksende Ud- 
laan ville blive ganske uoverkommeligt, idet jo kun 
een kan skrive, og der er jo Grænser for, hvad der 
kan præsteres. Nu derimod kan man altid ved vok
sende Udlaan antage flere Hjælpere, som ekspede
rer uafhængig af hinanden«.16

Helsingør Læseforening havde fra begyndelsen 
nær forbindelse til Statens Bogsamlingskomité, der 
ydede såvel økonomisk støtte som faglig bistand 

ved ordning af bogsamlingerne. En central skikkel
se i dette arbejde, som i dansk bibliotekshistorie i 
øvrigt, var Thomas Døssing, der i 1913 som »van- 
drebibliotekar” assisterede ved Helsingør Folkebib
liotek, givetvis på foranledning af adjunkt Hans An
dreas Sonne Holm, der i 1911 havde afløst boghol
der C.B. Johansen som bibliotekar.17

Biblioteket - et oplysningsbureau for byens 
borgere
Helsingør Læseforening oplevede en ekstraordinær 
stor tilstrømning af lånere i forbindelse med en af
tale, hvor man havde påtaget sig udlån af bøger til 
garnisonen på Kronborg, som var blevet fordoblet i 
forbindelse med udbruddet af Første Verdenskrig. 
Garnisonen omfattede henved 1000 mand.

Udlånsvirksomheden blev i løbet af vinteren 1917- 
18 så stor, at det blev nødvendigt at indføre en tred
je udlånsaften. Denne blev midt i regnskabsåret 
1919-20 udvidet med »Hverdags-Udlaan«, som i 
1920/21 blev udvidet til »3 Timers dagligt Udlaan 
baade Sommer og Vinter«. Samtidigt blev sommer
lukningen indskrænket fra 2 mdr. til 6 uger. Dette 
regulerede tilstrømningen og lettede det værste pres 
på biblioteket, hvor der var alvorlig pladsmangel, og 
derfor søgte efter nye og større lokaler, hvor Sten
gade 72-74 en tid var stærkt inde i billedet.

Læsestuen var ligeledes vældig godt besøgt, idet 
den årligt frekventeredes af henved 5000 brugere. 
Det var således nødvendigvis ikke for at få endnu 
flere til at benytte læsestuen, at bestyrelsen beslut
tede, at det fremover skulle være gratis for alle at 
benytte læsestuen, men nok så meget for at kunne 
opfylde betingelsen for at få det fulde statstilskud. 
For at låne bøger måtte man fortsat indtegnes som 
medlem og betale 1 krone årligt.

Biblioteket havde i 1919 etableret et samarbejde 
med Teknologisk Institut i København, således at 
håndværkere mod en ringe betaling gennem biblio
teket vil kunne få besvaret alle mulige faglige 
spørgsmål - en slags forløber for den nuværende Er
hvervsservice. Ambitionerne rakte videre i biblio
teket. Et andet ambitiøst mål for bibliotek var nem
lig »at blive et Oplysningsbureau for Byens Borge
re«. Biblioteket havde allerede arbejdet sig frem til 
»at indtage en betydningsfuld Plads indenfor Byens 
aandelige Liv«.
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den Faktor, det kan og bør blive i vor fremtidige ci
vile Udrustning til den fredelige Konkurrences 
haarde Kamp. Også var det at haabe, at Byens vels
tillede Borgere i fremtiden ikke glemme Bibliote
ket, naar de træffer Bestemmelser om Legater og 
Gaver, der her ville få en ganske overordentlig smuk 
og frugtbringende Anvendelse«.23

Det kommunale apparat under forandring
Hver generation har sin bestemte og klare opfattel
se af begrebet »de gode gamle dage«. For mellem
krigstidens generation var det tiden før den Første 
Verdenskrig.

De overordentlige foranstaltninger, som under 
krigen var blevet iværksat med rationeringer, mak
simalpriser og udførselsbegrænsninger, forsvandt 
ikke fra den ene dag til den anden, men lempedes 
gradvist for til sidst at blive fjernet.24

1919 var året, hvor de kongeligt udnævnte borg
mestre takkede af, og de folkevalgte tog over. Det
te markerer i Helsingør et betydningsfuldt skifte 
kommunalpolitisk. Socialdemokratiet, der siden 
1913 havde rådet over 10 ud af 19 pladser i Byrå
det, valgte forretningsfører Peder Christensen til 
borgmester. Under forsæde af Peder Christensen, 
hvis åbenbare mål som byens første folkevalgte 
borgmester var at gøre Helsingør til en mønster
kommune kendetegnet ved fornyelse og fremdrift, 
tog udviklingen for alvor fart.

Forandring er nøgleordet til en forståelse af de 
nye tider i Helsingør. Meget symbolsk forekommer 
i så henseende restaureringen og nyindretningen af 
byens gamle rådhus for at dette kunne blive »tids
svarende for den efterhånden vældige administrati
on, som er blevet følgen af byens udvikling«.

Også Byrådet moderniseredes. Henved 23 ståen
de og 14 midlertidige udvalg havde taget sig af hver 
deres politiske detailområde. Antallet af midlertidi
ge udvalg halveredes ved reorganiseringen, og de 
faste udvalg indskrænkedes til 8-9 stykker, nemlig 
et udvalg for forsørgelsesvæsenet, et skoleudvalg, 
et hospitalsudvalg, et slagtehusudvalg, et udvalg for 
vand-og belysningsvæsenet, et for gade-og vejvæs
en, et for faste ejendomme, et for lystanlæg og plant
ninger og endelig et for renovation. Hertil kom Ma
gistraten, som ikke alene skulle fungere som kasse- 
og regnskabsudvalg, men tillige som Byrådets for-

He Isingør Folkebibliotek fik i 1910 domicil i det nyre- 
staurerede "Karmeliterhus", der udover bibliotek rumme
de museum og beboelse. Lejemålet omfattede lokalerne 
i stueetagen nærmest St.Annagade, der ses i baggrunden.

retningsudvalg. Navnlig sidstnævnte gjorde dette 
udvalg til et overordentlig magtfuldt og temmelig 
suverænt organ, som lededes af borgmesteren med 
fast hånd om end ikke uden en vis virtuositet. I et 
senere interview fortæller Peder Christensen: »Jeg 
er tilhænger af centralsystemet, fordi det både er det 
billigste og det bedste. Jeg indførte forretnings
mæssige metoder overalt, kun ikke overfor mine 
medmenneskers vanskeligheder«25.

Akkurat ligeså indviklet og omstændeligt som 
udvalgsstrukturen i 1919 kunne forekomme, ligeså 
var det administrative apparat, selvom dette i reali
teten kun talte ganske få medarbejdere. Hele admi
nistrationen klaredes ved byrådssekretæren, kom
munekassereren og kommunebogholderen og en en
kelt kontorist. Det tekniske kontor omfattede foru
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den stadsingeniøren kun en enkelt assistent. Fastan
sat ved rådhusforvaltningen var tillige to rådhusbe
tjente og en fyrbøder, som desuden betjente arrest
bygningen. Hertil kom nogle enkelte løst-og mid
lertidigt ansatte. Løn-og ansættelsesforholdene var 
højst uens og forældede. Dette blev der imidlertid 
hurtigt rettet op på. Blot et par måneder efter sin til
træden havde Peder Christensen fået udarbejdet en 
tjenstemandsvedtægt samt forhandlet en overens
komst for de øvrige ansatte på plads.

Det administrative apparat fremstod efter moder
niseringen med tre selvstændige forvaltninger un
der ledelse af byrådssekretæren, kæmneren og 
stadsingeniøren. Den nye organisationsplan omfat
tede ingen chef bortset fra borgmesteren for den 
samlede kommunale forvaltning. Men stadsingen
iøren kom efterhånden til at indtage denne stilling. 
Bag byrådssekretær Ulrik Hansen, der som cand.jur. 
havde efterfulgt J.M.Ditzel i 1917, stod en stab på to 
fuldmægtige og en kontorist. Kommunekassereren 
og de seks kontorister i kæmneriet fik Ernst Hedin 
som chef. A.T.Jørgensen ledede som stadsingeniør 
teknisk kontor, som var bemandet med en byg
ningskyndig, en fuldmægtig og to kontorister.

Uden for selve rådhusets mure havde kommunen 
selvfølgelig også en række ansatte, faste som time
lønnede. Deres kreds talte henved 9o personer. Cen
traladministrationen voksede jævnt i de følgende år. 
Den juridiske forvaltning, kæmneriforvaltningen og 
teknisk forvaltning havde således i 1928 tilsammen 
et personale på 19 tjenestemænd og 9 »ikke fast an
satte«, men tilstadighed beskæftigede. Alt i alt be
skæftigede Helsingør Kommune 152 tjenestemænd 
og 113 fastansatte personer i 1928.26

Helsingør Folkebibliotek bliver på ny kommunal 
institution
Helsingør Folkebibliotek blev kommunal instituti
on 1. december 1923, hvor Helsingør Læseforening 
formelt besluttede at ophøre. Kommunen var da i 
henhold til foreningens approberede vedtægter for
pligtet til at overtage dets bibliotek og læsestue.

På den ordinære generalforsamling i læsefore
ningen tre uger tidligere havde denne drastiske æn
dring i bibliotekets status ikke været genstand for 
drøftelse. Formanden, folketingsmand I.P. Larsen, 
havde budt velkommen, hvorefter foreningens bib

liotekar, adjunkt Sonne Holm, havde aflagt den ob
ligatoriske beretning, hvori han påpegede en ny be
tydelig fremgang for biblioteket og de trange for
hold, der arbejdedes under. Biblioteket rådede over 
godt 7.000 bind, men burde have 20.000. Også 
Læsestuens rammer burde gøres videre. Udlånsaf
delingen havde været flittigt benyttet, idet bibliote
kets 1442 lånere tilsammen havde lånt 66.458 bøger. 
Regnskabet balancerede med 16.524 kroner. Foru
den tilskuddene - 6.000 kroner fra kommunen og 
6.000 fra staten - havde biblioteket modtaget et til
skud fra Helsingør Skibsværft på 1.000 kroner, fra 
Arbejdernes Fællesorganisation på 75 kroner, fraTi- 
køb Sogn på 200 kroner og fra Sparekassen for Hel
singør og Omegn på 200 kroner. Udgifterne ved 
bogkøb og indbinding havde andraget henholdsvis 
3.061 og 3.057 kroner. Personalets lønninger androg 
4.425 kroner. Kassebeholdningen udgjorde ved års
skiftet 113 kroner og 53 øre.27

Helsingør Læseforening havde samtidig stået i 
begreb med en større udvidelse forsåvidt, at man på 
generalforsamlingen den 6. november 1923 havde 
vedtaget, »at søge 1. Sal i Karmeliterhuset inddra
get i Virksomheden og indrettet som Læsestue paa 
den Maade, at der fra Stuen føres en Trappe op, saa- 
ledes at Betjeningen samtidig kan føre Tilsyn baa- 
de med Udlaansvirksomheden og Læsestuen«. På 
en ekstraordinær generalforsamling den 1. decem
ber samme år godkendes et forslag om at søge bib
lioteket anerkendt som »Centralbibliotek for Frede
riksborg Amt«, men »da Læseforeningen imidlertid 
ikke vil kunne magte at løse den dermed forbund
ne Opgave, vedtog Generalforsamlingen i stedet for 
at overdrage Folkebiblioteket med alle dets Egen
dele til Helsingør Kommune, og dermed at ophæve 
Helsingør Læseforening«.28

Denne pludselige ophævelse af Helsingør Læse
forening er formentlig kommet lidt overraskende for 
Helsingør Byråd om end rådsmedlemmerne nok 
kort forinden er blevet behørigt orienteret af deres 
kolleger, borgmester Peder Christensen og rådmand 
I.P. Larsen, der begge sad i bestyrelsen for Helsing
ør Læseforening som henholdsvis næstformand og 
formand. Overtagelsen voldte tilsyneladende da 
heller ikke politisk besvær. Mere end 100 års loka
le initiativer til oprettelse af læseforeninger og al
muebiblioteker var ophørt.
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Hvem der var initiativtager til nyordningen af bib- 
ioteket står ikke helt klart. Meget peger i retning af 

adjunkt Sonne Holm, der med et usædvanligt enga
gement siden 1911 havde varetaget det stedse mere 
omsiggribende hverv som bibliotekar i læsefore
ningen. Hertil kommer et samspil mellem byråds
kollegerne, biblioteksforeningens formand J.P. Lar
sen og borgmester Peder Christensen, der begge 
navde en levende interesse for kultur. Peder Chri
stensen havde som medlem af Folketinget gjort sig 
stærkt gældende i kommissionen, der i 1920 skrev 
loven om folkebiblioteker, som i øvrigt var verdens 
første. Dette var en sag, der interesserede ham per
sonligt. Peder Christensens politiske mål som bor
gmester var som nævnt at gøre Helsingør til 
mønsterkommune. Det indbefattede kulturområdet, 
jivor det folkeop ly sende arbejde og bibliotekerne 
}sær havde Peder Christensens interesse, som yder
ligere understregedes af, at han sad som medlem af 
Statens Biblioteksråd frem til 1930.29

I Om bibliotekernes betydning for åndslivet frem
hævede Peder Christensen ved en senere lejlighed, 
»at de giver hele befolkningen adgang til store bog
skatte, som de ellers ikke ville få adgang til«. Han 
fremhævede bøgernes betydning såvel med hensyn 
til det kulturelle som til praktisk erhvervsvirksom
hed, ligesom han statistisk påviste bibliotekernes 
meget store udvikling og han fremhævede, »at de 
vil kunne sidestilles med folkeskolen, idet de 
fortsætter dennes arbejde«. Tanker og visioner som 
Peder Christensen sammenfattede i følgende sen
tens, som tillige blev Helsingør Byråds: »Folkebib
liotekerne er i kuturel Betydning sideordnet Folke
skolen. De er Grundvolden i det folkelige Oplys
ningsarbejde til Nytte og Glæde i det daglige Liv«.30

Bort fra de mørke og triste lokaler
Læseforeningens udvidelsesplan for Helsingør Fol
kebibliotek blev skrinlagt til fordel for en større og 
mere gennemgribende plan, som straks blev sat i 
værk. Helsingør Byråd synes ved overtagelsen af 
Helsingør Folkebibliotek og Læsestue virkelig at 
have været indstillet på at gøre noget for biblio
teksvirksomheden i kommunen og for den sags 
skyld hele Frederiksborg amt. Efter en kortvarig 
lukning i forbindelse med indretning og omflytning 
af bogsamlingen kunne biblioteket den 17. juli 1924 

påny slog dørene op for lånerne. Samtidig trådte de 
nye bestemmelser om udlån af bøger til hele amtet 
i kraft. Men først efter sommerferien kunne cen
tralbiblioteksvirksomheden tages op i fuldt omfang. 
For at fremhæve betydningen af denne del af bibli
otekets virksomhed blev navnet Nordsjællands Cen
tralbibliotek. Den ministerielle godkendelse som 
centralbibliotek for Frderiksborg Amt forelå først 
den 1. april 1925.

Det nye bibliotek præsenterede sig godt. »Fra de 
mørke og triste Lokaler i Karmeliterhusets Stueeta
ge er Helsingør Folkebibliotek nu flyttet op i Byg
ningens øverste Etage«. Der var en verden til for
skel på det nye og gamle bibliotek. Om det nye bib
liotek kan avisen fortælle: »Ad Hovedindgangen i 
St. Annagade ud mod Sudergade gaar man op paa 
1ste Sal og gennem en lang lys Gang ind i Biblio
teket, der er indrettet i den store Sal, hvor der tidli
gere var Museum. I Reoler, der naaer fra Loft til 
Gulv langs Salens Sider og i dens Midte, staar de 
praktisk ordnede Bøger, og ved en Skranke i Salens 
ene Ende ud mod St. Annagade foregaar Ekspediti
onen. Fra denne Afdeling fører en Trappe op til Læs- 
eværelset, et stort, hyggeligt Lokale med Smaabor- 
de, Løber paa Gulvet og rigelig Belysning fra elek
triske Lamper, som i deres Enkelthed virker meget 
dekorativt. Her findes et fyldigt Haandbibliotek 
samt Dagblade og Tidsskrifter. Mellem Biblioteks
salen og Læseværelset har Bibliotekaren et lille 
Kontor, hvorfra han kan overse begge Lokaler. 
Overalt er der Centralvarme«. Indretningen af det 
nye bibliotek omfattede hele 1. etagen i Karmeli
terhuset, samtidigt bibeholdt biblioteket lokalerne i 
stueetagen. Biblioteket henlagdes nu administrativt 
til kommunens skoleudvalg.

I forbindelse med indvielsen af det nye bibliotek 
i Karmeliterhuset udtalte borgmester Peder Chri
stensen: »Opgaven for Biblioteket er nu en anden 
tidligere. Det er gaaet ind i Bevidstheden som en In
stitution, der er uundværlig for enhver Borger, og 
Borgmesteren vilde betegne dets Betydning som si
deordnet med vor Folkeskole, og af langt større Be
tydning end Ungdomsskolebevægelsen. Naar Ung
dommen fra Skolen gaar ud i det praktiske Liv, vil 
Selvstudiet være til stor Nytte. Biblioteket skulde 
være det Bindeled, som forsyner Skolen med de for
nødne Læsebøger, hvortil dog ikke hører Læremid-
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Helsingør Folkebibliotek flyttede i 1924fra de mørke og trange lokaler i Karmeliterhusets stueetage til førstesalen. 
Skranken i udlånsafdelingen fotograferet 1934. Trappen nærmest vinduerne ud mod St. Annagade gav adgang til læsesa
len.
Biblioteksskolens arkiv.

lerne, ligesom det skulde forsyne Oplandets mindre 
Biblioteker med deres mindre Bogbestand, være det 
sted, hvor almindelige Mennesker ikke alene kan 
hente Underholdning, men faa Oplysning om alt«.31

Der blev da også gjort flittig brug af biblioteket 
og dets tilbud om at være informationscentral. »I 
øvrigt er det fornøjeligt at bemærke den levende Op
mærksomhed, som den nye Ordning vedrørende Op
lysninger af forskellig Art, har vakt; de mange Hen
vendelser, som Biblioteket allerede har faaet i saa 
Henseende, tyder paa, at ogsaa denne Side af Virk
somheden vil komme til at arbejde paa tilsigtet Ma- 
ade, nemlig som Mellemleddet mellem de store Bib

lioteker i Hovedstaden og den Befolkning, som 
søger Centralbiblioteket i Helsingør. Vi henleder 
specielt Opmærksomheden paa denne Del af Bibli
otekets Virksomhed, gør ogsaa og fornemmeligst de 
unge opmærksom herpaa. I Vore Dage kan man ik
ke vide for meget og det er altid flovt ikke at vide 
Besked med dette eller hint, som man gør Regning 
paa at ethvert nogenlunde oplyst Menneske maa 
kende«.32

Danmarks og verdens første bibliotekslov
Med vedtagelsen i 1920 af den første danske bibli
otekslov, som er verdens første af sin art, blev struk- 
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turen i det danske folkebiblioteksvæsen fastlagt. 
Biblioteksloven fastlagde reglerne for udbetaling af 
statstilskud og fastsatte de betingelser, som biblio
tekerne skulle opfylde for at opnå statstilskud, lige
som den fastslog centralbiblioteksfunktionen.

i Biblioteksloven af 1920 blev revideret i 1923 og 
på ny i 1931, hvor den største ændring i forhold de 
gamle love var, at man helt forlod de særlige tilskud 
for bladt andet læsesal og oplandsvirksomhed, og 
^ik over til ensartede tilskud for alle biblioteker be- 
[egnet på grundlag af det stedlige tilskud.33

Administrationen af biblioteksloven blev overladt 
il Statens Bibliotekstilsyn, der blev oprettet med 

dette for øje. Det ligeledes nye embede som biblio
teksdirektør blev besat med Thomas Døssing, der 
havde været med i bibliotekssagen siden århund
redskiftet og om nogen havde præget udviklingen 
og i øvrigt fortsat gjorde. Statens Bibliotekstilsyn 
var et triumvirat bestående af direktøren, biblioteks- 
nspektøren og bibliotekskonsulenten. Trods en ge

valdig vækst i biblioteksvæsenet bestod Tilsynet 
endnu i 1940 af det samme embedsmandstriumvi- 
rat. Reglerne for udbetaling af statstilskud var fast
lagt i biblioteksloven, men det var bibliotekstilsy
net, som skulle fordele statstilskuddene og føre til
syn med deres anvendelse. Udover arbejdet med be
regning af statstilskud varetog Tilsynet arbejdet med 
love og bekendtgørelser. Man var med i så godt som 
alt, hvad der foregik på folkebibliotekernes område.

Dette blev af mange opfattet som »centralisering 
pnder staten«, hvilket bibragte Tilsynet hård kritik. 
Frederiksborg Amts Biblioteksforening vedtog i den 
forbindelse på årsmødet i Helsingør i 1928 ens
temmigt en resolution, der beklagede angrebene på 
Tilsynet for bureaukratisme. Det fik Frederiksborg 
j^mts Avis til efterfølgende at bringe en kæmpe- 
Îiæssig artikel om biblioteket i Hillerød, hvor Til- 
ynet havde tilbageholdt statstilskudet, indtil der 

gennem bibliotekar Bremerstent, Nordsjællands 
Centralbibliotek i Helsingør, var bragt en ordning i 
stand. Striden omhandlede alsidighed i bogvalget. 
Den voldsomme kritik blev redet af på flotteste vis 
af biblioteksdirektør Døssing. Tilsynet kunne atter 
koncentrere sig om arbejdet, der blandt andet om
fattede udgivelsen af »Statens Bibliotekstilsyns 
Publikationer« foruden en lang række af biblio
tekstekniske hjælpemidler og småskrifter om bibli

oteksspørgsmål. I 1939 oprettedes Folkebibliote
kernes bibliografiske Kontor, der også overtog re
daktionen og udgivelsen af fælleskataloger.

Et vigtigt område af Tilsynets arbejde blev Bibli
oteksskolen, som blev den autoriserede uddannel
sesinstitution for bibliotekaruddannelsen. Som en 
helt ny institution måtte Biblioteksskolen gives ind
hold og form. Helt på bar bund var man imidlertid 
ikke, da der siden 1918 havde eksisteret en slags 
biblioteksskole. Den nye institutions lærerstand blev 
foruden Tilsynets tre embedsmænd, en lang række 
københavnske biblioteksfolk, både fra folkebiblio
tekerne og fra de videnskabelige biblioteker.34

Helsingør Folkebibliotek vil være 
centralbibliotek
Da et centralbibliotek i henhold til Biblioteksloven 
af 1920 kunne få op til 23.000 kroner i tilskud, nem
lig 15.000 i »almindeligt« tilskud og 8000 i cen
traltilskud, og et stedligt tilskud på 16.000 kroner, 
opstod der et veritabelt kapløb mellem de potenti
elle købstæder om at få deres bibliotek gjort til cen
tralbibliotek.35

Det var nok så meget dette forhold, som lå bag 
Læseforeningens initiativ, som blev videreført af 
kommunen i 1924, hvor Helsingør Byråd bemyndi
gede Magistraten til at søge Helsingør Folkebiblio
tek anerkendt som centralbibliotek for Frederiks
borg Amt med et tilknyttet statstilskud i henhold til 
den reviderede bibliotekslov af 1923.

En afgørende betingelse for statstilskudet var en 
fast ansat bibliotekar. Dette krav var blevet opfyldt, 
da Erhard Bremerstent den 1. april 1924 tiltrådte en 
nyoprettet stilling som bibliotekar ved Helsingør 
Folkebibliotek. Bremerstent havde fra starten et par 
assistenter til at hjælpe sig. En god og billig hjælp 
havde biblioteket desuden i nogle Borgerskoledren
ge.

Ofte kunne ansættelsen af en faguddannet bibli
otekar betyde så stor en stigning i det enkelte bibli
oteks budget, at yderligere personaleomkostninger 
var så godt som udelukkede. Bibliotekaren måtte 
derfor gøre hele arbejdet selv. Da man ofte samti
dig ønskede så lange åbningstider som muligt, måt
te en stor del af katalogisering, nummerering og 
klassedeling samt andet internt arbejde udføres i ud
lånsskranken imellem ekspeditionerne. En fordel 
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heri var, at bibliotekaren herved lærte lånerne per
sonligt at kende.36

Byrådet lagde i forbindelse med ansættelsen af 
Bremerstent som faguddannet bibliotekar stor vægt 
på, at der skulle udvikle sig det bedst mulige sam
arbejde mellem »Befolkningen og Bibliotekets Le
delse, saaledes at det kan løse sin samfundsnyttige 
Opgave. For Tiden ligger Udlaanet omkring 60.000 
Bind; men under de ny Forhold skulde dette Antal 
gerne betydeligt op«. Herpå replicerede Bremer- 
stent: »En Mand har sagt, at en Bibliotekar skal være 
Byens elskværdigste Mand«, selv turde Bremerstent 
ikke love at blive dette, »da der sikkert var mange 
elskværdige Mennesker heri byen«, men han skulle 
gøre sit bedste for, »at Biblioteket blev et søgt sted«.

Om det moderne biblioteksvæsen udtalte biblio
tekar E. Bremerstent i forbindelse med indvielsen af 
Helsingør Folkebiblioteks nye lokaler på 1. salen i 
Karmeliterhuset i sommeren 1924, at bibliote
karerne ikke skulle virke som »Bogværger, men 
Bogspredere. Alt, hvad Biblioteket indeholder, til
byder det Enhver gratis, kun forlanges der en Er
klæring om, at Bøgerne bliver behandlet godt og til
bageleverede. Biblioteket er et Sted, hvor alle kan 
henvende sig med Spørgsmaal og faa Svar, og hvor 
Ledelsen til enhver Tid er rede med Oplysninger og 
Vejledning. Biblioteket er »det aabne Hyldesy
stem«, og dets væsentligste Opgave skal være at sæt
te hele Befolkningen i Forbindelse med Aandslivets 
bærende værdier«.37

Centralbibliotek for Frederiksborg amt 
Helsingør Folkebibliotek kunne i 1925 opfylde kra
vene til at blive centralbibliotek, hvorfor Undervis
ningsministeriet pr. 1. april 1925 kunne meddele 
biblioteket anerkendelse som »Centralbibliotek for 
Frederiksborg Amt« under navnet Nordsjællands 
Centralbibliotek.

Om det nye Centralbibliotek kan Helsingørs Avis 
fortælle følgende: »Biblioteket betyder et Tilbud fra 
det offentliges Side til alle voksne Beboere inden
for Amtet om Bøger og dermed om Oplysning, som 
det er i alles Interesse at give Agt paa og benytte sig 
af. Det gælder ikke alene Steder, hvor der forud ik
ke findes noget Bibliotek, men det gælder overalt, 
ogsaa hvor man allerede har faaet sit eget Bibliotek; 
thi Meningen er, at Centralbiblioteket skal kunne 

supplere det mindre Bibliotek. Men hvorledes kan 
nu en Beboer ude i Amtet komme i Forbindelse med 
Centralbiblioteket? Først og fremmest kan han laa
ne en hvilkensomhelst oplysende Bog, det er muligt 
at fremskaffe, aldeles gratis, ja, han faar den end- 
ogsaa tilsendt gratis. Vil den unge Landmand vide 
lidt om Landbrugets Maskiner eller om Hesteavl og 
Hestepasning, eller spørger Husmoderen efter en 
Kogebog eller en Bog om Fjerkræavl, lad dem saa 
blot sende Biblioteket et Brevkort. Bogen vil da 
komme ind ad Døren til Dem med de ønskede Op
lysninger. Drejer det sig om en Oplysning, som maa 
søges i et af de store Opslagsværker, der ikke kan 
sendes ud af Huset, saa er Biblioteket ikke bange for 
at sende et Brev, hvori Oplysningen er afskrevet. 
Man kan naturligvis ogsaa faa Romaner. Men i det 
Tilfælde maa man selv betale Tilsendelsesomkost
ningerne. Man kan ogsaa faa en Bogkasse. Den kan 
sendes til det stedlige Bibliotek, og hvis der ikke fin
des et saadant, til en Privatmand, naar blot han ga
ranterer for, at Bøgerne kommer tilbage i uskadt 
Stand, og at andre omkringboende frit kan laane af 
Bogkassen. Centralbiblioteket har ogsaa en anden 
Opgave, nemlig at hjælpe de mindre Biblioteker i 
Arbejdet. Det stærkt voksende Besøg i Biblioteker
ne viser, hvor megen Trang der er i Befolkningen til 
God Læsning, ikke blot Romaner, men ogsaa faglig 
og oplysende Litteratur, og Erfaringer for, at naar 
Folk blot ved, hvor Biblioteket er, kommer de inden 
længe i Forbindelse med det. Det kan være ærgeligt 
at se, hvordan mange klatter deres Fritid væk og ik
ke faar nogetsomhelst ud af den. Faa derfor den go
de Læsning i Hjemmet; den kan bevirke, at Fritiden 
udnyttes godt. Enhver Husbond maa i det mindste 
kunne sige til Husstanden: En god og interessant 
Bog vil der altid være til den, der er i Hjemmet«.38

Biblioteket havde pæn søgning. Ifølge årsberet
ningen for 1925-26 havde biblioteket omfattet ud
lån af ialt 86.226 bind fordelt på 64.984 skønlitte
rære værker og 21.242 faglitterære. Udlånet til en
keltlånere i oplandet havde udgjort 7.742 bind for
uden 16 bogkasser. Udlånet voksede de følgende år. 
Det udgjorde i 1928-29 96.830 bind, hvoraf 16.139 
bind var gået til amtet og deraf 3029 bind i bogkas
ser. Som centralbibliotek havde man desuden med
virket ved omordningen af flere sognebiblioteker. 
Sammen med Frederiksborg Amts Biblioteksfore- 
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ning havde Nordsjællands Centralbibliotek udstillet 
»et Mønsterbibliotek« i Hillerød.39

Læsestuer og studiekredse
Helsingør havde allerede længe haft såkaldte læse
stuer, da det omkring 1920 under stor begejstring 
blev oprettet læsestuer landet over. I 1925 var der 
etableret 117 læsestuer. Desuagtet lykkedes det 
imidlertid ikke, som man havde drømt om, at gøre 
danskerne til håndbogsbenyttere.40

Mens der jævnligt klagedes over for ringe søg
ning til de mange nye læsestuer, forekommer plads
mangelen at have været det største problem i Hel
singør. Med op til 17.000 brugere årligt var der ef
terhånden blevet et vældigt pres på læsesalen og 
håndbogssamlingen. På læsesalen var fremlagt hen- 
yed 50 aviser og tidsskrifter, som i løbet af de næste 
10-15 år blev mangedoblet. Flittige brugere af bib
liotekets håndbogssamling, der omfattede henved 
800 bind, var en række studiekredse, hvoraf flere 
havde domicil på biblioteket. Studiekredslokalerne 
1^ oprindelig i de små rum ved gavlen ind mod St. 
Mariæ kirke. Senere indrettedes der studiekredslo- 
lcale i hjørnerummet ved St. Annagade. Mange 
^undrede helsingoranere har gennem årene hentet 
kundskab og viden i disse lokaler, om så forskelli
ge ting som: sprog, regnskabsanalyse, nationaløko
nomi, salgspsykologi, verdenshistorie, opdragelses
problemer, sømandskundskab samt psykologi, filo
sofi, jura, mentalhygiejne, logik og religionshisto
rie. Herom erindrer fhv. bibliotekar ved Nordsjæl
lands Centralbibliotek, Inger Vestergaard: »Jeg kom 
Jfte i Karmeliterhuset, fordi mine forældre var ven
der med den daværende overbibliotekar Bremer- I
stent, som boede med sin familie i sidefløjen langs 
sit. Annagade. Her har jeg været til masser af sam
menkomster, bl.a. i det rum, hvor Bymuseet nu har 
anbragt den store model af Helsingør by.41

Det var dengang indrettet til studiekredslokale og 
magasinsamling for biblioteket, men overbibliote
karen havde ret til at bruge rummet, når familien 
skulle dække op til fest og mange mennesker. Jeg 
kom også i studiekredslokalet, som medlem af DSU, 
som i lighed med andre foreninger holdt møder her. 
F, 
funds- og retsforhold. Man kom ind i studiekreds
lokalet ad den lille dør i hjørnet af Karmeliterhusets 

eks. deltog jeg i en DSU- studiekreds om sam

gård og kom slet ikke igennem biblioteket, som lå 
på 1. sal og havde en anden indgang. Så det var hu
set, jeg var fortrolig med og ikke biblioteket som 
sådant«.

Det store gennembrud i studiekredsbevægelsen 
kom i øvrigt i 1924 med oprettelsen af Arbejdernes 
Oplysnings Forbund. Ved mange biblioteker var det 
imidlertid et problem med tilstrækkelig kvalificeret 
betjening og repræsentative håndbogssamlinger. Fra 
bibliotekernes side var der stor interesse for at søge 
at afhjælpe manglerne, idet man var klar over, at 
man her stod overfor en type lånere, som det nød
vendigvis gjaldt om at tilfredstille. Bibliotekar E. 
Bremerstent argumenterede for at opgaven bedst 
kunne løses ved oprettelse af et særligt studie
kredsbibliotek for hele landet. I 1937 oprettedes det 
som »Studiekredscentralen« i tilknytning til Stats
biblioteket i Århus, der i 1939 betjente henved 1000 
studiekredse.

Nordsjællands Centralbiblioteks evige problem 
var, at der mindst var dobbelt så mange forespørg
sler på de to små lokaler, som der kunne imøde
kommes. Alene under Aftenskolen var der 30-40 
studiekredse. Blandt de heldige, som fik plads på 
biblioteket, var Kvindernes Beredskabsarbejde, 
Kvindernes Samfundstjeneste, Arbejdersamaritter
ne, Studiekredse for Fredsligaen, Handels- og Kon
tormedhjælperne samt kredse i Fagforeningskund
skab og Kooperationen. Sidstnævnte studiekredse 
har utvivlsomt også gjort flittig brug af de bøger by
ens borgmester havde skrevet. Ved siden af hans 
utallige hverv og gøremål ikke mindst som bor
gmester havde Peder Christensen fundet tid til at 
skrive to grundbøger for studiekredse. I 1925 kom 
bogen om Kooperationen skrevet i samarbejde med 
Fr. Dalgaard, og i 1933 var det så bogen om Kom
munalkundskab i samarbejde med Johs. Hansen. 
Endvidere havde Peder Christensen under medvir
ken af den kommunale administration udgivet en 
stor håndbog om Kommunestyret i Helsingør 1890- 
1930.42

Bogbestanden og en stigende mangel på plads 
Foruden bøger intet bibliotek, så enkelt er det. Hel
singør Folkebibliotek blev som tidligere nævnt i vid 
udstrækning skabt på grundlag af forskellige 
bogsamlinger skænket af private mennesker, fore-
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Udlånsafdelingen fotograferet i 1934. Hensynet til det storladne og særegne rum måtte snart vige for flere og højere bog
reoler. Biblioteksskolens arkiv.

ninger og institutioner. Et vidnesbyrd om den inter
esse og opbakning, som var bibliotekstanken til del. 
Det var en praksis, som blev fortsat. Gang på gang 
støder man på små notitser i aviserne om, at den el
ler hin har overdraget én eller flere betydningsfulde 
bøger til biblioteket.

Ved præsentationen af det nye folkebibliotek i 
1924 måtte det med hensyn til bogsamlingens om
fang og indhold lidt beskæmmende konstateres, at 
den ikke var »fuldt tilfredsstillende, der maa an
skaffes og udskiftes en Del Bøger«. Helsingør Fol
kebibliotek måtte nødvendigvis sørge for at blive 

»så udvidet, at det med hensyn til bogbestanden 
kan siges at fyldelstgøre kravene til et centralbib
liotek«.43

Med disse mange udbud og tilbud til lånerne var 
en modernisering af den store udlånssal påkrævet. 
En nyindretning blev sat i værk, og i maj måned 
1928 var ombygningen tilendebragt og »er blevet til 
megen Pryd for den smukke Hal og som har bevir
ket, at denne egentlig først nu kommer rigtig til sin 
Ret. Forandringen bestaar iøvrigt blot i, at man har 
foretaget en Ændring i Reolopstillingen i Salens 
Midte, en Opstilling, som hidtil bestod i en Række 
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grimme Stilladser med Boghylder til begge Sider og 
ragende op saa det virkede som et Skillerum, del- 
iende Salen i to, ligesom det stængede for Lyset fra 
begge Sider. Denne Reolvæg er nu fjærnet og i ste
det for er der blevet lavet en bred og lav Reol i den 
hidtidige Længde, udført i den gamle Reols Mate
riale, men så fiks og pyntelig, at den ser ud som om 
den var flunkende ny. Man har derved faaet frit Ud
syn over hele Bogsalen og denne kan nu fuldt og 
helt profitere af Dagslyset fra alle tre Sider. Samti
dig er der blevet mere Bogplads og et større Karto- 
iek vil i nær Fremtid blive stillet op til brug for Laa- 
herne.«44

i
En vægtig forøgelse af centralbibliotekets bog

bestand indtraf, da biblioteket i 1927-28 fik over
draget hovedparten af Almenskolens fornemme 
bogsamling på omkring 2.000 bind. Fra Statens 
Avissamling havde man samtidigt modtaget henved 
100 årgange af de lokale aviser. Til dette avisarkiv 
sluttede sig »den lokalhistoriske Samling, som i dis- 
se Dage har faaet en værdifuld Forøgelse i Musæets 
Bogsamling«. Sammen med bibliotekets egen ud
klipssamling udgjorde denne samling nu et fortrin
ligt arbejdsgrundlag for den lokalhistorisk interes
serede.

J I slutningen af 20’erne stod biblioteket faktisk i 
den situation, at man ikke længere i den store ud
lånssal kunne finde plads i reolerne til de nye bøger. 
En del af bogsamlingen måtte derfor placeres på ma
gasin. Publikum blev i den forbindelse rådet til at 
spørge personalet efter de bøger, de ikke umiddel
bart kunne finde på hylderne i henhold til bibliote
kets bogkataloger, herunder det skrevne kortkata
log, som omfattede omkring 17.000 titler. Som en 
sirlig hjælp til publikum arbejdedes der på at ind
rette et katalog i kardexform, således at enhver på 
et øjeblik kunne få at vide, hvad der eksisterede af 
relevant litteratur om et emne. Rådede biblioteket 
ilkke selv over de pågældende publikationer kunne 
biblioteket altid gennem samarbejdet med de stats
lige biblioteker søge at rekvirere de pågældende 
biøger derfra. Et samarbejde som tillige omfattede 
udenlandske biblioteker. Nordsjællandsk Central
bibliotek havde i den forbindelse et særligt nært 
samarbejde med Helsingborg Stadsbibliotek, hvor
fra biblioteket rekvirerede henved 200 bøger om 
året.45

Denne ordning af bøgerne i udlånssalen holdt i 
knapt toethalvt år. Der havde længe været klaget 
over, »at det var saa besværligt at faa fat paa Bøger
ne paa de nederste Hylder. Derfor har man nu op
stillet en Midterreol til. Dermed er indvundet en 
Mængde Plads, og den nederste Hylde kan nu an
vendes til Magasinbøger, Tidsskriftrækker og lign. 
Endvidere er der nu blevet Plads til en Lamperæk
ke mere, saa Belysningen nu er betydeligt stærkere 
end før. Der er bedre Plads ogsaa til adskillig Ud
videlse af Bogbestanden, saa at Forholdene, naar 
den nye Ordning er blevet Publikum fortrolig, maa 
siges at være adskillig forbedret«.46

»I denne Tid udlaanes henimod 300 Bd.dagligt, 
7-8.000 Bd. i Løbet af en Maaned. Nu begynder 
iøvrigt de nye Bøger fra Efteraaret at komme paa 
Hylderne, selvom det er umuligt at tilfredsstille Ef
terspørgslen. De nye bøger volder altid Vanskelig
heder - thi de bliver sasa hurtigt gamle, og føjer man 
Publikum i Aar og skafter mange Eksemplarer af eet 
Værk, saa ærgrer det samme Publikum sig næste Ef- 
teraar over, at der staar saa mange af den Bog i Ste
det for en ny«.47

Kataloger og bogfortegnelser
Da Centralbibliotekarernes Sammenslutning i 1923 
udgav »Bogfortegnelse for mindre Biblioteker, var 
der ikke kommet nogen bogfortegnelse for folke
biblioteker siden Landhusholdningsselskabets fra 
1902. Helsingør Folkebibliotek lod ligesom mange 
af landets øvrige biblioteker i de første år trykke 
bogfortegnelser og bogkataloger. Dette var endnu en 
forholdsvis overkommelig opgave.

På initiativ af bibliotekar E. Bremerstent gik man 
videre og udgav i 1927 det langt mere emfattende 
»Fælleskatalog for større Købstadsbiblioteker«. 
Dette værk som var redigeret af Bremerstent i spid
sen for et 6 mandsudvalg omfattede henved 5000 
titler uden at være komplet, idet bøger på frem
medsprog, lokallitteratur, håndbøger og tidsskrifter 
ikke var medtaget. Bremerstent redigerede tillige en 
lidt mindre 2. udgave. En 3. udgave blev udgivet af 
Danmarks Biblioteksforening under titlen »Et ud
valg af nyere Litteratur«. Fortegnelsen var udarbej
det af foreningens katalogudvalg, hvor bl.a. Bre- 
merstent havde sæde. Det var det nye Folkebiblio
tekernes bibliografiske Kontor, der i 1939 stod for
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Kartoteksskabet var en uundværlig bestanddel af bibli- 
teket, da det indeholdt bogfortegnelsen.
Fotograferet 1934. Biblioteksskolens arkiv.

4. udgaven, hvor den atter udgives under den op
rindelige titel.

De mange udgaver vidner om fælleskatalogets 
anvendelighed, og at det i vid udstrækning erstatte
de trykte kataloger for de enkelte biblioteker. Svag
heden lå i den skønlitterære del. »På den ene side 
ville man nødig optage for mange »lette« eller »li
gegyldige« bøger i disse kataloger, og derved så at 
sige tvinge bibliotekerne til at have netop dem på 
lager. Men på den anden side skulle lånerne jo ger
ne i katalogerne kunne finde i alt fald nogen af den 
slags bøger, som mange af dem allerhelst ville læse, 
og som bibliotekerne faktisk arbejdede med. Resul
tatet blev, at man snart gik lidt længere i den ene, 
snart i den anden retning«.48

Biblioteket får konkurrence fra radioen, 
de kulørte blade og billigbøgerne
Den stigning i brugen af biblioteket, der kunne kon
stateres umiddelbart efter etableringen som central
bibliotek, blev markant mindre henimod slutningen 
af 20rne. Det var imidlertid en landsdækkende ten
dens, som kunne tilskrives den konkurrence biblio
tekerne var blevet påført gennem »Radioen, billige 
Bøger og illustrerede Blade og Hæfter«.

Radioprogrammer blev omkring midten af 20’er- 
ne et nyt fast indslag i tidens aviser og blade. Det 
var begyndt lige efter krigen med radioamatørerne. 
I begyndelse var de ganske få, men blev en hurtigt- 
voksende kreds af entusiaster. En optælling i maj 
1923 viste, at der var 3309 danske radiolyttere. Re
elt var der nok endnu flere, da mange undlod at bli
ve registreret af frygt for, at radiomodtagere ville 
blive beskattet. Fænoment gav anledning til begre
bet »plankeværkslyttere«. Uden held søgte private 
at få koncession på radioudsendelser, men staten 
overtog selv denne i 1924, og året efter blev statsra
diofonien den endelige ordning. Lyttertallet var da 
nået op 68.000, som hver betalte en licens på 10 kro
ner om året. Ved udgangen af 1926 var der 580 ra
diolyttere i Helsingør og omegn, fordelt med »505 
lampe-lyttere og 75 krystalapparater«. Kredsen af 
radiolyttere var i 1929 blevet så stor, at der ligefrem 
var grundlag for oprettelse af lytterforeninger. Det 
er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at ud
bredelse af telefonen synes at være foregået væs
entlig langsommere end radioen. Bibliotekar E. Bre- 
merstent holdt selv en række radioforedrag om bo
gens verden.49

»Er det folkelige oplysningsarbejde inde i en kri
se?« var titlen på et foredrag biblioteksdirektør Døs
sing holdt i Danmarks Biblioteksforenings regi i 
1931 : »For 100 år siden havde Folkebibliotekerne et 
højere Niveau. De indeholdt de store Klassikere og 
vanskelig relegiøs Litteratur, og den blev læst, for
di der var en religiøs og aandelig Vækkelse. Vi er 
mange, som troede, at Biblioteksarbejdet skulle bli
ve Højskolens Arvtagere. Men det slaar ikke til. Vi 
har ikke mere noget aandeligt Behov og nøjes der
for med det mindst mulige. Almindelig Folkeoplys
ning maa betyde lige god Oplysning for alle. Og det 
er for saa vidt lykkedes: næsten alle læser den sam
me - daarlige Litteratur. Der er en uhyre Bogpro- 
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jduktion, men på for lavt et Niveau, og saa er der 
Ugebladene. Det er ikke Bibliotekernes opgave at 
skaffe folk den lette Læsning - det gør Ugebladene 
meget bedre«. Større kvalitet og dybde i det skøn
litterære bogvalg var stadigvæk temaet for Døssing 
ved Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i 1938.

Bibliotekerne kunne på den anden side glæde sig 
over, at borgerne »i stedse stigende Grad gik til Bib
lioteket med allehaande Spørgsmaal, der ofte med
fører omfattende Undersøgelser samt Brevveksling 
med Videnskabelige Biblioteker og andre Instituti
oner«.

Et aspekt i biblioteksbetjeningen som Nord
sjællands Centralbibliotek prioriterede højt. »Hvad 
Publikum ikke endnu er helt klar over er, at man al- 
|id kan ringe og anmode om at faa opgivet Adres
ser, Togtider og andet, i det hele taget ethvert 
Spørgsmaal, som man i Øjeblikket ønsker Besked 
om. Kan Biblioteket ikke selv klare Sagen, har det 
sine Forbindelser i Orden, som i Reglen kan hjæl
me.« I lighed med andre biblioteker havde Nord
sjællands Centralbibliotek taget »information« op 
som et nyt stort arbejdsområde.

I Nordsjællands Centralbibliotek havde i slutnin
gen af 20rne omkring 4.000 registrede lånere, der 
tilsammen havde lånt 96.000 bind eller gennem
snitlig 24 pr. låner pr. år. Det var betydeligt færre 
^nd ved årtiets begyndelse. Her havde bibliotekets 
1442 lånere gennemsnitlig lånt 40 bind eller godt og 
vel 58.000 bøger tilsammen.

Set på baggrund af, at Helsingør Folkebibliotek i 
den mellemliggende periode var blevet til Nord
sjællands Centralbiliotek, og dermed havde fået et 
^tørre underlag, hvortil kommer, at udlånet gennem 
bogkasser, bogpakker og personlige lån til borger
ne rundt om i amtet var vokset markant fra cirka 
^700 i 1925-26 til 15.893 bind ved udgangen af 
20’eme, fremstår tallene endnu mere signifikante.50 

^iblioteket bliver mere udadvendt
Skønt det i begyndelsen af 20’erne som tidligere 
r.ævnt med en vis vægt og ret kunne hævdes, at Hel
singør Folkebibliotek arbejdede sig »støt fremad til 
at indtage en betydningsfuld Plads indenfor Byens 
^åndelige Liv«, kom der anderledes fremdrift i bib
lioteket med ansættelsen af Erhard Bremerstent som 
fuldtidsansat bibliotekar i 1924.51

Bistået af assistenterne Inger Clausen, Inger Bo- 
esen og Elly Larsen udviklede Bremerstent biblio
teket til en alsidig virksomhed og et åndeligt arne
sted, helt i tråd med indholdet i det foredrag som 
borgmester Peder Christensen holdt ved Frederiks
borg Amts Biblioteksforenings generalforsamling, 
hvor folkebibliotekernes store betydning for åndsli
vet fremhævedes blandt andet »derved, at de giver 
hele Befolkningen Adgang til store Bogskatte, som 
de ellers ikke ville faa Adgang til«. Han fremhæve
de bøgernes betydning såvel med hensyn til det kul
turelle som til praktisk erhvervsvirksomhed, lige
som han statistisk påviste bibliotekernes meget sto
re udvikling og han fremhævede, at de vil kunne si
destilles med folkeskolen, idet de fortsætter dennes 
arbejde.52

Biblioteket var da også på pletten, da skolerne i 
Helsingør i 1926 ønskede at give børnene under
visning i håndbogskundskab. En kreds af lærere og 
lærerinder samledes »i gaar Eftermiddags i Læse
salen paa Centralbiblioteket for af Bibliotekar Bre- 
merstent at modtage Vejledning heri. En halv Snes 
Børn var tilstede og med disse demonstreredes Un
dervisningens Forløb. Det er Hensigten i Løbet af 
Sommeren at bibringe Børnene denne Undevisning 
henne paa Læsesalen«.

Også på anden vis var der blevet etableret et sam
arbejde mellem skole og bibliotek. Centralbibliote
ket havde således for Amtets Skolebiblioteksfore
ning udlånt 238 bogsæt. Samlingen af bogsæt om
fattede da 107, og 33 skoler i amtet deltog i lånet af 
disse sæt.

Selvom Nordsjællands Centralbibliotek ikke om
fattede en egentlig børneafdeling havde man til
strækkelig børnelitteratur til eksempelvis i 1929/30 
at kunne præstere et udlån på omkring 16.000 bind. 
Børnenes læsning var iøvrigt ikke begrænset til den 
såkaldte børnebogslitteratur. »Børnene læser ikke så 
lidt faglitteratur«.53

Centralbibliotekets arbejde i oplandet 
Hovedopgaven for Nordsjællands Centralbibliotek 
som centralbibliotek var oplandsvirksomheden. 
Denne omfattede foruden udlån af bøger til de re
spektive biblioteker i amtet assistance ved etable
ring og indretning af nye biblioteker, bogvalg og ka
talogisering. Behovet var stort. En lang række bib
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lioteker stod foran nyordning i forbindelse med bib
lioteksloven af 1920, ligesom helt nye bilioteker 
kom til. Det var kun Frederikssund, Hørsholm, Øl
stykke og Fredensborg biblioteker, som i 1924 
var nyordnede. Endnu i slutningen af 40rne var 
der intet statsunderstøttet bibliotek i Annisse-Ram- 
løse, Lille-Lyngby og Græse-Sigerslevvester kom
muner.

Nordsjællands Centralbibliotek blev ikke modta
get med udelt begejstring i kommunerne. Fra de 
fjernere beliggende kommuner blev biblioteket 
mødt med den indvending, at det lå i det fjernesteene 
hjørne af amtet. For at imødekomme denne kritik 
etableredes i begyndelsen af 30rne en såkaldt »bog
bilskørsel«, hvor man blandt andet begyndte »at 
køre med bogbil rundt om i Amtet, et forberedende 
Arbejde til Indtegning af Enkeltlaanere ude omkring 
i Periferien, for en Aarsbetaling af 2 Kr. pr. Laaner. 
Desuden gøres der Forsøg med Bogkasser om hvil
ke en Kreds af Laanere kan slutte sig sammen, Aars- 
afgiften herfor er 25 Kr. Da der jo er en ikke ringe 
Udgift forbunden med denne, om vi saa maa sige 
udendørs Virksomhed for Biblioteket, venter dette 
naturligvis, at der bliver god Tilslutning til denne 
nye Gren af Bibliotekets Arbejde«.

Bogbilskørslen blev yderligere udbygget, da cen
tralbiblioteket i 1936 investerede i egen lille perso
nbil. Centralbiblioteksbetjeningen var som sådan 
gratis for de enkelte kommuner og biblioteker. Men 
der betaltes 1 krone pr. stående bind skønlitteratur. 
Hvis et oplandsbibliotek således havde 50 skønlit
terære bøger fra centralbiblioteket stående året igen
nem, betaltes 50 kroner årligt. Man havde i øvrigt 
ret til at bytte så ofte det måtte være ønskeligt. Fag
lig og oplysende litteratur stillede centralbiblioteket 
derimod gratis til rådighed. En særlig betaling mod
tog Centralbiblioteket fra Tikøb Kommune for den 
bogbilskørsel, som blev ydet mellem Tikøbs 7 bib
lioteker, og for at kommunens borgere kunne låne 
på samme betingelser som lånere bosiddende i Hel
singør.54

Først med biblioteksloven af 1950 blev det i 
øvrigt fastslået, at biblioteksbenyttelse skulle være 
vederlagsfri. Henved en snes biblioteker tog på det
te tidspunkt stadigvæk betaling for lån.

Benyttelsen af Nordsjællands Centralbibliotek 
havde fra starten været gratis.

Bogkrigen - konflikt mellem forfattere og 
bibliotekerne
Det kom i slutningen af 20’erne til åben økonomisk 
strid mellem bibliotekerne og forfatterne, hvor for
fatterne og deres respektive forlag krævede en mer
pris for de bøger bibliotekerne erhvervede til udlån. 
Konflikten kulminerede i, at en række danske for
fattere nedlagde forbud mod udlån af deres nye 
bøger. Herom skriver bibliotekar Bremerstent: 
»Som Følge af Forfatternes Krig mod Biblioteker
ne vil Hasselbalchs Bøger, deriblandt Th. Olesen 
Løkken og Morten Korchs nye Bog ikke komme paa 
Biblioteket, idet Hasselbalch forlanger dobbelt Pris 
for Bøger til Biblioteker; man maa vente et Par Aar, 
først da vil man kunne faa dem for normal Pris. Bib
lioteket kan ikke have noget imod dette Standpunkt, 
men stiller sig skeptisk overfor Værdien af det med 
Hensyn til Bogsalget. Det skulde være mærkeligt, 
om Publikum af denne Foranstaltning vilde lagde 
sig animere til at købe flere Bøger«. Forfatterinden 
Thit Jensen havde allerede i 1918 foresloget en bib
lioteksafgift til danske forfattere.

Med en ændring i biblioteksloven i 1946 indfør
tes den forfatterafgift, der var på 5 pct. af statens 
grundtilskud til bibliotekerne, og som i dag er ble
vet en selvstændig lov om biblioteksafgift. »Bog
krigen« i Danmark var enestående. I andre lande be
tragtedes bibliotekerne som »Bøgernes, Forfatter
nes og Boghandelens bedste Venner«. Det var den 
oplevelse Bremerstent havde i forbindelse med sin 
deltagelse i en internationale bibliotekskongres i 
Sverige, hvor man i øvrigt var begyndt at indrette 
centralbiblioteker som i Danmark, efter at man hav
de fået en bibliotekslov med den danske som for
billede.55

Oprøret mod traditionerne
Med en vis hovedrysten er samfundsudviklingen i 
20’erne og 30’erne vel nok blevet iagttaget af den 
ældre generation. »Oprøret mod traditionerne« er 
20me også blevet kaldt. Mange af tidens mennesker 
følte, at de levede i en efterkrigstid, hvor de store 
forventninger til friheden og Folkeforbundet fore
kom at have været en illusion. Hverdagens proble
mer var vendt tilbage i stedet for de gode, gamle da
ge, som man længtes efter. For ungdommen tegne
de tiden sig som en stillestående provinsidyl i sam-
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menligning med den tid, de selv skulle finde sig til 
rette i.

En vis rådvildhed prægede klart nok tidens unge, 
som med Jacob Palludans ord tilhørte »årgangen, 
der snublede i starten«. Og snublede gjorde genera
tionen, fordi den havde rod i den svundne tids indi
vidualisme og aldrig kunne frigøre sig derfra, sam
tidigt med at de følte savnet af et fællesskab, som 
dens evner kunne forløses i. Herom kredsede man
ge af tidens skrivende kunstnere, medens de be
gejstrede ekspressionister blev tavse. Livsanskuel
ser blev centralt i 20’ernes debat om fremtidstro og 
religiøse livsholdninger.

Med Otto Gelsteds oversættelse af den østrigske 
læge Sigmund Freuds arbejde »Det ubevidste« 
vandt det psykoanalytiske menneskesyn fodfæste i 
Danmark. Oxford-bevægelsen var en af de be
vægelser, der virkelig fik stor udbredelse i 30rne, 
og i foråret 1935 kunne man samle 800 til møde i 
Helsingør. Knap så mange omfattede byens katol
ske menighed, som i 1930 havde kunnet indvie de
res egen kirke i Nygade.56

Oprøret mod traditionerne mærkedes også i mu
sikken, hvor unge komponister søgte nye veje for 
den europæiske tradition i videste forstand. Men in
teressen samlede sig frem for alt om den amerikan
ske jazz, som ikke alene satte skel mellem unge og 
gamle, men tillige blandt musikelskere.

Også klædedragten signalerede et oprør mod tra
ditionerne, som kom til at omfatte alle samfunds
lag. Mest synbar i damemoden, hvor kjolerne blev 
kortere, fra en tid knapt nok at dække knæerne, tal
jen flyttedes ned over hofterne, figuren blev ikke 
længere fremhævet, og korsettet gik af brug. Hatte
ne var først kæmpestore, derefter sad de som små 
klokker om hovedet, hvilket var betinget af den for
andring som frisurerne undergik. De unge kvinder 
lod deres hår klippe kort, først med pagehår, glat el
ler bobbet, senere som egenligt drengehår. Mange 
ældre så dette som vidnesbyrd om et moralsk for
fald, og mangen et hjem oplevede voldsomme sce
ner, når husets datter kom hjem med kortklippet hår. 
De unge piger begyndte samtidigt at gøre brug af 
kosmetik. Moden skiftede i hurtigt tempo godt hjul
pen af modehusenes averteringer. Helsides annon
cer var ikke ualmindelige selv for de lokale mode
magasiner.

Herremoden udviklede sig mere moderat. Når det 
ikke på forlangende var smoking eller kjole, blev 
blåt cheviottøj anset for passende til pænt brug. Ved 
begravelser og audienser var den høje hat stadig 
påkrævet, men ellers gik denne af brug og afløstes 
af en rund bowler eller af den bløde hat. Sports
præget påklædning begyndte at gøre sig gældende, 
først spidsbukser med wiklers, senere plusfourbuk- 
ser med mønstrede sportsstrømper. Som tilskuere 
ved sportskampe og -turneringer var det selvfølge
lig helt naturligt at møde frem i en afslappet ydre 
form.

Langtfra alle havde interesse i eller økonomisk 
formåen til at følge moden i deres beklædning. 
Måske var der heller ikke så tit brug for meget an
det end arbejdstøjet. Overall'en blev hverdagens fo
retrukne arbejdstøj.

Moden i klædedragten lagde op til friere og min
dre konventionelle omgangsformer. Den ydre form 
blev man tilbøjelig til at betragte som noget uægte. 
Man ville have lov til at udfolde sig mere efter til
bøjelighed. Hidtil havde den unge kavaler følt sig 
forpligtet til at danse med alle damerne ved et bal. 
Nu tog han ikke længere i betænkning at koncen
trere indsatsen om færre, uden hensyn til om andre 
kunne føle sig overset. Et bal var heller ikke læn
gere en begivenhed, man så hen til på samme må
de. Der dansedes nu på restauranterne, selv i de små, 
mellem bordene, og hjemme i stuerne til et klaver 
eller til jazz-plader på en grammefon.

Den mere folkelige danseforlystelse levede fort
sat og vel foruden. Nye danse kom også til, mere 
sensuelle end tidligere. En overgang afløste mode
dansene hinanden med korte mellemrum. Flygtig
hed var blevet et karakteristikon for tiden.57

Et nyt menneskeideal voksede samtidigt frem. 
Forbilledet var den sunde, stærke landboer, thi livet 
på landet, der opfattedes som en enkel tilværelse, 
hærdede og gjorde kroppen sund og spændstig. At 
få en sådan sund krop, der kunne tjene som social- 
destinktionsmærke, krævede træning. Samtidigt 
blev det taget for givet, at fysisk træning af krop
pen havde karakterdannende effekt. En trænet funk
tionsdygtig krop regnedes samtidig nødvendig for 
at kunne klare de øgede krav indenfor produktions
livet, og en stærk karakter og gode manerer blev an
set for en nødvendighed for at klare en karriere.
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Udøvelsen af de respektive former for idræt og 
isport var i hovedsagen det som tidens forskellige id
rætsforeninger beskæftigede sig med. Men ikke 

I udelukkende. Foreningerne omfattede rent faktisk 
i mange andre aktiviteter, som vel at mærke arrange- 
I redes hele året rundt. De var med andre ord også 
blevet en slags kulturelle mødesteder med stor vægt 
ipå det folkelige element.Enhver forening med re
spekt for sig selv havde en arvefjende, et forhold der 
'højnede moralen. Man kæmpede for sin forening, 
itog dens trængsler alvorligt og glædes stolt over 
jdens sejre. Man arbejdede for den, også udover den 
|sportslige kamp, for man satte en ære i, at den ikke 
blot trivedes, og at den udover i snævrere forstand 
klarede sig godt i de sportslige præstationer, men 
^)gså at den havde en »kultur«, en særegenhed, med
sin egen historie, personligheder og traditioner.

Udbygningen af de kommunale lystarealer
Arbejdsløsheden i 20rne og 3Orne kastede en mørk 
skygge over udviklingen. Mange af de anlægsar
bejder, som Helsingør Kommune iværksatte i den- 
ne periode, skal ses i lyset af ønsket om at medvir
ke til beskæftigelse fremfor understøttelse. Etable
ringen af forskellige friluftsanlæg fik i denne for
bindelse en fremtrædende plads. Dette var blandt 
åndet tilfældet ved anlæggelsen af »Stadion for fod
bold og fri idræt«, der blev taget i brug på Nordre 
Strandvej i begyndelsen af 20rne for i 3Orne at bli- 
ve moderniseret og udvidet med blandt andet en hal
bygning. Idrætsanlægget indgik i den overordnede 
kommunale planlægning med hensyn til udbygnin
gen af de rekreative arealer, eller som det dengang 
betegnedes, lystarealer. Man tilsigtede samtidigt at 
få skabt en landskabelig helhed for området.58

I Opfattelsen af »det at bo« blev i 30’erne til mere 
end blot en plads mellem fire vægge. I mange tilfæl
de blev de nye kvarterer og bebyggelser hele små 
bysamfund med egne kollektive faciliteter. Langs de 
pye veje blev der bygget haveboliger, samtidig med 
at andre haver blev sløjfet. »Byen har været omgi
vet af småhaver, der efterhånden er inddraget under 
bebyggelsen. Alle kommunale institutioner er byg
get på havejord, og det samme gælder de store bo
ligkomplekser og boligforeninger«. Der var derfor 
god grund til at etablere nye kolonihaver. Kommu
nen lod derfor i 1935 et større areal ved Gurrevej 

overfor »Montebello« udlægge til kolonihavefore
ningen »Solbakken«, der med dens 204 haveparcel
ler omkring store, fælles grønne arealer er blevet fre
det som enestående i sin type.

Kommunen gennemførte i mellemkrigsårene en 
række udstykninger af opkøbte markjorder, Høj
strup, Belvedere og Bergmansdal, som led i en til
sigtet byplanlægning. Intentionen var at gøre Hel
singør til en grøn, en smuk og en sund by at leve i.

Anlæggelsen af de mange parker, der strækker sig 
som en grøn zone gennem de nye kvarterer fra Stub
bedamsvej til Gurrevej, er således et resultat heraf. 
Ved udstykningen af Bergmansdal blev 27 tønder 
land med stejle bakker omkring den gamle Stub
bedam udlagt til folkepark, skøjtebane og kælke
bakker. De sammenhængende naturområder skulle 
også gøre Helsingør attraktiv som turistmål.59

Turismens fremme
De store festligheder i anledning af købstadsjubi
læet i 1926 skulle have været optakt til en turismens 
æra, men håbet brast, da turistforeningen gik fallit 
og måtte opløses. 30. januar 1929 blev den på borg
mester Peder Christensens initiativ startet igen, og i 
1934 stillede han foreslag om oprettelse af et tu
ristbureau i Helsingør med henblik på, at »udvikle 
dette erhvervsområde på forretningsmæssig basis«, 
idet kommunen direkte som indirekte har udfoldet 
store bestræbelse på bevidst fremme og underbyg
ning af turistlivet, som dog samtidig i større eller 
mindre udstrækning også har tjent andre formål.

»Der kan således nævnes Hornbækbanen, Ma
rienlyst park med Tårnhøj og plantage, Sommariva 
lystanlæg og kunstværker, klosterets omgivelser, 
restaurering af gamle bygninger, bådehavn, bade
strand, adgangsveje og færdselsforhold, Kronborgs 
restaurering og ordning af museumsforhold. Her
til kommer nu begyndende modernisering af 
hoteller og forlystelsessliv på strækningen Helsing- 
ør-Hornbæk og i sin helhed et voksende fremmed- 
besøg omkring Helsingør, både mod nord og syd 
i forbindelse med en stærk udvikling i villa-bygge
riet. Der er fremgang og mulighed for turistliv og 
fremmedbesøg fra ind- og udland...«. Trods en 
omskiftelig tilværelse for turistbureuet sørgede Pe
der Christensen for at fanen blev holdt højt rent vi
sionært.



Grønnehave med Hornbækbanens remise, Kronborg Havbad og Nordhavnen. Paula Dahl.

Akkurat som 20’erne havde været Utzon-Francks 
årti i Helsingør, blev 3Orne Rudolph Tegners. Vold
som debat vakte i 1932 opstillingen på Stations
pladsen i Helsingør af Rudolf Tegners prisbelønnet 
skulptur »Herakles og Hydraen«, i folkemunde kal
det »den lille mand og skattevæsenet«. Bramfrit be
dyrede modstanderne, at »dette særlige monument 
er et monstrum, der vil ødelægge pladsen, og som 
vi ikke kan lide og ikke vil prakkes på«. »Herakles 
og Hydraen« blev i 1934 fulgt af »Danserinde
brønden«, der fik sin plads i det cirkelformede an
læg ved Kronborgvej. Tilsvarende blev Tegners sta
tuer af »Hamlet« og »Ophelia« i årene 1938-39 pla
ceret i parken foran Marienlyst Slot.60

Hvo intet vover, intet vinder
Arbejdsløsheden var et afgørende og vægtigt argu
ment i bestræbelserne for at få etableret et nyt glas

værk på Grønnehave. Begejstringen og ikke mindst 
troen på bæredygtigheden var mere end behersket i 
visse kredse, som set i historiens bakspejl, fik så in
derligt ret. Men Peder Christensen mere end troede 
på ideen, der endte i »masser af glasskår«.

Glasværket på Grønnehave var ingenlunde den 
eneste bold Peder Christensen havde i luften ved 
indgangen til 30rne. En nordhavn var således et an
det stort projekt, som blev sat i søen i 1929. Og til 
Helsingørs borgerskab bemærkede borgmester Pe
der Christensen under debatten i Byrådet: »Hvo in
tet vover, intet vinder. Lad den helsingørske han
delsstand blive siddende i sin krog og vente på ste
gte Duer! Ret Ryggen og skab respekt for Deres By 
- det er hvad jeg vil sige til den helsingørske Han
delsstands Repræsentanter. Besynderligt er det, at 
saare der kommer noget frem, der kan være høj nen
de for det helsingørske Erhvervsliv, har vi bryden
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de Strømninger i Borgerskabet, i stedet for, at vi al
le løftede i Flok.« Kystsikring, erhvervsfremme og 
»lystområde« var de formål man havde for Nord
havnsbyggeriet. Havnen har aldrig fået den tilsigte
ide erhvervsmæssige betydning. Derimod fik den 
hurtigt en værdi som kystsikring og rekreativt om
råde.61

|En købstads livsnerve
I praksis herskede der bred enighed mellem de to 
politiske blokke i Helsingør Byråd. Dér, hvor van- 
idene for alvor skiltes var i de overordnede politiske 
|mål i forbindelse med hele byudviklingen og ikke 
mindst det kommunale engagement heri.

I Ved indgangen til 30rne var adgangsvejene til 
(Helsingør som i postrytternes og dagvognenes tid. 
Kongevej og Sdr. Strandvej løb sammen ved Svin- 
Igelports gamle vagthus, så trafikken blev ledt ned 
Igennem Stengade. Vejene fra nord løb tilsvarende 
gammen i Nygade og videre ned i Stjernegade efter 
at have krydset Kongensgade, der morgen, middag 
'og aften var »forbeholdt« de ansatte på værftet, men 
som ellers gav adgang til havnen, hvor værftet, kul
depoterne og den voksende færgetrafik kappedes 
om de meget få meter kaj, som den lille havn om
fattede. Tilkørselsforholdene til havnen og færger
ne blev et stadig mere påtrængende trafikalt pro
blem i Helsingør, hvor man om sommeren opleve
de »en næsten kritisk pladsmangel« på grund af det 
stigende antal biler, der skulle til og fra Sverige på 
færgerne.

Efter lokal målestok tog anlæggelsen af nye veje 
ét vældigt omfang i 30me, hvor kommunen inve
sterede mere end en tredjedel af sin anlægskapital i 
et moderne vejnet, der forgrenede sig ud i de nye 
boligområder, hvor især et frodigt villabyggeri var 
i gang.

I Med behørig hensyntagen til den gamle, trafik
mæssigt hårdt belastet bykerne etablerede kommu
nen som en slags »aflastningsveje« tre »ringlinier« 
mellem Lappen og Sdr. Strandvej ved Snekkersten. 
Jembanevej blev tilsluttet Kongevej, men den ulti
mative løsning lå i etableringen af Færgevej som en 
bilvej delvis anlagt i vandkanten.

I Bilismen vandt i det hele taget hurtigt frem i den 
trafikale struktur. På HH-overfarten fandt et privat 
færgeselskab grundlag for en bilfærge. »Asa-Thor« 

befordrede i 1930 2800 motorkøretøjer og 35.000 
passagerer. En »Nafatana« benzintank opstilledes 
omtrent samtidig på den lille plads foran Odd Fel- 
low-logen i Strandgade 93.62

Byfornyelsen
Evindeligt gnaver tidens tand. Gammelt forsvinder, 
og noget nyt kommer til. Sådan har det altid været, 
og sådan vil det altid være. Nogle gange sker 
det umærkeligt, andre gange dramatisk og iøjnefal
dende.

Bybilledet har stedse været under forandring i en 
by som Helsingør. Således også i 30’erne, hvor en 
brand markant kom til at ændre Helsingørs ansigt 
mod verdenen. Natten til tirsdag den 1. marts 1938 
opstod der ildløs i Jernbanehotellet i Havnegade, der 
nedbrændte til grunden.

En løsning af de trafikale problemer ved havnen 
havde da været et længe næret ønske, hvor husræk
ken med Jembanehotellet havde været en barriere 
for en udvidelse af Havnegade. Med Jernbaneho
tellets brand opstod en uventet mulighed, som føl
gelig omgående blev grebet af kommunen, der ikke 
alene eksproprierede brandtomten men tillige kar
reens øvrige huse med henblik på nedrivning. Fle
re af husene var fredet i klasse B, som imidlertid 
blev ophævet. Ved udbruddet af Anden Verdenskrig 
lå karreen som en stor åben plads, hvor husene 
og palæerne i Strandgade var blevet byens nye og 
imposante havnefront, der skulle have været skjult 
bag et gigantisk forretning- og hotelbyggeri i fun
kisstil, som der havde været planer fremme om al
lerede i 1935. Projektet blev stillet i bero med ud
bruddet af verdenskrigen, som gav yderligere tid til 
eftertanke.63

Op- og nedgangstider
30’erne huskes som årtiet med den store arbejds
løshed og de mange hjemløse unge, der på gade
hjørnerne falbød »Livets Kamp« for 20 øre. Men 
det var også en tid med vækst i antallet af funktio
nærer og offentligt ansatte, med fordobling af an
tallet af kvinder med udearbejde og med fremgang 
for arbejderne efter socialpolitiske resultater som 
Socialreformen i 1933, lovene om socialt boligbyg
geri 1933-36 og 1938 og 1938-loven om to ugers 
sommerferie til alle.64

36



Karmeliterhuset var domicil for Nordsjællands Centralbibliotek 1925-1971.

Den verdensomspændende økonomiske krise i 
1929 slog hårdt igennem på international handel og 
skibsfart og dermed værftsindustrien. Helsingør 
Skibsværft var ved sit 50 års jubilæum i 1932 ramt 
af alvor krise, hvor medarbejderstaben var nede på 
1300 ansatte. Herefter vendte udvikling. Et par år 
senere var forholdet ændret radikalt, da værftet med 
H.P. Christensen som chef fik en stærk position som 
leverandør af specialskibe, passagerskibe og hur
tigtgående køleskibe.65 Lidt af et industrielt eventyr 
blev byen til del med etableringen af Gummifabrik
ken Tretorn.66

Byens økonomiske liv domineredes således i slut
ningen af 30’erne helt af de to store virksomheder, 
Skibsværftet og Gummifabrikken »Tretorn«, som 
tilsammen beskæftigede omkring 3.500. En betyd
ningsfuld arbejdsplads var ligeledes Hellebæk Fa
briker.

En del små og mellemstore industri-og hånd
værksforetagender omfattende et bredt udsnit af da
tidens erhvervsgrene var samtidigt og i al ubemær
kethed vokset frem.

Indbyggertallet steg i 3 Ornes Helsingør fra knapt 
16.000 til 18.000 og den samlede årsindkomst fra 
16,6 til 21,6 mio. kr., hvilket følgelig også afspejle
de sig i kommunens skatteprovenu, der voksede fra 
2,1 til 2,9 mio.kr. Der blev med andre ord flere pen
ge at bruge. Helsingør Kommune var desuden flit
tig til at hente statstilskud til beskæftigelsesarbej
der.67

I al ubemærkethed
Med 12-20.000 besøgende om året har der været liv
lig aktivitet på læsesalen. Troligt nok har været »en 
så stor færdsel til og fra reolerne i de snævre gange 
mellem bordene i den travle tid af vinterhalvvåret, 
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I at besøgende, der vil benytte den gode studie- og 
I håndbogsamling, ikke kan få den nødvendige ro der
til«. Bibliotekets håndbogsamling omfattede i slut
tningen af 30rne ialt 1.389 bd. Endvidere var derpå 
(læsesalen fremlagt 181 forskellige tidsskrifter og 20 
■ forskellige aviser.

Pladsproblemet og mulige løsninger herpå blev 
.endevendt. Et forslag om at inddrage overbibliote
kar Bremerstent’s lejlighed, der var beliggende i 
>Karmeliterhusets stueetage ud mod St. Annagade, 
blev af fredningsmæssige og praktiske årsager af
vist af bestyrelsen for biblioteket. I byrådssalen fik 
formanden samtidig lejlighed til at lufte behovet for 
en snarlig og betydelig biblioteksudvidelse, idet 
»den bygning, der nu rummer Biblioteket, er meget 
kmuk, men indvendig ikke egnet til noget som 
helst«.
i
I Selvom det ikke lige var Nordsjællands Central
bibliotek, som A.O.E havde i tankerne, da man i 
11937 udsendte den lille pjece: »Flere biblioteker - 
og bedre«, var det afgjort vand på bibliotekets møl
le med hensyn til ønsket om mere og bedre plads. 
På fortrinligvis agiteredes for bibliotekssagen, og 
Måske bedre end bibliotekerne indtil da selv havde 
Runnet gøre det: »Nutidens offentlige bibliotek er et 
sted, hvor livet sprudler, hvor kilder flyder, hvor 
styrke hentes, hvor noget foregår«.68

I Med baggrund i den betydelige arbejdsløshed, 
der rådede i 30’erne fremsendte Arbejdernes Fæl
lesorganisation i Helsingør i 1937 et forslag til Hel
singør Byråd om indretning af en læsestue for ar
bejdsløse i Oplysningsudvalgets lokaler på Trækba
nen 16. Fordelen ved at have en læsestue her ville 
efter forslagsstillernes opfattelse være, at den lå klos 
ôp ad henved en snes fagforeningskontorer, et stort
undervisningslokale samt »Fritidsværkstedet«. En
delig ville en sådan læsestue aflaste læsesalen på 
biblioteket i Karmeliterhuset, der i forvejen var for 
trang med dens 26 siddepladser fordelt på 62 kvm. 
Fire af siddepladserne var forbeholdt personalet til 
arbejdsspladser. Antallet af siddepladser blev sene
re udvidet til 30 for snart at blive reduceret i antal
helt ned til 22. Fællesorganisationens forslag om 
den supplerende læsestue blev vedtaget af Byrådet. 
Den fungerede i al ubemærkethed i nogle år. Under 
tjesættelsen blev den inddraget til anden anvendel-

To adskilte verneder i samme hus
Samtidigt med at bogen blev et middel til at mildne 
30ernes mistrøgstighed, hvad angår den enkelte 
økonomiske formåen og såledess gjorde biblioteket 
til et omdrejningspunkt, så fremstod om end ikke 
bogen så i hvertfald biblioteket i denne periode så 
ganske anderledes i en skolepiges bevidsthed.

»Det offentlige bibliotek havde op igennem 
30’erne kun en lille funktion i byens liv. Der var ik
ke børne- og skolebiblioteker dengang, så jeg stif
tede først bekendtskab med det offentlige bibliotek, 
da jeg kom i mellemskolen og skulle lave opgaver. 
Ganske vist havde mit gymnasium, Helsingør Høje
re Almenskole, som nu huser Skolen ved Kongeve
jen, et meget fint bibliotek. Kun lærerne måtte dog 
bruge det, undertiden lånte de lidt videre til elever
ne, men eleverne selv havde ikke adgang til biblio
teket. Jeg klarede mig langt hen ad vejen med mine 
boginteresserede forældres samling. Vi havde blandt 
andet gode leksika, men det var af og til nødvendigt 
også at opsøge det offentlige bibliotek.«

Et indtryk, som ikke bedredes synderligt, da hun 
som 16-17 årig benyttede biblioteket til sit skolear
bejde. »Selv blev jeg først benytter af biblioteket 
som 16-17 år gammel gymnasieelev i krigens aller
sidste år, »og her oplevede jeg da også biblioteket 
som et slumrende og støvet sted. Jeg husker bedst 
bibliotekarerne Inger Pedersen og Margrete 
Svejstrup fra dengang. De var søde og rare damer, 
men de gik rundt i triste, sorte kitler, det kunne ik
ke falde mig ind at gå hen og låne en bog for for
nøjelsens skyld. Jeg benyttede mig så vidt muligt af 
andre muligheder. Som sagt havde jeg mine foræl
dres bogsamling, men man byttede og lånte også 
meget af hinanden dengang i de kredse, hvor der var 
et bogligt miljø. Boghandlernes læsekredse havde 
stor betydning, og når bøgerne var færdige med at 
gå på omgang i kredsene, kunne man købe dem for 
en billig penge«.70

Mange år senere ser denne skolepige tilbage på 
biblioteket og dets verden med en bibliotekars øjne. 
»Dengang blev der ikke lagt vægt på at formidle lit
teraturen i selve biblioteket. Formidlingsarbejde fo
regik udenfor huset gennem voksenundervisning. 
Bremerstent lagde en stor del af sit virke i aften
skolen, bl.a med kurser i litteratur, og både han og 
fru Bremerstent var meget sprogkyndige og under- 
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viste i tysk og engelsk bl.a. på Den Internationale 
Højskole.

Begge var spændende mennesker, de havde vin
gesus og havde for eksempel rejst gennem Europa i 
30’erne, hvad der var ualmindeligt dengang. Men al 
denne dynamik kom ikke selve biblioteket tilgode. 
Indretning og service blev ikke prioriteret. Natur
ligvis var der dengang en hel del andre lignende bib
lioteker, eller nogle som var værre, for eksempel 
havde Hillerød Bibliotek lukkede hylder. I Hel
singør kunne folk dog selv gå hen til hylderne og ta
ge bøgerne i hånden. Men der fandtes også moder
ne biblioteker.

Her tænker jeg på Frederiksberg Bibliotek, som 
var nybygget og havde lagt vægt på indretning. Hvad 
angår bøgerne så var alle bøger dengang indbundet 
i den samme slags bind, uden billeder, og det var jo 
ikke videre spændende at se på. Centralbiblioteker
ne over hele landet krævede i øvrigt også, at bøger
ne på de små sognebiblioteker skulle være bundet 
»ordentligt« ind. Emneudstillinger og anden præs
entation af bøgernes indhold var der jo heller ikke 
tale om«.71

En bogsamling etableres på Øresundshospitalet 
Biblioteket var for alle, men ikke alle havde lige mu
lighed for at gøre brug af det. Det kunne eksempel
vis nok volde visse vanskeligheder at yde sejlende 
søfolk en reel biblioteksbetjening. Dette synes imid
lertid ikke at have udgjort noget synderligt problem 
i Helsingør. Nok var Helsingør en havneby, men no
gen synderlig frekventering af handelsskibe præge
de ingenlunde byens forholdsvis beskedne havn. 
Havnelivet i Helsingør var mestendels præget af 
færgefart og skibsværft.

Allerede i 1929 begyndte man efter amerikansk 
forbillede forsøgsvis på Odense Amtssygehus at ud
låne bøger fra centralbiblioteket til patienterne. Ord
ningen blev en stor succes, og snart blev ideen ta
get op ved landets øvrige centralbiblioteker. Det val
en fin reklame for bibliotekerne, der herved kom i 
kontakt med en stor gruppe mennesker, der måske 
aldrig havde besøgt det stedlige bibliotek, men net
op i den særlig situation havde tid til at læse. I 1937 
fungerede ordningen ved 30 provinsbiblioteker. 
Nordsjællands Centralbibliotek tog opgaven op i 
1935, hvor Inger Pedersen, der var udlånsbibliote

kar for voksne og stod for bibliotekets opsøgende 
arbejde, etablerede en lille biblioteksafdeling på 
Øresundshospitalet. Bogudlånet var åbent et par ti
mer én gang om ugen. Man kunne således »møde 
Inger Pedersen trillende med sin bogvogn mellem 
St. Annagade og Fiolgade, i al slags vejr, hele året! 
Det var ærlig talt hårdt for hende, hun var ikke så 
godt gående. Senere fik hun dog nogle skabe på hos
pitalet, så hun kunne have et bogdepot og ikke be
høvede at transportere det hele frem og tilbage på 
bogvognen hver gang.

Der skulle gå henved 30 år før samme praksis blev 
overført Alderdomshjemmet på Trækbanen, hvor 
bibliotekar Inger Vestergaard i 1965 fik tildelt 2 
ugentlige timer, »og der var fra starten blandt be
boerne stor interesse for udlånet og mange rekvisi
tioner på bøger fra hovedbiblioteket«.72

Besættelsestiden og årene umiddelbart efter
I de første år af besættelsen var Helsingør som re
sten af landet præget af en vis ro. Man forsøgte at 
tilpasse sig forholdene. Ved alsangstævner, men til
lige i dagligdagen ved forskellige former for chika
ne og drillerier over for besættelsesmagtens repræs
entanter viste befolkningen sin modvilje og hævde
de derved sin danskhed. Nu og da kom det dog til 
regulært håndgemæng og rudeknuseri.

Menigmand kom hurtigt til at mærke, at krigen 
var kommet til Danmark. Mange dagligvarer kunne 
ikke længere skaffes, især brændsel og andre im
porterede varer, og butikkernes vareudvalg blev 
mindre og dårligere efterhånden som krigen trak ud. 
Mange varer blev rationeret, og husmøderne måtte 
ofte stå i kø efter dem.

Lastvogne, busser og privatvogne kørte med 
»kakkelovne« anbragt bag førersædet eller bag på 
bilen. Det var gasgeneratorer, der gav drivkraft nu, 
hvor benzinen var ved at slippe op. Den offentlige 
samfærdsel blev ligeledes forringet, og man var hen
vist til at bruge cyklen for at komme til og fra ar
bejdet. Heste spændt for automobiler blev ligeledes 
et hverdags syn.

Priserne steg betydeligt i de første år af besættel
sen, og det kunne knibe med at få lønnen til at slå 
til. Manglen på råvarer medførte stor arbejdsløshed, 
og mange blev henvist til at søge arbejde hos ty
skerne.
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Mørketid og læsetid
Alt imedens man ventede på en løsning på bibliote
kets pladsproblemer, måtte tagetagen i Karmeliter
huset nødvendigvis inddrages til bogmagasin, der 
foreløbig gav plads til 8-10.000 bind foruden bibli
otekets avissamling, der led under opbevaringsfor
holdene, hvor »den kostbare Indbinding mugner og 
derved gaar en hurtig Undergang i Møde .... Hertil 
kommer, at Læsestue og Studiekredsslokaler er util
strækkelige, at Personalet maa udføre sit Arbejde 
paa tilfældigt skiftende Arbejdssteder, hvor det 
bedst lader sig gøre«.

I Mens man på læsesalen kunne konstatere et mar
kant fald i antallet af brugere, hvilket blev tilskre
vet mørklægningen, var man i biblioteket vidne til 
én stærk stigning i udlånet af bøger. »De tomme 
fylder i 1940/41 kunne virkelig blive endnu tom- 
Îiere, og hele Vinteren var det daglige Syn i Bibli- 

teket en tæt Række Laanere langs reolerne, ivrigt 
Røgende Bøger blandt de sidst aflevere for at finde 
noget af Interesse«.73 Udlånsstatistikken viser, at der 
blev lånt i alt 115.127 bd. Samtidig kan man kon
statere et fald i antallet af lånere, hvilket havde sin 
forklaring i, »at vi har fastholdt vore Regler for Ud- 
ljaanet fra før 1940, at man kan laane saa mange 
Bøger ad Gangen man ønsker, og beholde dem en 
ikel Maaned«. Det var endvidere blevet sådan, at 
>^der nu ofte laanes Bøger hjem til hele Husstanden 
af det enkelte medlem«.74

Bibliotekets regelsæt for udlån af bøger blev selv
følgelig jævnligt vurderet med hensyn til justering 
og ændring. Således i 1949. Det hidtidige udlåns
reglement, bvis vigtigste regler havde været trykt på 
bagsiden af lånerkortene, der i øvrigt aldrig, medens 
biblioteket havde været centralbibliotek, havde 
yæret brugt til datostempling, var blevet erstattet 
med et trykt reglement, hvis form og regler i alt væ
sentligt var et standardreglement, som anvendtes af 
de fleste biblioteker. I det nye biblioteksreglement 
tjlev det blandt andet fastslået, at »Bibliotekets ho
vedregel for udlån er, at den enkelte låner kan låne 
så mange bøger, han ønsker, ad gangen, uanset om 
det er fag- eller skønlitteratur, dog således at perso
nalet har ret til i givet tilfælde at begrænse bogan- 
tkllet i det enkelte udlån, hvis det antager et unor
malt omfang«. Optælling havde vist, at låneren trods 
denne frie regel kun gennemsnitlig lånte 2-3 bind

i
4o

ad gangen, og det havde praktisk talt aldrig været 
nødvendigt at begrænse bogantallet. Udlånstiden 
var 1 måned. Den forholdsvis lange lånefrist i for
bindelse med, at antallet af bøger var frit, havde dog 
bevirket, at en del lån skete til hele familien eller 
husstanden. Det havde vist sig, at der efter disse reg
ler ikke blev lånt mindre faglitteratur end før.75

Besættelsen var restriktionernes og begrænsnin
gernes tid. Der var således i henhold til cirkulære af 
9. december 1942 fra Statens Bibliotekstilsyn for
bud mod udlån og fremlæggelse af visse bøger. »Vi 
efterkom i nogen Grad dette Cirkulære for danske 
Bøgers Vedkommende, men kun for ret faa, som al
ligevel lejlighedsvis blev laant ud, derimod ikke for 
tyske Bøger. En tysk Officer, som sammen med en 
dansk Kriminalbetjent ønskede at »se« Biblioteket, 
udbrød derfor ogsaa, da han saa de tyske Bøger: »Ei
ne schöne Samlung verbotener Bücher«. Men der 
skete aldrig mere. Vi havde kun et Par tyske Laane
re i hele Besættelsestiden, og ingen af dem voldte 
nogen Vanskeligheder«.76

Da lysene atter tændtes
Mørklægningen blev ophævet med befrielsen, men 
rationeringen fortsatte, og man måtte stadig stå i kø 
for at få mange af varerne. Det var en ringe trøst, at 
der påny var kommet lys i udstillingsvinduerne. I 
løbet af det første efterkrigsår lykkedes det dog 
gradvist at få ophævet rationeringen på flere vare
grupper, skønt også enkelte stramninger i perioden 
blev nødvendige. I alt 35 varegrupper havde været 
under rationering.

Ved befrielsen stod Helsingør som resten af lan
det i en temmelig vanskelig situation. Kommunen 
havde en anselig gæld, der skulle afvikles samtidigt 
med, at de kommunale opgaver, der var blevet for
sømt i krigsårene, skulle løses. Endvidere var man
ge af de offentlige anlæg slidte og beskadigede, og 
især stod det dårligt til med skoler og institutioner.

Omstillingen fra krigstids- til fredstidsøkonomi 
voldte store problemer. Man manglede byggemate
rialer, råvarer og kul til påny at få gang i hjulene. 
Hertil kom en betydelig arbejdsløshed. Fra 1944-45 
steg arbejdsløsheden fra 4% til mere end 8%.

Knapheden på byggematerialer, ikke mindst de 
sidste år af besættelsen, havde desuden medført en 
mærkbar nedgang i boligbyggeriet, som snart re-



Bibliotekets læsesal anno 1934. Læsesalen omfattede hele øverste etage i Kameliterhusets vestfløj langs St. Annagade. 
»Brahesalen« blev indrettet til udstillingslokale, da Karmeliterhuset i 1973 blev domicil for Helsingørs Bymusum. Biblio
teksskolens arkiv.

suiterede i en alvorlig mangel på boliger. Selvom 
der hurtigt kom gang i boligbyggeriet, voksede ven
telisterne for boligsøgende. Boligmanglen bevirke
de samtidigt, at det kunne være vanskeligt at få til
trukket den fornødne udenbys arbejdskraft. I det he
le taget forekommmer boligsituationen at have haft 
en negativ indvirkning på den erhvervsmæssige ud
vikling. Krigsårenes produktionsmæssige trængsler 
blev fulgt af en gradvis forbedring af forsyningssi
tuationen for råvarer og maskinudstyr.

Bogudlånet blev ved med at stige
Ovenpå den betydelige udlånsfremgang biblioteket 
havde oplevet under Besættelsen, var man forberedt 
på en nedgang efter befrielsen. Den blev imidlertid 

ganske ubetydelig, og den kunne forsåvidt ikke 
mærkes i det daglige arbejde. Bremerstent kædede 
dog tilbagegangen sammen med den faldende »Ar- 
bejdsledighed, Publikums større Bogindkøb, Læse
kredsene, at Aviserne blev bedre, Biograferne, at 
man igen kunne rejse, dyrke Foreningsliv, kort sagt 
fik en Mængde Fritidsmuligheder, der hidtil havde 
været lukket. Naar dertil kom, at Vinteren blev mild, 
er det mest forbavsende, at nedgangen ikke blev 
større ...«.

Frekventeringen af bibliotekets læsesal havde 
derimod været for jævnt nedadgående under Be
sættelsen. Det tilskrives mørklægningen, men også, 
at det kneb med »Varmen under Tørvefyringen, og 
at Pladsforholdene er meget daarlige for alle, som 
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ÿil drive alvorlige Studier«. Flere af bibliotekets lo
kaler havde i de kolde vintermåneder været uan
vendelige, eller som det udtrykkes i bibliotekets års
beretning: »Paa Grund af Frostsprængning kneb det 
tned at holde Varmen, og Rengøringen volder i Øje
blikket store Vanskeligheder, naar det samme Rum 
benyttes baade til Magasin, Materialer, Arbejdsrum, 
Garderobe og Studiekredsværelse, og Fernis m.m. 
ikke faas«.77

[ Inger Vestergaard der blev elev på Nordsjællands 

Centralbibliotek i 1945, erindrer tydeligt disse for
hold, ligeledes arbejdets vilkår i øvrigt på bibliote
ket. »Man kan i øvrigt roligt sige, at vi alle var vant 
til at arbejde under vanskelige og ubekvemme for
hold i flere henseender. I 1945 og de første par år 
ijfem var der mangel på brændsel, og dertil kom, at 
yintrene i 1946 og 1947 var isvintre. Så der var lan
ge perioder i de år, hvor man ganske simpelt ikke 
havde varme på biblioteket, hvilket også nogle gan
ge medførte sprængte vandrør. Men biblioteket 
äkulle være åbent, så vi måtte møde i skibukser, tyk
ik sweaters og sokker, og arbejde i isnende kulde. 
Der var kun et enkelt lille rum med petroleumsovn, 
hvor vi en gang imellem kunne gå ud og varme de 
4alne fingre!«.78

I Udlånsvirksomheden antog i 1946/47 et geval
digt omfang, som endog overgik selv den stærkeste 
Stigning i krigsårene. Hverken bøger eller arbejds
kraft og endnu mindre de trange pladsforhold kun
ne følge med, så en række opgaver, som »vi var ved 
at tage op, maa lægges hen igen, saaledes at Kvan
titeten desværre kommer til at gaa fremfor Kvalite
ten som adskillige Gange før«.79

i Oplandsudlånet voksede fra 1845 bind i 1925/26 
til 7925 bind i 1948/49 med et toppunkt under kri
gen, hvor en bogsamling på omkring 1500 bind en 
ojvergang var anbragt i Horserødlejren. Tilsvarende 
havde man siden december 1935 én gang om ugen 
haft et udlån fra den lille biblioteksafdeling på 430 
tJind, der var anbragt på hospitalet.

I Bibliotekets åbningstid var gradvist blevet inds
krænket under Besættelsen. Da lysene tændtes på ny 
i et frit Danmark, vendte også de gamle lukketider 
fö biblioteket tilbage, som for udlånets vedkom
mende var klokken 20 og klokken 22 i vinterhalv
året for læsesalen. Kun lørdag aften lukkedes klok
ken 20. Biblioteket havde ikke indført anden Week

end, end at personalet på skift havde tidligere fri lør
dag.80

»Læsesalen havde åbent til kl. 10 om aftenen og 
var for mange mennesker en varmestue, også i de 
perioder, hvor vi ikke fyrede, har der sikkert været 
varmere på biblioteket end hjemme hos en hel del 
mennesker. De, der varmede sig, var i øvrigt godt 
klar over, at de måtte have en bog eller en avis for
an sig for at få lov til at sidde der. Jeg husker navn
lig en lille fin, slidt dame, der kom næsten hver dag 
og tørrede sine lommetørklæder på stoleryggene«. 
I perioder har det åbenbart taget overhånd med var
mestuefunktionen. Under 15. december 1951 i bib
liotekets Personalemødebog kan man læse: »Orde
nen på læsesalen drøftedes. Generende personer 
(støjende, sovende, hostende og specielt duftende!) 
er vi, personalet, forpligtet til om nødvendigt at ud
vise, eventuelt ved politiets hjælp (Tlf. 1600!)«.81

God bogbestand
»Helsingør Bibliotek har ikke været det eneste bib
liotek i de første efterkrigsår, som havde så lidt per
sonale. Det var normen mange steder, men i forhold 
til byens størrelse og opgaven som centralbibliotek, 
har det vist alligevel været ringe. Jeg tror dog, at 
bogbestanden var ret god. Bremerstent var en dyg
tig bogmand, og jeg mener, at vi dengang kunne op
fylde behovet i by og amt, uden at skulle bestille me
re end nødvendigt fra andre biblioteker. Han holdt 
meget at af tage til København og købe bøger i an
tikvariaterne og opbygge specielle samlinger. Han 
var feks. meget musikalsk og spillede violin, så han 
fik opbygget en fin nodesamling. Det krævede en 
hel del af bibliotekarerne dengang at søge i bogbe
standen. Der var kun et alfabetisk forfatter- og ti
telkartotek, så man skulle være godt bekendt med 
decimalklassedelingen og forfatterne for at finde 
frem til specielle emner.

Når der dengang blev købt bøger, var man meget 
mere censurerende, krimierne var ikke i høj kurs, og 
man købte slet ikke triviallitteratur. Det skete af og 
til, at nogen bad om en god bog af Morten Korch, 
og så plejede Morten Z. Boesen, der var elev sam
men med mig, og som senere blev bibliotekar ved 
Helsingør Bibliotek til 1979, altid at sige lidt over
bærende: »Hør lille frue, her kan de sandelig få 
mange gode bøger, men bestemt ikke af Morten 
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Korch!«. Vi havde hans noveller, og af en eller an
den grund blev de vurderet til at være af bedre kva
litet end hans romaner. Men det var romanerne folk 
ville låne. Der var i øvrigt en morsom dobbeltmoral 
omkring samme Morten Korch. Bremerstent var jo 
fynbo som den forkætrede forfatter, og når han ind 
imellem tog ud til litterære møder med sognebibli
otekarerne, holdt han meget af at læse højt af Mor
ten Korch på syngende fynsk! Derudover udkom en 
hel del efterspurgt engelsk og amerikansk litteratur 
i de år, som også blev betragtet som triviallitteratur, 
som for eksempel Deeping's familieromaner. Den 
amerikanske sydstatsroman »Borte med blæsten« og 
Frank Slaughter's lægeromaner, dem havde vi hel
ler ikke. Man holdt meget fast ved, at biblioteket 
skulle være en opdragende institution«.

Det ser ud til at folkebibliotekerne kom i et di
lemma med hensyn til den opdragende holdning, når 
der skulle skaffes litteratur til flygtninge. I persona
lemødebogen under 24. september 1960, 4 år efter 
Ungarnskrisen, meddeler Bremerstent, at Dansk 
Flygtningehjælps »knaldromaner« på ungarsk er nu 
indgået i Statsbiblioteket i Århus. Samtidig beder 
Statsbiblioteket dog folkebibliotekerne om ikke at 
misbruge Statsbiblioteket ved at låne »underlødig« 
udenlandsk skønlitteratur.

»Bremerstent tog sig af indbinding og ombinding 
- det var et chefjob dengang på de fleste biblioteker. 
Jeg samlede bøgerne sammen, navnlig flerbinds- 
værker, og når jeg havde en passende samling, skul
le jeg give besked. Tykke bøger var ikke læsevenli- 
ge, mente Bremerstent, så han »slagtede« dem sim
pelthen, rev dem midt over eller i flere dele. Som
me tider midt i et kapitel - når bare der var et punk
tum nederst på siden. Så måtte læserne pænt vente 
på næste bind for at få resten af kapitlet. Når Bre- 
merstent havde set det hele igennem og foretaget si
ne »slagtninger«, blev bøgerne sendt til indbinding 
på skift hos de 3-4 bogbindere, vi havde i byen den
gang«.82

Biblioteket havde under Besættelsen anskaffet et 
lysbilledapparat, som havde afhjulpet et betydeligt 
savn i foreningslivets oplysningsarbejde. Efter kri
gen blev biblioteket desuden engageret i filmfore
visning. Fra Statens Filmcentral havde Nordsjæl
lands Centralbibliotek således i 1947 modtaget en 
anmodning om at give plads til et tonesmalfilms

apparat samt 15-20 films. Personalet skulle dels be
styre depotet, dels varetage forevisningen som fil
moperatører. Biblioteket husede ligeledes Frede
riksborg Amts Skolebiblioteksforenings klassesæt, 
som distribueredes sideløbende med bogbilskør
slen.83

Bogbilskørslen
Forholdene under besættelsen 1940-45 og tiden 
umiddelbart efter begrænsede naturligvis bogbilud- 
lånskørslen betydeligt. Vanskelighederne for bog
bilskørslen var allerede så småt begyndt at tegne sig 
i det første år af besættelsen, hvor kun halvdelen af 
turene i vinterhalvåret kunne gennemføres på grund 
af en usædvanlig hård vinter. Hertil føjede sig snart 
begrænsninger i tildelingen af benzin, der kun gav 
mulighed for »6 større Ture«.

Kørslen med bogbilen måtte indstilles helt fra 1. 
april 1943. »Det mærkedes paa alt Arbejde i Bib
lioteket, ikke alene paa Forbindelsen med Amtets 
andre Biblioteker. Al Pakning og Udbringning af 
Bøger til Oplandet maatte lægges om, hvad der 
greb stærkt ind i Bibliotekets daglige Liv, ligesom 
Ophøret af den regelmæssige Kørsel to Gange hver 
Uge, der blev udført skiftevis af Bibliotekets Per
sonale ... Foruden det bekostelige ved at gaa over 
til Gengas, var det ogsaa Vanskelighederne ved at 
faa Gummi samt Spørgsmaalet om, hvor længe 
man i det hele taget kunne blive ved at køre Bil, 
der fik os til at ophøre dermed«. Bremerstent’s 
konklusion var med andre ord, at »den store Rolle, 
som Bogbilskørslen spillede i al Samarbejdet mel
lem de forskellige Biblioteker i Amtet, ogsaa, og 
ikke mindst, i Tikøb Kommunes 4 Biblioteker, er 
altsaa udspillet«. Hårdest ramt ved indstillingen 
af bogbilskørslen blev de mindre biblioteker. De 
lidt større biblioteker, som var de fleste, havde mid
ler til at erhverve hovedparten af årets bøger. Man 
havde til gengæld behov for at låne videregående 
litteratur.84

»Samtidig dermed, men af helt andre Grunde, op
hørte vore store Udlaan til Statens forskellige Lej
re. Lejren i Karsemose brændte, og vi har fra Mini
steriet modtaget 410 Kr. i Erstatning for mistede 
Bøger. Paa den sidste Bogbilstur hjemkørte vi 1200 
Bd. fra Horserødlejren, som vi til Stadighed havde 
haft staaende derude«.
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Først fra efteråret i 1945 kom bogbilskørslen så 
småt igang igen. »Bremerstent havde ganske vist en 
høj gammel bil med en stor kuffertkasse bag på til 
bøger, men i de første år efter krigen, blev den kun 
brugt til af ham selv og oplandsbibliotekaren frk. 
Svejstrup, når man skulle til møder med sognebib
liotekarerne. De bøger, som sognebibliotekerne be
stilte på biblioteket, blev sendt frem og tilbage med 
posten«.85

I 1946 havde »bogbilen« 10 års jubilæum. Den 
havde da kørt 117.000 km. Fremover blev det sådan, 
at bogbilen aflagde et månedligt besøg i samtlige af 
Amtets sognebiblioteker. Om oplandsvirksomhe
den i øvrigt kan overbibliotekar Bremerstent beret
te, at den blandt andet havde omfattet »Deltagelse i 
mangfoldige Møder, baade i Amtskredsen og i de 
enkelte Biblioteker, i Biblioteksforeninger og Af
tenskoler, samt i Anledning af Oprettelse af Studi
ekredse, ikke sjældent indtil 2-3 gange aarligt i det 
enkelte Bibliotek. Der har ogsaa været afholdt man
ge Bogvalgsmøder, baade med Bibliotekarer og Be
styrelser. Adskillige Møder har været offentlige, og 
Centralbiblioteket har medvirket ved Foredrag, Lys
billeder, Film og Oplæsning, muliggjort ved Bog
bilskørslen......

Ved indgangen til 50’eme var den gamle bogbil 
ved at være udtjent og overgik til tjenestekørsel, 
mens bogbilskørslen blev varetaget af en privat 
vognmand.86

Rigtige knuder på sejlgarnet
En ikke uvæsentlig del af bibliotekets maskineri var 
elevarbejdet. Der blev, som senere bibliotekar Inger 
Vestergaard fortæller, kun antaget en elev om året, 
oog det var på flere måder en lang og alsidig vej til 
uddannet bibliotekar: »Bibliotekarfaget stod ikke 
for mig som noget attraktivt. For det første er jeg 
matematiker og ville meget gerne have været far
maceut. Men dengang skulle man have fanden til ol
demor for at komme ind som discipel på et apotek, 
og det havde jeg altså ikke. Min mor foreslog bibli
otekaruddannelsen - fordi hun vidste, at jeg ganske 
som hun selv holdt meget af bøger. Og det var jo 
rigtigt. Jeg læste alt muligt, både fag- og skønlitte
ratur. Samtidig var vi begge klar over, at det ikke var 
et job, man spandt guld på!.... Fordi jeg endte med
at give faget en chance og blev bibliotekarelev på 

Helsingør Bibliotek - i krigens sidste år, 1945. De 
tog kun en om året, så jeg var altså heldig. Som elev 
blev jeg senere sat til at gøre kontorarbejde for Bre- 
merstent, for hverken som leder af biblioteket eller 
som fagforeningsmand havde han nogen sekretær, 
så det var elevarbejde! Jeg syntes, det var spænden
de arbejde bl.a. at få indblik i den omfangsrige kor
respondance, som alle disse lønforhandlinger med
førte, og jeg kunne se hvilken kæmpe indsats, han 
havde ydet. Alligevel voksede træerne jo ikke ind i 
himlen, hvad løn og pensionsforhold angik, for ek
sempel opnåede Inger Pedersen, som arbejdede på 
biblioteket i en menneskealder aldrig at få pension! 
Skønt hun trods dårligt ben havde meget få sygeda
ge, var hendes helbred ikke »godt« nok til, at hun 
kunne opnå pension!

Sekretærarbejdet og det bibliotekariske arbejde 
med at skrive kartotekskort og lignende arbejde blev 
i øvrigt altsammen udført med hånden. Man lærte 
ikke maskinskrivning i skolen, og hjemme havde vi 
heller ikke en skrivemaskine. Jeg blev dog på bibli
otekets regning sendt på kursus på et maskinskriv- 
nings-og duplikeringsbureau, der lå henne i Fiolga
de. Her blev der produceret festsange og undervist 
i maskinskrivning. Der var skrivemaskine på bibli
oteket, men bibliotekarerne, Margrete Svejstrup og 
Inger Pedersen, skrev mest i hånden. Inger Peder
sen havde sådan en pæn håndskrift, hun lærte os at 
skrive »biblioteksskrift«, så vi kunne lave pæne bog- 
og kartotekskort.... Vi lærte i det hele taget stort og 
småt som elever. Ude på trappegangen stod en stor 
kasse med indpakningspapir og sejlgarn til indpak
ning af bestilte bøger, som skulle sendes med po
sten eller bringes ud med bilen. Det var elevarbejde 
at pakke bøger ind og bringe dem på posthuset, så 
vi fik lært os at lave en indpakning, der kunne hol
de, og slå de rigtige knuder på sejlgarnet, der jo kun
ne være svært at håndtere. På grund af krigen var 
det lavet af papir og blev hurtigt slidt«.87

Drømme og virkelighed
Et byggeudvalg bestående af Magistraten og bibli
otekets bestyrelse besøgte i 1945 en række byer for 
at få indtryk af moderne indrettede og nye bibliote
ker. Herved blev det. Et byggestop stillede bygge
sagen helt i bero. Der blev end ikke arbejdet på en 
afklaring af byggegrund, bibliotekets størrelse eller 
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j valget af arkitekt. Det er derfor en temmelig fru
streret biblioteksledelse, der i årsberetningen for 
11948/49 må skrive, at »det kan siges nu, at en ny 
bygning eller en udvidelse er blevet en nødvendig
hed, hvis det skal ungås, at en væsentlig forringel
se af bibliotekets værdi finder sted. Udlånet er for- 
Idoblet, ligesom byens befolkning er mere end 33 %
J større end i 1924. Det blev allerede i 1924 hævdet, 
! at når dette i fremtiden indtraf, ville bygningen være 
unoden til afløsning«. Udlåns- og læsesalen var for 
I lille, og der manglede i høj grad avislæserum og stu
dierum. Der manglede endvidere et børnebibliotek, 
studiekredslokaler, mindre foredragssal, garderobe, 
lokaler til oplandsvirksomheden og særlige samlin
ger. Endelig manglede arbejdslokaler for persona
let, der foruden overbibliotekaren omfattede biblio
tekar af 1. grad B. Mersing, bibliotekar af 2. grad 
Inger Petersen, bibliotekar af 3. grad Margrethe 
Sveistrup samt 3 elever. Herudover havde kun 3 bib
liotekarer været ansat siden 1924, nemlig Aslaug 
Milthers, Inger Clausen og Tove Grue.8S

Ved bibliotekets 25 års jubilæum som kommunal 
institution i april 1949 kunne Bremerstent endnu en 
gang konstaterer, at Karmeliterhuset er for trangt for 
biblioteket, og i øvrigt »allerede den gang da man 
^ndrettede biblioteket her, ikke var helt velegnet til 
brugen«. Udlånet var steget jævnt fra 51.923 til 
114.181 bind med en bemærkelsesværdig stigning 
på godt og vel 30 pct. i besættelsesårene. Udlånet 
kunne sandsynligvis have været endnu større, 
såfremt »udlånssalen« havde været større, idet »en 
del velegnet litteratur må anbringes i magasinet 
udenfor lånerens synsvidde, hvad der altid forringer 
yidlånsmuligheden«. Nordsjællands Centralbiblio
tek lå desuagtet pænt placeret sammenlignet med 
benyttelsen af biblioteker i andre byer af tilsvaren
de størrelse som Helsingør. Lånerkredsen omfatte
de stort set alle erhvervsklasser, og det var i virke
ligheden meget få husstande, hvor ikke en eller fle
re personer lånte bøger på biblioteket. 505 af bibli
otekets 4144 lånere var hjemmehørende i oplandet 
og da fortrinsvis Tikøb kommune.

j Bogkøbskontoen burde have været på 45.000 kro
ker i 1949 og ikke sølle 12.657 kroner, hvilket oveni 
købet var 2000 kroner mindre end det beløb, som i 
1925/26 havde været afsat på Nordsjællands Cen
tralbiblioteks bogkonto, kunne Bremerstent konsta

tere i et tilbageblik over de første 25 år som kom
munal institution. Midlerne rakte til indkøb af 2011 
bind. Da der samtidig måtte kasseres 2120 bind, om
fattede den samlede bogbestand herefter 36.453 
bind, hvoraf 9782 var skønlitterære værker. Den 
samlede bogbestand havde i 1924 udgjort 9.182 
bind, der blev søgt af 2307 lånere, hvoraf 240 var 
fra oplandet. I 1932/33 når antallet af lånere op på 
5642 for derefter at falde til 3296 i 1940/41, hvor 
der blev åbnet mulighed for, at den enkelte kan låne 
Here bøger med hjem ad gangen og beholde dem en 
hel måned.

Håndbogssamlingen var ikke omfattet af hjem
lån. Denne kunne alene benyttes på læsesalen. Den 
62 kvadratmeter store læsesal på første sal mod St. 
Annagade var indrettet med op til 30 siddeplads, 
hvilket var alt for lidt, når det var studiekredstid. 
Men indtil videre måtte biblioteket fortsat stille to 
af sine magasinlokaler til rådighed for studerende.

Brugerne af biblioteket udgjorde en forholdsvis 
begrænset kreds, som imidlertid på glimrende vis 
afspejlede de nye tiders arbejderby med rødder i den 
gamle kosmopolitisk sundtoldsstad: Herom fortæl
ler fhv. bibliotekar, der selv var »barnefødt« i Hel
singør: »Der kom mange mennesker på biblioteket, 
men det var de samme mennesker. Helsingør havde 
sit pæne borgerskab og de intellektuelle, for hvem 
bogbestanden var tilfredsstillende, suppleret med 
det biblioteket skaffede fra forskningsbibliotekerne. 
Samtidig var det også en arbejderby, og også dem 
kom der en del af, men bibliotekets bogbestand hav
de alligevel ikke så bred en appel til arbejderne og 
mellemlagene, som det senere skulle få«. Et måske 
mere nuanceret billede af lånerkredsen foreligger i 
en undersøgelse som Statistisk Departement udfær
digede i 1943/44. Heraf fremgår det, at praktisk talt 
alle erhvervsklasser er lånere i biblioteket, »og at 
der i virkeligheden maa være meget faa Husstande, 
hvor ikke en eller flere Personer læser Bibliotekets 
bøger«. Af bibliotekets 4144 registrerede lånere var 
505 fra det nærmeste opland, og da næsten udeluk
kende Tikøb kommune. Flest var arbejdere med 989 
personer tæt fulgt af 959 »Gifte Kvinder uden selv
stændigt Erhverv«. Omtrent halvt så mange var 
gruppen »Kontorpersonale og Tjenestemænd« med 
433 personer, hvilket var 124 flere end »Kvindelig 
Hushjælp eller Elever«. Herefter fulgte 283 perso-
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ner, der var rubriceret i klassen »Andre og unavn
givne Erhverv«, 237 i klassen Funktionærer, 233 i 
»Personer uden Erhverv«, 227 i gruppen »Stude
rende og Elever«, 184 i klassen »Frie Erhverv« og 
183 i gruppen »Haandværkere og Industridrivende 
samt Købmænd«. Endelig var gruppen »Landbrug, 
Skovbrug, Havebrug m.m.« repræsenteret med 104 
personer.89

Børne- og skolebiblioteker i Helsingør
De lærde skoler havde lang tradition for bogsam
linger, da skolebibliotekstanken vinder frem i slut
ningen af 1800-årene.

Omkring århundredskiftet blev der fra forskellig

side arbejdet ihærdigt for oprettelse af bogsamlin
ger for børn på alle skoler. I 1905 lykkedes det at få 
optaget en bevilling på finansloven til støtte for 
bogsamlinger i folkeskolen. Skolebibliotekerne 
blev derimod ikke omfattet af biblioteksloven i 
1920, da man afventede den store skolekommis
sions betænkning. Denne anbefalede i 1923: »Ved 
alle skoler skal der findes et af kommunen oprettet 
skolebibliotek til brug for eleverne« og en bogsam
ling for lærerne. I bemærkningerne til lovforslaget 
står, at man er enige om, at der skal være et skole
bibliotek ved hver skole, »idet sådanne biblioteker 
altid vil blive benyttede og vil kunne være til stor 
glæde og nytte for børnene«. Men dette blev dog 
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iførst realiseret med vedtagelsen af folkeskoleloven 
i 1975.90

I

Børnebibliotekerne
piblioteksloven i 1920 omhandlede kun »beboere 
over 14 år«. Først med biblioteksloven af 1931 blev 
pørnebiblioteksarbejdet officielt anerkendt samti
digt med, at loven pålagde kommunalbestyrelsen at 
krage omsorg for, at der fra folkeskolens biblioteker 
udover den normale skoletid var offentligt udlån for 
samtlige børn i kommunen.
I »Bestyrelsen for Helsingør Kommunes Børne
bogssamlinger« varetog denne forpligtelse i Hel
singør frem til 1934, hvor Helsingør Byråd oprette
de Helsingør Kommunes Børnebibliotek, som i be
gyndelsen omfattede børnebogssamlingerne på 
|ienholdsvis Skolen i Lundegade og Skolen i Mari
enlyst Alle, der dog snart blev udvidet med en ud- 
lånssamling på Helsingør højere Almenskole.91

I Trods et udtalt ønske at få oprettet et egentligt bør
nebibliotek i Helsingør, skulle der gå en del år, før 
byen fik et egentligt børnebibliotek. »Der er et 
fæsten dagligt gentaget Ønske blandt Laaneme om, 
åt Børn skulle kunne laane, navnlig i alderen indtil 
10 Aar og i Ferier, og at de i det hele taget skulle 
kunne benytte Biblioteket, ogsaa dets Læsesal, i de
res Fritid. Det kan slet ikke opfyldes paa Grund af 
Pladsmangel, men mange Bøger læses naturligvis af 
Børnene derhjemme. Vi maa haabe ikke alt for ueg
nede. løvrigt læser mange voksne gerne Børne
bøger, hvis de kan faa dem«, fastslog overbibliote
kar Bremerstent i bibliotekets årsberetning for 
1946/47.

I Med nye vedtægter der trådte i kraft 1. april 1952 
stod Helsingør Børnebiblioteker godt rustet til 50er- 
ijie, hvor børnebiblioteket for alvor kom i focus. Hel
singør Børnebiblioteker gennemløb i dette årti en 
udvikling, »der ligger på højde med andre byer og 
står i mere passende forhold til skolevæsenet her i 
liyen«. Udover Centralbiblioteket omfattede Hel
singør Børnebiblioteker omkring midten af 50eme 
seks afdelinger. Udover Centralbiblioteket var der 
^kole- og børnebibliotek på Helsingør højere Al- 
rhenskole og et på hver af de 4 kommunale skoler, 
hvoraf Sdr. Strandvejens Skole kun havde 
småbørnsbøger fra Lundegade Skole. Nyeste skud 
på stammen var Skolen ved Gurrevejen, hvor man 

havde fundet plads til bogudlånet i skolearkivet. Det
te var dog kun en midlertidig placering, idet udlånet 
senere skulle overflyttes til den bygning, hvor en 
skolelæsestue var under indretning. Skolelæsestuer 
var en forholdsvis ny ting i Helsingør. Den første 
skolelæsestue var blot blevet indrettet knapt et år tid
ligere. 1956 blev ligeledes året, hvor Helsingør Bør
nebiblioteker fik ansat den første børnebibliotekar.

Den 1. februar 1957 indviedes det nye bøme- og 
skolebibliotek på Skolen ved Gurrevejen. Det »har 
selvstændig indgang fra skolegården, praktisk be
liggende nær skolens indgangsport. Dets lokaler op
tager et areal på 103 kvm, heraf udgør udlån og læse
sal de 93 kvm. De øvrige rum er et lille kontor til 
brug for skolebibliotekaren, desuden en garderobe 
og toiletrum for børn.«92

På Centralbiblioteket havde der siden 1924 været 
udlån af børnebøger, »først og fremmest af 
småbørns-bøger, som ellers intetsteds kunne lånes, 
men navnlig også et fællesudlån for forældre og 
børn. Det har været meget omfattende, og bibliote
ket har altid fremholdt, at den indflydelse på børne
nes læsning, som mange forældre ønskede, kunne 
de kun opnå ved selv at læse nogle af børnenes bøger 
samtidig med børnene og derefter at gøre bøgerne 
til genstand for samtale. Mange af de udlån, der har 
fundet sted af de ca. 3000 børnebøger, der er plads 
til, kan ikke opgives, idet det må erindres, at børne
ne låner og læser en mængde voksenbøger og om
vendt. Ingen børn har selv haft lånerkort, kun lånt 
ved deres forældre - og det har derfor også af den
ne grund været umuligt at angive noget sikkert tal 
for dette udlån«.

Skønsmæssigt androg udlånet af børnebøger 15- 
20.000 bind pr. år. Et tal der gjorde overbiblioteka
ren ved centralbiblioteket yderst betænkelig. Målet 
måtte derfor være at få skabt tidssvarende arbejds
forhold for børnebibliotekernes afdeling på central
biblioteket, hvor de betrængte forhold bevirkede, at 
man kun havde 2 reoler i udlånet at basere sit udlån 
på. Mere end 1000 bind måtte henstå på magasin. 
Med tidssvarende mentes »et børnebibliotek i et lo
kale, der kan rumme både udlånssal, hvor børnene 
dagligt kan få deres behov dækket, både med hen
syn til underholdningslitteratur og bøger, der fagligt 
kan løse de opgaver, de stadig stilles overfor gen
nem deres skolearbejde, deres specielle interesser og
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hobbies. Desuden behøves et eventyrrum, samt et 
lokale til børnebibliotekernes kontor. Den eneste 
løsning er at have disse lokaler i forbindelse med 
centralbiblioteket, fordi det er afgørende, at foræl
dre låner sammen med og har kontakt med deres 
børns læsning. Overgangen som låner til de voks
nes afdeling vil da også foregå uden vanskelighed. 
Da denne mulighed på grund af centralbibliotekets 
vanskelige pladsforhold ikke kan effektueres, må 
ønsket derfor være lokaler i nærheden af central
biblioteket og i centrum.

Fra andre byer ved vi, at 40-50 pct. af udlånene i 
byer med børnebibliotek er børnebogsudlån, og der 
er ingen tvivl om, at behovet er ligeså stort i Hel
singør, og at et sådant børnebibliotek derfor snarest 
burde kunne skaffes.«93

Muligheden bød sig i efteråret 1961, hvor over
biblioteker Bremerstent fraflyttede boligen i Kar
meliterhuset. Med fuld opbakning fra kollegaerne i 
bestyrelsen for Nordsjællands Centralbibliotek ved
tog bestyrelsen for Helsingør Børnebiblioteker at la
de indrette børnebibliotek i den tidligere tjeneste
bolig, der lå i stueetagen ud mod St. Annagade. Alt 
imedens de budgetmæssige forhold omkring børne
bibliotekets indretning og inventar behørigt blev 
bragt på plads, blev et af værelserne hurtigt sat i 
stand til kontor. Så i november måned kunne det lil
le kontor på Skolen i Marienlyst Allé rømmes.

Helsingør fik den 26. november 1962 et decide
ret børnebibliotek. Børnebibliotekets lokaler om
fattede et udlånslokale på 42 kvm. en gang til bør
nenes overtøj, 2 kontorer på 15 kvm. og 9 kvm., køk- 
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ken, toilet, arkivrum og en kælder på 143 kvm. Det 
yar ikke de store forandringer, der havde været nød
vendige. »Der blev revet en væg ned mellem to stu- 
er og sat en jernbjælke op, så kunne der blive ud
lånslokale. Man blændede en dør og lavede en ny 
mellem kontorerne. I kælderen blev der lagt Dafo- 
leum gulv. De store støbejernsradiatorer blev flyttet 
ned i kælderen, så bøgerne ikke skulle blive ødelagt 
af fugt, og nye mindre blev sat op i stueetagen. Lo
kalerne blev malet med hvidt træværk, lysegrå 
y ægge og i hvert rum en væg af en anden farve: i 
udlånet orange, i det ene kontor blå, og i det andet 
kontor pompejanskrød. Der kom lyst linoleum på 
gulvene og lysstofrør som belysning, kombineret 
med »kakkelovnsrør« i småbørnshjørnet og over 
skranken. De blyindfattede ruder med de smukke 
vinduesbuer fik lov at stå uden gardiner. Lokalerne 
var meget lyse på grund af de mange vinduer, og ud
lånslokalet fik endda lys fra 2 sider. Skranke og bor
de havde snedkermester C. A. Christensen & Søn la
vet i teak med blåt linoleum på sider og bordplader, 
ligesom der var lavet små skamler, der svarer her
til. Reolerne er hængereoler fra Reska med teak
forkant, mens billedbøgerne står i kasser, der hæn
ger på væggen, som snedkeren også har lavet. Sto
lene er sorte Arne Jacobsen stole, mens alle perso
nalestole er fra Kevi. Skriveborde og jalousiskabe 
er fra Roepstorff og skrivemaskinerne Tempo-Type. 
Reolerne i kælderen er leveret af S.A. Valbom, og 
kartotekerne fra Nordisk Kartotek.94

Børnebiblioteket i Karmeliterhuset fik fra starten 
så stor en søgning, at det allerede den 1. november 
196? måtte udvide sin åbningstid med 5 ugentlige 
timer. Det betød imidlertid samtidigt, at de popu
lære eventyrtimer måtte flyttes til et andet og des
værre mindre passende tidspunkt, og »det er endnu 
ikke lykkedes at finde et andet og mere belejligt, li
gesom det heller næppe under de nuværende loka
leforhold lader sig gøre at afholde dem andetsteds i 
bygningen«.

Med den nye bibliotekslovs ikrafttræden den 1. 
april 1965 sluttes et kapitel i Helsingør Børnebibli- 
iotekers historie og et nyt tog sin begyndelse. Fra og 
med denne dag blev børnebiblioteket en del af det 
store biblioteksvæsen, således som det i realiteten 
altid havde været i Helsingør. Det betød imidlertid 
samtidigt, at bestyrelsen for Helsingør Børnebibli

oteker ophævedes, idet der dog blev nedsat et rådgi
vende udvalg for skolebibliotekerne. Den nye bibli
otekslov indeholdt mange muligheder for at udvide 
og forbedre bibliotekets virksomhed ikke alene på 
børneområdet men som helhed.95

Rammerne sprænges i karmeliterhuset
»Vort udlånslokale er mindre end Tåsinge sogne
biblioteks, og til ungdomsbøger har vi kun plads til 
to reoler; til bøger på samtlige fremmede sprog, her
under svensk - Helsingør er grænseby«, lød 
nødråbet fra biblioteket i 1954.96

Med en stigning i udlånsvirksomheden fra 
140.357 bind i 1954/55 til 157.999 bind i 1955/56 
eller henved 18.000 bind »er vi nået dertil, at loka
lerne ikke mere slår til. En betjening som svarer til 
et godt moderne bibliotek kan ikke mere ydes. Bib
lioteket kommer nu til at gå baglæns i dets bogbe
stand og betjening af lånerne« skriver overbibliote
kar Bremerstent i sin årsberetning 1955/56. Årsbe
retning 1955-56.97

Bristepunktet var nået. Karmeliterhuset kunne ik
ke rumme flere bøger, da 1956 gik på hæld. Hver 
eneste kvadratcentimeter var udnyttet fra kælder til 
kvist. Selvom det var upraktisk i hverdagen, måtte 
biblioteket gribe til at leje en del af det gamle ko
neloft i Vor Frue Kloster til bogmagasin. Selvom 
klostret lå tæt ved biblioteket var det højst upraktisk 
og ubekvemt. »Folk skulle jo ikke vente på deres 
bøger, så flere gange om dagen måtte vi have fat i 
den store kirkenøgle, henover kirkepladsen og op ad 
den stejle trappe til loftet. Der var også magasiner 
oppe på Karmeliterhusets loft, og der måtte vi op og 
ned ad en stige med bøgerne under den ene arm, 
mens vi holdt os fast i et reb med den anden! Disse 
ekspeditioner var det mest eleverne, der blev sat til, 
de var jo unge og lette til bens«.

Allerede fra starten tegnede bogmagasinet i Kar- 
meliterklostret utilstrækkeligt, da biblioteket kun 
fik tildelt en brøkdel af rummet, der i øvrigt an
vendtes til møbelopbevaring. Helsingør Latinskoles 
gamle bogsamling havde i øvrigt siden 1924 været 
opstillet i det såkaldte Musikværelse i klostrets øst
fløj. I klostres såkaldte Lazarussal fandtes det ny
oprettede Helsingør Byarkiv, »hvortil der kan ind
leveres sager her på Biblioteket, samt hvorfra der 
kan udlånes dokumenter og billeder, ligesåvel som
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Pladsen var trang i Karmeliterhuset, hvor selv trapperne 
blev møbleret med bogreoler. Arne Magnussen, 1971.

biblioteket gennem mange år har lånt forskellige do
kumenter ffa såvel rigsarkivet som provinsarkiver
ne. Vi har brandfrit skab i Karmeliterhusets kælder, 
og i enkelte tilfælde har vi ved velvillig hjælp fra 
rådhusets fotokopiering kunnet skaffe såvel skrift
som billedkopier uden særlig udgift for låneren«.

Det evindelig behov for magasinplads fik i 1957 
biblioteket til i forbindelse med ibrugtagningen af 
Skolen ved Gurrevejen at ansøge om to kælderma
gasiner, som bevilgedes. Et andragende angående et 
lokale til etablering af en biblioteksfilial i de nye 
kvarterer ved Gurrevejen og Esrum vej en nød ikke 
helt samme fremme hos Byrådet, der drøftede sa
gen og ønskede den »fremmet ved given lejlig
hed«.98

En stakket frist pladsmæssigt
Med indretningen af børnebiblioteket gik et længe 
næret ønske i opfyldelse, idet det blev lettere at skaf
fe supplerende læsning til de større børn, og deres

overgang til det voksne bibliotek lettedes, ligesom 
forældre og børn kunne låne bøger sammen. Sam
tidig fik børnebiblioteket mulighed for at opbygge 
den fællessamling af klassesæt og enkelt eksempla
rer, som man ikke tidligere havde haft plads til. Her
til opnåedes pladsmæssige fordele for Centralbibli
oteket. Herom skriver overbibliotekar E. Bremer- 
stent: »Da den efter forholdene rummelige kælder 
kunne bruges som depotrum for børnebiblioteket, 
kunne Centralbiblioteket, der derved undgik at af
give magasinplads - men ganske vist heller ikke op
nåede forøgelsen deraf, foretage omordning af en 
del af den daværende plads. Det hidtidige overbib
liotekarkontor kunne anvendes til kontor for kata
logiseringen, der hidtil havde haft en meget hæm
mende og vanskelig arbejdsplads bag skranken. Da 
vi fik lov til af Nationalmusæet at anbringe en dør 
fra den ældste del af bygningen ud til trappen i He
stemøllestræde kunne oplandsbiblioteksafdelingen 
anbringes i de to studiekredslokaler, der blev ned-

Det blev tidligt nødvendigt at inddrage de uisolerede lof
ter til bogmagasiner. Arne Magnussen, 1971.
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lagt - sammen med det tredie; al anvendelse af bib
liotekslokaler til studiekredsbrug ophørte derved. 
Da vi begyndte herpå i 1924 var der særdeles rige
lig plads. Nu var det ikke muligt at rumme nogen 
undervisning længere. Det har været en nyttig lo
kaleudvidelse at kunne inddrage disse rum og ad
gangen dertil i det almindelige magasin, selvom det 
jstadig er i hovedsagen fyldte reoler, men da der snart 
joprettes et fællesmagasin for hele landet, vil nok en 
jdel bind kunne få plads dér til stor hjælp for det 
'fremtidige pladsbehov. Kasseringen af forældet lit
teratur har derfor været holdt noget tilbage. Man vil
bedre kunne klare den sag, når fællesmagasinet er 
trådt i virksomhed. Til gengæld må også opgaverne 
stige, idet Frederiksborg amt nu er landets største i 
^ndbyggertal. Det hidtidige oplandskontor blev 
Overbibliotekarens kontor. I det hele blev savnet af 
bedre arbejdspladser til en vis grad afhjulpet, en af 
de største fordele det indre arbejde fik ved ændrin
gerne i rummenes benyttelse. Dog kunne der ikke 
Skaffes bedre plads til udlånet eller bedre adgang til 
kiagasinerne for publikum«.99

I Altimens der ventedes på en eksakt dato for det 
første spadestik i forbindelse med opførelsen af et 
nyt bibliotek, måtte bøger og personale fortsat træn
ges sammen i det allerede stærkt overfyldte Kar- 
meliterhus, hvor man gennem forskellige mindre 
Ombygninger og nyindretning søgte at skabe tåleli
ge forhold for alle parter.

I voksenafdelingens udlån blev skrankeforholde
ne ændret, således at funktionerne blev delt i de rent
ekspeditionsmæssige og i dem, der krævede biblio
tekarisk vejledning. Indgangsdøren fra gangen til 
udlånet blev monteret med glas, hvilket gav en ven
ligere entre, og det meste af den lange gang fra St. 
Annagade blev malet og istandsat. På læsesalen op
stilledes en særlig tidsskriftreol, og aviserne fik en 
bedre placering end tidligere. I børneafdelingen ind
rettedes kontor i det tidligere køkken, og pladsen var 
hermed totalt udnyttet. Endvidere blev der etableret 
en særlig katalogafdeling med særskilt kontor for le
deren af katalogafdelingen, ligesom der etableredes 
et kombineret katalogiseringskontor og sekretariat. 
Oplandsafdelingen blev samtidig gennemgribende 
renoveret. Men alt dette tilvejebragte ikke flere kva- 
c ratmeter. Et nyt bibliotek var ganske enkelt blevet 
en bydende nødvendighed.

I det omfang de trange lokaleforhold tillod det, 
gennemførte biblioteket en række af de forslag, som 
i 1964 var blevet fremsat i en betænkning om rati
onalisering i danske folkebiblioteker.

Personalepolitisk betød ændringerne i arbejds
gang og arbejdsfordeling, at bibliotekets personalet 
måtte udvides med såvel bibliotekarer som med 
kontorassistenter og medhjælpere. Hensigten der
med var at lade de personer, som har uddannet sig 
på de enkelte felter, udføre det arbejde, som de var 
bedst kvalificeret til, således at den bibliotekariske 
vejledning af publikum alene påhvilede biblioteka
rer, som så til gengæld afgav funktioner, der for
drede kontoruddannelse til kontorassistenter og en
delig at disse frigjordes for i så stor udstrækning, 
som det var praktisk gørligt, de rent manuelle eks
peditionsopgaver. Det blev understreget fra biblio
tekets side, at alle tre kategorier af medarbejdere ud
førte arbejde, hvis perfekte udførelse var lige vigti
ge og nøje sammenhængende«.100

Oplandsvirksomheden
Hovedvirksomheden ved centralbiblioteksfunktio
nen var dels at levere bestilte bøger, dels at udsen
de bogdepoter, tidligere kaldet vandrebogsamlinger, 
på 50-200 bøger. Dette skete ved hjælp af bogbilen, 
»idet dog en del af de bestilte bøger til enkeltlåne
re ikke kan vente til bogbilsdagen kommer, men må 
sendes i pakker med posten«. Bogbilen besøgte 
samtlige biblioteker og en del institutioner, i alt cir
ka 80, 9 gange hvert sted året igennem. Torsdag var 
udlånsdag, og da amtet dækkedes helt af 4 ture, blev 
der en måned imellem hvert besøg, dog var der in
gen kørsel i de tre sommermåneder. Oplandsvirk
somheden omfattede i 1959/60 88 udlånssteder for
delt på 4 købstadsbiblioteker, 38 sognebiblioteker 
med 15 filialer samt 25 udlånssteder og 6 forlæg
ninger.101

Betjeningen af en række institutioner og forlæg
ninger var tillige en del af centralbiblioteksfunktio
nen, der blandt andet omfattede, at oplandsbibliote
karen købte bøger ind til alle amtets små sognebib
lioteker, lige som vedkommende en gang om ugen 
kørte med bilen rundt til bibliotekerne. I forbindel
se med udlån til Montebello indgik man fra 1. april 
1952 aftale om, at udlånet fandt sted ved en biblio
tekar én gang ugentlig, »ligesom der vil blive an-
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Den gamle, mørkladne læsesal blev i 60 'erne gjort lysere og mere brugervenlig. De gamle porcelænslamper med gløde- 
pærer blev således erstattet af neonlys, stole designet af Arne Jacobsen afløste de umagelige træstole og moderne borde 
supplerede de gamle af træ. Antallet af håndbøger og dermed reoler blev udvidet endog med en fritstående af metal.. Ar
ne Magnussen, 1971.



Overbibliotekar Erhard Bremerstent (1924-64). 
Biblioteksskolens arkiv.

bragt sådanne bøger derude, som kan tjene bibi i o- 
terapiens formål efter lægernes nærmere skøn«. 
Bibliotekets eksterne udlånsvirksomhed kom fra 
1953/54 tillige til at omfatte Statsfængslet ved Hor
serød, Kurhjemmet Ørsholt og Kurbadet Horn
bæk.102

Endvidere omfattede oplandsvirksomhheden i 
reglen 10-12 bogmøder samt et lignende antal bib
lioteksaftener, hvor centralbiblioteket gratis udstil
lede nogle nye bøger, afholdte foredrag samt fore
viste et par kort film. Biblioteket deltog endvidere 
i amtsmøder samt i bibliotekstilsynets inspektion. 
Bestyrelsen aflagde ligeledes lejlighedsvis besøg i 
oplandet.103

Morten Zöega Boesen, der havde været elev på 
Nordsjællands Centralbibibliotek i 40’erne, og som 
i 1950 blev ansat som bibliotekar af 2. grad, afløste 
Margrethe Sveistrup som oplandsbibliotekar.104

Kortere arbejdstid skaber nye muligheder i 
fritidslivet
Arbejdsugen afkortedes gradvist op gennem 50’er
ne og 60’erne, og fem-dages arbejdsugen blev en 

kendsgerning, som skabte nye og anderledes mu
ligheder for fritidslivet. Den lange weekend var 
blandt andet en afgørende forudsætning for det som
merhusliv, der voksede frem i efterkrigstiden. Uden
landsrejser i større omfang begyndte at blive al
mindelige i 50’erne. Grupperejser blev den domi
nerende form. I begyndelsen gik det med bus til tu
ristattraktionerne og badestederne, senere med fly 
og benævntes da »charterferie«. Bilferie, som vandt 
indpas, var det mere individuelle feriefænomen.

Mange skikke svandt bort med fjersynets indtog 
i hjemmene og erstattedes af nye aftenritualer. Af
tenbordet, hvor hele familien var samlet, blev en 
hurtigere affære uden tid til at høre om dagens gang 
for den enkelte. Glaskolben, hvor aftenkaffen i halv
mørket lavede sig selv under lavt blus, blev 50emes 
populæreste køkkengrej, kun overgået af Melitta- 
filtret, der erstattede de gamle og ofte lidt uhumske 
kaffeposer.

»Der spørges ofte, om ijemsynet ikke bevirker 
nedgang eller standsning af opgang i udlånet; men 
vi kan ikke drage sådanne slutninger af de tal, vi har. 
Derimod giver udsendelserne såvel i radio som 
fjernsyn ofte anledning til, at lånerne stiller be
stemte spørgsmål om oplysninger eller særlig litte
ratur, hvad der betyder en forbedring af udlånet«.105

Bremerstent takker af
Den 1. april 1964 kunne Bremerstent fejre sit 40- 
års jubilæum i Helsingør og var følgeligt genstand 
for megen hyldest ffa amt og by, og der blev ved den 
lejlighed udtrykt anerkendelse og taknemlighed for 
de mange års arbejde. Hans nære medarbejder gen
nem mange år, 1. bibliotekar ffk. M. Sveistrup ud
talte i den anledning: »Da Bremerstent i 1924 fra 
biblioteket i Rønne blev udnævnt til chef for Nord
sjællands Centralbibliotek var han den første fag
uddannede bibliotekar i Helsingør. Efter studieår 
ved Universitetet og uddannelse ved Københavns 
Kommunebiblioteker tog han i 1921 afgangseksa
men fra Statens Biblioteksskole. Bremerstents 
første opgave i Helsingør blev at flytte »Helsingør 
Folkebibliotek« fra stueetagen i Karmeliterhuset op 
på 1. salen og der indrette et efter datidens forhold 
moderne bibliotek med udlån og læsesal. Samtidig 
begyndte han arbejdet med at organisere oplands
virksomheden i det vidtstrakte Frederiksborg Amt.
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De tæt pakkede bogreoler i syv hylders højde fremstod som massive vægge i udlånssalen. Arne Magnussen, 1971.

Til arbejdet som biblioteksleder havde Bremerstent 
naturlige forudsætninger med sin evne til at komme 
i kontakt med mennesker og sin sikre litterære vur
dering. Skulle årene gøres op i tal blev det tusind
vis af udlånte bøger og besvarede spørgsmål. Det 
kan f.eks, nævnes, at udlånet i 1924/25 var på 

51.923 bind mod 1963/64-udlånet på 207.610 bind. 
Udviklingen har jo forlængst sprængt rammerne i 
Karmeliterhuset.

I Helsingør blev Bremerstent med årene en insti
tution: Formand for AOF for Ungdomsskolenævnet 
og Helsingør Aftenskole. Der var overalt brug for 
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bremerstents rolige overblik og hans talent for at 

bætte tingene på plads og få det til at glide. Blandt 
fagfæller fik Bremerstent mange tillidshverv. Fra 
1939 var han medlen af biblioteksrådet, og han sad 
i Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse. 
Som formand for Bibliotekarforeningen 1937-49 
nar han til gavn for kolleger gjort et kæmpearbejde. 
I anerkendelse heraf blev han i 1950 æresmedlem 
åf Danmarks Biblioteksforening. Bremerstents 
itørste interesse lå i det direkte arbejde med bogen 
som værktøj. I udlånet og i studiekredse, ved ele- 
Vundervisning og radioforedrag delagtiggjorde han 
indre i de værdier som læsning og samtale om bøger 
kunne give. Man beundrede hans viden og hans ev
ne til at uddrage det væsentlige. Hans fremstilling 
var så inspirerende, at man selv måtte læse den bog, 
Bremerstent omtalte. Hans medarbejdere lærte ham 
et kende som en personlighed for hvem det menne
skelige gik forud for det formelle. Et menneske som 
Bremerstent kan selvfølgelig ikke passivt nyde sit 
otium. Nej, som hidtil »dyrker han sin have«, både 
i hjemmet i Hellebæk og i sin meget værdsatte stu- 
c iekreds under Helsingør Aftenskole«.

Til Curriculum Vitae kan tilføjes, at Erhard Emil 
Bremerstent var født den 16. april 1894 i Eskebjerg 
på Fyn. Efter bestået studentereksamen i 1915, stu
derede han i årene 1915-18 dansk, historie og tysk 
yed Københavns Universitet, hvorefter han var elev 
\^ed Københavns kommunebiblioteker frem til af
gangsprøven fra Statens Biblioteksskole i 1921. Han 
blev samme år ledende bibliotekar ved Bornholms 
^mtsbibliotek i Rønne. 1 1924 flyttede Erhard Emil 
Rasmussen, der i mellemtiden havde taget efter
navnet Bremerstent, og som var blevet gift med Ele
onora Hauptmann, til Helsingør for at tiltræde en 
nyopslået stilling som bibliotekar ved Helsingør 
Folkebibliotek, som året efter blev anerkendt som 
Nordsjællands Centralbibliotek. Bremerstent enga
gerede sig straks i lokalsamfundet, hvor han blev 
formand for et udvalg, som skulle søge at koordi
nere det folkelige oplysningsarbejde, hvor der blev 
lagt stor vægt på et godt samarbejde mellem Aften
skolen og A.O.F. Det lykkedes al den stund, at Bre- 
merstent var formand for Arbejdernes Oplysnings
udvalg i Helsingør i perioden 1924-49, og for næv
net ved Helsingør Aftenskole frem til 1960. De to 
institutioner delte ganske enkelt i al mindelighed op

gaverne mellem sig. Det gode samarbejde blev ud
strakt til de øvrige oplysningsforbund efterhånden, 
som disse kom til byen - L.O.F. i 1945, F.O.F. i 1947 
og F.O. i 1952. Helsingør undgik derved de øde
læggende »aftenskolekrige«. I 35 år sørgede Bre- 
merstent som nævnsformand for, at Aftenskolen 
»fik gode livsvilkår«. Det gjaldt for så vidt også Af
tenhøjskolen, der kom til i 1942 i forbindelse med 
revision af Aftenskoleloven. Aftenhøjskolen var be
regnet på elever over 21 år, der her kunne følge »høj
skoleprægede fag«. Samtidig blev den første lov om 
ungdomsskoler vedtaget. Denne tog sigte på den 
ufaglærte ungdom, og bestemte, at der i hver kom
mune skulle nedsættes et Ungdomsskolenævn, der 
også skulle føre tilsyn med Aftenskolen. Bremer- 
stent blev således formand for ungdomsskolenæv
net. Udover det lokale engagement der omfattede 
betydeligt mere end det nævnte, var Bremerstent 
kendt for sine engagerende radioudsendelser. Her
til var Bremerstent dybt engageret i forskelligt fag
ligt arbejde.

Således blev Bremerstent allerede i 1928 indvalgt 
i bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening. En 
bestyrelsespost Bremerstent bestred indtil 1950, 
hvor han ikke længere ønskede genvalg. Samtidig 
udtrådte Bremerstent af Biblioteksrådet, hvor han 
havde haft sæde siden 1938.1 erkendelse af det sto
re og betydningsfulde arbejde der var blevet ydet i 
samfulde 22 år blev Bremerstent i 1950 udnævnt til 
æresmedlem i Danmarks Biblioteksforening. At 
Bremerstent i årene 1937-49 var formand for Bib
liotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne 
og Bibliotekarforeningen for Provinsens Folkebib
lioteker vidner om hans vidtfavnende og kolossale 
arbejdskraft i disse år.

»For en ung leder af en ekspanderende instituti
on var Bremerstent dejlig at støtte sig til«, erindrer 
Chris Gaardø, der i 1939 var blevet leder af Hel
singør Aftenskole. »Han åbnede ens øjne for man
ge ting - ikke mindst af politisk observans. Han lyt
tede til ens mange ideer, fjernede de værste vildskud 
og støttede de andre bravt.... Det var ham, der sør
gede for, at jeg i 1946 kom på halvt timetal i Fol
keskolen, og senere blev helt frigjort fra Folkesko
len, for at kunne klare det voksende arbejde i Af
tenskolen. Det var nok også ham, der stod bag min 
udnævnelse til skoleinspektør ved ungdoms- og af-
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Udlånssalen i Karmeliterhuset. Arne Magnussen, 1971.

tenskoleundervisningen i forbindelse med Aften
skolens 75 års jubilæum i 1959«.106

En måned efter sit 40-års jubilæum tog overbib
liotekar E. Bremerstent på grund af alder sin afsked 
som leder af Nordsjællands Centralbibliotek. 1. bib
liotekar frk. Margrethe Sveistrup blev konstitueret 
overbibliotekar, idet afdelingsbibliotekar Erik 
Vestergaard, Aarhus, som nyansat overbibliotekar 

ved Nordsjællands Centralbibliotek først kunne til
træde stillingen pr. 1. juni 1964.

Lederskiftet i Nordsjællands Centralbibliotek 
markerede nye tider i biblioteksvæsenet, der be
gyndte en udvikling i retning af små kulturcentre 
omfattende stadig flere aktiviteter. Biblioteket blev 
i stigende grad engageret i lokalsamfundets forhold 
og udvikling.
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Hav altid en ekstra længsel parat - fra 1964 til år 2000

Af Suzanne Schytt

6O’erne
- Forandring og forventning
På Nordsjællands Centralbibliotek blev året 1964 
skelsættende i mere end én forstand. I det år kom 
den nye bibliotekslov, som gjorde folkebiblioteker 
til en kommunal forpligtelse, og centralbiblioteket 
fik en ny overbibliotekar, Erik Buch Vestergaard, 
som nu fik til opgave at udvikle biblioteket, så det 
kunne leve op til lovens intentioner.

Erik Buch Vestergaard, f 
5.9.1924. Bibliotekarelev 
på Kolding Bibliotek 
1944-48, Eksamen fra 
Statens Biblioteksskole i 
1949, gift 28.12.1949 i 
Helsingør med bibliotekar 
Inger Pedersen, Helsing
ør. Afdelingsbibliotekar, 
senere leder af oplandsaf
delingen ved centralbibli
oteket i Århus, 1949 - 
1964. Kursus for oplands

bibliotekarer i Århus, 1952. Studierejse til engelske
countybiblioteker 1952. Stadsbibliotekar i Helsingør fra 
1964 til 1987.

Ny lov og store visioner
”Jeg kom til Helsingør med visioner og erfaringer 
fra et stort biblioteksvæsen, hvor jeg havde arbejdet 
med at lægge sognebiblioteker sammen til større en
heder, og indenfor Århus Kommune var der også op
bygget et stort filialsystem. Straks efter tiltrædelsen 
lagde jeg derfor ud med planer om en styrkelse af 
oplandsvirksomheden, bygningen af et nyt hoved
bibliotek - og så filialer i de to sociale boligbygge
rier Vapnagård og Abildvænget, der på det tidspunkt 
var under opførelse. Helsingør Kommune havde jo 
kun 30.000 indbyggere før kommunesammenlæg-

Lov nr. 171 af 27. maj 1964 om folkebiblioteker
De vigtigste bestemmelser var følgende:
• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddan

nelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet eg
net materiale vederlagsfrit til rådighed. Nu kunne bibliote
kerne selv arrangere kulturelle aktiviteter i stedet for blot 
at være hjemsted for andres, og udlån af andre medier end 
bøger kunne trække statstilskud.

• Enhver kommune var forpligtet til at opretholde et folke
bibliotek, enten alene eller i forbund med andre kommuner.

• Den frie låneret: Alle folkebiblioteker skulle nu stå veder
lagsfrit til rådighed for enhver med bopæl i Danmark.

• I biblioteker i virkeområder med over 5.000 indbyggere 
skulle der inden 1. april 1969 være ansat en heltidsbeskæf
tiget bibliotekar med den nødvendige medhjælp. Biblioteks
direktøren kunne dog dispensere.

• Enhedsbiblioteket - med både voksen- og børnebibliotek 
blev en realitet. Børne- og skolebibliotekerne, som hidtil 
havde været økonomisk selvstændige, skulle nu adskilles lo
kalemæssigt og administrativt, men skulle samarbejde om
kring koordinering af budget, bogvalg og teknisk klargøring 
af de indkøbte bøger.

ningen i 1970. Bygningen af Hovedbiblioteket var 
en opgave, der lå til mig fra mine forgængere - grun
den var allerede udpeget i Reberbaneparken.

Bliden bør
Politisk set havde jeg bliden bør. Der var social
demokratisk bystyre, borgmesteren var Sigurd 
Schytz, som ganske vist ikke selv var specielt bib
lioteksinteresseret, men det var hans partifælle, 
grovsmed Svend B. Larsen fra Helsingør Skibs
værft. Han var dengang formand for biblioteksud
valget og i det hele taget en markant person med stor 
indflydelse i byrådet. Hvis han mente, der var grønt 
lys for et forslag, var det bare at køre på. Vi fik til 
en start indrettet kontor til arbejdet med de øvrige 
biblioteker i amtet og ansat bibliotekarer og kontor
assistenter til at varetage oplandsarbejdet efter mo
derne principper. Det magtfulde Statens Biblioteks
tilsyn havde jo ladet sig forlyde med, at Nordsjæl
lands Centralbibliotek ikke levede op til de forplig
telser, det ifølge loven havde overfor amtet. Så 
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Svend B. Larsen og jeg drog ind til Tilsynet og for
sikrede biblioteksdirektør Erik Allerslev Jensen om, 
at der nu var gang i arbejdet, og at de kunne skrin
lægge planerne om at nedlægge os som centralbib
liotek.

Rystende knæ
Børnebiblioteket, som hidtil havde haft til huse på 
flere forskellige skoler var også flyttet ind i Karme
literhuset, og blev ledet af bibliotekar Signe Stürup. 
Før loven af 64, der påbød en børneafdeling i hvert 
bibliotek, havde børne - og voksenbiblioteker været 
selvstændige administrative enheder med egne bud
getter. Nu skulle også børnebiblioteksvirksomheden 
udbygges. Selv om der var politisk medvind i bib
lioteksudvalget fremlagde jeg alligevel med rysten
de knæ mit første budget for udvalget på 700.000 
kr. - bøme-og voksenbiblioteker med alle funktio
ner havde hidtil haft et budget på ca. 500.000 kr. til
sammen.

Og jeg tænkte på min tid i Århus, der jo var en 
meget større kommune, hvor min daværende leder, 
Åge Bredsted, triumferende havde bekendtgjort på 
et møde 7-8 år inden - at nu havde Århusbibliote
kernes budget lige rundet millionen. Men mit bud
get gik igennem!

Studier i marken
I biblioteksudvalget lagde man i første omgang mest 
vægt på at få bygget nyt hovedbibliotek. Det blev 
vedtaget ved et af mine første møder med udvalget, 
at arkitekt Åge Hartvig Petersen skulle fremlægge 
en skitse. Hartvig Petersen og jeg drog på studietur 
rundt i landet for at se på nyere danske biblioteker, 
og jeg gav Hartvig Petersen et oplæg om, hvad et 
moderne bibliotek skulle rumme - voksen- og bør
neafdeling, læsesal med studiepladser - med ind
byrdes forbindelse.

Ved at kigge på Lyngby Bibliotek, som dengang 
var under opførelse og det nybyggede Helsingborg 
Stadsbibliotek fik jeg inspirationen til en musikaf
deling og Hartvig Petersen ideen til et cafeteria. In
gen af delene var almindelige selv i nyere bibliote
ker dengang. Skitseprojektet blev forelagt udvalget 
i foråret 1965 og blev vedtaget.

Men der gik jo nogle år, før planerne blev reali
seret, bygningen af Nordvestskolen kom bl.a. vejen,

ALEXANDER SOLSJENITSYN

En Dag i 
Ivan Denisovitjs Liv

PÅ DANSK VED
EDITH FREY

GYLDENDAL
1963

og i mellemtiden måtte vi jo udnytte alle kroge og 
hjørner af Karmeliterhuset og til sidst leje lokaler i 
byen til forskellige funktioner. Der var virkelig man
ge bolde i luften - men allerførst skulle vi have red
det vores centralbiblioteksstatus.«

En synkende skude rettes op
Da Erik Buch Vestergaard opslog stillingen som op
landsbibliotekar straks efter sin tiltrædelse, faldt 
valget på bibliotekar Elisabeth Lylloff, som fortæl
ler:

»Jeg traf første gang Erik Buch Vestergaard ved 
et møde på Roskilde Bibliotek i 64. Her mødtes han 
med Roskildes overbibliotekar Oluf Abitz og op
landsbibliotekar Ernst Tursø - senere leder af Fre
densborg Bibliotek - for at diskutere centralbiblio
tekers rolle i forhold til deres amter. Vestergaard er
klærede, at han ville søge personale til at forbedre 
og udvikle kontakten til bibliotekerne i Frederiks
borg Amt, og jeg så straks udfordringerne, og søg
te den senere opslåede stilling.

Som 25-årig nyuddannet var det egentlig ret frækt 
at kaste sig ud i et sådant job - målt med den tids 
opfattelse. Og tilsvarende modigt af Vestergaard at 
ansætte mig. Jeg var glad for Roskilde Bibliotek, 
som jeg jo kendte fra min elevtid, men linjerne for 
centralbiblioteksarbejdet var allerede lagt her. Fre
deriksborg Amt var for mig et nyt og fagligt uop
dyrket land.
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Et tilbagestående amt
Det var biblioteksmæssigt et broget landskab jeg nu 
drog ud i. Sammenlignet med Roskilde Amt virke
de det landligt - lidt tilbagestående. Biblioteksud
viklingen var dengang afhængig af udviklingen på 
folkeskoleområdet, og der var endnu to-klassede 
skoler i flere kommuner.Det mærkedes, at amtssko
lekonsulenten havde været syg i længere tid. Skole
loven af 1958, som skulle føre skolerne i landom
råder op på købstadsniveau var endnu ikke gen
nemført i amtet. Der var 8 heltidsbiblioteker i amt
et i 1965, Tikøb Bibliotek, der senere skulle blive 
sammenlagt med Helsingør, var et af dem. Flere af 
heltidsbibliotekerne havde nye og entusiastiske bib
lioteksledere, men de 35 små deltidsbiblioteker var 
blevet glemt.

I Roskilde havde jeg oplevet transformeringen til 
et moderne folkebibliotek, hvor man var stolt af og
så at være centralbibliotek - den stemning genfandt 
jeg slet ikke i Helsingør, hvor det var svært at blive 
en del af personalet. Der var personalemangel og 
store pladsproblemer, og man levede i adskilte ver
dener -jeg kørte jo mest rundt i amtet, børnebibli
oteket lå for sig selv og havde indgang på den an
den side af huset, og udlånsbibliotekarerne kæm
pede for at få skemaet til at hænge sammen. Jeg var 
bibliotekar nr. 8 på fuld tid, og derudover var der 4- 
5 assistenter.

Ud på de lange landeveje
Det var min opgave at få kontakt til alle biblioteker 
i amtet, og Vestergaard sørgede for, at der blev ind
købt en biblioteksbil, så jeg med bibliotekets pedel 
som chauffør kunne besøge deltidsbibliotekeme 1 
gang om ugen og heltidsbibliotekerne 2-3 gange om 
ugen. Det var nogle barske vintre i 65-66 og 66-67 
på amtets landeveje, hvor 8-9 biblioteker skulle be
søges på en dag. De kunne kun nå at få en halv ti
me hver.

Da Bremerstent varetog oplandsarbejdet var der 
blevet holdt opildnende foredrag om forfatterskaber 
og lavet vejledende indkøbslister til sognebibliote- 
kareme. Jeg kom i en tid, hvor Rationaliseringsbe
tænkningen, som udkom i 1964, havde kulegravet 
arbejdsgange og metoder i de danske folkebibliote
ker, og den betænkning fik stor betydning for orga
niseringen og opbygningen af det blomstrende fol-

Simone de Beauvoir
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kebiblioteksvæsen, som fulgte i kølvandet på Bibli
oteksloven af 1964. Vi havde fået Indbindingscen
tralen og Bibliotekscentralen, som med deres vej
ledende bogvalgsmateriale havde skabt muligheden 
for mere rationelt indkøb og lagt nogle rammer for, 
hvad der var interessant. Vi holdt fælles bogvalgs
møder for deltidsbibliotekarerne 4-5 gange i løbet 
af vinteren på Hillerød Bibliotek, som havde plads 
og lå midt i amtet. Desuden samlede Centralbiblio
teket amtets deltidsbibliotekarer til et årligt møde, 
hvor der drøftedes faglige emner. I 1968 afholdtes 
det f.eks. på Helsingør Teknikum, og ud over med
delelser fra overbibliotekaren og oplandsbiblioteka
ren fortalte lektor Viggo Bredsdorff fra Danmarks 
Biblioteksskole om kurser for deltidsbibliotekarer. 
Efter kaffebordet forevistes Teknikums bibliotek.

Lederne af heltidsbibliotekerne samledes ligele
des til et årligt møde,hvor man diskuterede faglige 
emner og f.eks. ved mødet i 1968, som afholdtes i 
Folkets Hus i Helsingør, indledte overbibliotekar 
Ernst Tursø, Fredensborg Bibliotek, en diskussion 
om bibliotekernes lokalhistoriske opgaver.

Ud med guvernanterne!
Jeg fik igangsat en kassation i deltidsbibliotekerne 
- en forpligtelse som centralbibliotekerne over he
le landet jo havde haft i mange år, men som ikke var 
blevet fulgt op her. Biblioteksloven af 64, havde 
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^îogle bestemmelser om, at det kasserede skulle de
strueres, så når deltidsbibliotekaren og jeg var ble- 
jvet enige om kassationer, fjernede vi simpelthen 
|bøgerne, så man ikke mødte dem igen! Omkring 
kassationer mødte jeg en del modstand, netop fordi 
man ikke havde været vant til, at Nordsjællands 
Centralbibliotek stillede krav til bogbestandens 
sammensætning. Med 35 deltidsbiblioteker var di
skussionen næsten uendelig om, hvorvidt der f.eks. 
var for mange engelske guvernanteromaner eller ej, 
så vi satsede mest på at få fornyet bogbestanden. Det 
gik lettere, fordi de allerfleste gerne ville have, at 
der skete noget. Jeg havde da også en del diskussi
oner om, hvilke moderne romaner vi i stedet skulle 
købe. Men det var nu mest, når det var sådan nogle 
som Rifbjerg, der provokerede borgerskabet. Med 
hensyn til faglitteraturen var der ikke bevidsthed om 
vigtigheden af at udskille forældede informationer. 
Det bekymrede mig mere at se forældede bogsam
linger, som skulle bruges i daglig undervisning. Der 
var mange fælles folke-og skolebiblioteker den
gang, og skolebibliotekerne var dårligt udviklede. 
Når man en gang havde købt et sæt håndbøger, så 
fik de ukritisk lov at stå.

Jeg husker dog ikke store kontroverser af betyd
ning omkring bogvalg, og oplevede heller ikke, at 
min/centralbibliotekets vejledning opfattedes som 
utidig indblanding i egne affærer. Jeg fandt det og
så fra starten vigtigt at opbygge et tillidsforhold og 
en ligeværdig dialog. Størstedelen af deltidsbiblio
tekarerne var lærere, men ca. en tredjedel var hus
mødre eller aktive pensionister. Alle gjorde et stort 
stykke arbejde, og der var mange dygtige folk imel
lem.

Politikerne vil være med
På opfordring fra de lokale politikere i nogle kom
muner, bl.a. Ramløse-Annisse og Skibby, tog vi ud 
til dem om aftenen og gennemgik sammen med del
tidsbibliotekaren en bogsæsons udgivelser for hele 
kommunalbestyrelsen eller deres kulturudvalg. Po
litikerne havde jo det endelige ansvar for indkøbet, 
og var ofte selv meget interesserede i at høre om nye 
bøger. Det var jo mange bøger, der skulle gennem
gås - ca. 50 ad gangen, men det fungerede, og det 
var spændende at være med til. Alle lokalpolitiker
ne i amtet havde naturligvis en stående invitation til 

at følge deres deltidsbibliotekar til de centrale bog
møder i Hillerød, og nogle gange kom de også. Hel
digvis havde vi dengang fået systemet med de 
»grønne« lektørudtalelser, Så havde jeg et grund
materiale, jeg kunne forholde mig til. Jeg behøvede 
ikke at læse 50 bøger for at være velforberedt.

På lokalt plan i Helsingør tog Erik Buch Vester
gaard initiativ til en formidling af litteratur, som 
dengang var usædvanlig for biblioteker. I samarbej
de med Chr. Gaardø, Helsingør Aftenskole, invite
redes forfattere til selv at præsentere deres forfat
terskaber ved åbne, gratis arrangementer: Benny 
Andersen, Knud Holst, Hilmar Wulff mfl. Disse ar
rangementer lærte jeg meget af.

FORFATTERNE FORGÆLLER -
Bøger af

ANDERS BODELSEN
JØRGEN GUSTAVA BRANDT
ELSA GRESS
PETER RONILD
HANS SCHERFIG
VAGN STEEN

I anledning af foredragsrækken
Forfatterne fortæller, arrangeret af Helsingør Aftenskole og 
Nordsjællands Centralbibliotek, udgives denne liste over et ud
valg af de enkelte forfatterskaber.

Udgivet af
Nordsjællands Centralbibliotek, Helsingør

En ny tid på vej
Men en ny tid var på vej, og de små kommuner kun
ne slet ikke leve op til intentionerne i den ny biblio
tekslov. Deltidsbibliotekarerne havde derfor brug 
for støtte fra centralbiblioteket ved budgetforhand
linger med de lokale politikere for at kunne udvik
le deres biblioteker. Budgetforhandlingerne var i 
øvrigt afventende i de år. Man kunne godt mærke 
en vis angst hos de ældre for tankerne om sam
menlægning til større kommuner, men det var, som 
om de fleste kunne se, at det var den vej, det måtte 
gå. Omvendt arbejdede jeg også med indkøb til cen
tralbiblioteket, så vi blev i stand til at udfylde vores 
opgave - at forsyne bibliotekerne med supplerende 
litteratur ud over en vis grundbestand. Det var en 
stor dag, da vi d. 1. april 1967 kunne konstatere, at 
vi i det forløbne år havde haft 13.000 bestillinger, 
som centralbiblioteket selv kunne opfylde!
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Byggesag med perspektiver
På et tidspunkt blev jeg tillidsmand for personalet 
og var således sammen med Erik Buch Vestergaard 
i det byggeudvalg, som skulle forberede det ny ho
vedbibliotek. En byggesag, som egentlig var startet 
i 1920'eme - med mange stop undervejs fra kom
munens side! Men Vestergaard fik sat gang i arbej
det igen lige efter sin tiltrædelse, på trods af, at vi 
jo i 60’erne måtte indordne os under byggekvoter
ne. Regeringen regulerede jo alt offentligt byggeri 
op til 1972 og prioriterede boligbyggeri. Heldigvis 
fik vi i sommeren 66 at vide fra Bibliotekstilsynet, 
at regeringen nu lempede kvoterne for biblioteks
byggeri. Jeg var glad for det arbejde - der var per
spektiv i det - og i starten troede jeg, at det per
spektiv var meget langt. Men det skulle blive virke
liggjort, før nogen havde turdet håbe.«

Sprænge rammerne indefra
Mens oplandsvirksomheden blev rettet op, blev der 
samtidig arbejdet på at udvikle biblioteket i forhold 
til Helsingørs borgere. Erik Buch Vestergård kunne 
fra starten af sin tiltrædelse se, at huset plads -og 
personalemæssigt var håbløst for lille til en kom
mune af den størrelse. Så hans vision var at udvik
le virksomheden, så den »sprængte rammerne in
defra«.

»Der skal være så lidt skranke som muligt mel
lem låner og bibliotekar«, udtaler Erik Buch Vester
gaard i en stor artikel i Frederiksborg Amts Avis i 
november, 1965 . Af artiklen fremgår det, at den 
gamle høje skranke, hvor brugerne skulle henvende 
sig med alle forespørgsler, nu er erstattet af en min
dre skranke. Den bruges kun som arbejdsbord for 
notering af udlån og afleveringer, som klares af en

Gertie Mandrup ved bibliotekarens bord i slutningen af 60 'erne. I ekspeditionsskranken har man fået fotonotering.
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^kontormedhjælper, mens den faguddannede biblio
tekar sidder ved et lavt, mere tilgængeligt og ind
bydende skrivebord ved siden af - klar til at vejlede 
i lånerne i bogbestanden. Det var en højst nødvendig 
i pladsbesparende indretning i det trange rum - og en 

I i folkebibliotekerne ny form for arbejdsdeling mel- 
I lem bibliotekarer og kontorpersonale, men det var 

i også et ønske om den bedst mulige betjening af pub- 
1 likum. Det har allerede vist sig, at der kommer fle- 

I re henvendelser nu end før fra lånerne til bibliote
karerne, kan overbibliotekaren fortælle. Samtidig er 
der kommet 161 nye lånere i oktober måned, så Erik 
Buch Vestergaard tror ikke på den pessimistiske 
snak om bogens snarlige død på grund af fjernsy
net: »Når Nobelprisen i litteratur uddeles, mærker 
vi også straks forøget interesse for den pågældende 
forfatter, fortæller Erik Buch Vestergaard, og nu da 
biblioteket og Helsingør Aftenskole i samarbejde 
har startet foredragsrækken »Møde med forfatter
ne«, har vi straks efter første forfatteraften med dig
teren Benny Andersen mærket øget efterspørgsel ef
ter hans bøger«.

Børnenes bibliotek
Artiklens journalist besøger også børnebiblioteket, 
som nu er indrettet i Karmeliterhusets stueetage i si
defløjen langs Set. Annagade og møder den daglige 
leder, børnebibliotekar Signe Stürup, der fortæller, 
at børnene mest læser skønlitteratur, især folkee
ventyr. »Men hobbybøger er også efterspurgte«, 
fortsætter hun, »Mange piger spørger f.eks. efter 
strikkebøger. Ret mange børn interesserer sig for hi
storie, og de går grundigt til værks, når de søger. 
Udlånet er størst til børn fra 1.-5- klasse, fordi bør
nene lige har lært kunsten at læse og udnytter læse
færdigheden til at læse bøger i fritiden. Men vi har 
også billedbøger til småbørn - og forældre er me
get velkomne til at komme og låne«, slutter Signe 
Stürup.

Bedre - men ikke altfor godt!
I de sidste år i Karmeliterhuset plejede Erik Buch 
Vestergaard at sige om bibliotekets virksomhed: 
»Det skal hele tiden blive bedre - men ikke så godt, 
at vi aldrig slipper herfra!« Fra 1965 fandt man oven 

Cykalmyggen Egon. Flemming Quist Møller 1967.
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i købet plads til flere mindre udstillinger i løbet af 
året, som f.eks. i 1967 udstillinger af de lokale pres
sefotografers »bedste billeder«: Morten Langkilde 
og Jørn Rubæk fra Frederiksborg Amts Avis, Per 
Nielsen, Helsingør Dagblad, Arne Magnussen, free
lance og Holger Knudsen, Sjællandsposten/ Aktuelt 
og små kunstudstillinger med de lokale kunstnere, 
Immanuel Tjerne og Kirsten Kobitzsh.

Men ovennævnte artikels journalist bemærkede 
allerede i 1965 de snævre rammer og skrev: »Man 
kunne næsten frygte, at den gamle røde biblioteks
bygning slår revner, så fyldt er den fra øverst til ne
derst med bøger. I børnebibliotekets lille kontor har 
man klargjort bøgerne til et fuldt færdigt skolebib
liotek, lige til at flytte ud i den nye skole, når den 
bliver færdig. I et andet lille rum sidder damer og 
pakker bøger, der skal sendes ud til amtet. De har 
ikke meget albuerum. Og så er der magasinerne med 
et væld af dejlige bøger, især fra den lidt ældre tid. 
Men også nye værker må af pladshensyn anbringes 
her. Der er eksempelvis en hel serie store, fine kunst
bøger, som mange lånere sikkert gerne vil fordybe 
sig i, blot de anede disse bøgers eksistens. Jo, det 
vil blive en stor dag, for Helsingørs kulturelle liv, 
når det nye bibliotek åbnes - for selv om viljen 
er den allerbedste, og man aldrig går forgæves 
til det altid tjenstvillige og elskværdige personale, 
så er det ikke bibliotekarerne muligt, i det nu
værende bibliotek at yde den service, man med ret
te kunne vente med hensyn til den direkte adgang 
til bibliotekets bogbestand. Man har jo bøgerne med 
udlån for øje«.

Eksplosiv udvikling
Den gode service og det voksende aktivitetsniveau, 
skyldtes den forøgelse af personale, som Erik Buch 
Vestergaard far gennemført fra første færd. Perso
nalet var vokset fra 9 bibliotekarer og 4-5 kontoras
sistenter i 1965 til 14 bibliotekarer og 8 kontorassi
stenter i 67-68.1 slutningen af 1969, er forberedel
serne til at flytte til det nye hovedbibliotek i fuld 
gang, og samtidig forberedes sammenlægning af 
Helsingør og Tikøb kommuner ved fælles møder 
mellem de to kommunalbestyrelser, og tilsvarende 
fælles møder mellem de politisk ansvarlige for bib
liotekerne i begge kommuner, samt bibliotekernes 
ledere, Mogens Posselt fra Tikøb og Erik Buch 
Vestergaard. Også Abildvængets Bibliotek er under 
forberedelse. Allerede i 1967 kunne personalebla
det meddele fra Biblioteksudvalgets møde i sep
tember: »Helt uventet har Boligministeriet kunnet 
inkorporere opførelsen af et filialbibliotek i forbin
delse med det igangværende boligbyggeri »Abild- 
vænget«. Arkitekt Mads Drosted er i gang med et 
skitseprojekt.« Der nedsættes et personaleudvalg, 
som skal følge detailprojekteringen, og i 1968 drøf
ter Biblioteksudvalget også planer for en filial i be
byggelsen »Vapnagård«. Det besluttes dog at sætte 
Vapnagård i bero til kommunesammenlægningen er 
gennemført. Der ansættes tre nyuddannede biblio
tekarer og tre kontorassistenter til at arbejde i Kar
meliterhuset pr. september 1969, og i slutningen af 
1970 har sammenlægningen af Tikøbs biblioteker 
og Nordsjællands Centralbibliotek fundet sted, og 
personalestaben er derved yderligere forøget.

Et lille aflukke mellem to reoler 
gør det ud for mødelokale. 
Overbibliotekar Erik Buch 

Vestergaard, kontorassistent 
Inger Lindenskov og biblio

tekarerne Ulla Kløeker og 
Elna Nyholm ser på 

nye bøger
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I/iger Vestergaard, f. Pedersen, f. 1927 i Helsingør, datter 
af Harald Pedersen og Mary Margrethe Larsen. Mate
matisk student i 1945 fra Helsingør Højere Almenskole. 
Eibliotekarelev ved Nordsjællands Centralbibliotek fra 
1.9.45, fortsatte elevtiden ved Odense bibliotek i 1948. 
Eksamen fra Statens Biblioteksskole i 1949. Arbejdede 
ved Ålborg og Århus biblioteker 1949-1958. Gift 
28.12.1949 i Helsingør med afdelingsbibliotekar i Århus 
Erik Buch Vestergaard. Inger Vestergaard starter atter i 
Helsingør 1965 og begynder at opbygge den opsøgende 
biblioteksbetjening. Fra 1978 til 1985 arbejdede Inger 
Vestergaard på deltid efter at være indvalgt i Amtsrådet 

for Socialdemokratiet, men søgte orlov, da hun i 1986 i 
sin 3. periode i amtsrådet blev viceamtsborgmester og 
formand for amtets socialudvalg, samt bestred en række 
andre offentlige hverv. Blev bevilget afsked pr. 31.12.89.

Biblioteket skal være for alle
Men allerede længe før planerne om nyt hovedbib- 
l otek og filialer bliver realiseret, har en del af bib- 
1: otekets udlånsvirksomhed for voksne fundet sted 
udenfor Karmeliterhusets mure. Siden fyrrene hav
de der været betjening af Øresundshospitalet i Fiol
gade, senere kom betjeningen af alderdomshjemmet 
Hammershøj til. Under bibliotekar Inger Vester- 
gaards ledelse kommer betjeningen til at omfatte fle
re og flere institutioner. Inger Vestergaard fortæller 
selv om sin baggrund for at gå ind i dette arbejde:

»Efter at have været elev på Helsingør Bibliotek 
f *a 1945 - 48, kom jeg i mit sidste elevår til Oden
se Bibliotek. Her fik jeg mine første personlige er
faringer med opsøgende biblioteksbetjening, da jeg 

fik til opgave at betjene nogle hjem for kronisk sy
ge og handicappede. Jeg opdagede, hvilken glæde 
det var for meget isolerede mennesker, at der kom 
nogen udefra, som man bare kunne tale med - om 
alt muligt andet end sygdom. Betydningen af Bib
liotekslovens ord om, at biblioteket er for alle, gik 
for alvor op for mig. De ord får først mening, når vi 
kommer ud til alle de mennesker, som af forskelli
ge grunde er afskåret fra at komme til os.

Efter afsluttet uddannelse arbejdede jeg igennem 
nogle år i Århus med hospitalsbetjening, bl. a. af tu
berkuloseramte, og da jeg i 1965 blev ansat i Hel
singør, overtog jeg bibliotekar Inger Pedersens job 
med betjening af Øresundshospitalet. Det blev star
ten på opbygningen af den opsøgende biblioteksbe
tjening ved Helsingør Kommunes Biblioteker.«

De små »sære« afdelinger
Det var Inger Vestergaards mål, at den opsøgende 
biblioteksbetjening skulle give et tilbud af samme 
kvalitet, som alle andre fik, og hun akcepterede der
for ikke ordninger med bare at sende kasserede 
bøger til institutionerne, som man f.eks. havde gjort 
til Helsingør Arrest. Det skulle være et repræsenta
tivt udvalg af bibliotekets aktuelle bogbestand, som 
skulle ud til institutionerne. Set i forhold til alle de 
arkitekttegnede planer om filialbyggeri, havde dis
se små, uhyre vigtige »biblioteksfilialer« en bety
delig mere ydmyg start. Institutionerne henvendte 
sig ikke selv, hverken de gamle institutioner eller de 
nybyggede. Inger Vestergaard kontaktede selv insti
tutionerne og gjorde opmærksom på tilbudet om be
tjening. Til gengæld måtte institutionen stille nogle 
reoler eller bogskabe og en bogvogn til rådighed - 
et lokale, kunne der i første omgang ikke være tale 
om, og bibliotekarer og medhjælpere måtte ofte ar
bejde under ubekvemme forhold. Intet under, at per
sonalet humoristisk omtalte særafdelingerne, som 
de »sære afdelinger«.

Bøger i badeanstalten
I personalebladet nr. 3, 1969, omtaler Inger Vester
gaard de »særafdelinger, man har uden for huset«. 
Det drejer sig for tiden om Øresundshospitalet, 
Hammershøj og Hornbæk Kurbad, som besøges af 
en bibliotekar. Desuden er der bogdepoter på det 
psykiatriske hospital, Montebello, nu også i en ny-
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NC-PERSONALENYT

Har De en god bog om 
poker ?

oprettet afdeling for teenagere, samt ved ældreboli
gerne i Vor Frue Kloster og på plejehjemmet Pe
tersborg. Bibliotekarerne fornyer depoterne med 
mellemrum, men bøgerne formidles af ansatte på 
institutionen, eller institutionens beboere betjener 
sig selv. Pr. 1.10 vil man desuden starte bogudlån 
med bibliotekarisk betjening en time om ugen på 
Gurrevejsstiftelsen, hvor der er 200 lejligheder med 
i alt 300 beboere. Biblioteket har her faet tildelt et 
par reoler i et omklædningsrum på stiftelsens bade
anstalt. Åbningstiden må tilrettelægges således, at 
den ikke falder sammen med beboernes faste bade
tider! På alle disse steder er der mellem 6 og 7.000 
bind ude. De tages ud af bibliotekets almindelige 
bogbestand og Inger Vestergaard overvejer at opret
te en særlig litteratursamling, som særafdelingerne 
kan trække på. En samling, som i højere grad end 
bogudvalget på biblioteket er sammensat af gode, 
folkelige romaner og triviallitteratur, som de gamle 
gerne vil læse.

Vokseværk - behov for personaleblad
Et større personale med skiftende vagter - bibliote
ket havde åbent fra 10-20 mandag til fredag, samt 
lørdag 10-16 hele året - samt forskellige adskilte 
funktioner og spredte kontorlokaler i Lundegade og 
på Rosenkildevej - skabte behov for kommunikati
on og information, mellem overbibliotekar og per
sonale og personalet indbyrdes. I 1966 tryktes det 
første nummer af personalebladet »NC-personale- 
nyt«, som herefter udkommer med uregelmæssige 
mellemrum. I de første par numre, som redigeres og 
skrives af overbibliotekaren fastlægges arbejdsfor
delingsplaner mellem bibliotekarer, kontorpersona
le, ekspeditionsmedhjælpere og de mere løst ansat
te skoleelever, der fungerede som bogopsættere.

Desuden indskærpes serviceholdning over for bib
liotekets brugere:

»Venlighed og imødekommenhed overfor publi
kum forudsættes af alle, ligesom mindst mulig pri
vat indbyrdes samtale og i telefonen. Der er tem
melig lydt til de fjerneste afkroge af biblioteket.«

Pusterum under navnet »tepause«...
Overbibliotekaren giver snart redaktørposten vide
re til bibliotekar i oplandsafdelingen, Lars Bøggild, 
som redigerer bladet de næste par år, og ind imel
lem lider alle redaktørers kvaler med at rykke 
for forslag, ideer, og debatemner, i starten fra alle, 
men senere specielt fra kontorassistenter og med
hjælpere.
1 den første årgang er det overbibliotekarens indlæg, 
der fylder mest. Løbende meddelelser om udviklin
gen i biblioteksbyggeriet og manende henstillinger, 
som flg.: »..det pusterum, som under navnet tepau
se er indrømmet medarbejderne, bedes afviklet så
ledes, at vore lånere ikke mærker, at noget usæd
vanligt finder sted på et tidspunkt, hvor man for
venter at finde den nødvendige personalebistand ! 
Dette til venlig ihukommelse og gerne almen drøf
telse på personalemøde!«

Ånden fra 68
Men de bibliotekarer, som bliver ansat i disse år, er 
næsten alle unge og nyudklækkede fra biblioteks
skolen, og føler sig som fagbevidste biblioteksar
bejdere - helt i ungdomsoprørets og nymarxismens 
ånd. At være bibliotekar er ikke et kald, men et styk
ke kvalificeret specialarbejde, for hvilket man 
kræver bedre løn og arbejdsoverenskomster, end 
f.eks. »at blive indrømmet« en hurtig slurk termo- 
the ! Man skelner desuden skarpt mellem arbejde

69



og fritid. Det første »oprør« afspejler sig i en debat 
i personalebladet i 1968: MARTIN LUTHER KING

Vi hverken kan eller vil forære vores fritid til 
biblioteket!
skriver 7 bibliotekarer i udlånet for voksne i »NC- 
personalenyt«, nr. 2,1968«, og fortsætter: »Efter vo
res medvirken ved det første bogvalgsmøde for del
tidsbibliotekarer i den nye sæson, har vi drøftet det 
urimelige i, at biblioteket tillader sig at lægge så 
stort beslag på vores fritid uden den ringeste kom
pensation !«. Bibliotekar Elna Nyholm, som i 1967 
tiltrådte stillingen som leder af oplandsarbejdet ef
ter Elisabeth Lylloff, havde i »NC-Information, nr. 
li, 1968« opfordret udlånsbibliotekarerne i voksen
udlånet, til at læse et antal bøger hver og skrive an- 
3ieldelser af disse. Anmeldelserne skulle bruges til 

et månedlige møde for deltidsbibliotekarer, som 
det iflg. biblioteksloven af 1964 påhviler Central
bibliotekets oplandsafdeling og den ledende børne
bibliotekar at afholde for amtets deltidsbiblioteka- 
rér. Bogproduktionen for voksne er nu så stor, at El- 
na Nyholm og Lars Bøggild ikke længere ser sig i 
s^and til at læse og anmelde alle bøgerne selv. De bli
ver også i høj grad nødt til at inddrage fritiden. Des
uden vil de ikke nøjes med at støtte sig til lektørud- 
t^lelser og dagbladsanmeldelser, der »erfarings
mæssigt ikke er tilstrækkeligt til at sikre et forsvar
ligt bogvalg for deltidsbibliotekerne, fordi de mest 
giver udtryk for en litterær vurdering og kun i ringe 
grad tager hensyn til deltidsbibliotekernes behov«.

Vi ser os ikke i stand til
De 7 udlånsbibliotekarer fastholder, at de er nødt til 
a[t læse bøgerne i deres fritid, fordi der hverken er 
tid eller ro på biblioteket, og at de må bruge mere 
end 3 timer på læsning og skriftlig anmeldelse af 
hver bog, og fortsætter: »Da det i forvejen kniber 
stærkt med at nå at orientere sig til vores eget bog
valgsmøde i løbet af arbejdstiden - hvilket gælder 
ikke mindst de af os, som er halvtidsansatte ...ser 
vi os ikke i stand til at påtage os yderligere opgaver, 
hvorfor vi opfordrer oplandsafdelingen til at finde 
en anden form for møderne for deltidsbibliote
karer..!« En sådan afvisning aftjenstlige opgaver var 
på det tidspunkt uhørt i bibliotekernes verden, og 
bibliotekarerne Margrete Svejstrup og Morten Bo-

Kaos eller Fællesskab

Oversat af 
Sophus H Johansen

JESPERSEN OG PIOS FORLAG 
KØBENHAVN 1967

esen, som på det tidspunkt begge havde tjent bibli
oteket mere end 25 år, var da heller ikke blandt 
de 7 protesterende bibliotekarer.

Hjernefunktioner ved arbejdstids ophør
Dette afføder et skarpt indlæg fra overbibliotekaren 
i samme nummer af personalebladet:

»Med det fremsendte indlæg vedrørende læsning 
til anmeldelse for deltidsbibliotekarerne er man på 
vej ind i den stadig løbende sag om tjenestetid/ar- 
bejdstid mellem Købstadsforeningen og vor faglige 
organisation - og den sag står det ikke i min eller 
denne kommunes magt at løse isoleret.

Med al mulig respekt for kollegers anke over en 
arbejdsbyrde, man føler tyngende og lokaleforhold, 
som er lidet hensigtsmæssige, må det dog fastslås: 
..... Vort arbejde er i væsentlig grad et intellektuelt 
job, hvor man vel ikke kan ophæve hjernefunktio
nerne totalt ved arbejdstids ophør og derefter alene 
foretage sig ting, som slet ikke får relation til ens 
arbejde!« Trods denne ironiske irettesættelse har 
overbibliotekaren alligevel lyttet til »oprørerne«. 
Allerede i personaleblad nr. 3, 1968, kan overbib
liotekaren meddele:

»Biblioteksudvalget har som forsøgsordning ved
taget at tillade den ledende oplandsbibliotekar, den 
assisterende oplandsbibliotekar og den ledende bør
nebibliotekar at forberede bogvalget (herunder 
læsning) til deltidsbibliotekarerne i arbejdstiden un
der overbibliotekarens administration«.

»Oprøret« medførte altså en bedre organisering 
af bogvalgsforberedelsen, og gjorde den til en ske
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malagt del af arbejdstiden, før bibliotekarernes egen 
fagforening fik forhandlet arbejdstidsregler og 
kompensation for arbejde i fritiden igennem med 
Købstadsforeningen.

En årelang diskussion begynder
Personalet fortsætter med at stille krav om kommu
nikation og medindflydelse. Personalebladet nr. 1, 
1970 starter således med at nævne den kritik af 
manglende information og kommunikation, som har 
været rejst på forudgående personalemøder.

Overbibliotekaren skriver: »Kritikken må føles 
berettiget og alle er under anklage for ikke på be
hørig måde at kommunikere beslutninger til alle af
delinger og enkeltpersoner. Jeg skal heller ikke fra
lægge mig ansvaret for ikke at have tilsikret den 
nødvendige information på tværs...«

Personale- og organisationsplanen for alle med
arbejderne,som er udarbejdet af overbibliotekaren 
er endnu ikke blevet diskuteret igennem med med
arbejderne, som også sidder i inventarindkøbsud
valg, flytteudvalg og kontororganisationsudvalg 
m.v. med henblik på det nye hovedbibliotek.

En af bibliotekarerne stiller forslag i samme num
mer af personalebladet om et nyt møde - og samar
bejdsstruktur for hele personalet. Det bliver start
skuddet til de kommende ti års eksperimenteren 
med informations-, samarbejds- og ledelsesstruktur 
i bibliotekerne i det såkaldte personaleråd.

Før kommunesammenlægningen - i 1968/1969- 
havde Helsingør Bibliotek et udlån på 165.69lbind 
til voksne (en stigning på 14,4 % i forhold til

KOMMUNES
BIBLIOTEKERPERSONALEBLADET 1970:1

1967/68) og 121.184 bind til børn (en stigning på 
3,5% i forhold til 1967/68), som blev udlånt på 56 
ugentlige åbningstimer hele året rundt. Helsingør 
Kommunes befolkning talte før sammenlægningen
23.204 voksne og 6.600 børn. Bogbestanden var
82.205 bind for voksne og 68.787for børn.

Kommunesammenlægningen træder for bibliote
kernes vedkommende budgetmæssigt og admini
strativt i kraft d. 1.april 1970.

Personaleblad nr. 1, 1970, udkommer først i slut
ningen af oktober, og vidner ikke bare i indhold om 
de nye tider. Bladets navn er ændret fra »NC-per- 
sonalenyt«, til »Helsingør Kommunes Biblioteker
personaleblad«, og bladets hoved har skiftet køb
staden Helsingørs gamle, runde segl ud med det 
skjoldformede våben for den ny storkommune! bla
det nævnes en markant udlånsstigning pr. 1 .oktober, 
siden sammenlægningen til Helsingør Kommunes 
Biblioteker d. 1. april 1970. Hovedbibliotekets vok
senafdeling tegner sig for 20 % stigning, Espergær- 
de voksenafdeling - som Tikøbs hovedbibliotek nu 
kom til at hedde - har en stigning på 10%, og de to 
børnebiblioteker i Espergærde på hhv. Mørdrup- 
skolen og Espergærdeskolen en samlet stigning på 
17%. Hovedbibliotekets børneafdeling ca. 15%, 
Særafdelingen 20 % og Tikøb Kommunes bogbus, 
som også fulgte med sammenlægningen, havde en 
stigning på 20 %.

Børnebibliotekerne bliver væresteder
I samme nummer afbladet fortæller en børnebibli
otekar om efterårets virksomhed i de tre børnebib
lioteker: Hovedbørnebiblioteket arrangerede duk- 
keteaterforestilinger i efteråret på Lundegade Sko
le på grund af pladsmangel i børnebiblioteket. Man 
havde inviteret den lokale Rudolf Steiner-børneha- 
ve til at spille »Hans i den vide verden«, og »ca. 60 
børn og 15 voksne morede sig herligt«. Desuden 
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fortsætter børnebibliotekerne sæsonen med flere 
ugentlige eventyrtimer for forskellige aldersgrup
per, både på Hovedbiblioteket og i børneafdelinger
ne i Espergærde. Som noget helt nyt opstilles duk
keteatre i børnebibliotekerne, som børnene kan låne 
cukker til, ligesom de kan låne forskellige spil i den 
t d, de opholder sig på biblioteket. Børnebiblioteka- 
r "rne har taget tidens pædagogiske ideer til sig: Leg, 
spil og læsning stimulerer hinanden. Mange børn 
opholder sig nu i biblioteket i længere tid ad gan
gen og skal ikke bare læse og tie stille - bømebib- 
1] otekerne skal være et imødekommende og inspi-

Eiblioteksmedhjælper Anne Giraldi (tv) og bibliotekar 
Suzanne Schytt i børnebiblioteket, maj 1971, kort førflyt
ningen til det nye hovedbibliotek.

Bøger
om
pædagogik

Et udvalg
For læsere - for forældre

Barn og ung i dag
Bare seksten år. 10. bidrag under redaktion af 
Ole Vernerlund. 1963. 100 s. ill. (37.08).

Børnene i velfærdssamfundet. 1964. 207 s. ill. 
(Danmarks Radios grundbøger). /37).

Generation X. Af Charl. hamblett og Jane De ver
son. 1965. 179 s. (37.08).

Heinild, Svend. Den virkelighed barnet lever i. 
1965. 275 s. ill. (04.6).

Jansen, Mogens. De syv første skoleår. Deres barn 
og skolen. Kroghs Skolehåndbog. 1965. 56 s. ill. 
(37.3).

Kragh-Müller, C.C. I morgen er for sent. Ny udg. 
1964, 211 s. ill. (37.3).

Thorvall-Falk, Kerstin. Bogen til dig. I960.
187 s. ill. (37.08).

Håndbøger for forældre
Barnet. Sund fornuft i pleje of opdragelse. Af Be
njamin Spock og P.W. Bræstrup. 3. forøgede og 
reviderede udg. 1964. (37.02).

Øster, Jakob. Moderens ABZ. 1964.

Katalogen på 22 sider er udgivet med velvillig 
støtte af Helsingør kommunale skolevæsen og Fre
deriksborg Amts Biblioteksforening.

1966
Udgivet af

NORDSJÆLLANDS CENTRALBIBLIOTEK 
HELSINGØR 
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rerende sted for børnene. Andre medier end bøger 
er begyndt at dukke op: Børnebiblioteket er ved at 
opbygge en lille samling plakater, som børnene kan 
låne med hjem og hænge op på deres værelse, og 
man er så småt begyndt at grundlægge en samling 
af grammofonplader med børnesange og eventyr
fortælling til senere udlån.

Centralbibliotek for Frederiksborg Amt
Også oplandsafdelingens kontaktblad til amtets bib
lioteker må skifte navn fra NC-NYT til NYT fra 
Centralbiblioteket efter kommunesammenlægnin
gen. I det sidste nummer af NC-NYT 1969/70, nr. 
2, gøres der status over den sidste statistik før sam
menlægningen, 1968/69, som får flg. ord med på ve
jen: »Generelt kan det siges, at virksomhedsstig
ningen fortsætter. De fleste biblioteker kan notere 
et stigende udlån, mest markant for heltidsbibliote
kerne og deltidsbibliotekernes børneafdelinger. 
Man bemærker også den meget store forskel mel
lem heltids- og deltidsbibliotekernes udlån, der især 
viser sig ved voksenudlånet. Forskellen skyldes 
utvivlsomt især heltidsbibliotekernes længere 
åbningstid og at disse har faguddannet personale. 
Også for deltidsbibliotekernes vedkommende er der 
en tydelig sammenhæng mellem udlån og åbnings
tid. Men også bogbestandens udbygningsgrad spil
ler en stor rolle og understreger endnu en gang be
hovet for tilstrækkelige bogkonti, som man dog kan 
glæde sig over, at mange biblioteker har.«

Antallet af biblioteker i amtet er pr. 31.3, 1969: 
25 deltidsbiblioteker med 11 filialer og 11 heltids
biblioteker.

Antallet af udlån fra Helsingør Bibliotek til am
tets biblioteker var i 1968/69: 11.803 bøger for 
voksne, 1.669 bøger for børn samt 792 bind i de
poter. I alt 14.246 bind - en stigning på 4,1 % i for
hold til 1967/68.

Oplandsafdelingen fik samtidig katalogiseret og 
indbundet 9.211 bind til oplandets biblioteker. Cen
tralbibliotekets bil kørte 2 gange om ugen med be
stillinger til de 11 heltidsbiblioteker, og sendte man
dag, onsdag og fredag bestillinger til deltidsbiblio
tekerne med posten. 1 gang om måneden besøgte 
bilen også hver af de 25 deltidsbiblioteker. Der blev 
holdt bogvalgsmøder for amtets biblioteker en gang 
om måneden i Hillerød.

Fra bogskab til bibliotek
Oplandsbibliotekar Elna Nyholm, nu leder af Fre
deriksværk Folkebibliotek, erindrer fra tiden lige in
den 1970: »Det var på høje tid kommunesammen
lægningen kom. Det grundige centralbiblioteksar
bejde, som vi havde fortsat efter Elisabeth Lylloff, 
gav ganske vist et glædeligt opsving i mange små 
kommuner, statistikkerne talte deres tydelige sprog. 
Men ikke nok så meget støtte fra centralbiblioteket 
og en interesseret deltidsbibliotekar kunne forvand
le 3-4 bogskabe med ca. 100 slidte bøger i et hjør
ne af et klasselokale til et bibliotek, hvis ikke kom
munen selv ville eller kunne spytte i kassen. Sådan 
var tilstanden f.eks. i Strø (Sigerslev-Øster) i Es- 
bønderup -Nødebo, Alsønderup og i Nr. Herlev - 
som havde 4-500 indbyggere. Den daværende amts-

INTER CHRISTENSEN

det

GYLDENDAL
1969

borgmester var fra sidstnævnte kommune - men det 
hjalp ikke på biblioteksbudgettet! Allerød Bibliotek 
havde også kun to fortvivlende klasselokaler. 
Skævinge havde heller ikke lyst til at bruge penge 
på biblioteksvæsen, men lovede ustandseligt at brin
ge budgettet op på et rimeligt niveau.

Kaffen var god - økonomien dårlig
- det var faktisk et sammenfattende indtryk af bib
liotekssituationen i amtet helt op til 1970. Mange 
kommuner var alt for små til at kunne ofre det nød
vendige for blot at komme op på lovens mini
mumsgrænser for bogbestand og nyanskaffelser. 
Der var dog undtagelser i udviklings- og sommer
husområder: Skibby var et flagskib - havde en stor
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bogbestand og endda to filialer - det blev flot ledet 
af Grethe Andersen, en stout gårdmandskone. Har- 
løse havde også investeret kraftigt i biblioteket med 
centralbibliotekets hjælp. Efter sammenlægningen 
med Hillerød fik det dog ikke lov at fortsætte - bog
bestanden indgik i Hillerød Bibliotek, og jeg husker, 
at daværende overbibliotekar i Hillerød, Astrid 
Hoffmeyer, komplimenterede os på centralbibliote
ket - der var rigtig mange bøger fra Harløse, som 
Hillerød Bibliotek kunne bruge! Slangerup biblio
tek lå økonomisk midt i mellem - herfra husker jeg 
særlig deltidsbibliotekaren, skoleleder Jørgensen, 
som en markant personlighed- en mand med pon
dus. Ham skulle man ikke bare lige give besked - 
der krævedes en fornuftig argumentation først fra 
min side - og så kunne vi bagefter gå hjem og drik
ke hans kones gode kaffe. Han fik for øvrigt flyttet 
biblioteket på ganske få timer. Alle skolebørnene 
blev stillet op på en lang række mellem den gamle 
og den nye bygning - og så gik bøgerne fra hånd til 
hånd - som på et samlebånd.

Men det var bemærkelsesværdigt for Frederiks
borg Amt, at da først kommunesammenlægningen 
trådte i kraft, gik udviklingen hurtigere end i de fle
ste andre amter. Der oprettedes mange heltidsbibli
oteker, og i 1971 var der kun følgende deltidsbibli
oteker tilbage: Græsted-Gilleleje, Jægerspris, Kar
lebo, Skibby, Skævinge og Slangerup.«

Farvel til det gamle hus - og en anden tid
»At arbejde i Karmeliterhuset og senere flytte med 
over i det ny hovedbibliotek i Reberbaneparken, var 
som at overskride grænsen mellem to tidsaldre«, 
fortæller bibliotekar Suzanne Schytt, som blev an
sat i september 1969 som nyuddannet bibliotekar. 
»En overskridelse, som gav et særligt perspektiv bå
de fagligt og eksistentielt. Jeg forlod ikke Karmeli- 
terhuset med vemod - men med eftertanke. Jeg var 
jo ung, kunne se nødvendigheden af udvikling og 
var fuld af begejstring over de nye muligheder, men 
halvandet år i det gamle hus gav mig respekt for fol
keoplysningens pionerer, som op gennem århun
dredet havde kæmpet for at få gennemført biblio
teksloven af 1964. Den lov, som nu i forbindelse 
med det danske samfunds økonomiske højkonjunk
tur havde sat en ri vende udvikling i gang ikke bare 
i Helsingør, men på landsplan. Selv om mange 

grundlæggende forandringer fandt sted i Karmeli- 
terhuset i årene efter Erik Buch Vestergaards ansæt
telse, så stod det gamle hus alligevel og emmede af 
historie og en anden biblioteksopfattelse, og selv om 
vi efterhånden blev mange nye, unge - så var der 
endnu et par af de ældre bibliotekarer tilbage, Mar- 
grete Svejstrup og Morten Boesen, som mindede os 
om en tid, hvor en kommunal tjenestemand i Hel
singør helt op til slutningen af 60érne skrev under 
på: ».. at love på ære og samvittighed, at jeg med 
trofasthed og nidkærhed vil opfylde de tjeneste
pligter, som påhviler mig i min tjenestemandsstil
ling.« Med deres livslange, tålmodige og sam-

SUSAN HINTON

OUTSIDEREN

Munksgaard
1969

fundsmæssigt ringe belønnede arbejde havde de jo 
overleveret os en god bogsamling at bygge videre 
på. De havde »holdt fæstningen« op til en mere pri- 
viligeret tid, hvor vi med respektløs tale og nye op
rørske ideer gjorde vores indtog- iført lårkort Bri
gitte Bardot-tern og lilla ble, eller slipseløse og med 
hængebag i fløjsbukserne.

»Visse skrækkelige personer«
En del af biblioteket, som ikke havde forandret sig 
væsentligt i årtier, var læsesalen, som stadig fyldtes 
af en blanding af studerende og varmestuegæster. På 
et tidspunkt arbejdede jeg på læsesalen sammen 
med Morten Boesen, som havde meget lidt tålmo
dighed med sidstnævnte kategori, som han havde 
»kæmpet« med i hele sin tjenestetid. Han var et me
get vidende menneske, og var en stor hjælp for stu
derende og akademikere, og han kunne også være 
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elskelig og fuld af humor, men han havde ganske 
bestemte ideer om, hvilke spørgsmål og hvilke per
soner, han ville bruge sin viden og tid på. Det var 
ham en daglig torn i øjet, at »visse skrækkelige per
soner«, som ikke kunne siges at tilhøre »åndernes 
rige«, indtog læsesalen med største selvfølgelighed. 
Det blev mit job at prikke dem på skulderen, når de 
overskred, hvad Boesen kaldte »sømmelig« opfør
sel. Den nye bibliotekslov åbnede jo favnen for al- 
le - så det var ikke nemt - hvad skulle man f.eks. si
ge til »Sheriffen«, som bredbenet trampede ind i ud
lånslokalet, tøjrede sin hest ved en af de udskårne 
træstolper, som stod ved indgangen til læsesalen, og 
gav hesten et ordentligt klask bag i. Så entrede han 
de 3 trin op til læsesalen, og trampede ekstra hårdt 
ud for det lille glasbur, hvor Boesen sad med stram 
slipseknude i sit ulastelige mørke jakkesæt - og ud- 
slødte et himmelhøjt »Yiiha! «, som trådte han ind i 
en saloon. Her hjalp ingen høflige henstillinger - 
han blev meget vred - han var »sherif«, og det var 
ikke hans problem, at vi ikke kunne se hesten, spo
rerne eller sherifstjernen. Under en del grynten og 
snøften fandt han en avis eller et blad, som han var 
sku nok til kun at småblunde bagved - for havde han 
sovet og snorket åbenlyst - så kunne vi med fuld ret 
have bedt ham forlade lokalet.

Underlige aftenlufte
Henunder aften ankom somme tider et bestemt 
stampublikum, som udsendte højst blandede dufte, 
fordi en eller flere af dem tydeligvis ikke havde 
været i nærheden af vand og sæbe i månedsvis, men 
til gengæld havde stået tættere på en flok øl. Andre 
lukkede i smug op for deres medbragte leverpostej- 
madder. De vidste udmærket godt, at man ikke måt
te spise på læsesalen, så de udviklede en teknik , 
hvor de læste interesseret i avisen, og kun hapsede 
fra madposen under bordet, når man vendte ryggen 
til. Duftene kunne også stamme fra våde uldluffer, 
der blev tørret på varmeapparatet, for slet ikke at ta
le om den ældre kone, som en dag hængte både si
ne våde sokker og utætte gummistøvler til tørre.

Morten Boesen flyttede med til Reberbanepar- 
ken, men hans sjæl var i Karmeliterhuset og over
gangen var ikke let. Han var den eneste, som ikke 
havde store forventninger til flytningen. Navnlig var 
han overbevist om, at læsesalen, som i det nye hus 

fik en attraktiv placering med udsigt til parken, vil
le virke som en magnet på »disse skrækkelige per
soner«, som ovenikøbet ville kunne slænge sig ma
geligt i moderne dansk design - Arne Jacobsens 
svanestole.

Men hverken »sheriffen« eller de andre varme
stuegæster fra dengang kom nogensinde til Reber- 
baneparken. Og Morten Boesen fortsatte til sin let
telse som leder af en mere travlt målrettet, men min
dre »eksotisk« læsesal til 1979. Den nye bygning 
har nok været alt for skinnende ny - for kølig og per
fekt for mennesker, der kæmpede for at holde den 
gående på den ene eller den anden måde - og for 
langt uden for bykernen. Hvilke tilflugtssteder, de 
så har fundet, kan man kun gisne om - »sheriffen« 
så man af og til stadig i gadebilledet i nogle år ef
ter. Men da socialvæsenet og det sociale boligbyg
geri også udviklede sig meget i disse år, kan man 
håbe, de har fundet andre væresteder.«
Da det nye hovedbibliotek blev indviet i 1971 skrev per
sonalet nogle festsange, bl.a.: En Boesensk vision om det 
nye liv i Reberbaneparken - på melodien »Flickorna i 
Småland«:

»Ved læsesalens borde hist langs vinduets rand 
med udsigt ud til svanerne i parkens grønne vand 

der vil vel sidde lærde folk, hvis tanker letter smukt 
op over livets andedam, som svaners glideflugt - ?? 

Næ, det biir’ bisser, det biir bumser og så en, der er lidt skør 
samt en med brandert og et allerhelvedes humør 

og de spreder ud i rummet en forskrækkelig odeur 
Panoramaruden dugger og hr. Boesens næse klør’.

Blandt leksika og opslagsværk i 28 bind 
der vil vel sidde lånere med søgende sind 
i svanestole svæver de her i kulturens hus 

og freden brydes kun af åndens sagte vingesus???? 
Næ, det bliver snak fra gamle tanter med kanariefugl i bur: 
»Guud, tænk dig, hvad der skete, da i går jeg gik en tur!« 

og freden sønderflænges af en fyr, som tar’ en lur 
mens Boesen prøver efter, om hans ørepropper dur.

Åh, folk har så forskelligartet læsesalsbehov 
at følge med til det, er ikke bare skæg og sjov 

mon det er rigtigt, som jeg hørte en forleden sa’e: 
»Hør, vi må stoppe verden straks, for nu står Boesen af! « 

Hurtigt, grib den danske ordbog fra bd. 1 og op til 10 
samt et par tykke bøger om fi-te-la-te-li 

åh, byg en barrikade , Boesen, skynd Dem - gå i hi 
før »sheriffen« rydder bulen, og det hele er forbi!«
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Det bliver en omfattende flytning i 1971. Der skal overføres 150.000 bøger fra det gamle til det nye bibliotek. Biblioteka
rerne - fra venstre: Åse Jensen, Gorm Thomsen og Inge Søe holder her »generalprøve«. Flytningen kommer dog næppe til 
at foregå på denne måde, men sikkert er det: Det bliver et slæbearbejde. Frederiksborg Amts Avis, efteråret 1970.
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erne - Vækst og visioner

Biblioteket i Abildvænget.

Børnene strømmede ind og tog straks hele huset i besid
delse. De flokkedes omkring lyttepladserne, og satte sig 
rundt omkring på gulvet med små stabler af bøger og 
tegneserier.

Et familiehus slår dørene op
- Både børn og voksne vil her fa et fristed og et hus 
som i egentligste forstand kan kaldes et familie
hus - sagde Kulturelt Udvalgs formand E. Gether 
Sørensen (S), iflg. Helsingør Dagblad fra 12. marts, 
1971, da han talte ved indvielsen af den ny biblio
teksfilial i Abildvænget dagen før. Af de to nye bib
lioteker, som i de sidste 6 år havde været under for
beredelse, blev det Abildvængets bibliotek, som 
blev først færdigt.

Biblioteket var virkelig for hele familien - her 
kunne de voksne gå hen med ungerne, og bladre, 
læse og lytte og finde noget for hver aldersgruppe i 
hver sin ende af huset. Erik Buch Vestergaard hav
de sammen med arkitekt Mads Drosted fået indret
tet et bibliotek efter den nyeste biblioteksopfattelse
- som også var tænkt ind i planerne for det kom
mende hovedbibliotek. Så få skranker og opdelin
ger som muligt - biblioteket skulle signalere åben
hed, imødekommenhed og overskuelighed.
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Med sin beliggenhed i en selvstændig bygning 
midt i et boligkvarter med mange tusind indbygge
re, hvoraf mange var børnefamilier, dannede biblio
teket et naturligt centrum.

Gether Sørensen beklagede dog, at man i begyn
delsen måtte køre med begrænset åbningstid på 
grund af personalemangel - men lovede, at man sna
rest muligt ville udvide. Biblioteket startede med 
12.000 bd. i alt, men var dimensioneret til 20.000 
bd., samt 800 plader - som imidlertid endnu ikke 
kunne udlånes. Kun aflyttes på stedet.

Der skrives bibliotekshistorie i dag 
med denne bygning
- sagde borgmester Ove Thelin, da han 4 måneder 
senere, fredag d. 2. juli,1971 åbnede det nye ho
vedbibliotek i Reberbaneparken. Og kulturudvalgs
formand Gether Sørensen måtte knibe sig i armen, 
for at overbevise sig om, at han var vågen, og fore
stillede sig, at der daglig ville komme 1000 menne
sker i det nye hus. »Det er en perle« - »det er smukt«
- »usædvanligt« og mange andre rosende ord lød 
fra gæsterne ved receptionen, og formanden for 
amtets kulturudvalg Hans Vistisen tilføjede:

»Jeg har ikke været her længe, men længe nok til 
at fornemme, at her vil man føle sig hjemme.

Dette hus bliver til gavn og glæde for mange, for 
en hel egns befolkning.«

E. Svensson, der repræsenterede Helsingborg 
Kommune udbrød:«Jeg tror ikke, der i Norden fin
des et bibliotek, der har så skøn en beliggenhed som 
dette. Og når man står inde i bygningen får man en 
fornemmelse af den »lyse danske sommer«, der er 
berømmet i så mange digte«.

Der var først og fremmest roser til arkitektparret 
Helle og Åge Hartvig Petersen, murermester Børge 
Olsen og håndværkerne, der med arkitektens ord 
»lige fra den mindste lærling til den højeste mester 
vist alle har lagt hele deres sjæl ind i dette arbejde«. 
Der var roser til Svend B. Larsen, der i 1964 som 
formand for biblioteksudvalget fik sat skub i pla
nerne om et nyt centralbibliotek, til Erhardt Bre- 
merstent, der i sin tid førte en utrættelig, men for
gæves kamp for tidssvarende forhold på biblioteket. 
Og tak fik stadsbibliotekar Erik Buch Vestergaard 
for at have ført kampen videre, og hans personale 
for deres tålmodighed og den sidste kraftpræstation 
med flytningen og placeringen af de 150.000 bind.«
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Et varmt, hjemligt præg
Således refereredes åbningsreceptionen d. 3.juli i 
Helsingør Dagblad, men begivenheden fandt også 
vej til Berlingske Tidendes spalter d. 2. juli i form 
af en anmeldelse af Martin Hartung:

»Kommunalt kulturbyggeri uden frådseri« lød 
c verskriften og fortsætter: »Bygningen er væsent- 
1 gt billigere end hovedparten af de seneste års nye 
t iblioteker af tilsvarende størrelse og opgaver. End- 
c a er der intet sparet for at gøre biblioteket funkti- 
cnelt tilfredsstillende og æstetisk tiltalende. Der er 
t/deligvis lagt vægt på at afværge enhver fornem
melse hos besøgende af, at der er tale om et finkul
turelt tempel. Tværtimod er der tilstræbt en opfat
telse af, at det drejer sig om et almenkulturelt brugs
miljø. Selve biblioteket har åben plan, men børne
biblioteket og læsesalen er af støjhensyn anbragt i 
hver sin ende - den åbne plan sikrer overskuelighed 
cg fleksibilitet, og biblioteksinteriøret har et varmt, 
hjemligt præg, takket være de dominerende materi
aler: Træ og tegl.«

Det er dejligt
- mente de fem lånere mellem 13 og ca. 70 år, som 
Helsingør Dagblad interviewede på den første 
åbningsdag for publikum, mandag d. 5. juli, 1971. 
Folk giver udtryk for at føle sig hjemme, og har lyst 
til at opholde sig i biblioteket længere tid. Musik
afdelingen prises mest af de unge, og de ældre glæ
der sig over, at alle bøgerne, som før stod i Karme- 
literhusets magasiner, nu står overskueligt fremme 
på reolerne. En af dem siger: »Man kan godt sige, 
det har kostet mange penge, men jeg synes, det har 
været det værd«.

■ 
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Befolkningens andet hjem
»Biblioteker er ikke luksus - men kulturel nød
vendighed« sagde Erik Buch Vestergaard til en jour
nalist fra Frederiksborg Amtsa Avis, allerede i no
vember 1965. »Vi vil gerne gøre det nye bibliotek 
til et kulturcentrum med plads for kunstudstillinger, 
musikafdeling og måske for det eksperimenterende 
teater. Biblioteket skulle gerne være et fristed, et 
slags andet hjem for befolkningen.«

Nu stod der to nye biblioteker, og mens Abild- 
vænget blev familiens lille kulturelle »nærbutik«, 
havde det nye hovedbibliotek faciliteter og perso
nale til at være kulturcenter i bred forstand. Også 
økonomisk havde man mulighederne til at komme 
flot fra start. Helsingør Kommunes Biblioteker 
kommer i 1970/71 ind som nr.l på udgiftssiden, 
sammenlignet med andre kommuner med omkring 
50.000 indbyggere. Budgettet er på ialt 7.028.000 
kr. til 51.948 indbyggere - Roskilde og Vejle kom
muner lå dog næsten på niveau.

Kulturformidling og kommunikation
I personalebladet nr. 2, 1972 , tilbydes en lang ræk
ke kurser på Danmarks Biblioteksskole, som ivrigt 
søges af det voksende personale - om formidling af 
kunst, film, musik og arrangements-virksomhed. 
Igennem 70’erne kom Hovedbiblioteket således til 
at afspejle tidens strømninger inden for litteratur, 
musik og kunst og politik. Bibliotekarens rolle ænd
rer sig generelt i disse år fra bogformidler til kul
turformidler, og hermed øges behovet for kommu
nikation med bibliotekernes brugere.

Omkring midten af 1973 udkommer det første 
nummer af det gratis publikumsblad »Kassemat
ten«. Redaktørerne, bibliotekarer i voksenafdelin
gen, Rigmor Bruun og Lis Theilmann,senere Niel
sen har bedt formand for Kulturudvalget E. Gether 
Sørensen om at skrive forord:

»Kommunikation, formidling, kontakt, nærdemo
krati - disse og andre ord er på mode i vore dage 
og med rette kan man vel sige. Det større samfund, 
industri og rationalisering medfører større afstand 
imellem mennesker og behovet for andre former for 
samvær eller kommunikation opstår.

Man er naturligvis glad for, at så mange tilken
degivelser er positive overfor biblioteket og dets ser
vice. Det tyder jo på, at personalet løser den opga
ve, der er stillet af befolkningen, der jo er den reel
le arbejdsgiver. Alligevel vil man ofte gerne vide, om 
der er ting, som kunne rettes, gøres bedre, eller helt 
nye ideer kunne fremkomme. Her vil dette lille blad 
måske kunne medvirke ved bl.a. at appellere til be
nytterne om at fremkomme med forslag, ideer eller 
kritik. Selvfølgelig må man som folkevalgt altid 
komme med det forbehold, at økonomien skal kun
ne holde... Det er med glæde, at jeg på det kulturel
le udvalgs vegne præsenterer dette nye organ, der 
skulle blive en mere realistisk omsætning af de be
greber, der bl.a. går under navnet kommunikation.«

Kassematten udkom med uregelmæssige mel
lemrum 3-5 gange om året mellem 1973 og 1977, 
hvor det ophører med at komme, (iflg. Personale
bladet nr. 4, 1978) fordi ingen længere har tid til at 
skrive og redigere det. Bladet rummede brugerbrev- 
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kasse, lister over seneste anskaffelser af plader og 
bånd, information og indholdsomtale af kommende 
arrangementer for både børn og voksne. Ind imel
lem bragtes interviews med f.eks. brugere - både 
voksne og børn, politikere og andre, som kommen
terede bibliotekets virksomhed i forhold til tidens 
debat. Desuden anmeldelser af bøger, tidsskrifter, 
f ilm, musik - som regel samlet i temanumre som 
f eks., kvinder, krise og arbejdsløshed, førskolebar
nets bøger, de gode folkelige forfattere, gæstearbej
derbørn, krimigenren, arbejderen i litteraturen og 
om kunst og kunstdebat.

kassematten
73 Kontaktblad

Helsingør Kommunes Biblioteker

Hvorfor uforståelig billedkunst?
Kunstudstillinger var man så småt begyndt på i Kar- 
meliterhuset, men ved kommunesammenlægningen 
intensiveres denne aktivitet på det ny hovedbiblio
tek. Mogens E. Posselt, tidligere leder af Tikøb 
Kommunebiblioteker, fra 1970 til 1991 vicestads- 
bibliotekar i Helsingør var meget kunstinteresseret, 
Tgesom biblioteksassistent Poul Trampedach 
Sørensen, der også var kommet med fra Tikøb. Det 
blev Poul Sørensen, der gennem mange år - oven- 
: købet nogle år efter sin fratræden i 1986 - arrange

rede udstillinger i Hovedbibliotekets forhal og sto
re sal, og sikrede biblioteket en stor samling af ny
ere dansk malerkunst og grafik, som indtil skriven
de stund i 1999 til stadighed udbygges og kan lånes 
af Helsingørs kommunale institutioner. Blandt ud
stillere i forhallen kan man i 1972 blandt 13 male
riudstillinger bl.a. se: Michael Schiøtz, Hans Scher- 
fig, Ole Kielberg ,og i 1973 vises f.eks. grafik, bl.a. 
en del kendte bogillustrationer af Helsingør- grafi
keren Poul Christensen, samt tegninger af svenske 
Carl Frederik Hill i samarbejde med Marienlyst 
Slot.

I 70’eme blev alt taget op til debat og efter nog
le års udstillingsvirksomhed bliver også kunstud
stillingerne debatteret. I Kassematten nr. 1, 1975 
svarer man på flere skriftlige og mundtlige indlæg 
fra bibliotekets brugere. Der klages over kunstud
stillingerne: Hvorfor arrangerer biblioteket overho
vedet kunstudstillinger? Det koster vist temmelig 
mange penge?! Der er for få lokale kunstnere - og 
meget af det er uforståeligt!!

Forstår man fuglenes sang?
I svaret gøres opmærksom på, at med kunstudstil
linger vil biblioteket forsøge at leve op til sin for
målsparagraf om kulturel alsidighed, og at udstil
lingerne som sådan koster mindre end 0,02 procent 
af bibliotekets samlede budget. Iflg. kunstnernes 
fagforening B.K.F skal kunstnerne have en afgift på 
1 kr. pr. billede pr. dag. I stedet har biblioteket valgt 
at købe grafik af de udstillende kunstnere, for på 
denne måde at opbygge en repræsentativ grafik
samling med henblik på senere udlån - en ordning, 
der til dato er gældende. Desuden har der været ad
skillige udstillinger af lokale kunstnere, kan biblio
tekspersonalet fortælle. Ud over førnævnte grafiker 
Povl Christensen, har der indtil 1975 bl.a. været ud
stillinger med Knud Agger, Visse Alstrup, Ame L. 
Hansen, Mette Skou og Doreen Middelboe, og der 
er planer om at vise endnu flere. Med hensyn til de 
»uforståelige« kunstudstillinger, svarer biblioteket 
med et citat af Picasso:

»Hvorfor prøver man ikke på at forstå fuglenes 
sang? Hvorfor elsker man natten, en blomst, alt 
hvad der omgiver mennesket, uden at søge at forstå 
det? Mens man altid vil forstå, når det drejer sig om 
maleri?«
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Musik skal der til!
I det allerførste nummer af Kassematten i 1973 be
kendtgør musikafdelingen med fanfare: »Fra 1.ok
tober kan De låne alle bibliotekets plader, også dem, 
der tidligere kun har været til aflytning:

Det drejer sig om beatmusik, folkemusik, blues 
og underholdning!« Bibliotekerne var begyndt at 
indkøbe musik både til voksne og børn allerede i 
1970, og samlingerne var nu blevet så store, at man 
kunne begynde at udlåne plader fra alle bibliote
kerne.

På Espergærde voksenbibliotek har man endda 
fået så mange plader, at man har nedlagt den lille 
læsesal, og i stedet indrettet den til musikafdeling 
med plader og musiklitteratur. Der er endnu ikke 
plads og råd til lyttepladser. 1 erkendelse af, at mu- 
sikkken tiltrækker de unge, har man også sat ung
domsbøgerne herind.

Velbesøgte koncerter
Musikafdelingens nyhedslister udgør fra nu af en 
væsentlig del af Kassematten, og Hovedbibliotekets 
musikafdeling arrangerer 70’erne igennem en ræk
ke koncerter, som enten finder sted i store sal eller 
i selve musikafdelingen, hvor der var klaver og en 
hyggelig pejs (nu nedlagt ), som man kunne samles 
om til mindre arrangementer. Der er viseaften med 
Kjeld Ingrisch, jazzkoncert med Jim Templeton, og 
klassisk musik med Camerata Hafniensis og de lo
kale Hamlet Strygere. I løbet af vintersæsonen 
1972-73 spillede f.eks. Den Danske Kvartet alle 
Beethovens strygekvartetter over en serie på 5 kon
certer. Hver gang for en fyldt sal med over 200 be
gejstrede tilhørere. Samme år giver musikskolens 
lærere koncert, hvor Birgit Jakobsen bl.a. sang 
Schubert og Carl Nielsen. Musikere var i øvrigt El
len Lock og Ebba Sennels Møller, Helge Lomholt 
og Steen Møldrup.

Fra 12-13.30 ser man kun maver!
Hovedbibliotekets musikafdeling er travl. Ekspedi
tionsassistent Jane Dreisig, fortæller om en dag i 
musikafdelingen i 1975:

»Jeg har vagt i musikafdelingen hveranden lør
dag fra kl. 10-16. Umiddelbart lyder det måske ik
ke af så meget, men det kan være anstrengende. Vi 
advarer som regel også folk og forklarer dem, at om
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lørdagen skal man have tid nok, når man kommer 
hos os. Vi har et specielt lørdagspublikum, vi kan se 
det på det, vi låner ud: Hvor udlånet af beat/folk- 
musik dominerer på hverdage, er det om lørdagen 
klassisk, jazz og underholdning - men selvfølgelig 
også en del beat/folk. Når vi åbner kl. 10, kan jeg 
lige nå at rydde op fra aftenen før, samt sørge for, 
at der er, hvad vi skal bruge i dagens løb af blan
ketter, reglementer »Pas på pladerne - formanin
ger«, og så stemple en masse datokort, som vi skal 
anbringe i de plader, vi låner ud. I mellemtiden har 
Birgitte (det er bibliotekaren) prøvet at tænde op i 
pejsen. Som regel skal der 2-3 forsøg til - med fæl
les pusteri - før det fænger. Det daglige arbejde med 
at sætte pladekort i hjemkomne plader, se disse ef
ter for reservationer, skrive hjemkaldelser og 100 
andre ting, kan man slet ikke nå om lørdagen.

Når hele grammofonen tages med
Når klokken nærmer sig 11, begynder det. Så står 
der hele tiden 3-4 mennesker, der skal aflevere el
ler låne plader. Det er jo en langsommelig affære at

låne ud, når vi og lånerne sammen skal se pladerne 
grundigt efter. Fra kl. 12 til 13.30 ser man kun ma
ver! Kl. 12 går Birgitte til frokost, og så bliver det 
først rigtig galt. Køen vokser lynhurtigt til 10-12 
stykker, det vælter ned over hovedet på en med 
spørgsmål, pick-up'er, der skal renses, indmeldel
ser, lånerkort, der skal skrives, og når der så samti
dig bliver afleveret pladekassetter med både 6, 8 og 
10 plader er det næsten for meget. Det værste, man 
kan komme ud for er dog, når en låner ikke har kun
net få pick-up 'en af sin grammofon - og derfor med
bringer hele apparatet! Så skal man til at agere me
kaniker - nå, men på en eller anden måde fungerer 
det hele alligevel, og alle vores lånere (næsten) er 
søde og rare og tager ventetiden med godt humør. 
Kl. 12.30 kommer Birgitte tilbage, og så er det min 
tur til pause, og Birgitte overtager den samme travl
hed. Kl. 16 tæller vi udlånet op. Det ligger på om
kring 300 plader og lige så mange afleverede. Det 
er rart, når man går hjem efter sådan en dag. Det er 
anstrengende, men alligevel er lørdagen nok den 
bedste dag på biblioteket.«



Hvorfor afgift på musik?
I forbindelse med finanslovsdebatten 1974 frem
kommer et afgiftsforslag ifølge hvilket, der skal be
tales 1 kr. for hver lånt bog og 2 kr. pr. plade. Bib
liotekspersonalet klipper debatindlæggene for og 
imod dette forslag ud af aviserne og udstiller dem 
på opslagstavlen. I løbet af den uge udstilingen va
rer, kommer 39 breve til biblioteket. Heraf var 6 for 
en afgift på bøger, 28 var imod og 11 gik ind for af
gift på grammofonpladeudlån. Endelig var der 4, 
der havde andre spareforslag.

TVe/, jeg synes bestemt ikke om ideen. Som enlig 
mor til 3 læselystne børn, er det dejligt, at de kan 
få deres læsebehov og udvidelse af deres hori
sont dækket, som det er nu. Ved afgift til lån på 
1kr. ville mit budget vælte. Ella Frantzen, Hel
singør.

Som studerende må man regne med at låne 5-10 
bøger hver 14de dag, og vil man også låne pla
der er det mange penge, når man kun har 15 kr. 
om ugen til sig selv. Derfor: Vil man have kultu
ren ud til alle samfundsgrupper, må man tage 
hensyn til de små i samfundet. Ellers bliver bib
lioteket en loge for mennesker med pengene i or
den. Med venlig hilsen - en gymnasieelev, 1 g.

Jeg mener, man på biblioteket skal kunne låne 
bøger - intet andet / Lad et årskort koste 25 kr. 
og så ud med plader, malerier, cafeteria og alt 
det andet gøgl. Hartvig Hansen, Ålsgårde.

Stadsbibliotekaren, den ledende børnebibliotekar 
og den ledende musikbibliotekar kommenterer bre
vene hver især. Alle 3 finder forslaget udemokratisk 
og i modstrid med tanken om et frit tilgængeligt bib
lioteksvæsen, men musikbibliotekaren Birgitte Kol- 
by Jensen har en ekstra undren: »Man kan undre 
sig lidt over, at brevskrivere, der mener, at bogud
lån bør være gratis, på samme stykke papir kan fo
reslå, at der skal betales for lån af plader. Bibliote
ket skal jo ifølge sit formål: »...give den enkelte 
borger mulighed for selvstændig meningsdannelse, 
almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, 
personlig udvikling og kunstnerisk og menneskelig 
oplevelse«. Ingen, der med glæde har lyttet til et

stykke musik, kan være i tvivl om, at musikken le
ver op til bibliotekslovens målsætning i lige så høj 
grad som skønlitteraturen.« Birgitte Kolby imøde- 
går også argumentet om, at plader skulle være dyre 
at udlåne - i gennemsnit er de lidt billigere at an
skaffe end bøger, skriver hun. »De holder ikke til så 
mange udlån og må kontrolleres nøjere end bøger. 
Men det er dog stadig bøger, og arbejdet med dem, 
der er de største poster på biblioteksbudgettet. I nog
le af brevene anføres det, at folk kopierer pladerne 
hjemme, og at de derfor bør belægges med en af
gift. Der findes dog ingen undersøgelser, der påvi
ser denne »kopivirksomhed« tilstrækkeligt. Det er 
rigtigt, at komponister og udøvende kunstnere ikke 
får afgift for udlån af deres plader, som forfattere 
får ved udlån af bøger. Men den foreslåede afgift på 
udlån skal jo netop ikke gå til komponister og mu
sikere - men i statskassen som en indtægt.« Dette 
var første gang - men ikke sidste - det bliver nød
vendigt for bibliotekerne at forsvare udlån af plader 
overfor såvel biblioteksbrugere som politikere.

Et kig ind i bibliotekets cafeteria - et populært åndehul 
indtil 1993, hvor det blev inddraget til kontorer i forbin
delse med oprettelsen af Kultur- og Fritidsforvaltnin
gen, som fik til huse på Hovedbiblioteket.
Inge Koch, som var den, der forpagtede cafeteriet 
længst, havde mange stamkunder blandt voksne og 
børn. Navnlig tog hun sig meget af en gruppe indvan
drerbørn fra By skolen.
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Jeg har selv levet som indvandrer i Danmark 
-sagde Tom McEwan, og rullede med øjnene, og så 
sprang han hen og spillede trommer med nogle jugo
slaviske drenge, der gav ham modspil på harmoni
ka. Helsingør Dagblad mødte den kendte skærm
trold d. 19.3.86, hvor han var i Helsingør med Dan
marks Radios store sendebiler, og vendte op og ned 
på Hovedbørnebiblioteket med en masse store pro
jektører og ledninger for at optage et afsnit til tv-ud
sendelsen Kazoo. Kazoo var 7 udsendelser, som 
henvendte sig både til børn og voksne og handlede 
om, hvordan det er at være indvandrer. I alle ud
sendelser var Tom McEwan programvært, og han 
talte med børn fra Pakistan, Chile, Tyrkiet, Jugo
slavien, Grækenland og mange andre lande. »Vi har 
såmænd også været i Sverige og tale med en dansk 
familie, der er taget derover for at få arbejde. De er 
også fremmedarbejdere - og forhåbentlig kan vi få 
nogle til at se med andre øjne på vores egne ind
vandrere med disse udsendelser« sagde McEwan. 
TV havde valgt Helsingør Bibliotek, fordi her kom 
mange indvandrere, både børn og voksne, og bib
lioteket havde skaffet McEwan kontakterne til de 
medvirkende i udsendelsen.

Dennis JürgensenKærlighed ved første hik
Tellerup1981

Nye biblioteker - nye profiler
Skønt børnebibliotekerne også er udsat for bespa
relser og anskaffelsen af bøger og materialer lider 
under det, er det børnebibliotekerne, der udviser 
mest dynamik i disse år.

Nye børnebiblioteker kommer til i 1982, hvor 
Espergærde, Hornbæk og Vapnagård biblioteker 
åbnes. Tilsammen udvikler alle 5 børnebiblioteker 
et tæt samarbejde med deres lokalsamfunds børne
institutioner og dagplejemødre og et samarbejde 
med andre faggrupper i daginstitutioner, klubber og 
skoler. Samtidig opbygger de også deres egen pro
fil.

Kunst kontra systemer i Espergærde
I Espergærde Børnebibliotek sættes flere kunstpro
jekter i gang, som i 1988-89 bl.a. resulterer i kunst
nerne Ursula Munch Petersens og Erik Hagens 
spændende og usædvanlige vægrelief og billedalfa- 
bet, som nu præger oplevelsen af børnebibliotekets 
rum. »På Espergærde Børnebibliotek besluttede vi 
os for, at det skulle være en kunstnerisk oplevelse 
at benytte børnebiblioteket. Vi ville væk fra den 
standardiserede oplevelse« siger børnebiblioteka
rerne i deres projektrapport. En del af projektet var 
at anbringe faglitteraturen for børn i nogle andre 
emnegrupper end bibliotekernes talsystem DK5. 
Billeder - i stedet for tal og bogstaver skulle signa
lere, hvor emnerne befandt sig. Børnene fandt ofte 
standardsystemet ulogisk, men ser ud til at være ble
vet mere selvhjulpne nu med billedalfabetet. Som 
led i kunstprojektet arrangeredes nogle meget vel
besøgte kunstværksteder for børnene, med bl.a. ma
leren og grafikeren Bente Polano og fotografen Jan 
Grarup.

Børnebibliotekarerne skulle i øvrigt selv lave det 
hårde benarbejde for at skrabe en del af de 200.000 
kr. sammen, der skulle til for at gennemføre pro
jektet. Men d.25 okt. 1988 kan Dagbladet fortælle 
om noget meget usædvanligt for biblioteksverde
nen: Kreditforeningen Danmark summer op med 
20.000 kr, så børnebibliotekarerne Susanne Chri
stensen, Erik Nørlem, Anette Christoffersen og Tor
ben Schøssow kan få udløst 148.000 kr. fra Folke
bibliotekernes Rådighedssum. Lokalt havde Sel
skabet Mødre- og Børnehjælpen og Helsingør Kom
mune støttet projektet.
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En gave fra Allah
I 70’erne var det overvejende på Hovedbiblioteket 
indvandrerbørn og voksne havde deres gang, men 
de fleste indvandrerfamilier flytter efterhånden ud 
af bymidten til det sociale boligbyggeri på Vapna
gård, Abildvænget, Nordvej og Sydvej. Vapnagård 
Børnebibliotek, der åbner i 1982, bliver herefter det 
bibliotek, de fleste indvandrerbørn besøger. Selv om 
der efterhånden er adskillige nationaliteter samlet 
på Vapnagård bibliotek, er de tyrkiske børn ofte i 
flertal blandt indvandrerbørnene. Det var da også en 
tyrkisk far, der en dag sagde til børneblibliotekaren 
Inge Jensen: »Biblioteket er en gave fra Allah!«

Den lille pige med lighteren
»Har I den om den lille pige med lighteren?« Dette 
spørgsmål er bare et af de mange, man bliver stillet 
overfor, når man arbejder i et levende børnebiblio
tek,« siger bibliotekar Inge Jensen, som i et par ar
tikler i Helsingør Dagblad i løbet af 1986 giver sig
nalementer af Vapnagård Børnebibliotek. »Biblio
teket har åbent 4 dage om ugen, i alt 16 timer med 
aftenåbning tirsdag, som giver forældrene mulighed 
for at komme sammen med børnene. Der er behov 
for at have åbent onsdag og lørdag også - men det 
er der ikke bevillinger til. Vi har materialer til børn 
og unge fra 0-16 år. Pegebøger til de allermindste 
og ungdomsbøger til de ældste. Musik til alle al
dersgrupper i form af plader og bånd. Børn med læs
evanskeligheder kan desuden låne lyd -og bånd
bøger. Herudover kan børnene læse og låne blade 
og tidsskrifter, høre musik, tegne og løse opgaver, 
spille forskellige spil og lege med dukketeater. En 
vigtig opgave er udlånet til områdets børneinstituti
oner. Vi betjener 17 børneinstitutioner: 6 vuggestu
er, 9 børnehaver, 2 fritidshjem med udlån af bøger
musik og andet materiale til brug for pædagogerne. 
Vi har filmforevisninger for børneinstitutionerne en 
gang om måneden. Siden indvielsen af biblioteket 
er indmeldt 1520 lånere.

Bliv væk i to timer!
Dagligdagen i biblioteket er en blanding af sjove 
spørgsmål som ovennævnte, og af faglige spørgs
mål og hjælp til opgaver, vekslende med dagens små 
og store problemer. Man får en tæt kontakt til bør
nene, hvoraf mange kommer hver dag for at snak

ke, låne og møde kammerater. Vi kan mærke på bør
nene, at de mangler voksenkontakt, og derfor fun
gerer det nogen gange ligesom derhjemme, hvor vi 
siger: »I dag går i altså ud ! Eller: Bliv væk i to ti
mer!« Og børnene akcepterer, når vi beder om ro, 
for her kan en gang imellem være et forfærdeligt 
støjniveau. Vi ser heller ingen stridigheder indbyr
des mellem danske og tyrkiske børn og jugoslavi
ske sigøjnerbørn - forholdet mellem børnene fun
gerer godt. En gang om ugen kommer Mustafa Sert, 
læser eventyr på tyrkisk og varetager en del af in
formationsarbejdet overfor de mange indvandrer
børn. Som noget specielt er der etableret et samar
bejde med sundhedsplejen, der en gang månedlig 
holder møde med tyrkiske indvandrerkvinder i bib
liotekets lokaler, mens Mustafa Sert og pædagog 
Kristina Grumstrup passer deres børn.

Udover legestuen for de mindste indvandrerbørn på Vap
nagård, ledede pædagog Kristina Grumstrup fra begyn
delsen af 80 'erne åbne legestuer for børn sammen med 
deres forældre på Hovedbiblioteket og i perioder på de 
øvrige lokalbiblioteker. Legestuerne var uhyre populære 
blandt hjemmegående forældre, og det gav anledning til 
flere protesterende læserbreve, da der i 1985 - 86 var ta
le om at nedlægge dem på grund af store besparelser på 
bibliotekets budget. Legestuerne fik dog lov at fortsætte, 
fordi socialforvaltningen fandt tilbudet så godt og rele
vant, at man ville overtage det økonomisk.
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Langt mere, end man kan forvente
Fra 1986 deltog alle børnebibliotekerne med ar
bejdskraft, ideer og en meget levende og velbesøgt 
stand i de årlige familiefestivaler, som arrangeredes 
af Selskabet Mødre-Børnehjælpen indtil starten af 
90’erne.

I 1986 modtog Helsingør Kommunes Børnebib
lioteker Selskabet Mødre-Børnehjælpens social
pris. Helsingør Dagblad d. 10.11.86 skriver: »En 
særlig ære, fordi det er første gang prisen, der er el
lers indstiftet til belønning af private initiativer, gi
ves til offentligt ansatte. Den overraktes med flg. ord 
af formand Tonna Bendtsen: »Børnebibliotekarerne 
yder en frivillig indsats, der rækker langt ud over, 
hvad man kan forlange af folk i embeds medfør. I 
gør et stort arbejde for at give børnene alskens kul
turelle tilbud. I de senere år har vi set en helt utro
lig kulturel aktivitet på alle børnebibliotekerne.

Der er taget initiativer og investeret kræfter, man 
ikke kan forvente af jeres job. I har taget kontakt til 
andre offentlige institutioner, dannet mødregrupper 
og pædagogisk samvirke, haft legestue, lavet flygt
ningearbejde, indvandrerrådgivning, hjulpet børne- 
filmklubben, arrangeret ungdomsklub og ung
domshøring og været reserveforældre, når store
søster kom med lillebror og en pose bleer for at til
bringe en dag på biblioteket«.

Umberto Eco

Rosens 
navn

Oversat af Nina Cross

Forum • København 
1984

Bibliotekets dage
Helsingør Kommunes Biblioteker er ikke de eneste 
i landet, der oplever sparetider. Derfor søsætter Bib
liotekarforbundet i samarbejde med HK ideen om 
afholdelse af en årlig »Bibliotekets Dag«. På bibli
otekets dage arbejder alle biblioteksafdelinger sam
men for at skabe aktiviteter. Den første finder sted 
i 87, hvor man i børne-og voksenafdelinger giver en 
forsmag på de nye medier, compact discs som dels 
afspilles på stedet, dels kan lånes med hjem, video
filmshows for børn og voksne, demonstration af den 
talende computer samt dataprogrammer og data
grafik. I Bogbussen har man pladeudlån for en dag 
for voksne og børn, i ønsket om en dag at få råd til 
at give buslånere en god musikbetjening - hver dag. 
Alt sammen krydret med jazzmusik, cabaret, safte
vand og kage.

Biblioteket - gratis for alle?
I anledning af Bibliotekets Dag 1988 foretog bibli
otekerne en brugerundersøgelse, som skulle give 
nogle fingerpeg med hensyn til brugernes krav og 
ønsker til biblioteket f.eks. til åbningstid. Svarene 
herpå viste mere interesse for en lang lørdag end for 
søndagsåbent. Det år fandt også en hed debat om 
brugerbetaling sted i den landsdækkende presse. 
Der var på forhånd sat et beløb af på finansloven, 
som efter forslag i Folketinget skulle hentes hjem 
ved betaling på bibliotekerne. Et andet spørgsmål i 
undersøgelsen lød: »Hvad mener du om brugerbe
taling? Du betaler til bibliotekerne over skatten un
der alle omstændigheder. For tiden taler politikere 
om også at indføre betaling for at bruge biblioteket 
eller for at bruge nogle af bibliotekets materialer?« 

Bibliotekerne udleverede 1200 skemaer i løbet af 
14 dage. Af disse besvaredes 1018 og heraf besva
rede 725 personer spørgsmålet om brugerbetaling. 
291 svarede ja til brugerbetaling - mod skattelet
telse og serviceforbedring, eller ja til brugerbetaling 
- men kun på musiklån. 396 sagde nej til bruger
betaling uden videre kommentarer eller nej med for
slag til andre former for afgift. 38 vidste hverken for 
eller imod. Der var altså et klart flertal for nej til 
brugerbetaling, men en hel del af ja-sigerne sagde 
også kun ja, på betingelse af, at pengene gik til bib
lioteket - og ikke som foreslået i statskassen. En af 
nej-sigerne var tidligere værftsarbejder Frode Ja
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kobsen, som ofte skrev lejlighedsdigte i Helsingør 
Dagblad, og han kommenterede også sit svar på 
vers:

»At tale om gratisprincippet er pjat 
for alle betaler jo, via vor skat. 
Kun i Polen kendes solidaritet 

I Danmark er alle af Mammon forledt 
Før talte man om de stærkeste skuldre, 

Det livssyn har vi for længst set smuldre«

Åb’n dit bibliotek
- hed temaet for den landsdækkende Bibliotekets 
Dag i 1989. Hovedbiblioteket inviterede repræsen
tanter for store grupper af brugere i forenings-og ar
bejdslivet og bad dem »fyre op« under personalet 
med deres ønsker og krav, bl.a.: Skal brugerne have 
mere indflydelse på bibliotekernes indkøb, indret
ning og service - og hvordan skal de i så fald tages 
med på råd? Der var ingen interesse hos de mange 
fremmødte for brugerråd eller brugerforening. Der
imod en generel tilfredshed med virksomheden og 
tillid til, at politikere og bibliotek i fællesskab kun
ne varetage de forskellige brugeres interesser.

Bibliotekets virksomhed er vanskeligt at måle, kun en 
mindre del af virksomheden afspejler sig i udlånstal. Op 
til Bibliotekets Dag, 1989, besluttede personalet at regi
strere alle brugerspørgsmål i alle biblioteksafdelinger i 
løbet af en ganske almindelig uge uden særlige arrange
menter - 20.2 til 25.2. Det blev til i alt 2.037 spørgsmål 
til personalet fra børn og voksne. Spørgsmålene blev ud
givet i et lille hæfte, som bl.a. sendtes til byrådets poli
tikere.

Jeg går, mens jeg er glad
- med disse ord gik Erik Buch Vestergaard på pen
sion med udgangen af 1987 efter at have styret bib
lioteksudviklingen i Helsingør Kommune i 23 år. 
Udviklingen havde nærmest været eksplosiv i peri
oder, og den udbygningsplan, som han selv på et tid
ligt tidspunkt af sin karriere var med til at opbygge, 
var stort set opfyldt, om end ikke helt under de be
tingelser, han måske havde kunnet ønske sig. Men 
han havde også været igennem nogle gevaldige spa- 
regysere, og i 1987 er det stadig ikke til at se, om 
bibliotekerne ville komme frelst ud af årtiet uden alt 
for store sår og skrammer. I 1986 sagde han be
kymret til Dagbladet i en stor temaartikel d. 16.8 om 
bibliotekerne: »..derfor kan jeg ikke andet end sige: 
Skån biblioteket! »Buch Vestergaard er ikke som så 
mange nervøs for, at bøger og biblioteker vil blive 
overflødige. »Faren ligger snarere i,« siger han, »at 
biblioteket ikke får mulighed for at følge de nye ting 
op, som vi også bør tage stilling til. Som indenfor 
video, hvor det er relevant, at vi kan tilbyde bl.a. un
dervisningsmateriale på videofilm. Vi har også en 
edb-udvikling i gang, som gerne skulle fuldføres in
den for de kommende fire år. En udvikling, der bl.a. 
vil kunne komme de mindre erhvervsvirksomheder 
til gode«. Af bibliotekets øvrige vigtige kvaliteter 
fremhæver Erik Buch Vestergaard Biblioteket Kom- 
mer-service til handicappede, og den veletablerede 
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musikafdeling. »Dens funktion er ikke lovfæstet, 
men den har en samlet bestand på 68.000 plader og 
bånd, som ikke mindst har stor betydning for unge 
mennesker og for kommunens musikliv i øvrigt«. 
Som en helt speciel kvalitet for Helsingør Kommu
nes Biblioteker nævner han de mange udstillinger 
af moderne kunst og indkøb af nyere dansk grafik, 
som Poul Trampedach Sørensen har stået for.

Helsingør Kommune ved borgmester Knud Ax- 
elsen og kommunaldirektør Flemming Jensen tager 
afsked med Erik Buch Vestergaard med ordene: »Vi 
skal her benytte lejligheden til at takke dig for man
ge års veludført tjeneste ved Helsingør Kommune 
og ønske dig al held og lykke i dit otium, idet vi er 
sikre på, at du med stolthed kan se tilbage på det, 
du har været med til at opbygge i din tid som stads
bibliotekar ved kommunen«.

Isabel Allende

Åndernes hus

På dansk ved Sanne Bertram

Gyldendal 
1982

BESPARELSER, NYE MEDIER
OG NY TEKNOLOGI
- træk af centralbiblioteksarbejdet i 80’erne
I juli 1980 tiltræder Margrete Stoustrup Henriksen, 
senere Haugen, stillingen som oplands-bibliotekar 
og er med til at forhandle Skibby Biblioteks over
gang til heltidsstatus i 1985 og Skævinge Bibliotek 
følger efter i 1987.1 1989 begynder forhandlinger
ne om amtets sidste deltidsbibliotek, Jægerspris.

Faldende ressourcer - hvad gør vi?
Sparetider præger mange af bibliotekernes møde
dagsordener og diskussioner i dette årti: I 1980 
lægger Centralbiblioteket ud med en konference : 
Økonomistyring inden for det offentlige - hvortil 
man har inviteret forskningsleder Palle Mikkelsen 
og cheføkonom Søren Høgenhaven, Kommunernes 
Landsforening, Biblioteksledernes amtsmøder di
skuterer sparecirkulæret i relation til Frederiksborg 
Amts Biblioteker: Bibliotekerne må i de kommen
de år forvente faldende ressourcer, mens behovet for 
biblioteksservice vil være stigende. Hvad gør vi? 
Også børnebibliotekarerne mødes og diskuterer pri
oriteringer og budgetter.

Ny lov - ny betalingsform
Finansieringen af centralbiblioteksvirksomheden 
ændres med biblioteksloven af 1983. Den hidtidige 
finansiering med 50% fra staten og 50% fra amts
kommunen ændres til udelukkende amtskommunal 
finansiering.

I årene omkring lovændringen giver dette anled
ning til omfattende drøftelser og beregninger af 
virksomheden. Amtsrådsforeningen og Kommuner
nes Landsforening er aktive deltagere på landsplan. 
I Helsingør Kommune debatteres forholdet med og 
af kulturpolitikerne og specielt Ole Thestrup er ak
tiv i debatten. På amtsplan drøftes den ny situation 
af bibliotekslederne, som også aktivt medvirker ved 
beskrivelse og omkostningsberegning af virksom
heden. Fra 1984 med lovens ikrafttrædelse går og
så Det Rådgivende Kontaktudvalg for centralbibli
oteksvirksomhed ind i debatten.

Tilskuddet til Centralbiblioteket i Helsingør var 
siden 1969/70 hverken korrigeret for ændret eller 
udvidet virksomhedsniveau - antallet af udlån til 
amtets biblioteker var alene i perioden 1972-83 ste
get med 38% . Tilskuddet tog heller ikke højde for 
det forhold, at det faktisk kun var ca. 150.000 af amt
ets 240.000 indbyggere, der i 1969 indgik ved be
regning af tilskuddet.

Forventninger til amtet fra Helsingør Kommune 
Forventningen hos politikerne i Helsingør var, at 
den ny lov skulle medføre en rimelig dækkende fi
nansiering af den virksomhed, Helsingør Kommu
nes Biblioteker varetog som centralbibliotek.
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De følgende års budgetforhandlinger med Frede
riksborg Amtskommune viste, at det blev en svær 
proces. Over årene opnåede man dog en væsentlig 
forbedring af finansieringen, omend den i en sam
menligning på landsplan ikke var akceptabel.

Den økonomiske velvillighed fra amtskommunen 
varierer desuden fra år til år, og der foregår gennem 
alle årene en løbende drøftelse af virksomheden 
og finansieringen med kulturpolitikerne i Helsing
ør og bibliotekslederne i amtet. Disse drøftelser 
giver samtidig afsæt for fællesfinansiering af en 
del af den ikke-obligatoriske virksomhed. Oplands
bibliotekar Margrete Haugen udarbejder en beskri
velse: »Centralbiblioteksvirksomheden i dag og i 
fremtiden, januar 1990« med en fornyet omkost
ningsberegning, som grundlag for en forventet gen
forhandling af overenskomsten med amtskommu
nen i 1991.

EDB og telefax
I 1985 afholdes en stor amtskonference om infor
mationsteknologi, som efterhånden bliver det do
minerende emne på kurser, møder og konferencer. 
1 1988 har alle heltidsbiblioteker i Frederiksborg 
Amt søgemulighed i BASIS, folkebibliotekernes 
fælles edb- katalog. Ølstykke Bibliotek har som det 
eneste bibliotek i amtet gennemført beholdningsre
gistrering, og taget Kommunedatas udlånskontrol
system i anvendelse.

I samarbejde med firmaet COPYSTAT gennem
førtes et forsøg med telefax. Centralbiblioteket ud
arbejdede en vejledning i brugen af telefax og ho
vedparten af amtets biblioteker deltog i forsøget, 
som resulterede i permanent etablering af telefax i 
Centralbiblioteket og 8 heltidsbib-lioteker- de øvri
ge biblioteker fulgte hurtigt efter.

Forpligtelse til samfundsinformation
Den nyreviderede bibliotekslov indeholder en ny 
forpligtelse for folkebibliotekerne

til at formidle kommunal og statslig information 
og information om samfundsforhold iøvrigt.

I 1985 holder afdelingsbibliotekar Lone Nissen, 
senere Meyer, Centralbiblioteket, et oplæg på amts
ledermøde om centralbibliotekernes og heltidsbib
liotekernes forpligtelser og samarbejdsmuligheder 
på området.

Lokalbibliografien i bogform
Det lokalbibliografiske arbejde på Centralbibliote
ket resulterer 1985 i udgivelsen af bogen »Dansk 
Lokalbibliografi, Frederiksborg Amt«. Bibliografi
en, som omfatter nu 9.600 numre. Arbejdet blev i 
perioden 1976 -82 finansieret dels af amtskommu
nen og dels af Helsingør Kommune. Trykningen af 
lokalbibliografien støttes af Sparekassen SDS og 
Frederiksborg Amts Biblioteksforening. I årene 
derefter udvikles en model for edb-registrering af 
lokalhistoriske publikationer og lokalbibliografien 
videreføres som database på Centralbiblioteket. Fra 
1987-1990 støttes arbejdet af amtskommunen.

DANSK LOKALBIBLIOGRAFI

Frederiksborg Amt
Udarbejdet af Era Deichmann

Bibliotekscentralens Forlag 1985

Ny markedsføring af bibliotekerne
I forbindelse med den landsdækkende bibliotekets 
dag i 1987, som blev lanceret af Bibliotekarforbun
det og HK, giver Frederiksborg Amts Biblioteks
forening tilskud til en halv sides fællesannonce i 
Frederiksborg Amt, søndag d. 6. september. An
noncen fungerede som en oversigt over Bibliotekets 
Dag - aktiviteter på amtets biblioteker.
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Video - nutids rædsel, fremtids vidunder?
- var overskriften på en konference i 1987 om det 
nye medie afholdt af Frederiksborg Amts Biblio
teksforening for politikere og biblioteksmedarbej
dere. Der var blandt andet oplæg ved Poul Trier Pe
dersen.

Sygehusbetjeningen nedlægges
1 1988 fremsatte amtsborgmesteren forslag om ned
læggelse af biblioteksbetjeningen på amtets syge
huse. Bibliotekslederne i amtet argumenterede for 
bevarelse ved en fælles henvendelse til amtet. Bib
liotekarer henvendte sig til Forbrugerrådet i Frede
riksborg Amt og Det sociale Forbrugerråd i Hel
singør, som begge støttede bevarelsen af sygehus
betjeningen i amtet.

Ikke desto mindre modtog de 5 kommuner, der 
havde overenskomst med amtet om sygehus-betje
ning en opsigelse af samme med udgangen af 1989. 
Helsingør sygehusbibliotek blev nedlagt i 1990, 
men Fysiurgisk Hospital i Hornbæk betjenes fortsat 
af Helsingør Kommunes Biblioteker efter overens
komst med Rigshospitalet.
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9O’erne - Projekter og nye perspektiver

Peter Grønholt, født 1945, bibliotekar  fra Danmarks Bib
lioteksskole 1972, ansat ved Gentofte Kommunebibliotek
1972- 73. Afdelingsbibliotekar, Bibliografisk Kontor smst.
1973- 76. Vicestadsbibliotekar ved Gladsaxe Biblioteker 
1977-79. Stadsbibliotekar ved Herlev - Bibliotekerne 
1980-87 og Stadsbibliotekar ved Helsingør Kommunes 
Biblioteker, Centralbibliotek for Frederiksborg Amt 1988- 
93. Kulturdirektør for Helsingør Kommunes Kultur-og 
Fritidsforvaltning, herunder det overordnede ansvar for 
Helsingør Kommunes Biblioteker fra 1993.

FREMTIDENS BIBLIOTEK HEDDER 
ET MEDIATEK

Ny stadsbibliotekar - Peter Grønholt
»Leder af Helsingør Kommunes Biblioteker? - Det 
var en ønskestilling ! Jeg havde jo læst i pressen om 
hele tre filialer, Vapnagård, Hornbæk og Espergær
de, som åbnede samme år - i 1982, og tænkte, at her 
var et velfungerende og veludbygget system at over
tage. Og byen og egnen er så dejlig. Selv om jeg 
havde arbejdet på store biblioteker før - så havde 
jeg endnu ikke prøvet de ekstra opgaver, som følger 
med at lede et centralbibliotek, ovenikøbet i et amt, 
der var veludbygget med heltidsbiblioteker. Kun 

Jægerspris var endnu deltidsbibliotek indtil 1990. 
Men jeg havde jo også læst om de besparelser, der 
fulgte i kølvandet på etableringen af de 3 filialer. 
Det var så en ekstra udfordring. Selv om lokale spa
replaner truede ved min ansættelse og Ole Vig 
Jensen havde udtrykt sympati for brugerbetaling, 
var jeg alligevel optimistisk. Informationsteknolo
gien gav nye perspektiver. Jeg så fremtidens biblio
tek for mig som et mediatek- som knudepunkt for 
informationer, der søges på edb, kvalitetsvideofilm 
på hylderne ved siden af deres boglige forlæg, bil
ledkunst, tegneserier, compact-discs, plader og no
der. Fremtiden skulle vise sig at være lige om hjør
net.

Ny teknologi
Den første store opgave- den teknologiske udvikling 
af biblioteket- viste sig at blive næsten altopslu- 
gende de næste 4-5 år frem. Vi nedsatte en tekno
logiarbejdsgruppe, bestående af oplandsbibliotekar 
Margrete Haugen, leder af katalogafdelingen Helle 
Nordby og bibliotekar Ejnar Slot i samspil med mig. 
Vi skulle udarbejde en kravspecifikation, hvilket var 
et kæmpearbejde, men hellere bruge en masse kno
fedt i starten, end at gøre frygteligt dyre fejltagelser 
siden. Vi blev et af de første store biblioteker i lan
det, som fik edb-registrering af materialebestanden, 
og vores edb - ordre gik i Helsingør Kommunes 
første EU-udbud. Det EU-udbudsmateriale, vi fik 
udarbejdet med mange input fra andre medarbejde
re - blev senere brugt af andre biblioteker som af
sæt for eget udbud.

Strategi og faglig bevidsthed
Det var usædvanligt, at kommunale biblioteksfolk 
selv ledede alle forhandlinger om indkøb af »isen
kram« i millionklassen, og selv skulle hitte ud af at 
overholde alle EU-formalia, men vi vidste jo frem
for nogen, hvilke krav, der skulde opfyldes.

Og det var spændende - jeg var forhandlingsle
der, bibliotekar Ejnar Slot var referatskriver, og han 
og Margrete Haugen var meget fagligt dygtige. Des
uden havde vi to kommunale samarbejdspartnere, 
indkøbschef Svend Madsen og edb-konsulent Erik 
Maulitz. Da vi gik ind i forhandlingsrunderne, la-
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ske. Og jeg var bange for, at hele kultur- idræts -og 
fritidsområdet, herunder bibliotekerne, ville druk
ne, hvis det blev slået sammen med skole- og dag
institutionsområdet, som jo var et omfattende om
råde i en kommune på dengang 56.000 indbyggere. 
Jeg stillede derfor forslag til politikerne om en sam
menlægning af kulturområdet, og den administrati
ve og politiske struktur, som blev besluttet med 
virkning fra 1. januar 1993, er jeg helt enig i.

Hele kultur, idræts - og fritidsområdet, herunder 
folkeoplysningen blev lagt sammen med bibliote
kets forvaltning - tilsammen blev det Kultur- og 
Fritidsforvaltningen, som skal udmønte og under
støtte de politiske beslutninger, som træffes i de to 
stående udvalg, Kulturudvalget og Idrætsudvalget, 
samt det lovpligtige Folkeoplysningsudvalg.

Det medførte, at jeg fik den spændende og ud
fordrende stilling som kulturdirektør - formelt er 
jeg stadig stadsbibliotekar, men arbejdsbyrden var 
så overvældende, at Margrete Haugen i 1997 blev 
udnævnt til bibliotekschef, bibliotekernes egentlige 
leder. I 1998 blev Lene Byrialsen ansat som vice- 
bibliotekschef.

Ikke måle » Frk. Smilla’s fornemmelse..«
Hele det område forvaltningen dækker, er nu blevet 
meget mere synligt, og selv om vi er den mindste 
fagforvaltning, hvad økonomien angår, er vi på lige 
fod med de øvrige i kommunens samlede struktur.

Forudsætningen var dog, at sammenlægningen af 
kultur,idræt og fritid skete omkostningsfrit - og det 
mærkes som en belastning af det administrative ap
parat, som ikke blev større, selv om opgaverne blev 
flere. Forvaltningsområdet koster 5,5% af den sam
lede nettodriftsbevilling, og det er ret lidt i forhold 
til de andre forvaltninger, omend det på landsplan 
er et rimeligt niveau. Området er vanskeligt målbart. 
Man kan jo ikke måle værdien af at læse »Frk. Smil
las fornemmelse for sne« eller værdien af fælles
skab og korpsånd i idrætshallen. Jeg synes f.eks., 
det er synd for folk, hvis de ikke har oplevet 
Bergmans film »Fanny og Alexander«, som biblio
teket har på video - noget må mangle i deres liv! 
Den film har det hele - historie, moral, filosofi, po
litik, lidenskab, kunst og kærlighed. Men man kan 
ikke måle efter, om de har haft en oplevelse eller 
ej..... «, slutter Peter Grønholt.

Peter Høeg

Frøken Smillas
FORNEMMELSE FOR
SNE

ROMAN

ROSINANTE
1992

Kirsten Hammann

VERA WINKELVIR

ROMAN

Gyldendal 
1993

ISAAC BASHEVIS SINGER

HUSET JACOBY

1
Oversat fra amerikansk af Lilian Cipikoff

HOLKENFELDT
1992
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En af de allerførste teknologiske forandringer, stadsbibliotekar Peter Grønholt fik sat i gang i slutningen af firserne var 
udskiftningen af det gamle omstillingsbord med snoretræk, som blev kørt direkte på Teknisk Museum. Peter Grønholts se
kretær, Birgit Severin (th), som også havde været sekretær for den forrige stadsbibliotekar siden 60 ’erne, og kontorassi
stent Helma Thrane, ligeledes mangeårig medarbejder, glæder sig her til at lære det nye trykknapsystem.

Video-video-video
I 1990 åbnede Helsingør Kommunes Biblioteker 
første gang for udlån af video. I 1998 blev bibliote
kernes egen samling forøget med 1200 videoer fra 
Det Danske Filminstitut, kortfilm, spillefilm, doku
mentarfilm og tegnefilm, og bliver løbende supple
ret med nye titler.

En af de første videoer, biblioteket anskaffede, 
var Bertoluccis storfilm »1900«. I januar år 2000 er 
det stadig en af de mest efterspurgte titler.

Et nyt medie - cd-rom & musik - cd
På baggrund af mange forespørgsler fra bibliote
kernes brugere indføres i 1994-95 pc'er med cd- 
romdrev i alle kommunens biblioteker. I første om
gang for at publikum kan kopiere og afprøve de 
nyindkøbte »shareware programmer«, edbprogram- 
mer på cd-rom, som producenten sender ud til fri 
afprøvning i en periode. Den lille blanke skive be
gyndte samtidig sin fortrængning af vinylplademe 
i musikafdelingerne.
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Kartotekskort, der falder ud af skufferne - enhver biblio
teksmedarbejders mareridt, blev d. 11.2.91 til skæg og 
ballade i katalogafdelingen på Hovedbiblioteket. De tu
sindvis af hyldelistekort, der havde været nøglen til bib
liotekernes materialebestand og repræsenterede årtiers 
arbejde, blev kasseret - nu skulle al registrering foregå 
på edb. Til venstre leger Anne Christensen, jonglør, mens 
Ulla Mørch Christiansen ser til, og til højre tømmer ka
talogafdelingens daværende leder, Helle Nordby, en kort
skuffe i en affaldssæk. Stemningen varfandenivoldsk, for
di personalet var dybt betænkelige. Tænk, hvis edb-regi- 
streringen blev slettet ved et uheld!

Fra klik til bip - bibliotekerne stiller om 
»Når lyspennen en dag bipper fornøjet hen over 
stregkoderne på bøger, plader, m.m., som skal lånes 
- og det klikkende fotonoteringsapparat er sat på 
Teknisk Museum - så er sidste fase af edb-omstil- 
lingen 1990-92 ved at være afsluttet på Helsingør 
Kommunes Biblioteker«, skriver bibliotekernes in
formationsmedarbejder til Helsingør Kommunes 
personaleblad Koggen nr. 1, 91: »I februar bliver 
valget truffet mellem de firmaer, som er med i EF- 
udbuddet om et nyt bibliotekssystem, og omstillin-

gen kan begynde. Første fase bliver en indtastning 
af bibliotekernes tilsammen 600.000 bøger og av- 
materialer. Det kommer ikke til at gå stille af, når 
de nye bip-apparater skal indføres. Nye arbejdsgan
ge, ny teknologi skal læres, og det daglige arbejde 
gøres sideløbende. Det bliver hårdt på grund af de 
mange mistede timer ved arbejdstidsnedsættelsen, 
men edb-omstillingen vil betyde afvikling af man
ge tunge arbejdsrutiner, og vi glæder os til snart at 
kunne gå i gang med nye kreative serviceopgaver«.
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Fra d. 13-31.5.91 holdt Hovedbiblioteket lukket, mens 
materialebestanden inddateredes. Personalet deltes op i 
arbejdsgrupper helt på tværs af de sædvanlige funktio
ner og samarbejdspartnere. Opgaven var den samme for 
alle: At tage hver eneste bog, pjece, kassette, plade m.m. 
i hånden, inddatere de relevante oplysninger, og sætte 
stregkoder på. Til venstre er Bende Christiansen i gang 
med stregkoder i lange baner, nedenfor til venstre arbej
der Randi Christensen, katalogafdelingen sammen med 
Rita Kelbro fra udlånsekspeditionen om at inddatere.
Der var ædel kappestrid mellem arbejdsgrupperne om at 
nå det tildelte arbejdsområde og neden for ser Peter 
Grønholt, systemadministrator Hanne Dahl (tv), og mu
sikbibliotekar Lisbeth Ringsholt glade ud - Hovedbibli
oteket er næsten ved målet.Herefter fortsatte processen i 
de øvrige biblioteker og bogbussen.
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Der var blomster og små glas, alle ventede spændt - og pressen var klar med løftede blyanter Det var på Hovedbibliote
ket d. 12. maj, 1992 - inddateringen af bibliotekernes samlede materialebestand til basen HeBe var afsluttet, og nu skul
le de nye brugerterminaler og det ny søgesystem indvies. Efter at stadsbibliotekar Peter Grønholt og kulturudvalgsfor
mand Marna Dahl Nielsen (s), suppleret af kulturudvalgsmedlem Ole Thestrup, havde holdt deres taler, skulle de afsløre 
skærmene. Og netop da brød systemet ned.Skærmene skulle have strålet ud mod den undrende forsamling med et smukt, 
dybblåt blik - de første farveskærme i landet til biblioteksbrugere. Men ak, de var natsorte og udslukte. Med røde ører gik 
eksperterne i arbejde. Politikerne så betænkelige ud, stadsbibliotekaren og personalet trippede nervøst og tænkte på den 
halve million kartotekskort, som året forinden var sendt til papirgenbrug. Kartotekskort strejkede aldrig! Dog - efter et 
endeløst kvarter, strålede skærmene, smilene kom atter frem og ceremonien kunne afsluttes. Heldigvis har systemet ikke 
svigtet nævneværdigt siden.

130



Læreren siger, vi skal!
I løbet af 8O’eme og starten af 90’erne, hvor ud
viklingen af informationsteknologien for alvor be
gynder at tage fart, sker der også en dybtgående æn
dring og udvikling af uddannelsessystemet - især 
voksenuddannelserne. Brugermønstret ændrer sig, 
langt flere voksne end før er nu uddannelsessøgen
de på et eller andet niveau, og det stiller nye krav til 
bibliotekerne. I efteråret 1990 sendte bibliotekerne 
et målrettet tilbud om biblioteksorientering ud til al
le voksenundervisningsinstitutioner i Helsingør 
Kommune, som resulterede i 18-20 besøg af klas
ser eller studiegrupper om året - mest fra VUC - 
Voksenundervisningscenter - Øst. Almen Voksen 
Undervisning, AVU kursisterne, var for det meste 
kortuddannede eller ufaglærte mellem 30 og 50 år 
og arbejdsløse. De fleste var uvant med at bruge bib
lioteket, havde heller ikke positive forventninger til 
besøget, og kom kun »fordi læreren sagde, de skul
le«. Det gav biblioteket et fingerpeg om, at det ik
ke var nok med en almindelig rundvisning, men at 
biblioteksorienteringen måtte tilrettelægges, så den 
henvendte sig specielt til denne gruppe. I 1992 ved
tog Folketinget desuden en »aktiveringspakke« som 
bl.a. indeholdt orlovsordninger for beskæftigede 
kortuddannede eller ufaglærte, og det satte en ræk
ke VUS - voksenundervisningsstøtte - kurser i gang 
på VUC, hos oplysningsforbundene og daghøjsko
lerne. Bryggeriet Wiibroe arrangerede i samarbejde 
med AOF et årsforløb, hvor Wiibroearbejdere hver 
14de dag var på kursus i almen samfundskundskab, 
mens arbejdsløse overtog deres job. Også VUS-kur- 
sisterne kom til biblioteksorientering, og bibliote
kerne havde fået en enestående chance for at kom
me i kontakt med den stadigt stigende gruppe ar
bejdsløse eller kortuddannede, som bibliotekerne 
måtte erkende, at de hidtil ikke havde været gode 
nok til at nå.

Bibliotekerne skal være noget for alle
- er de også noget for dig ?
I maj 1993 iværksatte biblioteket en spørgeskema- 
og interviewundersøgelse blandt 9 hold VUC/VUS 
kursister, i alt 90 personer, som blev spurgt »om bib
lioteket var noget for dem« ca. en måned efter de 
havde været til biblioteksorientering med deres 
hold. Hvordan brugte og oplevede de bibliotekerne

»Jeg regnede ikke med, at biblioteket var 
noget for mig. [ngen af mine venner og be
kendte har nogensinde snakket om det. Jo, jeg 
har da vidst, at biblioteket var der, og ind imel
lem har jeg tænkt: Nu må du fanerne tage dig 
sammen - men det blev ikke til noget. Der skal 
noget særligt til. Altså alle os, der arbejder på 
Wiibroe, og alle dem, der har knoklet på værf
tet, vi har jo haft nok i at passe vores arbejde. 
Jeg tror, vi tænker, at biblioteket er for de få 
- dem, der kan læse og har tid - sådan en in
tellektuel luksus. Man tror jo også kun, det er 
bøger - og jeg synes, det er tungt at læse. Og 
nu er det så gået op for mig, at der er andre 
muligheder: Lydbøger, video, oplysninger -og 
havde jeg nu vidst, at man kan få byrådets 
dagsorden ! I må være dårlige til at informe
re!«

Wiibroearbejder, mand, 46-50 år, 7-8 års 
skolegang, aldrig arbejdsløs, havde boet lige 
ved siden af Abildvængets Bibliotek i 15 år - 
men havde aldrig været der.

Interviewundersøgelse, 1993.

Henrik Nordbrandt
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VED HIMLENS 
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før introduktionen - og hvordan påvirkede intro
duktionen deres brug og oplevelse af biblioteket se
nere ? Det viste sig, at næsten alle - meget uventet 
for dem selv - fik meget ud af besøget på bibliote
ket. Selv om nogle måske havde været på bibliote
ket før, var de slet ikke klar over alle tilbuddene - 
havde ikke vidst »hvordan de skulle spørge«. Andre 
havde aldrig sat deres ben på et bibliotek før, fordi 
alt, hvad der havde med bøger at gøre, havde bety
det nederlag lige siden folkeskolen, og de opdage
de nu, at biblioteket var meget andet end bøger. Un
dersøgelsen viste, at en biblioteksintroduktion, som 
fortalte kursisterne, at bibliotekerne var deres, hvor 
meget de betalte i skat til det, og hvad de fik for de
res skattepenge, skabte interesse og nysgerrighed. 
Navnlig, når biblioteket samtidig ønskede kursi
sternes mening om de tilbud, som biblioteket brug
te skattepengene til!

»Så går jeg hen til bibliotekarbordet og stil
ler mit spørgsmål- og så gjorde I det bare 
igen! Tror du ikke hun peger og siger: Prøv 
at kigge dernede! To gange før har jeg været 
her og fået lignende besked'er. Det her kan 
du sgu ikke finde ud af tænker man - og går. 
Men denne gang holdt jeg ud. Jeg havde jo 
været til introduktion med klassen og fik mig 
et lånerkort, hvis jeg nu skulle få lyst til at 
låne. Så fandtjeg til sidst en dame nede i hjør
net - hedder det læsesalen? Hun fandt lyn
hurtigt to bøger, og hun var sød og venlig. Det 
var service! Og det var lige de bøger, vi hav
de brug for. EDB tror jeg godt, jeg kan finde 
ud af. Men jeg har jo aldrig rørt en skrive
maskine, så jeg sidder der og leder efter ta
sterne. Jeg kan ikke lide, der står nogen og 
kigger over skulderen og tror, jeg ikke kan fin
de ud af noget.«

Wiibroearbejder, kvinde 41-45 år, 7-8 års 
skolegang, aldrig arbejdsløs. Havde klin været 
to gange på et bibliotek før, men havde opgi
vet at låne. Boede midt i Helsingør - ikke langt 
fra Hovedbiblioteket.

Interviewundersøgelse, 1993.

De arbejdsløse kommer ikke af sig selv
I samarbejde med VUC-lærere blev der med nog
le kursister, som havde et længere kursusforløb la
vet forsøg med biblioteksundervisning i 3 moduler 
på henholdsvis Hovedbiblioteket og Espergærde 
Bibliotek. Det gav tid til søgeundervisning i edb-sy- 
stemet, som undersøgelsen viste, at de fleste kursi
ster stod meget tøvende overfor. Ligesom lærerne 
efter eget ønske fik undervisning i søgning af bøger 
og artikler.

Indadtil lærte bibliotekarerne en hel del af kur
sisternes kritik af betjening og service, og fik lært, 
at de arbejdsløse ikke kommer af sig selv, selv om 
»de har god tid«. Der er de samme barrierer, hvad 
enten man er i arbejde eller ej. Kommer man ikke 
fra et bogligt miljø, tænker de fleste slet ikke på mu
ligheden. Undersøgelsen viste, at der skal en god 
ven, en kæreste - eller et godt kursus til at »flytte« 
mennesker, som er midt i livet. Og det vakte til ef
tertanke- måske skulle biblioteket alligevel have ar
bejdet noget mere for arbejdspladsbiblioteker den
gang i 70'erne. Da Wiibroe-arbejderne evaluerede 
deres VUS-forløb, som havde indeholdt mange in
stitutionsbesøg og oplevelser, var det at lære bibli
oteket at kende, noget af det bedste, kurset havde gi
vet dem: »For det kan vi jo blive ved med at bruge, 
når kurset er slut«.

GÜNTER GRASS

En længere historie
På dansk ved Per Øhrgaard

Roman • Gyldendal
1996
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Vindue til verden
I marts 1996 satte alle landets folkebiblioteker fo
kus på de nye medier og Internetadgang, under tit
len »The big bang - bibliotekerne.«

På Helsingør Kommunes Biblioteker valgte man 
at kalde ugen 4.-10 marts for ugen, hvor vi åbnede 
nyt »Vindue til verden.«

Helsingør Dagblad gav flot spalteplads til 4 tema
artikler skrevet af bibliotekarerne, om Internettets 
muligheder og problemer, og samtidig inviterede al
le bibliotekerne og det nybyggede aktivitetshus 
Bølgen brugerne ind til demonstration af cd-rom for 
børn og voksne, til surf på Internettet, til demon
stration af den talende computer Yak-Yak, og digi
tal musik.

Hovedbibliotekets læsesal demonstrerede adgang 
til on-line baser, f.eks. artikelbasen Polinfo, UnCo- 
ver og First Search, som gav adgang til 53 ameri
kanske databaser.

Centralbibliotekets Erhvervsservice arrangerede 
kurset »Kender du dine kunder« for virksomheder 
og iværksættere. Om direct mail og markedsføring 
på Internettet.

Bibliotekarer lærer af brugerne
»Vindue til verden« blev en skelsættende kampag
neuge - for bibliotekarerne blev det rent fagligt en 
historisk situation. Informationsteknologien var 
kommet så hurtigt, at de fleste af dem på det tids
punkt stod langt tilbage for en del af bibliotekets 

brugere - navnlig de unge - når det drejede sig om 
at surfe på nettet! Kampagneugens Internetadgang 
var et pilotprojekt - en måned efter åbnede biblio
tekerne for fast publikumsadgang til Internettet. I 
den kommunale informationsannonce i de lokale 
aviser d. 16. april, 1996 meddelte alle bibliotekerne 
gratis Internetadgang på bestemte dage og afgræn
sede tidsrum - mod tidsbestilling. Webmaster Hen
rik Larsen havde installeret et lille selvhjælpskursus 
til maskinerne, men som det videre meddeltes i an
noncen: Bibliotekarerne hjælper så langt, de kan - 
men er selv i fuld gang med at lære Internettet at 
kende!

IT-spydspidser
1995 var året for udgivelsen af regeringens IT-poli- 
tiske handlingsplan »Fra vision til handling«, det år, 
hvor forskningsminister Frank Jensen udpegede 
kommunale projekter til at være spydspidser for den 
offentlige sektors udvikling af informationssam
fundet.

Helsingør Kommune blev valgt som spydspids
kommune på grund af to biblioteksprojekter: Info- 
Net Øresund, senere Infotek Øresund - et dengang 
spirende samarbejde på nettet mellem folkebiblio
tekerne i Helsingør, Helsingborg, København og 
Malmø. Dansk Musikinformation var et udvik
lingsprojekt mellem bl.a. Det Kgl. Bibliotek, Stats
biblioteket i Århus, Danmarks Radio m.fl. samt mu
sikafdelingerne i bibliotekerne: Herlev, Herning, 
Kolding, Odense og Helsingør. Forskningsministe
riet arrangerede i 1997 konferencen »Halvvejs mod 
år 2000 - IT i amt og kommune«, på Louisiana, hvor 
spydspidskommuneme præsenterede deres projek
ter for (amts)borgmestre og kommunal-og amtsdi
rektører fra hele landet.

Chat og pjat!
Den gratis adgang til Internettet bliver meget popu
lær, og brugerne, børn såvel som voksne står i kø 
for at få en tid, som selv om antallet af Internetad
gange efterhånden øges, må indskrænkes til ‘A time 
ad gangen. Mens personalet selv uddanner sig på 
kraft i håndtering af nettet, er der dog indbyrdes dis
kussioner om berettigelsen af, at nogle brugere be
nytter bibliotekets pc'er til chat, og andre »useriøse« 
eller ligefrem anstødelige søgninger. Nogle biblio
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tekarer føler deres faglige integritet gået for nær ved 
at skulle hjælpe brugeren med »pjat«, andre ser nye 
muligheder og forsvarer chat som navnlig unge pi
gers første måde at gøre sig fortrolig med Internet
tet på. Og hvad de anstødelige sider angår, diskute
rer man muligheden af at prikke den formastelige 
kigger høfligt på skulderen og bede vedkommende 
finde nogle websites, som ikke krænker de om- 
kringværendes blufærdighed.

Men vist har uskylden forladt børnebiblioteket.....
»(Journalisten må have glemt, at der står masser af 
bøger på børnebiblioteket, som afspejler det ikke 
særlig »uskyldsrene« samfund, børnene lever med 
ogi.)

Internetundervisning
Men Internettet hører snart op med at være sensati
onelt og bliver et dagligt arbejdsredskab for biblio
tekarerne og for et stigende antal brugere. Ved nog
le af pc'eme bliver opsat et skilt: Ikke til chat! - så
ledes at unge chartere ikke blokerer for det stadigt 
stigende antal brugere, der har brug for Internettet 
til studier og informationssøgning. Fra 1998 tilby
der Hovedbiblioteket Internetintroduktion for be
gyndere på storskærm i store sal, for op imod 80 
deltagere de første par gange. Ved de næste intro
duktioner, som specielt retter sig mod pensionister, 
eller f.eks. forældre, bedsteforældre og daginstitu
tionspersonale, lukker man for tilgangen ved ca. 30 
personer, for at fremme dialog og spørgsmål. De 
øvrige biblioteker følger efter med Intemetunder- 
visning for små og større grupper, navnlig har Horn
bæk Bibliotek stor succes, med en Internetintro
duktion specielt for kvinder. Fra begyndelsen af 
1999 fik biblioteksbrugere med egen pc med Inter
netadgang mulighed for både at reservere og forny 
materiale i bibliotekernes bestand.

Pornoprinsessen på ærten
-var overskriften på en artikel Helsingør Dagblad 
bragte d. 21.11.98, med et foto af en dreng, som hav
de surfet sig frem til et billede af en yppig, afklædt 
dame. Drengen og biblioteket vidste ikke, at bille
det blev taget, men ledende børnebibliotekar Jens 
Hiort Lorenzen bliver efterfølgende spurgt om bib
liotekernes holdning til den slags brug af Internet
tet: »Vi kan ikke lave censur på Internettet, som i 
sin natur er uregerligt«, svarer Jens Hiort-Lorenzen 
»Men vi har stillet maskinerne tæt ved biblioteka
rerne, og så forsøger vi at guide børnene på bedste 
måde. Vi ved godt, vi har en vis pædagogisk opga
ve, men den strækker sig ikke til, at vi hele tiden 
kigger dem over skuldrene. Der kan ikke altid være 
en voksen til stede«. Journalisten fortsætter: »Og så 
lad os berolige for-ældrene med, at det kræver abon
nement at komme ind på de hårde pornosider. Sådan 
et abonnement har de bestemt ikke på biblioteket.
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Åbningstider og borgernes behov
Edb-systememe har givet nye muligheder for at re
gistrere brugermønsteret: På hvilke dage og tids
punkter er der flest mennesker i biblioteket, og hvor
ledes bruger folk biblioteket på forskellige tids
punkter? Fra 1.9.98 til 31.8.99 gennemførte Ho
vedbiblioteket og bibliotekerne i Hornbæk og Abild- 
vænget et forsøg med udvidede åbningstider, som 
dels udsprang af edb-registrering af lånemønsteret, 
resultater af dørtællesystemet, bibliotekspersona
lets iagttagelser og to borgerundersøgelser i lokal
områderne omkring bibliotekerne Hornbæk og 
Abildvænget. I alle bibliotekerne opsattes postkas
ser til Ros og Ris, hvor brugerne kunne give deres 
mening til kende om såvel åbningstider, som bibli
otekets service i det hele taget. Forsøget med ænd
rede og udvidede åbningstider viste sig at imøde
komme et stort behov hos mange brugere med und
tagelse af Hovedbibliotekets »lange mandag« kl. 
10-21, som var et forsøg på at imødekomme kom
munens mange pendlere. Selv om enkelte tilkende
givelser i Ros og Ris- postkassen udtrykte glæde 
over den sene aftenåbning, var der generelt ikke me
get aktivitet på Hovedbiblioteket efter kl. 19. Måske 
var et år heller ikke nok til at indarbejde en særlig 
aften i borgernes bevidsthed, men det var også be
mærkelsesværdigt, at ingen reagerede på, at Ho
vedbiblioteket nu kun holdt åbent til kl. 19 de øvri
ge aftener i ugen - mod før kl. 20, og i stedet luk
kede op kl. 10 om formiddagen - mod før kl. 11.

Lang lørdag populær
Den ekstra åbningstime lørdag var en entydig suc
ces i alle 3 biblioteker. Lørdagen har i årevis været 
en meget travl dag i bibliotekerne. Familierne skal 
tydeligvis både nå at handle og gå på biblioteket 
sammen - nu behøvede de ikke længere at ligge helt 
så vandret i luften. Forsøgsåbningstiderne blev fa
ste åbningstider fra 1.9.99 på nær Hovedbibliotekets 
lange mandag. Eftersom biblioteket måtte spare, 
hvad der svarer til 3 stillinger ved årsskiftet 98-99, 
valgte man ikke at sætte mere ind på den sene 
åbningstid. De 3 biblioteker havde ikke faet ekstra 
personale og økonomiske ressourcer til udvidelsen 
af åbningstiderne, som samlet blev øget med 11 ti
mer ugentlig i vinterperioden og 14 timer i som
merperioden.

BESØG

HJEMMESIDE MED 
NYE MULIGHEDER:

TAG PÅ TUR 
i din kommune, 

med hjemmesidens 
Helsingør - adresser 

- erhverv, kultur, fritid

SID HJEMME 
-se hvad bibliotekerne 

byder på - og 
søg, forny, reserver 

materialer 
fra egen pc.

www.helsbib.dk 
Helsingør Kommunes 

Biblioteker

SPRING UD IVERDEN 
fra hjemmesiden: 

Folkebibliotekernes 
Netguide 

-hovedvej til 
oplevelser & viden

Ingen adgang til Internet ? 
KOM BARE HERHEN 

du har den på biblioteket !
Gratis - bestil tid

Reklamefinansieret bogmærke, som gør opmærksom på 
bibliotekernes nettjenester. Udleveredes gratis til bruger
ne i 98/99. På bogmærkets bagside er reklamer for pri
vate, lokale firmaer og offentlige tilbud. I løbet af 90 ‘er
ne bliver denne finansieringsform almindelig - den om
fatter også bibliotekernes gratis plastikposer - ligesom 
det bliver almindeligt at søge sponsorer i erhvervslivet til 
kulturelle arrangementer og projekter.
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Fra tilskud til kontrakt
- træk af centralbiblioteksarbejdet 
i 90’erne

Jan Sonnergaard

RADIATOR
Noveller

I 1990 overgår Jægerspris Bibliotek til heltidsstatus 
og hermed kan Frederiksborg Amt tilbyde heltids
betjente biblioteker til indbyggerne i alle 19 kom
muner.

Margrete Haugen fortsætter som leder af op
landsarbejdet, som siden 80'erne i stadigt stigende 
grad har ændret karakter fra at være rådgiver og støt
te for deltidsbibliotekerne til at være initiativtager 
og koordinator for samarbejde, faglig udvikling og 
debat for heltidsbibliotekerne i amtet.

Margrete Haugen udnævnes til vicestadsbiblio- 
tekar i 1991 og i 1994 uddelegeres koordineringen 
af centralbiblioteksvirksomheden til udviklings
konsulent Henrik Larsen.

I forbindelse med Margrete Haugens udnævnel
se til bibliotekschef for Helsingør Kommunes Bib
lioteker 1.1.97, nyoprettes en stilling som vicebib- 
liotekschef, som fra 1.2.1998 besættes af Lene 
Byrialsen. I stillingen ligger bl.a. ansvar for og 
koordinering af centralbiblioteksvirksomheden for 
Frederiksborg Amt.

Ny vækst - fra amtstilskud til statstilskud
Også i 90’erne er amtets finansiering af centralbib
lioteksvirksomheden meget svingende. Ved for
handlingerne om centralbibliotekets budget i 1991 
foretager amtsrådet en noget chokerende besparel
se på 0,5 mio. kr. d.v.s. 18% af tilskuddet i forhold 
til årene 1987-90, hvor centralbiblioteket i forvejen 
havde oplevet besparelser, men alligevel havde for
søgt at gennemføre virksomheden på uændret ni
veau. Besparelsen medfører en reduceret virksom
hed på alle områder, og bibliotekerne i amtet må fæl
lesfinansiere en del af kørslen og videreførelsen af 
lokalbibliografien.

Men i 1994 bliver finansieringen af centralbibli
oteksfunktionen overtaget af staten. I de første år 
med statstilskud nyder bibliotekerne godt af en 
gradvis stigning i tilskuddet. Materialeindkøbet 
øges, og kørslen kan efterhånden sættes op til 4 gan
ge om ugen.

Gyldendal
1997

Teknologisk udvikling
1990 var året hvor adskillige biblioteker i amtet ar
bejdede intenst med planlægning af overgang til de
central edb. Sommeren 1990 sendte Centralbiblio
teket et edb-bibliotekssystem i EU-udbud. I 1992 
mangler kun seks kommuner i amtet at behold
ningsregistrere, men de er i planlægnings-fasen. Al
le bibliotekerne i amtet har adgang til folkebiblio
tekernes fællesbase BASIS, og benytter edb til ad
ministrative formål bl.a. decentral økonomistyring, 
som flere biblioteker er overgået til.

I 1992 starter også amtslige erfa-grupper for sy
stemadministratorer fra biblioteker med samme bib
liotekssystem. Et stigende antal biblioteker i amtet 
tilbyder deres brugere public domain og shareware 
edb-programmer. I 1993-94 drøfter bibliotekerne 
etablering af kommunikationsnetværk som RING- 
BIB.

En arbejdsgruppe blev nedsat og barslede i 1994 
med rapporten »EDB-samarbejde i Frederiksborg 
Amt«. På baggrund af en række usikkerhedsmo
menter, skitseret i rapporten, besluttede amtsleder
ne at indtage en afventende holdning, og få år efter 
blev regionale, afgrænsede netværkssamarbejder da 
også overhalet af Internettets muligheder.
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Nye fælles projekter på nettet
I 1998 gik Folkebibliotekernes Netguide fra at være 
et samarbejdsprojekt mellem de to initiativtagende 
centralbiblioteker, Herning og Helsingør til at være 
et produktionsfællesskab omfattende alle central
biblioteker, bibliotekerne i København og Frede
riksberg samt 4 andre større biblioteker. Projektet 
har til formål at skabe en central netguide for fol
kebibliotekernes voksne brugere, dækkende de bed
ste, primært danske netressourcer, suppleret med 
udenlandske, hvor dette skønnes nødvendigt. Pro
jektet modtog 1998-99 støtte fra Udviklingspuljen 
for Folke-og Skolebiblioteker. Et lignende samar
bejdsprojekt med en netguide for børn »Katapult«, 
påbegyndes i år 2000.

Allerød og Hillerød biblioteker arbejder med 
NET-KAT-projektet, som beriger bibliotekernes da
tabaser med Internetkilder. Bibliotekerne i Allerød, 
Birkerød og Helsingør er gået ind med lokale sider 
i det landsdækkende projekt ForfatterNet.DK.

Ved udgangen af 1999 præsenterer 15 af amtets 
biblioteker sig på Internettet med en hjemmeside,

DRAGON LANCE

KRØNIKER 
Bind 1

Margaret Weis & Tracy Hickman

De første tegn
Pu dansk, ued Andeis Westenbolz

Tellerup
1993 

der giver adgang til forskellige typer af informati
on, og 9 biblioteker i amtet producerer større eller 
mindre netguides.

Møder og kurser - om den gode bog, 
IT og nye medier
Møde- og kursusvirksomheden er præget af IT og 
nye medier fra starten af 1990’erne. Dog opstår der 
i 1992 en landsdækkende diskussion om folkebibli
otekernes valg af skønlitteratur - om hvorvidt fol
kebibliotekerne køber for lidt ind af de gode og 
smalle skønlitterære bogtitler.

I samarbejde med Statens Bibliotekstjeneste ar
rangerede Centralbiblioteket et debatmøde i 1992 
om bibliotekernes indkøb af skønlitteratur på dansk 
ud fra undersøgelsen »Biblioteket og den gode 
bog«. Listen over de undersøgte titler viste ikke 
overraskende, at antallet af »smalle« titler er blandt 
indkøbte titler i bibliotekerne i Frederiksborg Amt 
lå langt over landsgennemsnittet.

Mødeaktiviteten er stigende - i 1995 blev holdt 
14 møder for biblioteksledere, børnebibliotekarer, 
og udlåns- og referencebibliotekarer, samt for lede
re af udlånsekspeditionerne.

Der afholdtes 8 kurser om søgning i forskellige 
baser og på Internettet, om cd-rom, populærlittera
tur samt bibliotekstilbud til unge. I alt 633 biblio
teksansatte deltog i de møder og kurser, centralbib
lioteket udbød.

I 1998 afholdtes 25 møder, kurser og temadage 
med deltagelse af i alt 500 personer. Møderne om
fatter amtsledermøder, møder for personale i de re
spektive afdelinger, f.eks. børnebibliotekerne, eks
peditions-udlåns- og reference afdelinger. Emnerne 
på møderne spændte vidt: IT-planlægning, kultur
kalendere, indretning af ekspeditionsskranker,ar
bejdstilrettelæggelse, ForfatterNet.dk, Den gode hi
storie, Retskilder på Internettet, Slægtsforskning, 
m.v.

Der nedsættes en IT/Internetgruppe på amtsplan 
for børnebibliotekarer i Frederiksborg Amt,som 
skal fungere som inspirationsforum for IT-aktivite- 
ter og projekter for børn.

I løbet af 90'erne tilbyder centralbiblioteket kon
sulentydelser og undervisning til amtets biblioteker 
indenfor musik, erhvervsservice, IT, og etablering 
af hjemmesider.
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Lånesamarbejde
Den interurbane lånevirksomhed i amtet for bøger 
og andre materialer har gennem hele årtiet været støt 
stigende. Alene i perioden 94-98 har stigningen 
været 21%, hvilket sandsynligvis skyldes forbedre
de lokaliseringsmuligheder i BASIS. 1994 var det 
samlede interurbanlån 72.264 og i 1998 87.129.

I 1993 indledtes et lånesamarbejde på forsøgsba
sis - FREDmus - mellem de 4 store musikbibliote
ker i amtet: Birkerød, Hillerød, Hørsholm og Hel
singør, således at disse kan låne fonogrammer hos 
hinanden og videre til lånerne i deres respektive 
kommuner. I 1994 indledtes et samarbejde om bør- 
nefonogrammer mellem de biblioteker i amtet, der 
har samlinger stående i genrerne: Børnesange,for
tællinger, dramatik og rytmik.

I 1996 besluttedes det også at etablere en Lille- 
Fredmus, bestående overvejende af biblioteker med 
nystartede fonogramsamlinger. Samtidig arbejdede 
musikbibliotekarer i amtet for at få etableret et 
landsdækkende fonogramsamarbejde, LANDmus- 
som blev en realitet i slutningen af 1998.

Video
Centralbiblioteket havde i 1990 stor succes med vi
deoudlån til børn og voksne, og i løbet af tiåret er 
video blevet en del af mange bibliotekers tilbud. I 
1998 indgik 1200 videoer fra Det Danske Filmin
stitut i Centralbibliotekets samling. Samlingen, som 
løbende suppleres, kan lånes af amtets biblioteker 
og er dermed en udvidelse af videotilbuddet for he
le amtet.

Centralbibliotekets Erhvervsservice
Centralbiblioteket etablerede i foråret 1990 en er
hvervsservice, først som en service for kommunens 
erhvervsvirksomheder, men senere på året bliver 
servicen åben for alle virksomheder uanset adresse. 
Erhvervsservice er delvis baseret på indtægtsdæk
ket virksomhed. Der samarbejdes med en række an
dre instanser til erhvervsfremme i amt og kommu
ne. 1 1993 udarbejdede Erhvervsservice en vejviser: 
»Hvem gør hvad« for erhvervslivet i Frederiksborg 
Amt på database og i trykt form i samarbejde med 
Teknologisk Informationscenter, Frederiksborg 

Amts Erhvervs-og arbejdsmarkedsafdeling og Ar
bejdsformidlingen i Hillerød. Vejviseren genudgi
ves i 1996, og udkommer i år 2000 på Internettet. I 
1999 registrerede Erhvervsservice 294 henvendel
ser fra 103 forskellige virksomheder. Størstedelen 
af henvendelserne kom fra virksomheder i Frede
riksborg Amt.

Centralbibliotekets websted
I 1996 begyndte Centralbiblioteket udsendelse af 
CB Nyhedsbrev, såvel i papirform som via den 
særlige sektion på Centralbibliotekets hjemmeside, 
hvor der er information om Centralbibliotekets 
ydelser overfor amtets biblioteker, møde-og kursus
oversigt, CB-hotline-fortegnelse over fagreferenter 
og specialister i Centralbiblioteket, samt links til 
amtets andre bibliotekshjemmesider. Nyhedsbrevet 
udkommer ikke længere i papirform - Centralbib
lioteket iværksatte i 1998 en undersøgelse ved
rørende overgang til distribution af information via 
Internettet. Undersøgelsen viste klart, at amtets bib
lioteker foretrak information via nettet.

Kommunikationen med amtets biblioteker fore
går nu via e-mail og centralbibliotekets websted, 
som blev redesignet i slutningen af 1999 af we
bmaster Henrik Larsen, der har stået for udviklin
gen af webstedet fra første færd.
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Fælles projekter om ordet
Børnebibliotekerne i Helsingør, Hillerød og Fre
densborg- Humlebæk deltager i 1991 i Læs for mig 
- kampagnen for de 2-5 årige. Alle børn modtager 
en hilsen på fødselsdagen med en meddelelse om, 
at der ligger en gave - bogen Læs for mig - til dem 
på biblioteket.

I 1993 medvirker amtets børnebiblioteker i en re
gistrering af børnekulturelle manifestationer, som er 
igangsat af Det Børnebiblioteksfaglige Kontaktud
valg.

Ordet er jeres var et Kulturby 96 projekt mellem 
biblioteks- og skolevæsener i Frederikssund, Frede
riksværk, Hillerød, Køge, Roskilde og Helsingør. 
Projektets intention var at skabe en fortællekrans for 
børn og voksne rundt om København med ord
værksteder, ordfeatureuge, afholdelse af Store Dag
bogs-dag m.m.

I 1998 gik børnebibliotekerne i amtet sammen 
omkring projektet »Den gode historie«, som i løbet 
af kampagneugen medførte et væld af historiefor
tællinger på bibliotekerne.

Biblioteksbetjening af uddannelsessøgende
En arbejdsgruppe af bibliotekarer i amtet arbejdede 
fra begyndelsen af 90’erne med biblioteksbetjening 
af uddannelsessøgende og drøftede forskellige mo
deller for betjening af denne gruppe. Arbejdsgrup
pen gik bl.a. ind i Bibliotekarforbundets projekt 
»Biblioteksbetjening af mellemuddannelserne«, 
som blev præsenteret på amtsledermøde i slutnin
gen af 1993.

En udløber af dette projekt var ansættelse af bib
liotekarer i jobtræning med henblik på at opdyrke 
biblioteksbetjeningen af lærere og elever på gym
nasierne.

Ansættelsen skete i et samarbejde mellem folke
bibliotek og henholdsvis Espergærde Gymnasium/ 
HFØST og Marie Kruses Skole i Farum.

I 1997 oprettes studiecenterlederstillinger ved 
Frederiksborg Amts ti gymnasier, efter aftale mel
lem Frederiksborg Amt og de respektive kommuner. 
Alle amtsgymnasier ansatte en bibliotekar på halv 
tid, og samtidig startedes en udbygning af gymna
siernes studiecentre.

Kim Fupz Aakeson

SALLIES 
HISTORIER

MALLINGS
1992

Fremtiden - centralbiblioteket 
som serviceudbyder
Med udgangen af 1999 aftegner sig en ny rolle for 
centralbibliotekerne. Fra at have været de små sog
nebibliotekers retleder til at være specialist og ko
ordinator, vil centralbibliotekerne efter år 2000 bli
ve udbydere af forskellige serviceydelser i konkur
rence med andre biblioteker i og udenfor amterne.

På baggrund af regeringens handlingsplan fra 
1995 »Fra vision til handling. Infosamfundet år 
2000« nedsatte Kulturministeriet et udvalg, UBIS - 
om bibliotekerne i informationssamfundet. Udval
gets opgave var at vurdere bibliotekernes fremtidi
ge opgaver og vilkår, set i lyset af den teknologiske 
udvikling. Til underbygning af dette arbejde igang
sattes udviklingsprojektet »ReBib 2005«, som af
lagde rapport i begyndelsen af februar 1997. Pro
jektets mål var:
• at skabe grundlag for kreative diskussioner om det 

fremtidige behov for regionale støttefunktioner i 
biblioteksvæsenet.

• at inddrage aftagerne af centralbibliotekernes nu
værende serviceydelser og dermed give disse in
teressenter en hovedrolle i udviklingsprocessen.
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Rapporten konkluderede, at der i fremtiden fort
sat er behov for støttefunktioner i biblioteksvæsenet 
såsom materialeoverbygning, konsulentfunktioner, 
støtte til opbygning af digitale samlinger og data
baser, formidlere af internt og eksternt samarbejde, 
uddannelse og kompetenceudvikling. Disse støtte
funktioner kan have karakter af kontraktstyrede ser
viceydelser - og det er ikke nødvendigvis central
biblioteket i en bestemt region, som skal udbyde al
le ydelser.

Servicedeklaration
Rebib 2005-rapporten har skabt ønsker og forvent
ninger fra landets biblioteker til deres centralbibli
oteker og for at imødekomme disse fra Frederiks
borg Amts biblioteker udarbejdede Centralbibliote
ket i 1998 en servicedeklaration, som skal give an
satte i amtets biblioteker et overblik over tilbud og 
service, som Centralbiblioteket under de nuværen
de økonomiske forhold kan yde bibliotekerne og 
biblioteksbrugerne i Frederiksborg Amt. Biblioteks
chef Margrete Haugen og vicebibliotekschef Lene 
Byrialsen udtrykker i deres forord et ønske om, »at 
deklarationen må fungere som et godt grundlag for 
drøftelser og formulering af ønsker til en fortsat ud
vikling af centralbiblioteks virksomheden, så bruge
re og samarbejdspartnere oplever en fremtidsorien
teret, kvalitetsbevidst og professionel centralbiblio
teksydelse.«

Ved udgangen af 1999 nedsattes et udvalg be
stående af Margrete Haugen, Lene Byrialsen og re
præsentanter for amtets biblioteksledere, som skal 
analysere centralbiblioteksvirksomhedens delområ
der med henblik på fremtidig kontraktstyring.

Centralbiblioteket er således forberedt på den nye 
tid, men afventer endnu den nye bibliotekslovs 
ikrafttræden i år 2000.
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PÅ TÆRSKLEN TIL ÅR 2000
- SIGNALEMENT AF BIBLIOTEKERNE I HELSINGØR KOMMUNE

11995 indviedes en ny farvestrålende kunstnerisk udsmykning afAbildvængets bibliotek Udsmykningen blev designet af 
den walisiske grafiker, Alan Thomas, som er bosiddende i Helsingør.

Abildvængets Bibliotek
I slutningen af kampagneugen »Vindue til verden« 
d. 11. marts 1996 kunne biblioteket Abildvænget 
fejre 25 års fødselsdag med at åbne internetadgang 
for publikum i Helsingørs nordvestkvarter, hvor 
man 25 år tidligere havde startet som kommunens 
første »familiebibliotek« - med musikaflytning som 
et helt nyt tilbud. Biblioteket har igennem årene 
flere gange været truet med lukning og fået ind
skrænket åbningstider og aktivitetsniveau på grund 
af besparelser, men har til gengæld også oplevet stor 
folkelig opbakning i det tæt befolkede lokalområde, 
som det eneste åbne tilbud for alle aldersgrupper. 
Biblioteket knyttede et tæt netværk i lokalområ
det, under ledelse af Helle Daugbjerg fra 1972 til 
1994, som blev fortsat og udbygget med en mere 

udadvendt profil af Helle Brink fra 1994 til 1998.
I mange år har børnebibliotekar og forfatter Pe

ter Gotthardt fortalt egne eventyr og historier og 
spillet dukketeater for generationer af børn i Abild
vængets boligområde, og for voksne har biblioteket 
siden 1996 i samarbejde med kommunens ældre
kontor og Områdeudvalget for Nordvest-kvarteret 
arrangeret »Mest for pensionister« - en populær fo
redrags- og koncertrække. Programmet har bl.a. 
præsenteret Hanne Reintoft og overrabbiner Bent 
Melchior, lokale foredragsholdere om aktuelle em
ner, film af Lise Roos, og koncert ved »Den Dan
ske Vokalkvartet«. Fra slutningen af 1998 har leder, 
bibliotekar Frank Nørregaard ført arrangementerne 
videre og fortsat den udadvendte linje i forhold til 
lokalområdet.
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Espergærde Bibliotek
- kvalitet og kreativitet
Espergærde Bibliotek kom ved sin indvi
else flot fra start, og er stadig et af de største 
filialbiblioteker i Danmark, men har også 
mærket sparekniven i form af nedlæggelse 
af den selvstændige musikafdeling i 1990 
og indskrænkning af åbningstider. Afde
lingsbibliotekar Gudrun Thielst, som hav
de gjort turen med fra det gamle Tikøb Ho
vedbibliotek havde et stort lokalkendskab 
og deraf følgende samarbejde med fore
ninger og institutioner i lokalområdet. Hun 
gik på pension i 1992, netop som 
Espergærde Bibliotek tog springet ind i 
edb-alderen. Hun efterfulgtes af afdelings
bibliotekar Catharina Nilsson, som fulgte 
IT-udviklingen op med uddannelse af alle 
ansatte og omprioriteringer af arbejdskraft 
bl.a. til fordel for udviklingen af Helsing
ør Kommunes Bibliotekers hjemmeside og 
Folkebibliotekernes Netguide, som perso
nalet i Espergærde også bidrager til. 
Espergærde Biblioteks forhal har fra første 
færd været et eftertragtet udstillingssted 
for amatørkunstnere såvel som professio
nelle og en årligt tilbagevendende begi
venhed er Espergærdeudstillingen, som 
har mange forskellige indslag fra maler
kunst til politisk satire, reportagefotografi, 
skulpturer og smykker. Fra 1994 startede 
biblioteket med årlige efterårsudstillinger 
omkring et tema, som ud over udstillingen 
blev belyst på mange måder, foredrag, 
film, værkstedsaktiviteter osv. som f.eks. 
udstillingen om »Hønsestrik« og senere 
udstillingen om økologi og økologiske produkter. I 
1994 så et andet utraditionelt initiativ dagens lys: 
Her afholdt bibliotekspersonalet to plantebyttedage 
for haveinteresserede - forår og efterår. Arrange
menterne fortsætter stadig og er en absolut succes 
- der byttes planter, snakkes haver og den havekyn
dige bibliotekar Lone Haugmark og kontorassistent 
Tove Rasmussen øser af deres store viden om em
net og de dertil hørende bøger. I de senere år har 
biblioteket markeret sig med en klassisk koncert
række, der præsenterer unge tonekunstnere.
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Nye projekter i Espergærde
I begyndelsen af januar 1999 blev bibliotekar Han
ne Pedersen ny leder af Espergærde Bibliotek og si
ger selv herom: »Biblioteket er - trods nedskærin
ger undervejs - stadig meget velfungerende, men 
der stilles også store krav fra lokalbefolkningen til 
såvel materialesamling og referencearbejde som til 
udbuddet af oplevelser for børn og voksne, og na
turligvis den personlige service. Der er fortsat et 
meget fint samarbejde med foreninger og oplys
ningsforbund, og et meget udbygget samarbejde 
med børneinstitutionerne i området. I oktober 99 
kom nyeste skud på stammen med et forsøg med 
børnehavebibliotek i en af børnehaverne. Vi er des

uden gået i gang med at udvikle samarbejdet med 
de 4 skolebiblioteker i Espergærdeområdet i form 
af et IT-projekt for 9-12 årige: På Espergærde Bib
liotek skal der etableres et kulturelt samlingssted og 
medieværksted til æstetisk skaben på Internettet. 
Det forudsættes dog, at vi far den søgte støtte fra 
Udviklingspuljen for Folke-og Skolebiblioteker.

En af de sjoveste og mest succesfulde ting, jeg 
har været med til at sætte i gang i min korte tid i 
Helsingør Kommune er en række små Internetin- 
troduktionerfornybegyndere i sommeren 1999. Det 
var mest ældre mennesker, der dukkede op - måske 
skal vi satse på de unge næste gang - altså dem, der 
ikke i forvejen kan meget mere end os!«

Et lille udsnit af personalet i Espergærde Bibliotek: Fra venstre børne bibliotekarerne Susanne Christensen, Michael 
Trøstrup, Erik Nørlem og afdelingsbibliotekar Hanne Pedersen.
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Hornbæk Bibliotek
Lille dynamo med stor lokal effekt
Bibliotekets turistinformation, som var startet som 
projekt i 1989, blev i 1992 autoriseret som et servi
cebureau af Danmarks Turistråd, med dertil høren
de booking af overnatninger, uddeling af turistpje
cer, salg af vandrekort og turpas m.m. »Turistar
bejdet var en spændende udfordring,« siger biblio
tekar Henrik Larsen, tidligere leder af Hornbæk 
Bibliotek, nu udviklingskonsulent og webmaster 
med arbejdsplads på Hovedbiblioteket. »Det med
førte bl.a., at jeg stod for størsteparten af Turistfor
eningens skriftlige PR. Således udarbejdede jeg 
gennem 7 år teksten til Hornbæk guiden, og et år 
modtog Hornbæk Turistforening førstepræmien for 
de bedst lay-out’ede sider i Nordtours regionale tu
ristkatalog.« Fra 1994 fører afdelingsbibliotekar 
Dorthe Lykkegaard biblioteket videre og fastholder 
bibliotekets og turistinformationens dynamiske lin
je og tætte samarbejde med lokalsamfundet. 1 1997, 
da Hornbæk fiskerleje fyldte 500 år, og fejrede be
givenheden med en masse kulturelle aktiviteter og 
produktion af en Hornbækfilm, var biblioteket cen

tralt placeret såvel i ide - og planlægningsfasen som 
i udførelsen af mange aktiviteter.

På trods af bibliotekets få kvadratmeter er der al
tid plads til én til, og børnebibliotekar Lisbeth 
Jensen har en god kontakt til forældre, børneinsti
tutioner og dagplejere i området. De kommer i flok 
og følge til legestue, film, eventyrtimer eller sætter 
børnenes udstillinger op. I det hele taget har bibli
oteket en livlig udstillingsvirksomhed, som præsen
terer lokale kunstnere, samlere og hobbyarbejder, 
eller som i slutningen af 1999: På initiativ af bibli
oteket udstilledes gamle, højt-elskede bamser, som 
tilhører voksne og børn i lokalområdet. Bamsernes 
medfølgende »livshistorier« blev skrevet ned og 
trykt i et lille udstillingskatalog.

Men biblioteket har et alvorligt pladsproblem - 
ikke bare til større forfatterarrangementer, som 
f.eks. med Jørn Riel og Lise Nørgård, som må af
holdes på Hornbæk Skole, men i høj grad til den 
daglige formidling og præsentation af materialerne. 
Biblioteket følger fortsat projektet vedr, etablering 
af Hornbæk Kunstmuseum med henblik på evt. in
tegration af biblioteket heri.
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Mustafa Sert, (tv) bibliotekets mangeårige kurdisk/tyrki- 
ske medarbejder læser eventyr fra alverdens lande for al
verdens børn.

Vapnagård - multikulturelt bibliotek
Siden åbningen i 1982 har børnebiblioteket Vapna
gård været et levende og meget benyttet værested 
og mødested for børn og unge både i bebyggelsen 
Vapnagård og de omkringliggende boligkvarterer. I 
det forløbne år har børnebiblioteket ved bibliotekar 
Inge Jensen og overassistent Lilian Rydahl støttet af 
Socialministeriets Byudvalgsmidler med stor suc
ces kørt et multikulturelt projekt, som tænkes fort
sat i år 2000. Der bliver fortalt eventyr fra alle de 
kulturer, der er repræsenteret i Vapnagård og om
egn, arabiske, tyrkiske, danske, jugoslaviske - og 
de deltagende børn illustrerer i fællesskab de even
tyr, de har hørt og udstiller billederne.

I starten af år 2000 skal biblioteket flytte fra GI. 
Vapnagård til Vapnagård Servicecenter. De ny lo
kaler vil give forbedret mulighed for udstillings
virksomhed og præsentation af bibliotekets tilbud.

Det vil dog stadig kun være et børnebibliotek, 
selvom IT-faciliteterne øges, og der suppleres med 
en lille samling af aviser og tidsskrifter for voksne.

Farvel til bogbussen
Bogbussen, som så mange gange havde undgået 
sparekniven i 80’erne og starten af 90'erne, nåede 
ikke at køre med ind i det ny århundrede. Byrådet 
besluttede i efteråret 1998 at effektuere et sparekrav 
ved at nedlægge bussen. Lige inden jul 1998 kørte 
den sin sidste runde, efter i 35 år at have besøgt et 
utal af holdepladser i de mindre bysamfund. Sidste

DEN SIDSTE OLIE
Et skæbnesvangert budskab lød, 

og det var ordet »Spar!
Nu er det småt med pengene, 

og når vi ingen har 
og står med tomme lommer 

som en anden vagabond, 
så går det ikke, hjulene 
på bussen drejer rundt.«

Det gav et gys i alle dem, 
der kommer for at låne.

»Vi vil beholde vores bus, 
den skal I altså skåne!« 
Men sådan gik det ikke, 

skønt de håbed’ hvert sekund 
at hjulene på bussen 

ku’ bli’ ved at dreje rundt.

Og bussens folk, som trofast 
kørte med i regn og slud, 

går glip af glæden ved at bringe 
friske tilbud ud

Det kulturelle farvand 
bli’r en smule mere grundt 

når hjulene på bussen 
ikke mere drejer rundt.

I Hellebæk og Tikøb 
bli’r der langt til næste bog, 
og de må ta’ til Helsingør 

med cykel, bil og tog, 
hvis ikke hellere de vil gå 
(det skal jo vær’ så sundt), 

når hjulene på bussen 
ikke mere drejer rundt.

Ja, nu er bussen standset, 
der bli’r ikke flere stop. 
Billetten har den taget, 

og nu skal den klodses op. 
Snart er den bare gammelt jern.

- Det gør os alle ondt, 
at hjulene på bussen 

ikke mere drejer rundt.

Skrevet af bibliotekar Peter Gotthardt, 
Abildvængets Bibliotek 
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besøg var lillejuleaftensdag, hvor bussen stoppede 
ved Lille Odinshøj i Ålsgårde bemandet med bibli
otekar Gertie Mandrup, der har betjent bussens 
lånere i 27 år - i mange af årene sammen med Han
ne Høeg og Grethe Thorup.

Fra skolebibliotek til studiecenter
Farvel til bogbussen - men goddag til en anden ud
videlse af virksomheden, som der i flere år havde 
været arbejdet på - bibliotekarisk betjening af gym- 
nasiebibliotekerne.

Ansvar for egen læring - projektarbejde og un
dervisningsdifferentiering er nøgleord i den udvik-

En mellemtime på gymnasiet er nu ikke bare en irrite
rende forlængelse af skoledagen, men en kærkommen an
ledning til at få lektierne af vejen. F.eks. på Helsingør 
Gymnasium kan man lige smutte op i studiecentret, hvor 
der fra 1999 står 8 pc 'er med Internetadgang til littera
tursøgning, 13.000 bøger, tidsskrifter, dagfriske aviser og 
en omfattende håndbogssamling. Og så er der hjælp af 
Karen Mansa, bibliotekar.

ling, der er sket i uddannelsessektoren op gennem 
90'eme. Der fokuseres ikke længere på klassens 
samlede arbejde, men på de forskellige elevers in
dividuelle muligheder og projekter. Det er bag
grunden for, at gymnasierne i Frederiksborg Amt 
har moderniseret deres skolebiblioteker. Der er i ste
det indrettet studiecentre, hvor den mest afgørende 
nyskabelse er ansættelsen af en uddannet bibliote
kar, der arbejder dels på gymnasiet, dels på et af 
kommunens biblioteker.

Siden 1997 har bibliotekar Karen Mansa arbejdet 
dels på Helsingør Gymnasium, dels på Hovedbibli
oteket, mens bibliotekar Merete Bloch Stein arbej
der på Espergærde Gymnasium med base i 
Espergærde Bibliotek. At man fra studiecentrenes 
pc'er kan søge direkte i bibliotekernes materialebe
stand, giver eleverne langt større muligheder for 
selvstændig tilrettelæggelse af studierne. Elever og 
lærere får nu faguddannet betjening, og de kommu
nale biblioteker kan bedre målrette deres service. 
Bibliotekarerne træner eleverne individuelt og grup
pevis i informationssøgning i forbindelse med de 
større skriftlige opgaver i alle 3 gymnasieklasser.

HOVEDBIBLIOTEKET
- ET HUS MED MANGE SPECIALER 
For Helsingør og amtet
Hovedbiblioteket har den største materialesamling 
for voksne og børn i kommunen og amtet og består 
af publikumsafdelingerne: Voksen- og børneafde
ling, musikafdeling, læsesal, Erhvervs-service, 
samt de interne afdelinger EDB og IT-afdelingen, 
indkøbs- og katalogafdeling og teknisk serviceaf
deling.

Alle afdelinger fungerer inden for deres felt som 
specialister i forhold til såvel brugere som persona
le i filialbiblioteker og amtets biblioteker og har 
særlige opgaver i forhold til disse. Det gælder også 
arbejdet med de mange IT-projekter, som udvikles 
på Hovedbiblioteket, f.eks. Folkebibliotekernes 
Netguide, Dansk Forfatternet, FINFO - information 
for etniske minoriteter, Infotek Øresund, Boome
rang m.fl.

Som noget nyt kan biblioteksbrugere og fagfolk 
korrespondere med Hovedbibliotekets specialister 
via e-mail.
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Et af flere kulturhuse
Men Hovedbiblioteket er også det centrale Helsing
ørs nærbibliotek, og var i 70’erne et sprudlende kul
turcenter. Efter en periode med lav profil i 80'erne 
har voksenafdelingen i løbet af 90 'erne genoptaget 
en vis arrangementsvirksomhed, som koordineres i 
forhold til Kulturhuset Toldkammeret, Børnekultur- 
centret, og Teaterforeningen for voksne og børn, el
ler udføres som et samarbejde mellem biblioteket 
og disse - som f.eks. »Holland i Helsingør«, Kul
turnat, Indvandrerfestival, og visse kunstudstillin
ger. I de senere år har Hovedbibliotekets voksenaf
deling præsenteret forfattere til nye bøger, Peter Thi- 
elst, Klaus Lynggård og Henning Mortensen, eller i 
samarbejde med musikafdelingen arrangeret en me
get velbesøgt aften med og om sigøjneres musik, 
dans og historie.

Desuden er Hovedbiblioteket gået ind som koor
dinator af fællesprojekter, der omfatter flere af kom
munens biblioteker, eller er samarbejdsprojekter 
med amtets biblioteker, f.eks. Kulturby 96, »Ordet 
er jeres«, Dansk Naturvidenskabsfestival, Hjer
neåret 1998, den årlige Kulturnat i Helsingør og 
Espergærde samt den nordiske biblioteksuge »Or
det i Norden - skumringstid«.

1 1997 og 98 har Hovedbiblioteket som en ny form 
for markedsføring præsenteret bibliotekernes virk
somhed for voksne og børn på den årlige Helsing- 
ør-Messe i marts. I 1999 var voksenafdelingen en 
del af Helsingør Kommunes stand, som demonstre
rede »Tre nette veje til Helsingør Kommune«: Kom
munens hjemmeside, Helsingør Bynet og Helsing
ør Kommunes Bibliotekers hjemmeside. Imens 
præsenterede børnebibliotekerne deres tilbud på en 
anden stand, som var meget populær blandt de man
ge børn, der var med forældrene på messe.

Hvad laver bibliotekerne 
på Helsingørs familie-og fagmesse? 

De lever jo ikke af køb og salg?
Nej, men de driver en slags grossistvirksomhed 

i oplevelse, viden og information 
til både familier, fag og uddannelser i Helsingør Kommune. 

»Grossererne« giver smagsprøver på det elektroniske 
børne-og voksenbibliotek

og bibliotekets erhvervsservice på stand nr. 38. 
(Messeavisen, 1997).

Bibliotekar Anette Hansen, Hovedbørnebiblioteket, klar 
til at fortælle gyselige spøgelseshistorier på Kulturnat
ten.

Nye medier - men bogproduktionen stiger
»Man kunne tro, at bogen som medie var ved at bli
ve trængt på grund af Informationsteknologien - 
men det er ikke tilfældet. Bogudgivelserne er steget 
meget i det sidste tiår - f.eks. kom der over 11.000 
titler i 1990 og i 1998 udkom over 13.000 » siger 
afdelingsbibliotekar Inge Søe, mangeårig leder af 
Hovedbibliotekets voksenudlån, og ansvarlig for det 
samlede indkøb af bøger og andre materialer for 
voksne til kommunens biblioteker og til centralbib
lioteksfunktionen. »De skønlitterære titler omfatter 
mange kriminalromaner, spændings- og underhold
ningsromaner. Inden for faglitteratur udkommer 
mange kogebøger, hobbybøger og målrettede lære
bøger. Vi må vælge ud, hvilke bøger der er relevan
te inden for de forskellige genrer og emner - vi kan 
jo ikke købe alt. Materialevalg- som det hedder nu 
om dage, hvor vi køber mange andre medier ind end 
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bøger - er en stor del af bibliotekarernes arbejde 
»bag kulisserne.« På Hovedbiblioteket skal vi jo ik
ke alene holde os orienteret i den danske litteratur, 
men udenlandsk litteratur skal også købes ind som 
supplement. Dansk er et lille sprogområde, og der 
kan være vigtige emner, som der ikke bliver udgi
vet bøger om på dansk. Der skal også udvælges et 
repræsentativt udsnit af gode skønlitterære forfatte
re på de europæiske hovedsprog. For tiden har vo
res indkøbskonto en størrelse, der tillader bibliote
ket at købe de relevante titler ind. Men kontoen er 
desværre ikke stor nok til, at vi kan købe et til
strækkeligt højt antal eksemplarer af efterspurgte 
titler - og det betyder ventetid for brugerne. Af de 
nyere medier lydbøger, cd-rom, video har vi også 
mulighed for at købe de for biblioteket relevante tit
ler. Og med hensyn til hvad der er relevant - så bru
ger vi biblioteksloven som rettesnor og køber efter 
kvalitet, alsidighed og aktualitet - en balancegang, 
som tidligere materialevalgschef, Mogens Posselt, 
kaldte »den midie gyldenvej« slutter Inge Søe, som 
ses herunder i færd med at frasortere uaktuelle 
bøger.

Den midie gyldenvej
»Ærgerligt nok er jeg som ægte bibliotekar nødt til 
at vælge den mest gabende kedsommelige af alle te
ser: Middelvejen, følg middelvejen! - sagde Mogens 
Posselt, vicestadsbibliotekar og mangeårig bog- og 
materialevalgschef ved en konference på Hoved
biblioteket i 1992 som et indlæg i en debat, hvor for
læggere og litteraturkritikere beskyldte biblioteker
ne for at svigte skønlitteratur af kvalitet og købe ind 
efter efterspørgsel - for at kunne fremvise høje ud
lånstal for politikerne! Indlægget afspejler Mogens 
Posselts holdning til materialevalg fra 1970, til han 
gik på pension i 1994. »Lad os sige, at biblioteker
ne skulle holde sig til kunstværker, så kunne vi kla
re os med Gyldendals Bibliotek, serien med ver
denslitteratur, suppleret med den danske serie for 
sprogets skyld. Og fra samtiden- for vi skal være ak
tuelle - kunne vi købe de 10-15 titler hvert år, som 
til en vis grad lever op til kravet om kunst. Biblio
teket ville blive på fire hylder, fem for en sikkerheds 
skyld - for måske var der ikke rigtig gang i udlånet! 
Litterær kvalitet i forbindelse med skønlitteratur er 
et forældet begreb. Kvalitet er i det hele taget en re
lativ betegnelse, måske klassebestemt, i hvert fald 
bestemt af læserens miljø og uddannnelsesniveau. 
Altså er alt ligeværdigt, altså skal bibliotekerne 
købe alt?! Det vil til gengæld kræve mange hylder, 
og måske vil der i dette bibliotek heller ikke være 
rigtig gang i udlånet. De to modsatte tolkninger af 
kvalitetsbegrebet løber som farlige grøfter langs 
middelvejen - som ikke er så træls endda!! Engang 
hørte jeg i byrådssalen en fortalelse, der satte den i 
et andet lys: »Den midie gyldenvej«. Se, den er 
spændende at færdes på!

Buskmænd og bourgogne
Man skal se bibliotekernes ekspansion de sidste 30- 
40 år som en bred fremadskridende frontlinje (ikke 
krig, kun manøvre!) mange bataljoner, hvor skøn
litteraturen blot er et enkelt kompagni. I 1989 køb
te Centralbiblioteket af voksenbøger: 70% faglitte
ratur og 30% skønlitteratur. Det er så godt som al
tid skønlitteraturen, der vækker bogvalgskritikernes 
interesse. Måske fordi det er litteraturmagistre, som 
sidder på avisernes spalteplads. De har en naturlig 
interesse for skønlitteraturen og keder sig ved bad
minton, beton, bajonetter, blikindustri, buskmænd 
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og bourgogne. Det interesserer til gengæld bibliote
karerne - på deres mange låneres vegne. Der er ik
ke mange kulturområder, hvor man i den grad har 
prøvet at tilgodese marginalgrupper, som biblio
teksområdet. Man har forsøgt at delagtiggøre hele 
befolkningen i de fælles ressourcer. Og det vil være 
forkert at sige, at man med det formål har sænket 
niveauet. Jeg vil nu kun tage eksempler fra det skøn
litterære bogområde for voksne: Skabelsen af en 
bogbestand for læseretarderede, eller blot læsefor- 
skrækkede (mange ufaglærte kan ikke læse en 
brugsanvisning) - disse letlæselige bøger kan kun 
ved et lykketræf få litterær værdi. Bøger for syns
hæmmede, trykt med stor typografi. Lydbøger - 
som først var forbeholdt blinde og nu kan bruges af 
alle. En bevidst udvikling af genren ungdomsbøger 
- også her kun få egentlige kunstværker. Flere af 
disse initiativer er i øvrigt blevet til ved et samar
bejde mellem forlag og biblioteksvæsen. Og så må 
man jo erkende - eller prale med? - at biblioteker
ne har åbnet dørene for nye skønlitterære genrer: 
Tegneserien, science-fiction-romanen, kriminalro
manen. Nogle vil sige: Se selv, niveauet er sænket! 
Andre vil begejstret meddele, at disse genrer har de
res egen målestok, deres egne klassikere tilmed, og 
derfor egne kvaliteter, der adskiller sig fra de tradi
tionelt litterære, men alligevel har rødder i verdens
litteraturen. Og i øvrigt måske kan bringe læsnin
gen ud til et nyt publikum. - Og de høje udlånstal? 
En sidegevinst!

Alle nuancer skal spejles
Biblioteksvæsenet må blive et spejl af samfundet, 
og det ser ud til at bogvalgspolitikken altid slingrer 
frem ad gyldenvejen. Hver generation kommer ind 
fra en sidevej med bevidstheden om, at nu starter hi
storien. Sikken illusion. Alligevel vil jeg hævde, at 
vi i dag har en kritisabel bogbestand på et meget 
højere kritisabelt niveau end for 70 år siden!! Alle 
nuancer skal spejles, også de ubehagelige. Det er ik
ke morsomt at anskaffe talentfulde voldsbeskrivel
ser. Eller anskaffe et venstrehåndsarbejde af Henry 
Miller, en pornografisk roman, som han selv har fra
sagt sig, fordi Gyldendal udsender den som en del 
af et berømt forfatterskab {Opus pistorum red.). Ti
derne skifter - nu spinder den guld for Gyldendal! 
Det er heller ikke morsomt at opleve massiv efter-

Mogens Posselt (tv) og bibliotekar Steen Clemmensen 
prøver at finde »den midie gyldenvej« - i ugens udbud af 
bøger og andre materialer ved et indkøbsmøde i starten 
af 90 ’erne. Sommetider er der en heftig diskussion blandt 
bibliotekarerne om kvalitet og lødighed ved de ugentlige 
indkøbsmøder, og Mogens Posselt plejede at bringe ro 
blandt gemytterne med den lille messingklokke, som ses 
på hylden bag ham.

spørgsel efter »Pigen med den blå cykel« - en me
get opreklameret bestseller, (dens kritikere betegner 
den som triviallitteratur) fordi litteraturprofessoren 
Hans Hertel anbefaler den, og samtidig gør sig kendt 
som kender af bibliotekernes »elendige bogvalg«.

Hulebjørnen yngler stadig!
Og hvad skal man sige til den forlægger, som slip
per »Hulebjømen« løs. Hvilken uansvarlighed! Den 
yngler stadig - nu er den gravid igen! Jeg har talt 
op, at vi efterhånden har købt omkring 200 eksem
plarer. Kunne vi ikke lade være? Men serien hører 
trods alt til på den brede middelvej, så anskaffelse 
kan forsvares, og vi må have et eksemplartal, så folk 
ikke skal vente 5 år på bogen. Også denne forlægger 
er en virkelig kender af vort emne: Bibliotekernes 
elendige bogvalg! Min trøst er, at han bruger for
tjenesten til at udsende bedre bøger, som vi selvføl
gelig køber i et passende antal. Her kunne jeg have 
sagt noget om mediernes utålelige styring af efters
pørgselen - men blot til sidst: Arbejdet med bogvalg 
og bogpleje er sjovt - ansvarsfuldt og sjovt - men 
kompliceret. Jeg anbefaler afgjort den midie gyl
denvej. Men hold jer fra rabatterne - de er bløde!«
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Hovedbørnebiblioteket - Lillebjørns dagligstue
Når man går ind i Hovedbømebiblioteket passerer 
man først igennem en portal, dannet af farvestrå
lende bogstaver, som tilsammen siger BØRNEBIB
LIOTEK. Portalen er i 1998 udført af grafiker Alan 
Thomas, Helsingør som tidligere har udsmykket 
bibliotekerne i Abildvænget og Hornbæk.

Herefter møder man kæmpebamsen »Lille
bjørn«, som sidder mageligt i sin lænestol, somme

tider med et par små bamsenevøer på skødet. Lille
bjørn kom til huse i slutningen af 80’eme, efter 
at den lokale kunstner Doreen Middelboe havde 
udstillet sin families store samling af bamser med 
sjove navne og »livshistorier« på børnebibliote
ket. Doreen Middelboe, som stammer fra England 
foreslog, at biblioteket efter engelsk skik afholdt 
bamseskovtur i Reberbaneparken, hvortil børnene 
medbragte egne bamser. Skovturen, som samtidig 

Akvarel af Doreen 
Middelboe: Lille

bjørn og venner. Til- 
hørerHovedbøme- 

biblioteket.
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skulle være dåbsfest for biblioteksbamsen, blev en 
stor succes - kæmpebamsen fik sit paradoksale 
navn »Lillebjørn« og blev behørigt døbt i anded
ammen.

Hovedbørnebiblioteket har den største samling af 
børnematerialer og medier i kommunen og amtet, 
og lægger arbejdskraft til udviklingsprojekter, såvel 
i bibliotekarernes amtslige netværksgruppe vedr. 
børn og IT, som lokalt, hvor Hovedbørnebiblioteket 
er ansvarlig for udviklingen af bibliotekernes web
sites for børn. Som de andre børnebiblioteker har 
Hovedbørnebiblioteket et tæt samarbejde med lo
kalområdets institutioner. Alene i 1998 var der ca. 
150 daginstitutionsbesøg, herudover en hel del be
søg af dagplejere med børn, ligesom alle skolebørn 
på to klassetrin har et fast tilbud om biblioteksori
entering.

Ord, lyd og billeder
»Alle kommunens børnebibliotekarer har som en 
del af deres arbejde fingeren på pulsen med hensyn 
til børns udvikling og stilling i samfundet«, siger 
Jens Hiort-Lorenzen, som blev ansat som børne
bibliotekar i 1971 og har arbejdet dels i Hovedbib
lioteket, dels på børnebiblioteket i Espergærde, ind
til han i 1985 blev ledende børnebibliotekar og af
delingsleder på Hovedbørnebiblioteket.

»Vi ved, at oplæsning, rim og remser, ord, lyd og 
billeder er vigtige redskaber i et barns sprogudvik
ling,« fortsætter Jens Hiort-Lorenzen. »Derfor får 
hvert barn i Helsingør Kommune på sin 2-års fød
selsdag tilsendt et fødselsdagskort og en informati
onsfolder om børnebibliotekets muligheder med 
venlig hilsen fra børnebibliotekerne. Desuden har 
diskussionen om danske børns læseevner i 90’erne 
inspireret os til større tværfaglige samarbejdspro
jekter med lokale lærere, pædagoger og amtets bør
nebiblioteker gennem de sidste 10 år. Projekterne 
har formidlet den gode børnebog, det talte og skrev
ne ord, og evnen til at læse og lytte. F.eks. Læs Højt- 
kampagnen i 1993 og Ordet er Jeres i Kulturbyåret 
1996.1 1997 samarbejdede vi med de lokale folke
skoler omkring et læse-skriveprojekt for 6. klasser
ne med forfatterbesøg og lay-out værksteder og i 
1998 kom »Den gode historie«, hvor der både i Hel
singør Kommune og på amtets biblioteker blev for
talt masser af historier.

»Ethvert menneske rummer i sin be
vidsthed en dyb angst for det uforklarlige. 
Den angst har skabt sagn og legender om 
mærkelige fabeldyr, monstre, griffer, dra
ger. Denne økse fremkalder angst fra men
neskesindet ligesom man fremkalder en 
film. Men den kan også bekæmpe ang
sten. .. «

Børnebibliotekar Grethe Thorup læser 
op af romanen »Øksens magt«. 24 børn 
sidder i en halvkreds, ivrigt lyttende. De er 
på Hovedbørnebiblioteket som led i et 
læse- og skriveprojekt, der startede i ef
teråret 97 på initiativ af børnebibliotekarer 
i Helsingør og Espergærde. Der samar
bejdes med dansklærerne for 13 sjette
klasser fra 7 folkeskoler i kommunen. Bib
lioteksbesøget var første del af projektet 
og efterfulgtes af møder med børnebogs
forfattere. Fra januar til april 98 arbejder 
børnene i læse-skrive-værksteder i sko
lerne og på bibliotekerne, og de skal lære 
artikelskrivning og lay-out. Resultatet bli
ver en avis, hvor børn anmelder bøger for 
andre børn.

- Nøj - hvor er den gammel, se lige den 
krussedulleskrift! - Der blades ærefrygtigt 
i den gulnede udgave af Helsingør Avis, 
årgang 1870. Efter oplæsningen viser bib
liotekaren børnene rundt overalt, også i 
magasinerne med gamle og »hemmelige« 
bøger. En elev mener bestemt, Hovedbib
lioteket har verdens tykkeste bog - 17 cm 
over ryggen! Er den mon med i Guinness 
rekordbog? Senere gætter de på antallet 
af bøger i alle kommunens biblioteker til
sammen. Svaret er: Langt over en halv mil
lion. Eftertænksom stilhed: Så mange 
bøger - det når vi aldrig....

Fra Koggen, nr. 1, 98.
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Der er udfordringer nok
De seneste projekter er f.eks. »Godt begyndt« som 
skal medvirke til at styrke børns læselyst- og fær
digheder. Alle fritidsinstitutioner i kommunen med 
børn over 5 år tilbydes en lille samling på ca. 20 be
gynderbøger - som børnene selv kan læse. Desuden 
har vi udarbejdet foldere til børnene med læsefor
slag til forskellige alderstrin. »Børnehavebibliote
kerne« er et nyt samarbejdsprojekt med daginstitu
tioner og forældre. Som forsøg etableres på 3 dag
institutioner minibiblioteker med 2-300 børnebøger 
og et lille udvalg af aktuelle bøger om børn for voks
ne. Bøgerne udlånes til forældrene i en begrænset 
periode. Målet er, at en lettilgængelig samling vil 
give lyst og inspiration til at låne bøger og gøre min
dre biblioteksvante forældre opmærksomme på mu
lighederne. Men vi arbejder også med Internettets 

mange nye muligheder. Senest har børnebiblioteka
rerne Helle Thomsen og Michael Trøstrup med ud
arbejdelsen af det interaktive website for børn »Bo
omerangen«, lavet et stykke informationsteknolo
gisk arbejde af høj kvalitet og flere nye IT-projekter 
er under udarbejdelse, et af dem i samarbejde med 
skoler i Espergærdeområdet. Og så venter vi spændt 
på forsøgsmidler til at kunne gå ind i arbejdet som 
børnekultur-koordinatorer i amtet. Nye medier og 
teknologi - kultur på alle måder for og af børn - 
men sandelig også med børn. Jo, der er udfordrin
ger nok!«, slutter Jens Hiort-Lorenzen.

Det er ikke en sal
- og man gør meget andet end at læse
Alligevel kalder man den afdeling på Hovedbiblio
teket, der rummer kommunens største samling af 

En del cif holdet bag læsesalens informationstjeneste og Centralbibliotekets Erhvervsservice - her på Helsingør-Messen i 
1990. Fra venstre erhvervsbibliotekar Vivi Larsen, bibliotekar Birgitte Ebbesen, kontorassistent Jette Kosloff og afde
lingsbibliotekar Lone Meyer.
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specialviden, for »læsesalen«. Godt nok sidder der 
studerende som ind imellem læser, men ordet rum
mer ikke den dynamik, som også kendetegner ste
det. I 1985 blev bibliotekernes allerførste edb -ter
minal opsat på læsesalen på Hovedbiblioteket. Her
fra var det muligt at søge i folkebibliotekernes fæl
leskatalog BASIS. Derudover var der via et tele
fonmodem adgang til en lang række andre danske 
og udenlandske baser. Læsesalen har således længe 
været bibliotekernes »spydspids« i brugen af edb og 
senere cd-rom. Men ingen har dog kunnet finde på 
noget bedre navn. Afdelingsbibliotekar Lone Mey
er, som har ledet læsesalen siden 1979, hvor Mor
ten Boesen gik på pension siger selv: »Det er svært 
at forklare, hvad det i grunden er, der lander på vo
res bord. Men vi har travlt. Det er alt lige fra lov
grundlag og statistik til lokalhistorie. Gamle Hel
singør Dagblade er der tit gang i. Det kræver om
stilling, for man skal sætte sig ind i alle mulige for
skellige områder. Der er ældre mennesker, som skal 
have megen hjælp, og unge, der tror, at alting er på 
computer.

Adgangen til databaser og Internet har endnu ik
ke slået bøgerne af marken. Tværtimod er den ny 
teknik kun et supplement til opslagsværkerne. Men 
det går nok den vej, at store opslagsværker ikke læn
gere genudgives på papir - kun elektronisk. En hel 
del tidsskrifter udkommer nu kun elektronisk.

Vi har en forpligtelse ifølge biblioteksloven til at 
opbevare og formidle samfundsinformation - og her 
på læsesalen kan borgerne følge med i de politiske 
beslutninger og planlægninger i amt, stat og kom
mune, der foregår lige nu - men man kan også gå 
tilbage i historien. Et vigtigt grundlag for borgernes 
medindflydelse på udviklingen i samfundet. Om
kring distribution og formidling af samfundsinfor
mation samarbejder vi i øvrigt med Helsingør Kom
munes Servicebutikker og amtskommunen.

At være informationscentral er dog ikke vores 
eneste store opgave - vi formidler også lån til be
nyttere i kommunen eller amtet, som har brug for 
litteratur eller informationer, som ikke findes på 
centralbiblioteket - det, vi kalder interurbane lån. 
Det er læsesalens job at finde ud af, hvor i landet - 
eller i udlandet, det ønskede findes - en opgave, vi 
til stadighed arbejder på at effektivisere ved brug af 
elektroniske databaser, bl.a. tidsskriftdatabaser i 

fuld tekst. Læsesalen står også for avis-og tids
skriftholdet, og skaffer f.eks. aviser og tidsskrifter 
fra de indvandrer- og flygtningelande, som er re
præsenteret lokalt. Læsesalen er en guldgrube, der 
står til rådighed for borgerne. Man kan jo ikke ha
ve alle de opslagsværker, databaser, aviser og tids
skrifter derhjemme - og her er der bibliotekarer, der 
kan vejlede. Kan vi ikke svare, går vi videre - må
let er, at folk skal gå 100% tilfredse ud ad døren.«

Hvad foretager de sig i Bruxelles?
Men ud over generel oplysningstjeneste har læsesa
len flere specialfunktioner. Lone Meyer fortæller vi
dere: »Fra 1992 blev alle centralbiblioteker i Dan
mark EU-informationspunkt på henvendelse fra det 
daværende EF-Kommissions Informationskontor i 
København. Bruxelles er ikke længere langt væk. 
EU griber direkte eller indirekte ind i vores alle
sammens hverdag og alle borgere i amtet kan nu 
hente informationer om EU på Centralbiblioteket i 
Helsingør. Vi hjælper med at finde beretninger, rap
porter og direktiver i trykt materiale eller i databa
ser.«

Grav, hvor du står!
Bibliotekets lokalsamling har bøger og skrif
ter til hjemlån om alle aspekter aflivet i Hel
singør Kommune før og nu:
• Slægtsforskning, erindringer og romaner
• Fiskeri og færgefart, værftet og andre ar

bejdspladser
• Byen og bygningerne, omsorg og forsorg
• Skikke og traditioner, krige og besættelses

tid
• Kommune og amt - politik og planlægning 
før og nu
Det hele registreres af bibliotekar Eva Sten- 

nicke i lokalbibliografien, som giver et over
blik over det, der findes på tryk om Helsingør 
Kommunes og Frederiksborg Amts historie. 
Siden 1987 er lokalbibliografien blevet udar
bejdet elektronisk, og man kan nu søge i den 
fra egen pc via bibliotekets hjemmeside.
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Hvilke virksomheder bekæmper æbleviklere 
-og hvor mange bedemænd er der i Hamburg? 
Sådanne spørgsmål skal Erhvervsservice kunne 
svare på - og fra det lille kontor i tilknytning til læse
salen, hvor bibliotekar Vivi Larsen og kontorassi
stent Jette Kosloff sidder, udgår en strøm af kunde, 
konkurrent- og leverandøroplysninger og anden er
hvervsinformation. Centralbibliotekets Erhvervs
service er tilknyttet læsesalen, idet læsesalens sam
linger af opslagsværker, love og statistikker udgør 
en uundværlig basis for Erhvervsservice. Mange 
spørgsmål opklares dog ved hjælp af internet, tele
fon, fax og e-mail.

Erhvervsservice startede som projekt i 1990, som 
et målrettet informationstilbud til virksomheder, or
ganisationer og iværksættere i Helsingør Kommu
ne. Projektet startede med et tilskud fra Kulturmi
nisteriet, men efter projektperioden besluttedes det 
at udbyde servicen til virksomheder mod betaling, 
da en ændring i biblioteksloven i 1990 gjorde det 
muligt at tage betaling for særlige serviceydelser. 
Erhvervsservice udbydes nu til alle interesserede 
virksomheder, men virksomhederne i Helsingør 
Kommune betaler en mindre timepris, end virk
somheder beliggende udenfor. Erhvervsservice er 
nu en integreret brugerbetalt del af bibliotekernes 
virksomhed, med et tæt netværkssamarbejde til er
hvervsorganisationer i kommunen og amtet, og på 
tværs af Øresund.

Musik er sjælens brændstof
- rock er blot højeste oktantal
står der på døren til musikafdelingens lille kontor, 
hvor leder af musikafdelingen Susanne From, resi
derer sammen med musikbibliotekarerne Lisbeth 
Ringsholt og Thorbjørn Sjøgren. Susanne From er 
glad: »Siden jeg blev ansat i Hovedbibliotekets mu
sikafdeling i 1973, og blev leder af samme i 1981, 
har vores arbejdsområde flere gange været spare
objekt i regeringens spareplaner, fordi musiktilbud- 
det ikke har været obligatorisk i biblioteksloven. 
Men i det nye forslag til bibliotekslov er musikken 
ligestillet med bøger - og det er en stor ting for os 
som musikbibliotekarer - endelig at blive »god
kendt«! Når debatterne om brugerbetaling har været 
fremme i nyhedsmedierne har det gibbet såvel i mig 
som i resten af personalet. Man kan jo aldrig vide,

Leder af musikafdelingen Susanne From på Kulturnatten 
98 med de tekniske servicemedarbejdere. Arne Jensen (tv) 
og Svend Age Andersen. »Nulle og Verdensorkestret« skal 
spille og der er en hel masse praktisk, der skal ordnes.

hvad der kan ske, selvom vi gennem årene har haft 
lokal politisk velvilje.

Fordi musiktilbudet ikke har været obligatorisk, 
har langt fra alle kommuner i amtet haft det på bib
lioteksbudgettet, så derfor har der ikke været tradi
tion for et amtssamarbejde som med bøgerne.

Men i 1994 tog vi initiativ til et samarbejde med 
3 andre musikbiblioteker i amtet, som vi kaldte 
FREDmus - vi kunne bestille og låne af hinanden 
og dermed udnytte ressourcerne bedre. Og nu har vi 
fået oprettet en sådan ordning mellem musikbiblio
teker over hele landet, LandMus.

Musikbiblioteket er meget andet end at udlåne 
musik-cd'er. Vi er også et videnscenter for musik, 
musikere, komponister og musikalier, og møder 
mange forskellige spørgsmål lige fra navnet på den 
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sidste cd med C.V Jørgensen over noder til en be
stemt trio, til operaarier af Cecilia Bartoli. Vi har et 
godt samarbejde med Musikskolen, Musikalsk 
Grundkursus og andre lokale, udøvende musikere. 
Siden 1990 har vi været en del af Helsingør Jazzfes
tival, og ikke bare som spillested. Musikbibliotekar 
Thorbjørn Sjøgrens store jazzkundskab og interna
tionale kontakter blandt jazzmusikere har skaffet 
flotte navne til festivalprogrammet.

Musik, kunst og medier
I 1988 havde vi fået opbygget en samling compact
discs, som var stor nok, til at vi kunne begynde at 
låne den ud. I 1999 udkommer alt på cd, men vi be
holder udvalgte vinylplader, som ikke er erstattet af 
en cd-indspilning.

Internettet er en stor hjælp for musikafdelingen. 
Lisbeth Ringsholt,Thorbjørn Sjøgren og jeg har li
ge udarbejdet en helt ny musikside, som en del af 
bibliotekernes hjemmeside, hvor vi præsenterer ny
heder, gode links til musikinformation, og kan gå i 
dialog med vores brugere. Jeg synes, de nye elek
troniske muligheder er fascinerende og er meget 
glad for mit arbejde som producent af musikinfor
mation til Folkebibliotekernes Netguide. Hvis vi en
gang far plads, forestiller jeg mig musikafdelingen 
som en medieafdeling - eller kunst og medieafde
ling - med alle video’er, cd-rom’er, dvd’er m.m. 
Flere pc’ere til publikum, hvor de kan arbejde med 
nodeprogrammer - og tænk, hvis der var et øvelo
kale til publikum og penge nok på arrangements
kontoen til månedlige musikarrangementer!«

»Havde vi i Helsingør kommune ikke for 
lang tid siden besluttet at fastholde bibliotekets 
musiktilbud, hvor skulle folk så have gået hen 
med det stadig større behov for musikviden og 
-oplevelse, som bl.a. er fulgt i kølvandet på 
kommunens senere prioriteringer af musikhu
se, musikskole og ungdomsskolens musicals?«

Kulturudvalgsformand Marna Dahl Nielsen 
til tidsskriftet » Danmarks Biblioteker«, nr. 
1,1998.

Tremmerne kan ikke ses i Helsingør arrest 
som mest af alt ligner et moderne vandrerhjem. Men 
der er videoovervågning af alle områder, over
faldsalarm til vagtpersonalet og bibliotekaren, nøg
lebundt og en ustandselig låsen døre - jo, vi er i et 
fængsel, som på denne grå novemberdag i 1997 har 
fuldt hus - 62 mænd og 5 kvinder. Bibliotekaren fyl
der en bogvogn op med bestillinger fra de indsatte, 
som er skaffet fra Hovedbiblioteket, siden hun var 
her for en uge siden. Der er stabler af tegneserier 
og bøger på dansk og de fremmede sprog, som for 
øjeblikket er repræsenteret blandt de indsatte: En
gelsk, hollandsk, russisk og lettisk.

Slut med at rejse
Ude på gangen møder vi en indsat på vej til cellen 
med en vagt i hælene. Han havde bestilt en gårdtur, 
men konstaterer snøftende: - Det var sgu for koldt 
- og stopper nysgerrigt ved bogvognen. »Flere rej
sebeskrivelser?« foreslår bibliotekaren. »Næh, nu 
har jeg vist rejst nok - de sigter mig for storsmug
leri. Bare fordi man har set sig en del om i verden, 
så tror de, at man har en tons med hjem af alt mu
ligt lort!« Der erflere som fortæller åbenhjertigt om 
sig selv og deres sag. Bibliotekaren har en vigtig 
funktion som interesseret lytter.
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Fra tegneserier til Nietzsche
Vi er kommet til en af de mere åbne afdelinger med 
opholdsstue, hvor biblioteket har hylder med udvalgt 
fag-og skønlitteratur. Til frokost færdes de indsatte 
frit her, der spises og drikkes kaffe, inden man skal 
tilbage på »pinden«, som cellen kaldes, eller til 
værkstederne. Der bladres ivrigt i stakken af tegne
serier på bogvognen. En indsat erklærer ærgerligt: 
»Øv, vi har læst det hele!« Han bliver straks imøde
gået af en anden: »Tal for dig selv mand, tror du, vi 
er lige dybt kriminelle alle sammen? Det er kun, hvis 
man sidder her i årevis, man gider læse alt det teg
neserieflip!« Spørgsmålene fyger gennem luften: - 
Har I koranen på dansk - har du det nye nummer af 
Illustreret Videnskab - kan man få en bog med kal
orietabeller - har 1 noget om meditation og Nietz
sches filosofi?

Det er nu du har tid, mand!
En pige afleverer en stabel lydbøger-Stephen Kings 
spændingsroman »Det onde«. Den slags bøger er 
uhyre populære, selvom nogle erklærer, at de har 
krimi og psyko nok i deres eget liv. Pigens sidemand 
får et dunk i ryggen: »Du sku "prøve en af dem - de 
bøger er bare så uhyggelige og overfede- og det er 
nu, du har tid, mand!« En anden pige erklærer, at 
det bedste hun ved, er at sidde på »pinden« og læse. 
Hun ønsker bare, hun kan sidde her lidt længere. 
For hende er det derude værre end indespærring.« 

Fra arbejdspladsreportage i Koggen, 1997.

Biblioteket Kommer
er en stadig mere omfattende service. Der er ca. 170 
tilmeldte i eget hjem og ca. 20 tilmeldte, som bor 
på institutionerne. 50 nye lånere er tilmeldt ordnin
gen i 1999. Hvor det har været hensigtsmæssigt, er 
betjeningen af ældre på plejehjemmene omlagt til 
individuel Biblioteket Kommer-service. De ældre 
bor nu længst muligt i eget hjem, og generelt er de 
ældre så dårlige, når de kommer på plejehjem, at 
langt færre har brug for biblioteksbetjening på in
stitutionen. Den opsøgende betjening omfatter 
iøvrigt Helsingør Arrest, Fysiurgisk Hospital, Hor
serød Statsfængsel, samt 7 plejecentre, heraf et med 
daghjem og aktivitetscenter. Bibliotekarer i den op
søgende biblioteksbetjening, Charlotte Fenger og 
Lone Lindvald Rasmussen giver biblioteksoriente
ring til nye social- og sundhedselever, hjemme
hjælpsgrupper, besøgs venner, og institutionsperso
nale, samt underviser pensionister i brug af Inter
nettet. Desuden er de faste anmeldere af litteratur 
og medier for pensionister i Socialforvaltningens 
kontaktblad »Kontakten« for borgere over 60 år. Der 
samarbejdes også med Områdeudvalget for Indre 
By omkring arrangementer for ældre.

Kontorassistent Lise Jonassen i færd med at udvælge 
stof fra lokalpressen til lydavisen i lydstudiet på 

Espergærde Bibliotek. »Lydavisen skal afspejle alle si
der af livet i lokalsamfundet, siger Lise, men vi læser 

ikke lokalaviserne op fra 
ende til anden. Kunsten er at 

finde det mest dækkende 
i den korteste artikel. Det 

er et stort ansvar at redigere. 
Min rettesnor er bibliotekslo

vens krav om alsidighed og 
aktualitet, uanset 

politiske, moralske og reli
giøse holdninger. Vi er nødt 
til at prioritere og vælger at 
bringe debatartikler om kul

tur, social service og kommu
nal politik., navnestof, mær

kedage og kulturelle 
arrangementer. For tiden 

(1998) har vi 145 brugere, 
mest blinde og svagtseende , 

men også enkelte ordblinde.«
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Bag kulisserne
Hovedbiblioteket rummer også de vigtige interne af
delinger, som publikum aldrig ser, men som ikke de
sto mindre er baggrunden for en god publikumsser
vice. Indkøbs- og katalogafdelingen forbereder ma
terialevalget til bibliotekarerne, bestiller og klargør 
alle nyindkøb, og udskiller og kasserer materialer. 
Desuden er afdelingen ansvarlig for budget, regn
skab vedr. materialeindkøb og statistikker ved
rørende materialebestanden. I katalogafdelingen er 
arbejdet blevet revolutioneret i de sidste 10 år. Af
delingens medarbejdere har gjort udviklingen med, 
fra dengang biblioteket også indkøbte og klargjor
de skolebibliotekernes bøger, og størstedelen af 
bogindkøb og -indbinding blev ligeligt fordelt på 
lokale boghandlere og bogbindere, frem til den dag 
i 1998, hvor bogleverancen gik i EU-udbud, og gjor
de procestiden for indgåelse af bøgerne betydeligt 
kortere. Engang skulle der skrives og holdes styr på 
tusindvis af kartotekskort og bogkort, nu foregår al

Ekspeditionspersonalet er som regel de første publikum 
møder. Også deres arbejde med udlån, aflevering og 
hjemkaldelser er helt digitaliseret. 1 1996 jik Hovedbib
lioteket nye ekspeditionsskranker, som kan hæves og sæn
kes og er langt mere publikumsvenlige og ergonomiske 
for personalet. Hver kulturnat forvandles de til hyggeli
ge bardiske. Herses leder af ekspeditionen, Jane Dreisig, 
på Kulturnatten 99.

registrering på edb. Samtidig indkøbes flere nye ty
per af medier, som skal mærkes og klargøres, så der 
er stadig en række manuelle processer tilbage. Ka
talogafdelingens nuværende leder Helle Pedersen 
arbejder videre med den konstante proces det er, at 
smidiggøre arbejdsgange og effektivisere rutiner og 
udføre stadigt flere af dem elektronisk.

Systemet kræver sit -
I et hjørne af katalogafdelingen, i et lille rum uden 
vinduer, står »hjernen«, bibliotekernes server, som 
næsten alle arbejds- og kommunikationsprocesser i 
bibliotekerne afhænger af. At arbejde med »syste
met« er i løbet af 90’erne blevet et helt nyt arbejds
område og har betydet helt nye roller og løbende vi
dereuddannelse for de bibliotekarer og kontorud
dannede, som arbejder med det: EDB-koordinator 
Hanne Dahl,og systemadministratorerne Inger Maj
lund, Ulla Mørch Christiansen og Lis Nielsen. Alle 
arbejder konstant med intern udvikling af biblio
tekssystemet i samarbejde med leverandøren, 
Dansk Data Elektronik, og koordineringen med IT- 
afdelingen i Helsingør Kommune skal samtidig va
retages.

Informatikmedarbejder Amir Nasab har også en 
ny type job i bibliotekerne, som ingen ville have 
drømt om for 10 år siden - Amir er hver dag et el
ler andet sted i Hovedbibliotek eller filialer for at 
holde pc’erne i luften.

- det gør WWW også
Internettet kræver en webmaster - og det er biblio
tekar og udviklingskonsulent Henrik Larsen, som 
kan sætte den titel på sit visitkort. I juni 1996 pro
ducerede han sit første website, Hornbæk Guiden til 
Hornbæk Bibliotek og Turistinformations primære 
samarbejdspartner, Hornbæk Turistforening. Gui
den havde karakter af prototype og stiløvelse, og på 
basis af de erfaringer udvikledes bibliotekets første 
egentlige websted samme år i september måned. 
Hjemmesiden kræver hele tiden revision af design, 
struktur og indhold og Henrik Larsen er nu på tred
je udgave, som blandt andet også skal imødekom
me specielle krav fra synshandicappede brugere. 
Men Henrik Larsen er også involveret i andre net
projekter: »I 1997 indgik Centralbiblioteket i Hel
singør samarbejde med Herning Centralbibliotek 
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om at udvikle Folkebibliotekernes Netguide, FNG, 
og jeg var med til at udarbejde prototypen. Nu ar
bejderjeg som webmaster på FNGs infowebsite. En 
anden stor opgave er Infotek Øresund - her delta
gerjeg sammen med webmasters fra de andre 3 del
tagende biblioteker, Helsingborg, København og 
Malmø i en arbejdsgruppe, som udarbejder Infotek 
Øresunds design.«

IT er kedsommeligt
- kommunikation er spændende
»Ser man rent teknologisk på det, er IT og Internet 
ganske kedsommeligt«, fortsætter Henrik Larsen.« 
Men bliver det anvendt til at give brugerne mulig
heder for at få dagsaktuelle arrangementstilbud el
ler nyhedslister, anmeldelser og gode tips indenfor 
bestemte medier, for at få en dialog med bibliote
karen om litteratur og information til bestemte op
gaver, for at reservere eftertragtede titler, og for at 
gå på nettet efter bibliotekets fysiske lukketid og 
finde informationer af kvalitet - så bliver det spænd
ende.«

»Jeg vil arbejde meget på at styrke bibliote
kets IT-udvikling i Helsingør Kommune, så IT 
for alvor bliver gjort til et lettilgængeligt - og 
dermed også gratis redskab for alle - helt i over
ensstemmelse med menneskerettighederne. Jeg 
undrer mig over de fagfolk, som mener, at bru
gere sætter mere pris på noget, de skal betale 
for. Det sidste tror jeg ikke en døjt på, hvad IT 
angår. En af de største opgaver for Danmarks 
Biblioteks Forening fremover er at styrke IT-ud- 
viklingen på bibliotekerne, lokalt og på lands
plan, så vi kan imødekomme behovene fra de 
mange nye uddannelser og den livslange 
læring...

...de nye danskere har krav på bibliotekerne, 
hidtil har der været tænkt mest i sociale ydelser, 
men livet er altså mere nuanceret, og vi må styr
ke bibliotekerne i deres særlige opgaver overfor 
indvandrere og flygtninge. «

Kul'turudvalgsformand Marna Dahl Nielsen 
til bladet »Danmarks Biblioteker«, nr. 1,1998.

Fra pedel til teknisk service
Engang kaldte man dem pedeller, nu hedder de tek
nisk servicemedarbejdere og varetager det eneste 
mandsdominerede arbejdsområde i Helsingør Kom
munes Biblioteker. De tekniske servicemedarbejde
re skal sørge for, at alt praktisk i bibliotekerne fun
gerer, at der åbnes og lukkes til tiden, at mødeloka
ler og det voksende antal a.v. apparaturer er i orden 
til møder og kurser, at der hver dag bliver bragt ma
terialer mellem biblioteker og institutioner i kom
munen, og 4 gange om ugen mellem alle amtets 19 
biblioteker. Desuden kører de ud til ældre med Bib
lioteket Kommer-service og meget mere. Det er et 
tidens tegn, at også teknisk servicemedarbejdere 
holder styr på deres opgaver med edb. I december 
gik lederen af Teknisk Serviceafdeling gennem 18 
år, Niels Peter Lundgård på pension og John Lade
foged trådte til.

Leder af teknisk serviceafdeling indtil december 1999, 
Niels Peter Lundgård, er ved at læsse bilen til en af de fi
re ugentlige ture til amtets biblioteker.
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Med IT i centrum
- opgaven er stadig den samme
Både i brugernes bevidsthed og i de fleste bibliote
karers faglige selvforståelse havde et bibliotek ind
til 90’erne været »Et kulturhus med bogen i cen
trum«. De ny lyspenne og strålende farveskærme 
var ikke blot en arbejdslettelse, som kunne frigøre 
tid, men første skridt ind i en ny tid, hvor informa
tionsteknologien kom i centrum. Papiret er stadig 
den dominerende informationsbærer, men ikke i 
alle tilfælde den vigtigste. Den tid, der blev frigjort, 
blev atter bundet til videreuddannelse og videre
udvikling af teknologien og de nye medier. De 
kreative serviceopgaver, personalet havde forestil
let sig mere tid til i starten af 90’erne, blev af en 
hel anden karakter, end man dengang havde kunnet 
ane. Formidling af og på Internettet og projektar
bejdsformen er blevet en stor del af bibliotekernes 
realitet.

Kvalitet og overskud
Omstillingerne i 90’erne har bundet mange res
sourcer hos bibliotekspersonalet, og tempo-opskru
ning og stress præger ofte arbejdssituationen, som i 
resten af samfundet. Men her ved århundredets slut
ning synes også nye kræfter frigjort hos mange, som 
har opdaget hidtil ukendte potentialer i sig selv ved 
at have fået nye roller og arbejdsopgaver. Og der er 
spændende perspektiver i forslaget til ny biblio
tekslov. Personalet sluttede århundredet med at gen
nemgå et kvalitets- og servicekursus - for sammen 
at komme på omgangshøjde med den ny tids krav: 
Kvalificering, kompetenceudvikling, implemente
ring, jobrotation, virksomhedsplan - for uden kva
litet og holdning i arbejdet kan bibliotekslovens sto
re mål og visioner ikke realiseres.

Personalet ved Helsingør Kommunes Biblioteker 
har været gode til at feste sammen i 70’erne og 
80’erne. Siden de store personalefester efter indda
teringen i starten af 90’erne har man knapt undt sig 
tid - men det kan måske tages som et tegn på nyt 
overskud, at man i december 99 holdt en stor fest 
med deltagelse af næsten hele personalet. Og slut
tede århundredet af med følgende millenniumsang 
skrevet af afdelingsbibliotekar Dorthe Lykkegaard 
med inspiration fra Jomfru Ane Bands 70’er sang, 
»Plutonium«:

Vi vil gerne sige velkommen til hver gæst 
Lad bilen stå og helan gå, for nu skal vi ha’ fest 

Som kvalificerer, som kvalificerer
Til sammenhold - gå på sold, gå på sold

I det gamle bibliotek vor alder den er tung 
De fleste af os husker vist, at vi engang var ung’! 

Vi akkumulerer, vi akkumulerer 
Årti’r, årti’r - mange pi’r, mange pi’r!

Projekter har vi mange af, det gir så godt med pep 
Forfatternet og Infotek og Boomerang på web 

Vi implementerer, vi implementerer 
Den nye tid - vi far vid, gi’r det bid?

Det gamle lønsystem er yt, vi har nu fået nyt 
Funktion og kvalifikation - men hjælper det en dyt? 

Vi argumenterer, vi argumenterer
For mere løn - be’ en bøn, be’ en bøn ...

Et servicekursus var vi på, det blev da bestilt 
Det fordrer nye toner her, så nu skal vi ha’ skilt 

Vi organiserer, reorganiserer
Men det er svært - ik’ så sært, ik’ så sært !

Engang imellem sker det så, at nogen får en prop 
Vi knokler jo derud’a for vi elsker vores job 

Vi sympatiserer, vi sympatiserer
Med rotation - var der no’en, var der no’en?

En virksomhed som vores den må altid følge med 
Virksomhedsplan og strategi, vi kører blot afsted 

Vi harmoniserer, vi harmoniserer
De store mål - sig nu skål, vi sir skål!
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Margrete Haugen, født Stoustrup, 1950. Eksamen fra 
Danmarks Biblioteksskole, 1973. Ansat ved Helsingør 
Kommunes Biblioteker, dels i Opsøgende Afdeling, dels i 
udlån for voksne. Ansat som leder af oplandsarbejdet fra 
juli 1980. Udnævnes til vicestadsbibliotekar fra 1.2.9, 
fortsat med ansvaret for oplandsarbejdet. Overtager i for
bindelse med etableringen af Kultur-og Fritidsforvaltnin
gen 1.1.93 den daglige ledelse af Helsingør kommunes 
Biblioteker. Udnævnes 1.1.97 til bibliotekschef.

BEFOLKNINGENS ÅBNE RUM 
-TEKNOLOGI, MUSIK OG LEVENDE ORD 
Af Margrete Haugen

Ordet og musikken
Den hastige udvikling af informationsteknologien 
og de nye medier, video, musik-cd, cd-rom og In
ternet har præget biblioteker og hele samfundet i 
det forløbne tiår. Der er samtidig et voksende behov 
for kommunikation ansigt til ansigt, fælles oplevel
ser og aktiviteter - og fordybelse. Læsning betrag
tes af en del som udtryk for passivitet, i modsætning 
til f.eks. idræt, men man kan med lige så stor ret be
tragte læsning som en fordybelse, der giver afsæt 
for aktivitet og selvudfoldelse. Læsning er ikke kun 
en forudsætning for at tilegne sig en række færdig
heder, men rækker langt videre - til at være en for
udsætning for børns og voksnes forståelse af sig selv 
og den verden, der omgiver dem. Det er tankevæk

kende, at man netop i 90’erne finder fornyet inter
esse for ordet - den mundtlige fortælletradition og 
oplæsningen. Bibliotekerne deltog f.eks. i projekt 
»Ordet er Jeres« i Kulturbyåret 1996, hvor der bla.a. 
blev afholdt et velbesøgt arrangement »Fortællinger 
om Helsingør«, hvor kendte og ukendte Helsingor- 
anere fortalte erindringer om deres by. På Espergær
de bibliotek blev der fortalt personlige eller opdig
tede historier om mærkelige tildragelser.

Kultur for og med børn
Børnebibliotekarerne har altid været dygtige til at 
tage afsæt i børnenes konkrete virkelighed, og til at 
samarbejde på tværs af faggrænser. Rækken af nye 
medier har skabt en bedre og bredere basis for de
res arbejde, men også i børnebibliotekerne har man 
i 90’erne arbejdet med ordet - det skriftlige og 
mundtlige.

Jo, der er gang i børnekulturen, og det var en dej
lig »julegave« at modtage foreløbigt tilsagn om, at 
vi har fået bevilget støtte til gennemførelse af et for
søg med en regional børnekulturkonsulent på Cen
tralbiblioteket.

Ny bibliotekslov - nye muligheder
Det nye forslag til bibliotekslov af september 1999 
kan blive et godt redskab til fremtidens biblioteks
arbejde. Her sikres den fri adgang til Internet og fri 
låneret til alle materialer, f.eks. også cd-rom og mu
sik - endelig bliver musikken ligestillet med de 
skriftlige medier! Desværre omfatter loven ikke vi
deo - som er et af de medier, der når ud til rigtig 
mange, som har svært ved at tilegne sig viden i 
skriftlig form - derfor vil vi trods alt fortsat udbygge 
vores videosamling.

Gratisprincippet fastholdes som et princip - men 
folkebibliotekerne får mulighed for at tilbyde særli
ge serviceydelser mod betaling - eksempelvis er
hvervsservice samt kursus- og konsulenttjenester 
for offentlige og private virksomheder.

Centralbibliotek - fordel for kommunen
Den nye lov betyder også ændringer i forhold til vo
res virksomhed som centralbibliotek. Der afsættes 
øgede ressourcer til løsning af opgaverne i de kom
mende år. Det er en fordel for Helsingør Kommu
nes borgere at have et centralbibliotek i kommunen. 
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Man skal huske, at de små 4 millioner kr. Helsing
ør Kommunes Biblioteker under den nuværende 
ordning får af staten for at være centralbibliotek og
så kommer alle Helsingør Kommunes borgere til 
gode i form af et større udvalg af bøger og andre 
materialer, mere udbygget informationsteknologi, 
samt et personale med mange specialer. Det gælder 
om at videreudvikle centralbiblioteket, som også er 
en stor fordel for de uddannelsessøgende på alle ni
veauer - og Helsingør Kommune ønsker jo at be
holde og tiltrække uddannelsesinstitutioner. Den ny 
lov lægger an til en mere fleksibel centralbiblio
teksstruktur og opgavefordeling, som betyder, at ik
ke alle centralbiblioteker skal løse alle opgaver. 
Centralbibliotek er ikke noget, man bare er - men 
biblioteket skal hele tiden kvalificere sig til at kun
ne løse centralbiblioteksopgaverne. Hertil kræves 
også kommunalpolitisk vilje og forståelse for opga
verne.

Nyt hovedbibliotek
Hovedopgaven for bibliotekerne i det ny årtusinde 
bliver at fastholde og udvikle bibliotekerne som bor
gernes åbne rum.

Det allermest presserende behov er at få udbyg
get eller nybygget Hovedbiblioteket. De nuværende 
rammer er etableret omkring 1970 og har i mange 
år været utilstrækkelige for opbevaring, præsentati
on og formidling af de materialer og aktiviteter, som 
driften af et moderne hovedbibliotek i en kommune 
med omkring 60.000 indbyggere indebærer. At bib
lioteket samtidig er centralbibliotek for amtet med 
de opgaver, dette indebærer i form af faciliteter og 
materialeforsyning understreger yderligere nødven
digheden i en udvidelse af rammerne.

Farvel til bogbussen
Den decentrale biblioteksstruktur er rigtig og vigtig 
i Helsingør Kommune. Bibliotekerne i Espergærde, 
Vapnagård, Abildvænget og Hornbæk betyder noget 
for livet i området, og det er vigtigt, at de får mu
lighed for at udvikle egen profil i samspil med de
res lokalsamfund.

Desværre blev den decentrale betjening ind
skrænket i 1998: Bogbussen, som så mange gange 
havde undgået sparekniven i 80’erne og starten af 
90'eme, nåede ikke at køre med ind i det ny århun

drede. Derfor håber vi også, at bygningen af et bib
liotek i sammenhæng med Bølgen i Hellebæk-Åls- 
gårde gennemføres som planlagt indenfor de nær
meste år. Et bibliotek med tilbud til både voksne og 
børn,ville sammen med Aktivitetscentret udgøre et 
spændende og udfordrende kulturhus.

Og selv om Vapnagård Børnebibliotek nu flytter 
hen i Vapnagårds servicecenter, håber vi på 17de år 
fortsat på ressourcer til en udbygning af Vapnagård 
Børnebibliotek med et rigtigt bibliotekstilbud til de 
voksne - behovet er der i det tæt befolkede område.

Vi skal tilbyde kvalitet!
I år 2000 sætter Helsingør Kommunes Biblioteker 
fokus på børn og kultur, og enkelte målgrupper som 
flygtninge/ indvandrere.

Med hensyn til IT-udviklingen ligger vi på flere 
områder i front, og vi skal videreudvikle vores man
ge IT- projekter. Men ikke kun på dette område - i 
hele vores virksomhed skal vi fremover udvikle og 
fastholde bibliotekerne som institutioner, der fun
gerer som grundlag for en demokratisk udvikling og 
sikrer fri og lige adgang til viden og oplevelse. Ver
den er blevet global, men det er det nære og lokale, 
der giver basis for at forholde os til den globale ud
vikling. Bibliotekerne skal være fælles rum for kul
tur, viden og information, og samtidig steder for den 
enkeltes frie valg og selvudfoldelse.

I en tid, hvor konkurrencen om folks opmærk
somhed er hård, skal vi være synlige - men vi skal 
først og fremmest konkurrere på kvalitet. Og vi ved, 
at vi har noget godt at tilbyde!

11997 blev sygesikringsbeviset obligatorisk lånerkort på 
Helsingør Kommunes Biblioteker. Desuden fremstilledes 
et grønt plastiklånerkort med bibliotekernes logo, som 
kan benyttes af børn mellem 0 og 16 år, institutioner og 
brugere uden sygesikringsbevis. Lånerkortet udleveres i 
en lille mappe i visakortformat, som også indeholder 
låneregler, tlf numre og åbningstider.
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PROJEKTER MED NYE PERSPEKTIVER - EN MOSAIK
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Nyt fra bibliotekerne 
Udstillinger & arrangementer 

Bibliotekernes åbningstider 
Biblioteksafdelingerne 

Sådan bruges bibliotekerne 
Nye jobs 

Søg, forny, reservér 
Dansk Lokalbibliografi: Fr. Amt 

Ud pä Internettet 
Offentlig information 

Erhvervsservice 
Turistinformation 

Centralbiblioteket 
Projekter

www.helsbib.dk

Bibliotekets hjemmeside er en døgnåben 
varm linje til alt hvad biblioteket rummer. 
Man kan sidde ved egen pc og søge i biblio
tekets materialer, forny eller reservere. Man 
kan også bruge hjemmesiden som afsæt til at 
»gå tur« i Helsingør Bynet eller hoppe videre 
ud på Internettet, feks. via Folkebiblioteker
nes Netguide. Hjemmesiden er udviklet af 
bibliotekar, udviklingskonsulent Henrik Lar
sen i 1996 og har siden været under stadig 
revision. Hjemmesiden og dens indhold er 
blevet meget positivt anmeldt 2 gange. Første 
gang i 1998 af informationstjenesten Søndag 
Aften, som gav den 4 »skærme« ud af 5 muli
ge. Forskningsministeriet gav den 4 snabel 
a 'er ud af 5 mulige i 1999.

Infotek Øresund
- www.oresund.malmo.se
- Jensens og Jønssons digitale Øresunds
bro

Et samarbejdsprojekt mellem folkebibliote
kerne i Helsingør, Helsingborg, København 
og Malmø.Skal give borgere, institutioner og 
erhvervsliv adgang til Øresundsregionens 
samlede vidensressourcer. Giver for 
tiden adgang til bibliotekernes information
stjenester i de fire byer, og rummer tre større 
informationssektioner: Lokalhistorie i Øre
sundsregionen, erhvervsservice og regional 
information.
Kontaktpersoner og medarbejdere på Hel
singør Bibliotek: Margrete Haugen, Eva 
Stennicke, Vivi Larsen, Lone Meyer, Birgitte 
Ebbesen og web-ansvarlig Henrik Larsen.
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Aviser, radio on tv Hus. have oq hobby Reliqion oq filosofi

Biblioteker Jura, samfund oa økonomi Snort oa friluftsliv

Edb oa Internet Kunst oq kultur Stat, amt, kommune oq EU

Erhvervsinformation Litteratur oq snron Sundhed oq syqdom

Generelle opslaosværker Musik Søaeværktøi

Geoarafi oq rejser Natur oa miliø Teknik oq trafik

Historie Naturvidenskab Uddannelse oq job

Folkebibliotekernes Netguide
- www-fng.dk

- Vi vil opbygge et folkebibliotek på Internet
tet, som er frit tilgængeligt hele døgnet for hr. 
og fru Jensen - intet mindre ! sagde Margrete 
Haugen, bibliotekschef, webmaster Henrik 
Larsen og bibliotekar og web-medarbejder 
Lars Erik Svensson, ved projektstarten til 
Folkebibliotekernes Netguide. Projektet blev 
påbegyndt i 1997 af centralbibliotekerne i 
Helsingør og Herning og omfatter i dag et 
nationalt samarbejde mellem 21 større folke
biblioteker. Netguiden omfatter alle emneom
råder: Information om alverdens lande, om 
litteratur, film, musik, kæledyr, sygdomme, 
teknik, lovgivning, EU m.m. Centralbibliote
ket bidrager med flg. emneredaktører: Biblio
tekarerne Lars Erik Svensson, naturviden
skab, Susanne From, musik, Lone Meyer, 
kommune, amt, stat og EU, Thomas Larsen 
filosofi og naturvidenskab.
Katapult er et projekt, som skal resultere i en 
Folkebibliotekernes Netguide for børn. Hjem
mesiden planlægges at åbne i august 2000.

HELSINGØR KOMMUNES BØRNEBIBLIOTEKER
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En boomerang går i luften 
www.helsbib.dk./boomerang

Et interaktivt website for børn udarbejdet i 
1999 af børnebibliotekarerne Helle Thomsen, 
Hovedbørnebiblioteket og Michael Trøstrup, 
Espergærde Bibliotek.
Via Boomerang kan børnene orientere sig i 

forenings- og fritidsarrangementer i Helsing
ør Kommune, præsentere deres egne hjemme
sider, tegninger og sjove historier, finde an
dre med samme hobbies og interesser, få go
de links og tips til skolearbejdet, og blive gui
det videre ud på nettet eller ind i biblioteker
nes materialebestand.
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Forfatternet Helsingør - en del af forfat
ternet Danmark - www.forfatternet. dk.

En enkel og aktuel elektronisk guide over dan
ske nulevende forfattere af primært skønlittera
tur. For ForfatterNet Helsingør er målet at 
præsentere alle de forfattere, der bor i - eller 
har speciel tilknytning til Helsingør Kommune. 
Guiden præsenterer den enkelte forfatter med 
billede og biografi, en oversigt over udgivne 
bøger, forfatternes yndlingslæsning og en tekst 
af forfatteren, udvalgt eller skrevet specielt til 
guiden. 1 en lang række tilfælde er der mulig
hed for at e-maile med forfatteren. Varetages af 
bibliotekarerne Hanne Høeg, Anne Hansen, 
Anette Hansen og Kitty Clausen. Webansvarlig: 
Susanne From og Henrik Larsen.

FINFO 2000 - www.info.dk
- et elektronisk netværk for etniske 
minoriteter i Danmark

Information om rettigheder pligter, muligheder 
for etniske minoriteter i Danmark. På dansk, 
engelsk og relevante indvandrersprog. FINFO 
2000 henvender sig primært til de etniske mino
riteter, men vil samtidig være et godt værktøj 
for alle, der arbejder med eller interesserer sig 
for indvandrer- og flygtningespørgsmål. Cen
tralbibliotekets arbejdsgruppe, som består af 
bibliotekarerne Suzanne Schytt, Susanne 
Brandt, Anette Hansen, og Lars Erik Svensson, 
skal udbygge webstedet med kommunale og re
gionale oplysninger.

Anmelderklub for børn fra 10 år på Espergærde Bibliotek - et projekt som skal stimulere læselysten og fa 
børn til inspirere hinanden. Kommunikation via Boomerang indgår i projektet, som begyndte i november 1999 
og ledes af børnebibliotekarer i Espergærde, Erik Nørlem og Pia Hartvig Jacobsen.

Fysisk og virtuelt IT-samlingssted for de 9-12 årige i Espergærdeområdet - samarbejdsprojekt mellem 
børnebiblioteket og skolebibliotekerne i Espergærde. Projektet, som skal starte i foråret 2000, skal styrke de 
9-12 årige børns medieforståelse, samt indsigt i og erfaring med kreativ og æstetisk skaben via elektroniske 
medier.

På tur med børn i Frederiksborg Amt - amtslig tur- og aktivitetsguide for børn på Internettet.
En netguide til spændende, alternative og sjove udflugtsmål og steder i Frederiksborg Amt for børn og børne
familier. Projektet, der er planlagt af den amtslige IT-gruppe for børnebibliotekarer, startes i begyndelsen af 
år 2000.
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Virksomhedsplan 2000

Af museumschef Kenno Pedersen

1. Indledning
Det er Helsingør Kommunes Museers mål på grund
lag af vedtægter godkendt af Helsingør Byråd den 
16. januar 1989, at fungere som lokalsamfundets 
»kollektive hukommelse« - en viden- og identitets
bank - for mennesket i stadig bevægelse og udvik
ling. Således skal museerne endvidere gennem en 
differentieret, oplevelsesbetonet og brugerrelateret 
museal virksomhed søge at bibringe alle brugere og 
borgere en større og bredere forståelse af lokalsam
fundet og dets forudsætninger.

2. Præsentation af institutionen
og dens opgaver
Helsingør Kommunes Museer, der er et statsaner
kendt kulturhistorisk lokalmuseum, skal gennem 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og for
midling inden for sit ansvarsområde, der er Hel
singør Kommune, virke for sikringen af Danmarks 
kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden 
for kulturhistorien.

Museerne skal gøre samlingerne tilgængelige for 
offentligheden og stille dem til rådighed for forsk
ninger, samt udbrede kendskabet til resultatet af 
såvel museernes egen forskning som anden forsk
ning baseret på museernes samlinger.

Den vægt de respektive museale arbejdsområder 
tildeles, fastlægges i de årlige arbejdsplaner på bag
grund af et drifts-og anlægsbudget.

Den decentrale struktur er ressourcekrævende, 
men giver på fornem vis en enestående mulighed 
for opbygning af et museumvæsen med et afgræn
set, overskueligt og stringent musealt indhold opdelt 
på de respektive huse. Der er således på den ene si
de en klar indholdsmæssig skillelinie mellem de tre 
afdelinger, på den anden side kan disse supplere og 
underbygge hinanden på glimrende og enestående 
vis.

AFDELINGER:
Helsingør Bymuseum
Permanent udstilling over købstadshistorien med 
særlig vægt på bygningshistorie (bymodel), hånd
værksliv og »de nye tider«. Jordfundsafdeling. 
Særudstillinger og arrangementer. Helsingør byhi
storiske Arkiv. Museumsbutik. Administration.

Flynderupgaard Museet
Permanent udstilling om livet i landområderne og 
livsforholdene for fiskerne på Øresundskysten. 
Særudstillinger og arrangementer laves i tilknytning 
hertil. Centralmagasin. Domicil for registreringsaf
delingen og dokumentationen. Egnshistorisk arkiv i 
tilknytning til museet. Frilandskulturcenter med hi
storisk landbrug og Spisehus er tilknyttet museet.

Marienlyst Slot
Permanent udstilling af helsingørske sølvarbejder, 
malerisamling samt tidssvarende interiører. Særud
stillinger og arrangementer. Koncerter. Repræsen
tationslokaler for Helsingør Byråd.

Museet Tikøb Frysehus
Monument for andelstiden. Lokalhistorisk, bruger
relateret museumsafdeling forTikøb-området. Selv
betjent.

Sundtoldsmuseet »Skibsklarerergaarden«
i Strandgade 91
Butiksinteriør fra 1820’erne med skipperstue og 
kontor. Fungerende butik med et varesortiment der 
matcher tiden omkring 1930. Plakatskabe i port
rummet. Arrangementer er en integreret del af mu
seumsvirksomheden. Selvstændigt driftsselskab.

Adresser, telefon og fax samt åbningstider:
Administration: Hestemøllestræde 1, Helsingør 49 

165



21 00 98; fax: 49 21 30 95. Ekspedition hverdage 
klokken 8-16.

Helsingør Bymuseum Set. Annagade 36, Helsingør 
49 21 00 98; fax: 49 21 30 95. Udstilling åben alle 
dage klokken 12 - 16.

Flynderupgaard Museet, Agnetevej 9, Espergærde 
49 13 56 20; fax: 49 13 36 30. Udstilling åben alle 
dage klokken 12 - 16.

Marienlyst Slot, Marienlyst Alle 32, Helsingør 49 
28 37 90 og 49 28 37 91; fax: 49 21 20 06.

Museet Tikøb Frysehus, Søgårdsvej/Harreshøjvej, 
Tikøb

Museet Skibsklarerergaarden, Strandgade 91, 3000 
Helsingør 49 20 18 32

FYSISKE RAMMER:
Helsingør Bymuseum
Karmeliterhuset er en fredet, grundmuret vinkel
bygning i 2 etager med teglhængt heltag og kælder, 
opført langs Hestemøllestræde/St. Annagade i peri
oden 1512-90. Bygningen har været domicil for 
Helsingør Bymuseum siden 1973.

Flynderupgård Museet
Museet omfatter hovedbygning opført 1915, side
længe opført i 1800-årene samt magasinbygning op
ført i 1991.

Hovedbygningen er to-etages grundmuret byg
ning i to etager med kælder. Øverste etage indrettet 
med kontorer. Stueplanet er indrettet til udstillinger. 
Kælderplanet er indrettet til "skolestue”, lagerrum 
og udstillingsrum.

Sidelænge er et-tages grundmuret bygning med 
udnyttet tagetage. Rummer ikke permanente ar
bejdslokaler.

Magasinbygningen er et-etages træbygning med 
fritstående etagedæk. Arbejdsplads for magasinfor
valter og hjælpere.

Marienlyst Slot
Marienlyst Slot er i sin nuværende form opført i åre
ne 1759-63. Slottet har siden 1930 delvis været ud

stillingssted. Fra midten af 50’erne har øverste eta
ge været repræsentationslokaler for Helsingør Byråd.

Museet Tikøb Frysehus
Lille grundmuret bygning på ca.25 kvm.

Museet Skibsklarerergaarden
Omfatter stueetagen i grundmuret bygning fra om
kring 1580, ombygget 1637.

Generelt
De fysiske arbejdsforhold ved museerne lader me
get tilbage at ønske såvel pladsmæssigt som indret
ningen af den fysiske arbejdsplads med hensyn til 
skriveborde, stole og belysning. Inventaret er me
stendels modtaget brugt og dermed i sagens natur 
af ældre dato.

En handlingsplan for hvorledes de fysiske ar
bejdspladser ved Helsingør Kommunes Museer for
bedres, må derfor omfatte anskaffelse af nyt inven
tar og ny belysning efter gældende normer og i 
øvrigt ske under hensyntagen til fredningsbestem
melser. Såfremt finansieringen skal ske over muse
ernes budget, må dette nødvendigvis ske succesivt, 
og en tidshorisont på henved 15 år må påregnes. En 
prioritering må nødvendigvis lægges til grund for 
gennemførelsen.

Målgrupper:
Den primære målgruppe er kommunens borgere. 
Særlig målgruppe er: Børn i alderen 5-16 år; ud
dannelsessøgende; interessegrupper; forskere og tu
rister.

Priser:
Entrebetalingen udgør pr. 1.1. 1999 10 kr. ved Hel
singør Bymuseum/Flynderupgård Museet og 20 kr. 
ved Marienlyst Slot. Pensionister og studerende be
taler det halve. Børn og unge under 16 år har gratis 
adgang til museerne.

Åbningstider:
Helsingør Bymuseum og Flynderupgård Museet al
le dage klokken 12 -16; Marienlyst Slot alle dage 
klokken 12 - 17.

Adresse, telefon, fax og e-mail: Se ovenfor.
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3. ORGANISATION OG SAMARBEJDSPARTNERE

3.1 Organisation

Kulturelt .Idvalg

Kullurdirekteren

Projektledere

3.2. Personale- og uddannelsespolitik
Museernes personale er underlagt de personalepo
litiske regler som er gældende for den øvrige del af 
Helsingør Kommunes organisation.
I den udstrækning det vil være økonomisk muligt 
søges museets faste medarbejdere efteruddannet på 
Museumshøjskolen samt ved andre relevante ud
dannelsesteder og på kurser m.v. I planperioden til
stræbes en øget tilgang af ressourcer i forbindelse 
med en målrettet uddannelseskoncept. Endvidere 
vil der blive arbejdet med at få gennemført interne 
EDB-brugerkurser.

PERSONALEMØDER omfatter samtlige med
arbejdere ved museerne. Der er mødepligt. Afhol
des tredje torsdag i lige måneder undtagen juni.

En dagsorden skal foreligge senest tre dage inden 
mødet. Dagsordenen udarbejdes af mødeledelsen. 
Den skal som minimum omfatte følgende faste 
punkter: 0. Fagligt indslag (ekstern/intern aktør); 1. 

Orientering om museale forhold, herunder budget, 
regnskab og arbejdsplan; 2. Personale- og arbejds
mæssige forhold; 3. Eventuelt.

Mødeledelsen går på omgang mellem deltagerne 
og som omfatter 2 medarbejdere, der udmeldes 2 
måneder i forvejen. Mødeledelsen forestår mødet, 
der frit kan henlægges til de respektive afdelinger.

I december måned vælges medarbejderrepræsen
tanter for det kommende år til et Samråd, der vil 
være et »samarbejdsudvalgslignende udvalg«, be
stående af 5 medlemmer - 2 fra inspektørgruppen 
og 3 medarbejdere. Blandt sidstnævnte reserveres 1 
plads til gruppen af ansatte i aktiverings- og pulje
job o.lign. Endvidere vælges suppleanter til medar
bejderrepræsentanterne. Inspektørgruppen deltager 
ikke i valget af medarbejderepræsentanterne. Der 
udarbejdes referat af møderne. Første valg fandt 
sted 16. januar 1997.
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Samråd
Omfatter 5 medlemmer - 3 medarbejder repræsen
tanter og 2 fra inspektørgruppen. Sidstnævnte vil 
omfatte museumschefen og 1 inspektør. Formand er 
museumschefen. Næstformand vælges blandt de 3 
medarbej derrepræsentanter.

Afholdes 2. torsdag i februar, maj, august og no
vember. Alle arbejds- og personalemæssige forhold 
kan behandles i Samrådet på grundlag af de gæng
se regler og bestemmelser vedrørende Samarbejds
udvalg.

Næstformanden har mulighed for at deltage i in- 
spektørmødeme under relevante, specifikke dags
ordenpunkter enten af egen drift eller efter anmod
ning. Der udarbejdes referat af møderne.

På baggrund af et latent behov for ét sted at kun
ne søge regler, bestemmelser samt oplysning om 
den museale virksomhed har administrationen ladet 
udarbejde samlebindet »Værd at vide. Håndbog for 
personalet ved Helsingør Kommunes Museer«. Der 
er tale om et samlebind med henved 150 sider, som 
er beroende på den enkelte arbejdsplads. Der vil 
selvfølgelig ske ajourføring.

KOORDINATIONSMØDER erstatter i ulige 
måneder de hidtidige personalemøder, idet dog kun 
de faste medarbejdere deltager om end andre med
arbejdere temporært kan indkaldes. Koordinerings
møder tager indholdsmæssigt sigte på en koordina
tion af de museale aktiviteter. Koordinationsmøde 
afholdes ikke i juli måned.

INSPEKTØRMØDERNE omfatter alle muse
umsinspektører. Afholdes månedlige omhandlende 
alle museale og faglige forhold inden for indsam
ling, dokumentation, bevaring, forskning og for
midling. Hertil en orientering om museernes øko
nomiske situation. Valg af repræsentanter til Sam
rådet. Der udarbejdes referat af møderne.

For at få en bedre og mere stringent hjemtagel
sespraksis med hensyn til af museumsgenstande og 
arkivalier er inspektørgruppens månedlige møder 
blevet udvidet med endnu et fast månedligt møde på 
Flynderupgård Museet med deltagelse af museums
registratoren.

3.3. Tværgående samarbejde
Der foreligger en samarbejdsaftale af 8. november 
1989 med Gilleleje Museum vedrørende fiskeriet 
nord for Helsingør til Hornbæk. Tilsvarende fore
ligger en samarbejdsaftale af 7. februar 1990 med 
Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, 
(Hammermøllen). Hornbækegnens historiske Arkiv 
og Museum.

Endvidere er Helsingør Kommunes Museer re
præsenteret i driftselskabet "Skibsklarerergaarden”, 
der forestår Museet ”Skibsklarerergaarden” i 
Strandgade 91 i Helsingør.

Museernes rige tradition for folkelig opbakning 
og engagement forventes styrket og udviklet, idet 
den lokale forankring vurderes som en altafgøren
de faktor i den museumsmæssige udvikling, ikke al
ene i formidlingsmæssig henseende, men også for
di museerne har brug for den kontakt og ekspertise 
lokalsamfundet rummer. Styrkes og udvikles må li
geledes museernes deltagelse i tværkulturelle ar
rangementer, der ikke nødvendigvis har med muse
ernes traditionelle emneområder at gøre.

Der forventes et uændret samarbejde med Hel
singør Museumsforening (støtteforening stiftet 
d. 18. august 1986) og Historisk Forening for 
Espergærde og Omegn. Sidstnævnte er en slags ven
neforening alene for Flynderupgård Museet. Sam
arbejdet med Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske 
Forening/Hammermøllen er formaliseret gennem 
en økonomisk samarbejdsaftale. Samarbejdet med 
Hornbækegnens Historiske Forening og Arkiv vil 
blive søgt udviklet.

Et naturligt og nært samarbejde forventes etable
ret mellem museet og den nystiftede Frilandskul
turcentret Flynderupgårds Venner.

Endvidere er der indgået en samarbejdsaftale 
med driftselskabet bag Museet Skibsklarerergaar
den, hvor museerne er repræsenteret med ét med
lem i den tre mand store bestyrelse.

4. SIGNALER TIL HELSINGØR BYRÅD 
Museerne i fremtiden:
Det »åbne museum« eller »museet uden vægge« vil 
trolig blive det, som man på moderne dansk kalder 
trenden i det museale virke, sådan som det er under 
udvikling på Flynderupgård Museet i forbindelse 
med Frilandskulturcentret og det historiske land-
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brug. Man vil samtidig opleve et voksende og an
derledes behov for individuel fordybelse i autentisk 
historisk materiale, som museerne besidder så rig
holdigt blandt andet i de lokalhistoriske arkiver. For
dybelsen og kravet til lødighed vil også omfatte 
kunst og kunsthåndværk, hvorom Marienlyst Slot 
vil være en uforlignelig ramme.

De lokalhistoriske arkiver:
Med den centrale position og de muligheder den ar
kivmæssige side af den museale virksomhed kan og 
bør indtage i fremtiden vil Helsingør Kommunes 
Museer lade udarbejde et oplæg til udviklingsplan 
for de lokalhistoriske arkiver på nedenstående 
grundlag.

Reelt er arkiverne ved Bymuseet og Flynderup
gård Museet uden fast bemanding om end arbejds
området er tillagt den ene museumsinspektør (del
tid). Hjemtagelser, registreringen, magasineringen 
og publikumsbetjeningen, er blevet afviklet ved 
hjælp af to volontører samt ved en ekstraordinær 
indsats af personalet ved Bymuseet. Situationen må 
karakterisere som arbejdsmæssig og museal uhold
bar. Det er et overordentlig stort og omfattende ar
bejdsområde, som på væsentlig mindre arkiver bli
ver varetaget af en faglig uddannet arkivar assiste
ret af kontormedhjælp. Det lokalhistoriske arkiv ta
ger i den sammenhæng ofte tillige vare på de kom
munale arkivalier: registrering, ordning, arkivering, 
fremfinding og genplacering.

Der er afleveringspligt til Landsarkivet af kom
munens ældre arkivalier. Det er nu blevet væsentligt 
dyrere for kommunerne at få opbevaret materiale på 
Landsarkiverne, og en anbringelse der gør det me
re besværligt for såvel kommunens ansatte som for 
interesserede borgere at anvende arkivalierne. Der
for har en række kommuner som nævnt valgt at la
de de lokalhistoriske arkiver tage vare på kommu
nens arkiver. En sådan løsning indebærer visse for
melle krav, som de lokalhistoriske arkiver under 
Helsingør Kommunes Museer kan opfylde ved til
gang af den fornødne arbejdskraft.

Dette vil samtidig give mulighed for oprettelsen 
af et egentligt stadsarkiv for Helsingør Kommune, 
altså en delvis sammenlægning af de respektive for
valtningsarkiver og det byhistoriske arkiv. Dette for
drer naturligvis udover den fornødne plads, at der 

stilles kvalificeret personale til rådighed under le
delse af en arkivar.

Alternativt kunne der være tale om, at de to arki
ver i al enkelthed etableredes under samme tag med 
en række fælles tekniske og personalemæssige fa
ciliteter.

Magasinerne:
1 1990/91 lod Helsingør Kommune en 630 kvm. stor 
magasinbygning opfører på Flynderupgård til brug 
for Helsingør Kommunes Museer. Allerede i 
1994/95 måtte det konstateres, at de 630 kvm., plus 
ca. 400 kvm. skabt gennem en opbygning af maga
sinreolerne i 2 etager, var utilstrækkelig til at kun
ne rumme museernes bestående samlinger endsige 
fremtidige hjemtagelser af museumsgenstande.

Der resterer således en overflytning af genstande 
fra tre kælderlokaler på Skolen ved Rønnebær Allé 
(ca. 250 kvm.), et kælderlokale på Espergærde Bib
liotek (ca.50 kvm.) og en del af bygning 13 på "Hel
singør Værft" (200 kvm.), en del af arrestbygningen 
(ca.50 kvm) og en tidligere kostald (ca.250 kvm.). 
De eksterne magasinrum er alle stillet til rådighed 
for museerne på kortfristet vilkår. Med undtagelse 
af kælderlokalerne på Espergærde Bibliotek opfyl
der de pågældende lokaler på ingen måde de mest 
elementære bevarings- og sikringsmæssige krav. Se
nest er der konstateret svamp på Skolen ved Røn
nebær Allé.

På denne baggrund og i forbindelse med en 
løbende orientering om magasinsituationen herun
der besigtigelse af forholdene har Kulturelt Udvalg 
i forbindelse med den årlige budgetlægning fremsat 
ønske om midler til opførelse af ny magasin/arkiv- 
bygning i tilknytning til den eksisterende magasin
bygning på Flynderupgård, og dermed et led i ud
viklingen af et større centralmagasin. Anlægsønsket 
er ikke blevet optaget budgetmæssigt, men figure
rer i overslagsårene.

Registreringen:
Registreringen er rygraden i den museale virksom
hed. Det er udgangspunkt for så godt som alt det 
øvrige museale arbejde. Tilsvarende er undersøgel
serne og den forskning, der foregår på museerne 
nerven i den museale virksomhed. Begge er de en 
uomgængelig forudsætning for en relevant og for
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svarlig erhvervelsespolitik og samtidig en grund
læggende forudsætning for samlingernes formid
ling, hvad enten det drejer sig om præsentationen af 
de faste udstillinger, skiftende udstillinger, omvis
ninger, udarbejdelse af informationsmateriale, pub
likationer og bøger.

Undersøgelser og dokumentation:
Museerne, der traditionelt er stedet, hvor man kan 
se de håndgribelige vidnesbyrd om udviklingen 
gennem tiderne, må tilføres en dimension der er me
re aktivt deltagende i lokalsamfundets forhold og 
udvikling. I disse år hvor det bliver mere og mere 
tydeligt, at samfundet har brug for et overblik over 
de sidste 100 års forandringer, må museerne gennem 
en dokumentation af de kulturhistoriske processer, 
undersøgelser og indsamling skabe et grundlag for 
det fornødne overblik. Men uden at falde for fri
stelsen til masseregistrering af nutidsfænomener, 
som klart ligger i begrebet "samtidsdokumentati
on”. Det er de lange linier i kulturhistorien, der er 
væsentlige.

Museerne er gennem historisk-etnologiske un
dersøgelser i stand til at afdække væsentlig viden 
om et lokalsamfund til gavn for beboere, politikere 
og planlæggere.

Op gennem historien har udnyttelsen af naturen 
gennem landbrug, fiskeri og skovbrug været af
gørende forudsætning for bosættelse. Fandtes disse 
ressourcer kunne også håndværkere og handlende 
eksistere. Med industrialismen skete en gradvis fri
gørelse fra den omgivende natur. Samfærdselsmid
lernes udvikling var i den forbindelse afgørende. En 
undersøgelse af de trafikale forhold vil derfor na
turligt indgå i undersøgelsen.

"Den forsømte nutid" som perioden efter 1945 
er blevet betegnet, må styrkes gennem nutidighed 
i undersøgelser og indsamling. De geografiske og 
tidsmæssige grænser må nedbrydes, og de traditio
nelle emner for nyere tids museer må behandles ud 
fra helt nye synsvinkler og kombineres på nye må
der.

Således må den ellers så faste grænse mellem 
land og by vige. Købstaden må ses som led i en 
større helhed af aktivitetsfelter. Et satsningsområde 
vil derfor være den moderne bykultur og hele »den 
kulturelle urbaniseringsproces«, som de sidste 100 

år har bibragt så store forandringer i hverdagen, den 
materielle kultur og fællesskaber.

Den offentlige sektor og dens institutioner er ble
vet betegnet »et uskyldigt apparat«. Det var omkring 
midten af 1800-årene. Siden er det blevet en mar
kant del af samfundslivet og i dag under hastig for
andring. »Det uskyldige apparat« vil blive genstand 
for undersøgelse, ligesom en række institutioner ag
tes dokumenteret.

Helsingør Kommunes Museer påtænker at tage 
initiativ til etablering af et regionalt samarbejde med 
henblik på at sætte fokus på Øresundsregionen - især 
HH-forbindelsen - økonomisk, socialt og kulturelt - 
i nordisk-europæisk perspektiv. Ligeledes vil muse
erne søge at sætte fokus på »Helsingør og ver
densøkonomien«. Siden det nuværende Helsingørs 
grundlæggelse i 1426 har byens »håb stået til ha
vet«, underforstået den internationale skibsfart cen
treret om »sundmarkedet«, der opstod i 1400-årene 
og fortsat eksisterer med Helsingør Jernskibsværft 
som et 101-årigt intermezzo med konjunkturerne 
som fælles parameter for op- og nedgangstider.

Museerne har over en årrække fået opbygget en 
lille, men vægtig og kunstnerisk lødig malerisam
ling omfattende portrætter og topografiske motiver 
med tilknytning til Helsingør kommune. Opbyg
ningen af malerisamlingen vil blive videreført med 
henblik på at få en yderligere kulturhistorisk og 
kunstnerisk sammenhæng i samlingen, hvor hoved
parten er udstillet på Marienlyst Slot. I den forbin
delse vil det fremover blive et satsningsområde at få 
indsamlet og dokumenteret den lødige kunst, der har 
tilknytning til området.

Formidlingen:
Kulturhistoriske museer forbindes sædvanligvis 
med det forgangne, et sted, hvor gamle og historisk 
værdifulde ting og sager opbevares og udstilles. 
Sådan er det, og sådan har det altid været. Men sådan 
bliver det næppe i fremtiden. Historiske levn vil nok 
i fremtiden i højere grad blive bevaret og formidlet 
i deres historiske sammenhæng, såsom det er tænkt 
med hensyn til Museet Skibsklarerergaarden i 
Strandgade 91, hvor den gamle skibsproviante
ringsbutik med tilhørende skipperstue og kontorer 
er blevet genåbnet. Museet »Tikøb Frysehus« er til
svarende en museal feltstation i landområdet. For
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midlingsmæssigt må museerne nødvendigvis tage 
del i IT-udviklingen.

5. ÅRSBERETNING 1999
Det museale arbejdsår 1999 har formet sig meget 
afvekslende og righoldigt i et kalejdoskopisk møn
ster af gode og mindre gode tildragelser og hæn
delser.

Museernes budget var blevet reduceret drastisk i 
forhold til 1998. Således var konto udstillinger spa
ret bort. Dette betød blandt andet, at Flynderupgård 
Museet en stor del af året måtte holdes lukket lør
dag og søndag. En overordentlig betænkelig situa
tion for den museale virksomhed, hvor formidlin
gen er integreret del af det overordnet arbejde om
fattende indsamling og dokumentation, bevaring og 
forskning. Også set i relation til den nære sam-

Afstivning af loftet i Centralmagasinet på Flynderupgård. 
Foto Carsten Møller.

hørighed med Frilandskulturcentret, var weekend
lukningen uhensigtsmæssig. Når Flynderupgård 
Museet alligevel har holdt åbent alle lørdage og søn
dage hele året, så hænger det sammen med, at mu
seerne fik mulighed for gennem forskellige aften
arrangementer at søge at skaffe de fornødne øko
nomiske midler. Det er ikke lykkedes fuldt ud.

Museerne gik ikke »i sort«, det er for simpelt, 
men noget nær, da Bjarne Johansen fra kommunens 
Tekniske Forvaltning i oktober måned meddelte, at 
dele af loft- og tagkonstruktionen på den nye ma
gasinbygning på Flynderupgård var angrebet af råd. 
En alvorlig sag som meget vel kan tage et katastro
falt omfang rent musealt. En kompliceret og tids
krævende pakning og flytning af genstandssamlin
gerne vil være påkrævet i et eller andet omfang i 
forbindelse med renoveringsarbejdet. Hertil kom
mer tilbageflytning og genplacering af museums
genstandene, hvoraf en sandsynligvis vil fordre om
pakning og fornyet varme/frysebehandling. Gen
placeringen på museumsmagasinet vil strække sig 
over en længere periode. Mere end 8 årsværk ligger 
bag etablering af et centralmagasin frit for alskens 
utøj og svampesporer. En status som nødvendigvis 
må opretholdes for såvel magasinrum som for sam
lingerne. Museerne har i sagens natur ikke kunnet 
tage højde for denne højst ulykkelige magasinsag 
og dermed heller ikke de økonomiske aspekter, som 
vi forestiller os må blive et forsikringsspørgsmål 
omfattende såvel de bygningsmæssige som de 
museale forhold.

Magasinsagen vil afgjort influere mærkbart på 
den museale virksomhed, idet hovedparten af mu
seernes genstandssamlinger må påregnes at være 
utilgængelig det meste af 2000.

Museerne er samtidig blevet anmodet om at røm
me de tre magasinlokaler man i henved 30 år har 
kunnet disponere over i kælderen på Skolen ved 
Rønnebær Allé. Museumsgenstandene er med øko
nomisk hjælp af Kulturelt Udvalg blevet overflyttet 
til andre lokaler, som Kultur- og Fritidsforvaltnin
gen har fremskaffet. Der er tale om midlertidig op
bevaring, idet museumsvæsenet er blevet stillet i ud
sigt at kunne vende tilbage til Skolen ved Rønne
bær Allé, hvor man har lagt billet ind på 2000 kvm. 
som er det dobbelte af museernes akutte behov, men 
som derved rækker et godt stykke ind i det næste 
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århundrede. Akkurat som det havde været intentio
nen ved det magasinbyggeri, som man af fred
ningsmæssige grunde havde måtte skrinlægge på 
Flynderupgård.

Et er planer og intensioner. Noget andet er et kon
kret magasin. Men efter alle politiske solemærker at 
dømme, så skulle der være en reel chance for at mu
seernes alvorlige og stadig mere påtrængende ma
gasinproblemer kan finde deres løsning i 2001.

Dette gælder forsåvidt også de pladsproblemer 
der råder i Helsingør byhistoriske arkiv, hvor sam
lingerne henstår på lofter og i kældre uden synder
lig mulighed for formidling, idet arkivet tillige er 
foruden læsestue. En langsigtet og billig og noget 
nær en ideel løsning for museerne kunne have været 
indretningen af byhistorisk arkiv i den gamle ar
restbygning ved Rådhustorvet, men det blev afslået 
med henvisning til andre udnyttelsesplaner. Så jag
ten på plads til et af landet største lokalhistoriske ar
kiver må nødvendigvis fortsætte. Indretning af et ar
kivanneks med tilhørende læsestue kan være en 
mellemløsning i formidlingsøjemed.

Indsamling og registrering
Der er i det forløbne år ikke foretaget nogen egent
lig systematisk indsamling af genstande og arki- 
valsk materiale, idet denne sædvanligvis relatere sig 
til undersøgelses- og udstillingsvirksomheden. Mu
seerne har dog sædvanen tro modtaget en hel del 
tilfældigt historisk materiale med en klar overvægt 
af arkivalier og fotografisk materiale, deriblandt fle
re større arkiver.

Det er lykkedes registreringen at holde tridt med 
tilgangen af såvel genstande som arkivalier, hvorfor 
årtusindskiftet passeres uden egentligt efterslæb.

Takket være ekstraordinær god medhjælp er det 
endog lykkedes at bidrage til den fortvarende revi
dering og nyregistrering af de bestående samlinger. 
Godt i vej er desuden en nyordning af den store ar- 
kivaliesamling på Bymuseet beroende i det såkald
te hængemappe system, som har måtte nedlægges 
til fordel for udstillingsplads.

Erhvervelser
Erhvervelser er kun foretaget i meget begrænset om
fang og da udelukkende med fondsmidler. Unidan- 
mark Fonden har ved det lokale aktionærråd bevil

get museerne de fornødne midler til erhvervelse af 
P.S. Krøyer's portræt af smedemester Hans Peder
sen, som er et studie i forbindelse med arbejdet 
»Hornbæk Smedje«. Helsingør Museumsforening 
har tilsvarende støttet erhvervelsen af en lille bly
antsskitse af Carl Baagøe med motiv af Øresund set 
fra Snekkersten.

I anledning af 150-året for Danmarks første 
grundlov har bestyrelsen for Fonden Conrad Nel- 
lemann og Hustrus Mindelegat besluttet at lade en 
talerstol i sten skabe ved billedhugger Karl-Otto Jo
hansen til opstilling i Flynderupgård Museets have. 
Den skulpturelle, symbolmættet talerstol som reelt 
er en skulptur-gruppe: »På forsiden ser vi en hest, 
en glad hest med vinger. Det er Pegasus. Billedet på 
fantasien, den frie tanke, det frie ord. Den har slup
pet jorden med alle fire hove og svæver hen over 
dagliglivets småtterier. Foran taleren er en krybbe, 
det er selvfølgelig for at opsamle alle de guldkorn, 
som dagens talere og fremtidige talere vil strø så ri
geligt ud. Under den snor sig en ranke af blomster, 
frugter og modne aks; det er frodigheden. En taler 
skal være godt orienteret. Derfor får han to sorte 
fugle, Odins ravne Hugin og Munin. De flyver jor
dens kreds rundt og kommer tilbage og fortæller, 
hvad der sker derude.Grundtvig siger, at de også 
betyder erindring og forudanelse, så har vi fortid 
og fremtid med. Men taleren skal passe på, for der 
sidder to vagthunde bag ham. Taler han sandt og 
godt, sker der ikke noget. Hunden på hans højre si
de passer sig selv og slikker sine sår; men er hans 
tale falsk og letfærdig, så hyler hunden på hans ven
stre side«.

Undersøgelser og forskning
Brugen af museerne som videnbank har været mar
kant stigende de seneste år, således også i 1999. Det 
er stadigvæk fortrinsvis private mennesker der teg
ner brugerkredsen om end erhvervslivet og offent
lige institutioner efterhånden også er blevet flittige
re brugere af den fond af viden og know how der 
beror på museerne - foruden en fortid ingen nutid 
ingen fremtid. Mange henvendelser har kunnet be
svares uden videre, mens andre har givet anledning 
til undersøgelser af forskellig karakter og omfang, 
hvilket har øget og komplementeret videnbanken 
betydeligt. Dette har imidlertid ikke været uden be
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tydelige ressourcemæssige omkostninger, der tro
ligt vil kunne begrænses, såfremt museerne fik mu
lighed for at indrette læsestue eller studierum.

Resourcebesparende, men fremfor alt nyttige ar
bejdsredskaber, er de registre, som museerne lægger 
overordentlig stor vægt på at få udarbejdet. En stor 
og dybtfølt tak skal i den forbindelse rettes til Jon
na Gustavson og Torben Bill-Jessen for det store og 
uegennyttige arbejde, som ydes til museerne.

Museerne og de lokalhistoriske arkiver har desu
den foretaget researce i forbindelse med artikler til 
aviser og tidsskrifter, Danmarks Nationalleksikon, 
reportager i radio og TV samt offentlig sagsbe
handling.

Medarbejderne har ligeledes i en række tilfælde 
fungeret som konsulenter i forbindelse med histori
ske projekter, ligesom man har påtaget sig at læse 
indholdsmæssig korrektur på historiske arbejder. 
Endvidere har museerne direkte som indirekte været 
engageret i forskellige undersøgelser i forbindelse 
med artikler og bogudgivelser, herunder jubi
læumsboger om henholdsvis »Dansk Papir-Industri 
a/s« og »Nordsjællands Centralbibliotek«.

Det arkæologiske arbejde der p.t. bliver varetaget 
af Nordsjællandsk Folkemuseum i Hillerød inden
for de økonomiske rammer som tilskuddet fra Fre
deriksborg Amt og Helsingør Kommune giver har i 
det forløbne år ikke givet sig udslag i større ud
gravninger. Museerne har i den udstrækning man er 
blevet opmærksom på bygge- og anlægsarbejder 
fulgt disse med "arkæologiske øjne". En gammel af
tale med Teknisk Forvaltning om, at museerne skal 
kontaktes i forbindelse med jord- og bygningsar
bejder, er blevet genopfrisket, idet museerne ikke 
var blevet behørigt varslet om nedrivning af bygning 
og opførelse af nyt hus med kælder. Området mel
lem St. Olai og St. Mariæ kirker tillægges stor ar
kæologisk interesse.

Helsingør er blevet betegnet som en temmelig tøj
lesløs by, hvor øllet og vinen flød i rigelig mål. Be
tydelige mængder vin passerede hvert år toldbroen. 
Vintapper som profession i Helsingør kendes tilba
ge i 1500-årene. Vinkøbmænd ligeledes. Deres an
tal varierer gennem tiden, men de var altid relativt 
mange. Såvel de kommercielle som de private vin
kældre har på en måde afspejlet byens sociale og 
økonomiske situation bugnet af vin. Dette og man

ge aspekter i vinens verden i Helsingør har været 
genstand for en indledende historisk undersøgelse i 
forbindelse med dannelsen af Helsingør Vinmuse
umsforening. Denne har bl.a. til formål: »at virke 
for udbredelsen af kendskabet til vinens væsen, dens 
geografi og historie gennem etablering af et vin
museum«.

Museerne har endvidere fra Frederiksborg Amts 
Museumsråd modtaget 10.000 kroner i støtte til fær
diggørelsen af et projekt vedrøremde registrering af 
husnavne.

Udarbejdelsen af en større og grundlæggende hi
storisk redegørelse for Helsingør og Tikøb kommu
ners historie i perioden 1914-94 er blevet fortsat i 
1999 ved punktundersøgelser af blandt andet et par 
erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner.

Endskønt der er 8 år til Helsingør Bymuseum kan 
fejre sit 100-års jubilæum, er den indledende rese
arch så småt gået igang.

Bevaring
Det interne bevaringsarbejde ved museerne har i 
1998 stort set indskrænket sig til den genstandsple
je, der er omfattet af frysning eller behandling i 
»varmekontaineren«.

Den overkapacitet som nødvendigvis må råde 
med hensyn til »varmecontaineren« under de nu
værende hjemtagelsesbetingelser, herunder maga
sinforholdene, er søgt nyttiggjort gennem udlejning 
til beslægtede institutioner. Ellers har bevaringsar
bejdet som sædvanlig omfattet bevaringsmæssig 
rådgivning såvel internt (kommunen) som eksternt. 
Inden for rammmen af det som en tredjedel af en 
anpart i Østdansk Fælleskonservering på Kronborg 
giver mulighed for, har museerne faet udført kon
servering af malerier for anpartens pålydende.

Formidling
Når museerne desuagtet har nul kroner på budget
tet til formidling alligevel har kunnet præsentere en 
række udstillinger i det forløbne år, kan det ene og 
alene tilskrives medarbejdernes ubændige engage
ment og kreativitet, ikke alene når der skulle skaf
fes økonomiske midler fra fonde og lignende, men 
tillige når udstillingerne skulle formes.

Der har nødvendigvis tid efter anden måtte sat
ses på, at de fornødne midler i sidste øjeblik ville 
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tilflyde udstillingsprojekterne. Dette har da også 
holdt stik i de fleste tilfælde, men der har også været 
enkelte alvorlige smuttere på tilskudssiden, ligesom 
enkelte udstillinger ikke opnåede den publikumstil
strømning som forventedes. Andre udstillinger har 
haft uventet mange besøgende. Et summa summar
um som vel stort set er et nul. Der har givetvis til 
gengæld været langt flere museumsbesøgende end 
ellers og dermed også en større entreindtægt. Sidst
nævnte har ikke været det primære sigte, idet flere 
af udstillingsarrangementerne har været rettet mod 
børn, der har gratis adgang til museerne.

Antallet af besøgende på Helsingør Kommunes 
Museer har i 1999 været 30.468 (59.199) fordelt 
med 9.347 (10.300) på Flynderupgaard Museet, 
8.320 (6.821) på Helsingør Bymuseum og 12.761 
(41.672) på Marienlyst Slot. Den tilbagegang i be
søgstallet som kan konstateres på to af de tre afde
linger og dermed også totalt set, må primært til
skrives den indskrænkning, der uomtvistelig er sket 
i udstillingsvirksomheden.

Uden begrænsning af nogen art udover den tid 
som den enkelte medarbejder har kunnet afse til ar
rangementer, foredrag og omvisninger, har denne 
del af museumsformidlingen blomstret som ingen
sinde tidligere. Museerne har i den sammenhæng 
måtte gøre flittig brug af Peter Lotz og Ingrid Dora 
Jårnbjerg som eksternt tilknyttede omvisere. Sam
tidig er det lykkedes museerne i samarbejde med 
Reklamehuset i Hørsholm at få trykt ialt 20 for
skellige 3-fløjet foldere i 4-farvetryk. Emnevalget 
afspejler den voksende betydning museerne til
lægger den eksterne museumsformidling, som led i 
konceptet »det åbne museum« eller »museet uden 
vægge«.

Heri indgår forsåvidt også museerne publice
ringsvirksomhed, der tillægges overordentlig stor 
vægt ikke mindst på grund af den mere blivende 
værdi. 92 publikationer har museerne enten stået 
for, eller været stærkt engageret i, siden 1976, hvor 
publiceringen ved museerne påbegyndtes. Henved 
totredjedele af publikationerne er finansieret ved 
eksterne midler! I 1999 blev det til to publikationer 
foruden årbogen, nemlig Lise Tillge's bog: Flynde
rupgård - en lystgård ved Egebæksvang, der er fi
nansieret af Conrad Nellemann og Hustrus Min
delegat. Den anden bog omhandlede Skovene om

kring Helsingør, skrevet af fhv. skovridder Gunnar 
Bergsten, og udgivet (posthumt) med støtte fra:

På baggrund af de gode erfaringer der var gjort 
med det husstandsomdelte museumsmagasin i 
1998, opstod tanken om et tilsvarende ved indgan
gen til den nye årtusinde. Museerne fandt det imid
lertid mere opportunt, at det blev et »kulturmaga
sin« som idemæssigt blev taget op og sat iværk af 
kulturdirektør Peter Grønholt, Helsingør Kommu
nes Kultur- og Fritidsforvaltning. »Kulturmagasinet 
Helsingør. Kultur - Idræt - Fritid« der er på 40 si
der, hvoraf knapt halvdelen er annoncer samlet på 
venstresider, omhandlende en række kulturinstituti
oners bud på fremtiden set på baggrund af nutiden, 
blev udsendt mellem Jul og Nytår til alle virksom
heder og husstande i Helsingør kommune.

Hverken eller var situationen i Skibsklarererga- 
ardens butik ved sommertide, hvor Nils Alexander- 
son af helbredsmæssige grunde måtte stoppe som 
købmand/bestyrer. Store var frustrationerne. Uden 
omkostninger til husleje, lys, varme og løn burde 
der med pæne overskud på de mange arrangemen
ter efter fem år have været akkumuleret et pænt 
overskud i likvide midler eller i udvidet varelager 
som det oprindelig var tanken.

Lukke eller fortsætte var det strandende spørgs
mål, hvor svaret faldt ud til fordel for en fortsættel
se. Det skal bemærkes, at det på intet tidspunkt er 
blevet overvejet at opgive det museale aspekt i Ski
bski arerergaarden.

Med Peter Mortensen som ny »købmand« og Mai 
Larsen-Jensen som økonomisk administrator er der 
blevet startet på en frisk. Det gamle varesortiment 
er under hurtig realisation til fordel for et mere kor
rekt og i højere grad beroende på vare i kommis
sion. Samtidig er de regnskabsmæssige forhold ble
vet bragt ajour og i anderledes faste rammer.

Altimedens dette pågår er ejendommen Strand
gade 91 blevet solgt til murermester Bjarne Rasmus
sen, hvorved de meget langsigtede planer realistisk 
har måttet skrinlægges. På den anden side må den 
nye, som kommende ejere respektere en huslejefri 
tilstedeværelse af Museet Skibsklarerergaarden i 
hele stueetagen, hvilket er en tinglyst ret beroende 
hos det tilknyttede driftsselskab, hvis bestyrelse 
selvfølgelig vil række hånden ud til et godt og gen
sidigt berigende samarbejde.
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Organisation og samarbejde
De årlige medarbejdersamtaler er gennemført i ok
tober-november. Samtalerne, der har omfattet samt
lige medarbejdere ved museerne, har gennemsnitlig 
strakt sig over 2 timer og foregået i en god og af
slappet form med behørig distance og alvor. Sam
talerne er blevet afmystificeret til fordel for en po
sitiv og konstruktiv dialog med reelt indhold. En 
fællesnævner for alle samtaler har været ønsket om 
en tættere kontakt til museumschefen og derigen
nem mål og meed for museernes samlede virke og 
dermed en naturlig styrkelse af samhørigheden mel
lem de decentralt beliggende museumsafdelinger. 
Da dette tillige længe havde været et latent ønske 
hos museumchefen, har det siden 1. november været 
gældende praksis, at museumschefen deltager i et 
morgenmøde hver 14. dag på de respektive afdelin
ger: tirsdage på Flynderupgård Museet, onsdage på 
Marienlyst Slot og fredage på Helsingør Bymuse
um. Samtidigt er det blevet besluttet at indskrænke 
antallet af personalemøder, således at disse i stedet 
for hver måned fremover kun afholdes hver tredje 
torsdag i lige måneder bortset fra juni måned. Der 
kan som hidtil indkaldes til ekstraordinære perso
nalemøder. Personalemøderne søges samtidig styr
ket indholdsmæssigt og fagligt. Med deltagelse af 
museernes faste medarbejdere erstattes i ulige 
måneder de hidtidige personalemøder af koordine
ringsmøder, der indholdsmæssigt tager sigte på en 
koordination af de museale aktiviteter. Koordina
tionsmøder afholdes ikke i juli måned. For at få en 
bedre koordination og mere stringent hjemtagelses
praksis med hensyn til museumsgenstande udvides 
inspektørgruppens møder med et fast månedligt mø
de på Flynderupgård Museet med deltagelse af mu
seumsregistratoren. Udover disse ændringer og til
føjelser i museernes bestående mødestruktur forbli
ver denne i øvrigt uændret.

Kurser og seminarer
Sædvanen tro har medarbejdernes kursusfrekvente- 
ring været yderst begrænset på grund af museernes 
elendige økonomi, hvilket efterhånden har svækket 
medarbejdernes faglige og kollegiale netværk. Her
til resterer et vældigt efterslæb med hensyn til ef
teruddannelse, som nødvendigvis må søges genop
rettet.

Personale
Normeringen ved Helsingør Kommunes Museer 
(Helsingør Bymuseum, Flynderupgaard Museet og 
Marienlyst Slot) er pr. 1.1. 2000 10 »årsværk«, der 
omfatter følgende: Museumschef Kenno Pedersen, 
museumsinspektør (souschef) Anne Majken Snerup 
Rud, museumsinspektør Lars Bjørn Madsen (del
tid), museumsinspektør Mona Faye, museumsin- 
spektør/formidler Lone Hvass, museumsregistrator 
Kirsten Aagaard (deltid), økonomimedarbejder Mai 
Larsen-Jensen, museumsassistent/museumsforval- 
ter Ågot Bryde Andersen, magasinforvalter/muse- 
umshåndværker Carsten Møller, museumsassi- 
stent/betjent Bendt Petersen, museumsassistent 
Tenna Bülow (deltid), kustode Marie Louise Snerup 
Rud (deltid), kustode Camilla Krönlein og kustode 
Maria Varmosie (deltid).

Personale tilknyttet gennem særordninger: mus
eumsassistent Jørgen Nielsen.

Volontører: Jonna Gustavsson, Torben Bill-Jes- 
sen og Børge Hansen.

Eksternt tilknyttet medarbejdere: rengøringsassi
stent Dorthe Steffensen.

Bygninger
Det var en stor og glædelig begivenhed hin dag i no
vember 1999, hvor fire smukke vaser atter prydede 
balustraden over midtpartiet på Marienlyst Slot. 
Pludselig forstod man, hvad der havde manglet i de 
mange år disse havde manglet. Det var en lille kreds 
af slottets mange venner, som i 1988 havde sat sig 
det mål at få genskabt vaserne. Et mål som det med 
økonomisk støtte fra Bergia-fonden lykkedes »Va
sebanden«, bestående af Hanne og Jens Raabye- 
magle, Lulu Salto, Hannes Stephensen og Mona 
Faye at realisere godt og vel 10 år senere. En dybt
følt tak for et godt og prisværdigt initiativ.

Bygningningsvedligeholdelsen bærer generelt 
præg af nødtørftighed. På Marienlyst pågår en 
løbende renovering af vinduerne.

De fysiske arbejdsforhold ved museerne lader 
meget tilbage at ønske såvel pladsmæssigt som ved 
indretningen af den fysiske arbejdsplads, hvor in
ventaret mestendels er fra 70’erne - slidt og utids
svarende. En handlingsplan vil blive udarbejdet med 
henblik på at gøre de fysiske arbejdsforhold bedst 
mulige indenfor de bestående rammer. I det forløbne 
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år er det lykkedes at få istandsat to kontorer på Flyn
derupgård Museet.

ÅRETS GANG PÅ AFDELINGERNE I 1999 
Marienlyst Slot.
Af museumsinspektør Mona Faye
Som overskriften antyder, er denne beretning en tur 
gennem de udstillinger og aktiviteter, der i 1999 var 
knyttet til Marienlyst Slot.

Selve bygningen behøver næppe nogen nærmere 
præsentation - det gør derimod den imponerende 
samling af malerier, som netop blev vist i årets tre 
første måneder. Lad os blot nævne to eksempler, 
som samtidig viser museets identitet og spændvid
de, når talen falder på kunst. Johan Thomas Lund- 
bye (1818-1848) maler sidst i juli 1840 Blomstren
de hyld i Gurre og Knud Agger (1895-1973) maler 
omkring 1960 et portræt af sin blinde hustru. Beg
ge malerierne - naturligvis i hver sin stilart - doku
menterer interessen for at gengive et tilfældigt ud
snit af dagliglivet. I forbindelse med denne udstil
ling Helsingør set gennem malernes øjne vistes og
så udstillingen Pil som kunst og håndværk, hvor 9 
af Danmarks bedste pileflettere deltog, bl.a. Frank 
Jørgensen og Bent Vinkler.

Titlen på sommerens udstilling Papir røber ikke 
meget, men her viste Merete Zacho, Anne Vilsbøll, 
Jens Birkemose, Kim Menzer, Violise Lunn og Kir
sten Kiser et eventyr inspireret af dronning Juliane 
Marie - alt skabt i papir. Malerier, kjoler, noder, 
drømme og mareridt - alt gjort med en fantastisk 
stoflighed, som skærpede fornemmelsen af Juliane 
Maries tilstedeværelse.

Efterårets udstilling Naturlig-vis hentyder til Fan
ny Møllers glasarbejder. Ved at sammenstille ma
skinfremstillede stålplader med naturens organiske 
former viste Fanny Møller i sin kunst den så selv
følgelige og umiddelbare skønhed, som vi finder i 
naturen - ikke i en slavisk gengivelse, men allige
vel i et vist forhold til naturen.

I 1999 havde »Anders And & Co.« 50-års jubi
læum i Danmark. Dette blev markeret med udstil
lingen Jul i Andeby, som blev til i samarbejde med 
Egmont. Udstillingen blev åbnet af Anders And 
"himself’ godt hjulpet af USA’s ambassadør i Dan
mark, Mr. Richard N. Sweet. Slottet var julepyntet 
i bedste Disney-stil, og udstillingen viste blandt an-

Fra udstillingen »Jul iAndeby«. Foto: Mona Arnskov.

det, hvordan en idé undfanges og gennemarbejdes 
inden det færdige resultat får lov at forlade forlaget. 
Desværre blev det ikke den udstilling, som jeg hav
de håbet. Det viste sig nemlig at være forbundet med 
meget store besværligheder at få ophavsretten fra 
Disney kanaliseret gennem Egmont til Marienlyst 
Slot. Mange ideer blev derfor skrinlagt. Men det af
holdt ikke børn og barnlige sjæle fra at besøge ud
stillingen - og mange prøvede blandt andet deres 
evner i tegningens svære kunst.

Nok fylder udstillingerne meget udadtil. Arbej
det bag kulisserne er jo af gode grunde ikke synligt. 
En stor del af mit arbejde består i at søge penge til 
udstillingerne - ligesom jeg også må henvende mig 
til sponsorer, når der skal gøres større indkøb til mu
seet. For eksempel kan i år nævnes erhvervelsen af 
P. S. Krøyers oliemaleri Smeden fra Hornbæk fra 
1873. Krøyer besøgte jo som bekendt første gang 
Hornbæk i foråret 1873, og på maleriet ses smede-
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P.S. Krøyer: Fra smedien i Hornbæk 1876. Foto: Mona 
Ar nskov.

mester Hans Pedersen (1813-1875). Både hans fa
der og bedstefader havde været smede. Der har al
tid været et særligt ry og en stor respekt om smeden 
- således også om Hans Pedersen, da han endvide
re havde den særstilling, at han tjente både bønder
ne og fiskerne efter behov i henholdsvis Horneby 
og Hornbæk, hvor hans smedje lå midt imellem de 
to bysamfund. I det gamle landsbysamfund frem
stillede smeden nemlig både bøndernes og fisker
nes arbejdsredskaber. Han blev derfor et meget væ
sentligt bindeled mellem fiskerne og bønderne ved 
overgangen til industrialiseringen. Det siges, at han 
både var en interessant og markant personlighed, 
hvis liv og virke derfor i høj grad satte sit præg på 
lokalsamfundet.

Arbejdsstyrken på Marienlyst Slot er desværre 
langt fra optimal. Derfor består mit arbejde også i 
at vejlede de medarbejdere, som i kortere eller læn
gere perioder er i aktiveringsjob på Marienlyst Slot.

Jeg har i denne beretning først og fremmest ret
tet opmærksomheden mod udstillingerne, og vil 
til slut benytte lejligheden til at takke alle, som har 
taget godt imod mig og de udstillinger, som det 
forgangne år har bragt - denne tak gælder såvel 
pressen, publikum samt de fonde og privatper
soner, som ved både økonomisk og moralsk støtte 
har gjort opgaverne mulige. Tak og på gensyn fra 
Marienlyst Slot - et lille museum med en mægtig 
spændvidde!

HELSINGØR BYHISTORISKE ARKIV 1999 
Af museumsinspektør Lars Bjørn Madsen 
Trods ihærdige forsøg lykkedes det heller ikke i det 
forgangne år at gøre Helsingør Byhistoriske Arkiv 
rigtig brugervenligt ved overflytning af arkivet til 
lokaler, hvor noget så væsentligt som en læsesal 
kunne tilvejebringes. Vi havde håbet på den gamle 
arrestbygning ved Raadhuset, hvor et arkiv i usæd
vanlig spændende rammer ville have kunnet opfyl
de alle krav fra brugerne. Det er mildest talt ube
gribeligt, at arkivet er så lavt prioriteret i vor Kom
mune, og det er naturligvis noget, vi må tage til ef
terretning.

Det har været pointeret ofte fra vor side, men vi 
må gentage, at lokalarkiver som Helsingør Byhi
storiske Arkiv og arkivet på Flynderupgaard, er og 
bliver ligeså uundværlige partnere som biblioteker
ne, når lokalhistorien skal undersøges. Medens bib
liotekerne har al den nødvendige litteratur, ligger ar
kiverne inde med det originale kildemateriale skabt 
af de mennesker, der har virket i vor kommune. Ik
ke kun nutidens stigende antal slægtsforskere og lo
kalhistorikere, men også masser af elever fra folke
skoler, højskoler og gymnasier søger arkiverne, of
te henvist hertil af bibliotekerne, når de skal lave op
gaver i historie eller samfundsfag. Virksomheder og 
myndigheder søger gang på gang arkiverne, når de 
— for blot at nævne to aktuelle eksempler - skal spo
re tidligere tiders forureningssynder eller skrive ju
bilæumsboger. Og hvem husker ikke årets byråds
debatter om de nye stednavne Engholmvej i Saunte 
og Horneby Engsø ved Horneby. En debat, der hav
de været undgået, hvis man indledningsvis havde 
søgt de historiske oplysninger i det lokale arkiv.

Medens de statslige arkiver er sikret gennem en 
arkivlov, er lokalarkiverne, der ofte er forenings
drevne, overladt helt til politikernes velvilje og de 
mennesker, der ved frivillig, ulønnet arbejdskraft 
yder et stort stykke arbejde med indsamling og re
gistrering af materiale, der ellers ville være gået tabt 
for tid og evighed. Her kan vi nævne de to andre, 
ganske righoldige arkiver i kommunen, Hornbæk 
Arkiv og Hellebæk-Aalsgaarde Arkiv. Tænk en
gang, hvis man kun kunne skrive statslig historie og 
ikke lokalhistorie! Helsingør Byhistoriske Arkiv og 
arkivet på Flynderupgaard hører som en integreret 
del af Helsingør Kommunes Museer til de »profes
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sionelle« arkiver og har dermed yderligere et ansvar 
overfor brugerne, thi et statsanerkendt museums
væsen som vort står netop som garanten for sikrin
gen og formidlingen af vor kulturarv, og som det 
sted, man altid kan søge viden og trygt aflevere det 
arkiv- eller genstandsmateriale, man vil sikre for ef
tertiden. En svækkelse af arkivet er derfor også en 
svækkelse af museerne, og det skulle nødig blive 
tilfældet et sted, som Helsingør Kommune, hvor det 
trods alt er kulturhistorien, der har gjort Helsingør 
verdenskendt.

Det landsomfattende arrangement »Arkivernes 
Dag« den 23. oktober, hvor alle de lokalhistoriske 
arkiver holdt åbent hus med op mod 30.000 be
søgende som resultat, var et forsøg på at gøre op
mærksom på bl.a. disse forhold. Samtidig kunne vi 
få et indtryk af, hvorvidt det er umagen værd at la
ve reklame for vore arkiver. For Helsingør Byhisto
riske Arkivs vedkommende var reklamen af særde
les tvivlsom værdi af en helt speciel grund, thi hvor
for lokke folk til et arkiv, der end ikke har plads til 
brugerne?

Med det store antal henvendelser, Helsingør By
historiske Arkiv dagligt har - et antal, der med den 
stigende interesse for lokalhistorien og slægtsforsk
ningen kun kan vokse yderligere - er der i første om
gang ikke grund til at koncentrere sig om andet end 
at gøre arkivet brugervenligt. Og kan man ikke få 
de nødvendige lokaler til en læsesal, så kan man da 
intensivere den elektroniske registrering af såvel det 
eksisterende arkiv som de mange nye arkivalier, vi 
hjemtager eller modtager som gave fra privatperso
ner, foreninger, virksomheder og andre. Og det har 
vi gjort trods vort meget forældede EDB-arvegods 
og mangel på medarbejdere.

Vort arbejde på at tilvejebringe registraturer, re
gistre og andre hjælpemidler er fortsat med ufor
mindsket kraft, primært takket være frivillig, uløn
net arbejdskraft, hvor vi her vil benytte lejligheden 
til specielt at takke Kjeld Damgaard, Torben Bill- 
Jessen, Jonna Gustafsson og Erik Stubtoft for deres 
store arbejde. Således vil et længe savnet navnere
gister over alle årbøger udgivet af Frederiksborg 
Amts Historiske Samfund fra 1906 til i dag ligge 
færdigt, og det er tanken at det skal udgives såvel 
elektronisk som i bogform. En registrant over noget 
så spændende og særegent som alle husnavne i 

Helsingør Kommune vil, takket være midler fra 
Frederiksborg Amts Museumsråd, foreligge i elek
tronisk form i 2000, og dermed yder vort arkiv 
et væsentligt bidrag til den danske navneforskning. 
En løbende revideret registrant over alle kommu
nens landsbyer og større gårde foreligger nu på da
tabase og det samme gør de fleste af kommunens 
offentlige monumenter og kunstværker. Endelig har 
arkivet ved Torben Bill-Jessen påbegyndt en nyud
givelse af det efterspurgte register over borgerska
ber i Helsingør, som nu kommer til at omfatte peri
oden 1612-1933.

Vi må og skal tro, at det vil lykkes at skabe bru
gervenlige rammer for vort arkiv i det ny årtusinde, 
og vi håber, at det allerede lykkes i indeværende år 
2000.

FRA FLYNDERUPGÅRDS KALENDER
Af museumsinspektør Anne Majken Snerup Rud 
På Flynderupgård har mange ydet hver deres ind
sats i kulturhistoriens tjeneste: Museets og Friland
skulturcentrets ansatte, medlemmer af Frilandskul
turcentret Flynderupgårds Venner og de mange en
kelt personer, der står til rådighed, når vi har brug 
for hjælp. Alle skal have en stor tak for at have været 
med til at drive den blandede landhandel, som Flyn
derupgård med museum, arkiv, historisk landbrug 
og spisehus efterhånden er blevet. Hvor mange for
skellige opgaver, der har været, kan ses i Flynderup
gårds kalender.

En gennemgang af kalenderen for 1999 viser, at 
der gennemsnitligt har været et særarrangement - 
stort eller småt - hver tredie dag. Årets største var 
så ubetinget Grundlovsdag. På Grundlovens 150 års 
dag blev der afholdt en tværpolitisk grundlovsfest. 
Med ca. 1000 deltagere, følte alle, der i månederne 
forud havde forberedt festen, at det var anstrengel
serne værd. Så hvis de politiske partier den 5. juni 
år 2000 skulle have lyst til denne ene dag at lade ue
nigheder være glemt og sammen fejre grundlaget 
for det danske folkestyre, står vi parat.

Knapt var Grundlovsdag overstået, før forbere
delserne til Venneforeningens populære sommerfe
rie-aktiviteter for børn fire onsdage i juli måned, 
samt »Bondens dag« begyndte.

Landbrugsgruppen, Frilandskulturcentrets og 
museets ansatte lagde et stort arbejde i »Bondens 
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dag«, hvor publikum kunne stifte bekendtskab med 
nutidigt landbrug. Redskaber blev med stor velvil
je udlånt af egnens landmænd. For at give et histo
risk perspektiv, blev der lavet en større udstilling i 
laden. Venneforenings medlemmer stillede op for at 
lege gammeldags lege med børnene.

Fagligt set var »Bondens dag« en succes, og pub
likum var overordentlig interesserede i såvel gam
melt som nyt. Skæbnen ville, at netop den søndag 
var den første rigtige strand-søndag, så fremmødet 
var langt fra så stort som forventet. Kun tre dage før 
»Bondens dag« åbnede udstillingen om Gurre, 
vores bidrag til middelalderåret. Lidt senere på som
meren kunne publikum, da Bi Skaarup holdt fore
drag om og serverede middelaldermad, smage 
den mad, som måske blev spist på Gurre slot. Det 
vellykkede arrangement var et ud af tre om madens 
kulturhistorie. I foråret forelæste Gustav Nedergård 
om ernæringsforhold på landet i 1930’erne, og sidst 
på året fortalte Ida Davidsen om smørrebrødets hi
storie.

Blader man videre i arrangementskalenderen, 
finder man på landbrugssiden: »Stævne for jydske 
heste« over to dage og »Pløjestævne«. Det var to ar
rangementer, der tiltrak nye grupper. Foruden de al
tid aktive og interesserede børnefamilier, dukkede 
ældre landmænd op og kom med sagkyndige kom
mentarer - ikke mindst pløjningens mange finesser 
blev endevendt. Det var dejlige dage, der viste, at 
saglige arrangementer uden tant og fjas også har 
publikuminteresse.

Dagen efter pløjestævnet kom efterårsferien, der 
er årets travleste tid på museet, på Frilandskultur
centret og for Venneforeningens medlemmer. Sæd
vanen tro blev der taget kartofler og roer op. I år var 
der desuden, med udstyr doneret af Folkeoplys
ningsudvalget, også mulighed for at få indblik i 
fremstillingen af æblemost.

Midt i efterårsferien fyldte Per Christiansen, ska
beren af Flynderupgård Museets fiskerisamling, 80 
år. Stejlepladsgruppen tilbød at betale omkostnin
gerne ved en reception, hvis museet ville lægge hus 
og arbejdskraft til. Traktementet var salt sild, så mu
seets gæster har muligvis undret sig over, at der 
stank af sild, som blev udbenet i museets lille fro
kostkøkken. Men fødselaren og de mange gratulan
ter var helt tilfredse.

Efterårsferien sluttede med »Arkivernes dag«. En 
nyskabelse søsat af Sammenslutningen af Lokal Ar
kiver i anledning af organisationens 50-års jubi
læum. På Flynderupgård blev dagen markeret med 
Kjeld Damgaards meget interessante foredrag om 
husnavne i det gamle Tikøb område.

Kort tid efter gik forberedelserne til julearrange
menterne igang. Venneforeningens traditionelle ju
lemarked, var som sædvanligt velbesøgt og meget 
hyggeligt. Også museets decembertilbud for skoler 
var efterspurgt på trods af, at vi fastholder princip
pet om kulturhistoriskt indhold og ikke kun leverer 
juleunderholdning.

Årets øvrige særarrangementer fordeler sig ho
vedsagelig på omvisninger og foredrag for grupper 
af voksne - ofte kombineret med spisning i »Folke
stuen«, samt undervisning af skoleklasser såvel på 
museet som i det historiske landbrug. Der kunne 
uden tvivl være langt flere af denne type arrange
menter, men vi må ikke så sjældent - på grund af 
mangel på personale - desværre sige nej. Det er ik
ke rart. Drømmen er derfor en formidlings- og sko
letjeneste bemandet med f.eks. studentermedhjælp, 
der kunne varetage en del af dette arbejde. Antage
lig kunne den, når den først var indarbejdet, tjene 
sig selv hjem.

Vender man sig fra arrangementskalenderen til 
mødekalenderen, ser billedet mere broget ud.

Der er brugt en del tid til forberedelse af alle ar
rangementerne. Det er en ofte overset ulempe ved 
den »begivenheds-kultur«, der for tiden præger 
dansk kulturliv, at der ligger et umådeligt antal ar
bejdstimer bag selv kortvarige arrangementer.

Mødekalenderen afspejler også det mere fremad
rettede arbejde. I årets løb har der været en lang ræk
ke møder med Venneforeningens forskellige grup
per. Foruden at have ydet en stor indsats ved at ud
føre meget praktisk arbejde, har grupperne med de
res viden og ekspertise bidraget til den nødvendige 
videreudviklingen af Frilandskulturcentret. I 1999 
har især køkkenhaven og spisehuset »Folkestuen« 
været i fokus. Målet med køkkenhaven er, at der 
med tiden kan dyrkes grøntsagssorter fra 1920-30, 
så haven bliver et levende »grøntsagsmuseum«.

Spisehusgruppen har arbejdet med at finde og af
prøve autentiske 1920-30’eme retter til spisehusets 
kommende menukort.
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Ved møderne i spisehusgruppen er der også lagt 
et foredragsprogram for år 2000. Det står p.t. tilba
ge at få de endelige aftaler på plads. Det afhænger 
imidlertid af, hvornår ombygningen af et fore
dragslokale på 1. sal over »Folkestuen« bliver fær
dig. Jobhusets folk er i fuld gang, og vi håber, at det 
bliver klar i løbet af år 2000. Anlægsbevillingen 
strækker forhåbentlig lige til selve ombygningen, så 
det var med stor glæde, at vi på Grundlovsdag mod
tog midler fra Conrad Nellemann og Hustrus Fond 
til at indrette lokalet.

Det historiske landbrug gik endnu et vældigt 
skridt fremad i 1999, da det med støtte fra Unidan- 
mark-fonden blev muligt at anskaffe en hest, såle
des at der nu er et spand. Samme fond gjorde det 
muligt for Venneforeningen at donere Frilandskul
turcentret en fin vogn og seletøj. Stalden er med 
Venneforeningens hjælp godt på vej til at fremstå 
mere historisk korrekt.

Helsingør Kommunes Museer er som statsaner
kendt museum forpligtet til at samarbejde med lan
dets øvrige museer. I den forbindelse har underteg
nede været stillet til rådighed for et større amtsligt 
program, FiiF, om koordinering af indsamling og 
forskning i de allernyeste tider. FiiF sætter sine spor 
i kalenderen med møder rundt omkring i amtet. For
uden det egentlige arbejde i gruppen giver det også 
indsigt i, hvad der foregår uden for Helsingør Kom
munes Museer, en meget inspirerende sidegevinst.

Når man genoplever et år via kalenderen, er det 
ikke alt, der kommer med. De løbende opgaver skri
ves ikke ind - de skal bare udføres: Henvendelser 
besvares, hjemtagelser vurderes, magasin passes, 
posten besvares, kassen gøres op, pressemeddelel
ser afsendes, gæster modtages o.s.v. En stor del af 
den daglige virksomhed på Flynderupgård Museet 
hører til det, vi kalder »Det usynlige museum«, det 
bagvedliggende arbejde, som ingen ser, men som er 
nødvendig for museumsformidlingen: Indsamling, 
forskning, registrering og bevaring.

Museernes registreringsafdeling befinder sig på 
Flynderupgård. Her bliver hver eneste genstand 
nummereret, beskrevet og dets historie noteret - alt 
på gammeldags kartotekskort. Det store ønske er, at 
gå over til EDB. Helsingør Kommunes Museer er 
tilmeldt et landsdækkende registreringssystem : 
DMI, der er særligt udviklet til statsanerkendte mu

seer. Problemet ligger i at skaffe midler til de nød
vendigste kurser og andre forberedelser til overgan
gen til DMI. I 1999 blev der brugt en del kræfter på, 
sammen med andre museer i amtet at søge økono
misk støtte fra Amtsmuseumsrådet til dette. Det 
mislykkedes imidlertid, og fristelsen til at gå igang 
med et hjemmelavet system var stor. Det ville dog 
betyde, at Helsingør Kommunes Museer ville være 
med til at undergrave de bestræbelser, der i årevis 
er gjort for at få ensartet registrering på alle muse
er. En ensartethed, som er nødvendig for at skabe 
den fælles base for landets museer, som bl.a. Kul
turministeriet ønsker gjort tilgængelig for publi
kum. Derfor holder vi tungen lige i munden og for
søger igen i år 2000 at komme igang med DMI.

Dette problem blev dog i årets slutning langt over
skygget af de skader, der blev opdaget på vores stolt
hed: Det store centralmagasin. Af endnu uopklare
de årsager er der opstået fugtskade i loftet. For at 
museumsgenstandene ikke skal tage skade under re- 
parationarbejdet, bliver det nødvendigt at tømme 
magasinet. Tanken tog i nogen grad pusten fra os: 
50.000 genstande, der skal tages ud, flyttes, opbe
vares under rette klimaforhold og siden placeres. 
Det blev der talt meget om ved frokostbordet på 
Flynderupgård i slutningen af 1999!

Alt dette skete samtidig med, at vi talte på knap
per, om vi skulle gå igang med årets sidste udstil
ling: »Århundredets fester«. Da der ikke er penge 
på museets udstillingskonto, skal udstillinger fi
nancières udefra. Således var det f.eks. kun muligt 
at producere den store Grundlovsudstilling, fordi 
Nellemann-Fonden gav tilsagn om økonomisk støt
te. Ligeledes med »Århundredets fester«, som var 
budgettet til ca. 10.000 Kr. Efter flere ansøgninger 
og afslag blev der med hjælp fra Wiibroe og Hel
singør Museumsforening ialt 4.500 Kr. at gøre godt 
med, og vi gik trods det fremskredne tidpunkt igang. 
Museets ansatte tryllede, tog det fornødne med 
hjemmefra, museets venner og Frilandskulturcen
tret hjalp og således kunne året trods alt sluttes med 
en festlig åbning, hvor gæsterne mødte op i deres 
stiveste puds.

Det gav nye kræfter til at gå igang med år 2000- 
kalenderen og hvad den måtte bringe.

På Flynderupgård Museet har publikum i 1999 
kunne se 11 særudstillinger: »Nordsjælland en 
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miniature« af Jean. Francis de Jonquiéres; »Hver
dagens kurve« En udstilling om pileflet; »Barn
dommens Land«; »I Lysets skær«; »Middelalder og 
romantik« en udstilling om Gurre; »Folkestyret i 
mod- og medvind«. I anledning af Grundlovens 
15o-års dag; »Fra Museets samlinger«. Fra oldtids
fund til dukkehus; »Espergærde - før og nu«. Plan
cheudstilling af Per Christiansen; »Huse og menne
sker i Skotterup« plancheudstilling af Ritta Vogn
sen, Chr. Sørensen og Kjeld Damgaard; »Jernud
vinding i Nordsjælland« Produceret af arkæologi
studerende Kjartan Langsted fra Københavns Uni
versitet; »Århundredets Fester«.

ÅRET DER GIK I 
FORMIDLINGSAFDELINGEN 
Af museumsinspektør Lone Hvass
Store og mindre udstillinger har været vist på By
museet og Flynderupgård Museet. Der blev holdt fo
redrag på museerne samt i kommunens og flere an
dre historiske foreninger landet over. Omvisninger 
på museerne for skoler i og uden for kommunen, 
gymnasier, seminarier, erhvervsskolen, Den Inter
nationale Højskole m.m. Stort arbejde blev lagt i hi
storiske artikler i Forening og Museum samt i Mu
seets årbog og i de godt 30 guider og foldere som 
Museerne udgav i løbet af året.

Først og fremmest i kraft af et godt samarbejde 
med andre museer, foreninger , amtet og Køben
havns Universitet er det lykkedes at lave en række 
udstillinger over forskellige emner:

1999 var Middelalderår i hele landet. Bymuset og 
Flynderupgård Museet indgik i et fællesprojekt med 
Ole Rømer Museet, Københavns Bymuseum, 
Københavns Amt og Handels- & Søfartsmuseet. 
Kunst & Videnskab, som udstillingen blev kaldt, 
åbnede i marts og varede til juni på Helsingør By
museum og flyttede derefter til Ole Rømer Museet. 
Dr. Phil Peter Ryom fortalte i Vor Frue Klosters mu
sikværelse om den Gregorianske Kirkemusik, og 
selve udstillingen omfattede mange klenodier fra 
Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og den Arna- 
magnæanske samling, bla. Skiby-krøniken skrevet 
af Karmeliterklostrets provincialprior Poul Helge- 
sen.

Takket været malermester Johs. Kattrup fra Hel
singør og Ole Rømer Museet, kunne vi opstille et 

tableau med fortællinger om kalkmalerierne i klo
sterkirken og restaureringen af disse.

Alle arrangementer blev betalt af fondsmidler fra 
Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Tuborg 
Fondet, samt fonde i Høje-Tåstrup kommune. Der
imod ydede Helsingør Kommune eller Helsingør 
stift ikke noget bidrag til Middelalderåret.

Den 1. maj markerede Bymuseet sammen med 
hjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Musikkorps 
Hjemmeværnets 50-års jubileum. Udstillingen Med 
Piber og Trommer blev til ved et fint samarbejde 
mellem musikkorpsets medlemmer og Bymuseet. 
Ved flere lejligheder, indtil udstillingen lukkede i 
oktober, var korpsets medlemmer guider i udstillin
gen for interesserede gæster. Hjemmeværnet stod 
for den økonomiske side af sagen, der også omfat
tede flere koncerter.

Da Flynderupgaard Museet i juli åbnede dørene 
for udstillingen Middelalderen og Romantikkens 
Gurre, var det for at vise virkeligheden bag det el
skede sagn om kong Valdemar og hans Tovelil. Her 
har kongen holdt retterting, stormøder, drevet jagt 
og fiskeri. Mange af de genstande, som blev fundet 
ved restaurering af slottet i de sidste par hundrede 
år, har hidtil ligget godt gemt i magasiner. Men tak
ket været et meget fint samarbejde med National
museet, er det muligt at vise de spændende fund ind
til marts 2000.

I årets næstsidste måned åbnede vi på Bymuseet 
udstillingen om den lokale malermester og amatør
maler Julius Frandsen, som gennem en menneske
alder skildrede Helsingør og helsingoranerne. En 
spændende udstilling som, takket være lån fra fa
milie og samlere, både viser ændringerne i bybille
det og Julius Frandsens egen udvikling som maler. 
Udstillingen Helsingør og helsingoranerne set med 
maleren Julius Frandsens øjne varer til marts 2000 
og blev arrangeret af cand. mag. Jette Wandel i sam
arbejde med museumsforeningen.

Ikke alt samarbejde har forløbet som det burde. 
Beklageligt har det været, at økonomiske hensyn har 
gået forud for rettidige oplysninger om et kom
mende byggeri, hvorved uvurderlig viden formo
dentlig er gået tabt. I Helsingørs ældste bydel, blot 
30 meter væk fra Bymuseet, står nu et privatbygge
ri, der i den grad har ladet hånt om alle tilladelser 
og regler. I det lille Kirkestræde har en privat byg- 
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herre, i et område på ca. 20 kvm., fjernet al kultu
rjord ned til undergrunden. Kommunen havde til
syneladende ikke fået oplysninger eller givet tilla
delse til denne større kælderudgravning, og derfor 
fik museet heller ikke besked om byggeriet. Netop 
disse lag, umiddelbart over undergrunden, kunne 
have vist rester af det allerældste, middelalderlige 
Helsingør. Et skrækeksempel på, at oplysninger om 
alle udgravninger i den gamle bydel skal anmeldes 
til museerne, hvad enten det er privat eller offent
ligt byggeri.

Et andet meget uheldigt eksempel på tabt viden 
er det store anlæg af Hornbæk golfbane. På et are
al langt over hundred tønder land har man i et 
spændende landskab, på Bøtterups gamle marker, 
foretaget den totale ændring af et gammelt kultur
landskab med dets mosehuller, markskel og enge. 
Her var museerne blevet varskoet inden byggetilla
delsen blev givet, men fik tilgengæld ikke oplys
ninger da den endelige tilladelse forelå og anlægs
byggeriet fandt sted. Der burde, når så store arealer 
berøres, være foretaget arkæologiske prøveudgrav
ninger for at sikre oplysninger om forhistoriske be
byggelser. Da Nordsjællandsk Folkemuseum og 
Helsingør Kommunes Museer blev orienteret om 
det endelige byggerier og tilladelserne dertil, var 
mere end 50 tdr. land allerede ændret ved fladeaf
gravninger.

Kulturnatten i oktober var på Bymuseet helliget 
Karmeliterhusets egen historie Det lille Karmeliter
hospital. En syg fremmed sømand, en sygepasser og 
en broder fortalte om datidens sygdomme og muli
ge helbredelse. Lazarus var tilstede og med sin hund 
fik han trøsterige blikke af museets knap 700 gæster. 
Kulturnatten er en begivenhed vi altid ser frem til 
på Bymuseet. Det hele kan kun finde sted fordi mu
seets ansatte samt frivillige tilbringer deres aften på 
museet.

Et fint samarbejde, i øvrigt gratis for museerne, 
udmyntede sig i en hjemmeside under Helsingør 
Kommunes hjemmeside. Det store arbejde blev la
vet af arkæologistuderende Nicolai Garhøj Larsen, 
som en del af hans hovedfag på Københavns Uni
versitet. Bortset fra museernes åbningstider, histo
rie m.m, kan man i programmet taste sig ind på Dys
ser og Jættestuer omkring Helsingør og Årets Hus i 
Helsingør.

Museerne er også med på Frederiksborg amts mu
seers hjemmeside, og en hjemmeside ON-LINE er 
under udarbejdelse af Statens Museumsnævn for al
le danske museer.

I en kold februar måned blev Helsingør-huen 
præsenteret for pressen. Som et ægte tilbud fra de 
helsingørske bundtmagere, i skarp konkurrence 
med byens handskemagere. Sådan var det i »gamle 
dage« .Idag er det museerne, der har genoptaget pro
duktionen sammen med Skind - & Uldværkstedet 
v/ Eva Langkjær i Slangerup.

Huen blev i et større indslag vist i TV Lorry, hvor 
der blev fortalt om huens historie og hvordan den 
laves i dag. TV-indslaget blev optaget i Klare
rergården.

6. MÅL OG RESULTATKRAV 2000
Mål vil være:
a. Etablering af tilstrækkelige og tidssvarende ma

gasiner - at få planlagt såvel den fysiske som den 
museale side af en overflytning af de relevante 
genstandssamlinger til nyt magasin i år 2001.

b. Etablering af tilstrækkelige og tidssvarende ma
gasiner til arkivalier og etablering af de fornød
ne publikumsfaciliteter ved de lokalhistoriske ar
kiver.

c. En afklaring af fordele og ulemper ved de til
gængelige EDB-reigstreringssystemer omfatten
de Dansk Museums Indeks (DMI) og Arkibas 
med henblik på et valg, således, at der bliver ta
get stilling til hvilket EDB-registreringssystem, 
museerne skal gøres brug af i fremtiden samt få 
påbegyndt implementeringen af samlingerne i 
det relevante registreringssystem.

d. Fonds-finansieret udarbejdelse af historisk syn
opsis og disposition for et ultimativt bogprojekt 
om Helsingørs historie. Megen ny historisk vi
den er de seneste år blevet skabt gennem muse
ernes virke. Endnu mere resterer. Helsingørs hi
storie er unik. Byens historie afspejler Dan
markshistorien i storhed og tilbagegang. Sam
spillet med den omgivende landkommune er al
drig undersøgt eller beskrevet ligeså lidt som Ti
køb kommunes historie i samlet form.
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e. Indledende undersøgelser og indsamling i em
net den moderne bykultur og hele »den kultu
relle urbaniseringsproces«, som de sidste 100 år 
har bibragt så store forandringer i hverdagen, 
den materielle kultur og fællesskaber; ”Den for
sømte nutid” som perioden efter 1945 er blevet 
betegnet; den kommunale virksomhed i nyere 
tid.

f. Færdiggørelse af Bymuseets faste udstilling.

g. En videreudvikling af »det åbne museum« eller 
»museet uden vægge«.

h. Etablering af et regionalt samarbejde med hen
blik på at sætte fokus på Øresundsregionen - især 
HH-forbindelsen - økonomisk, socialt og kultu
relt - i nordisk-europæisk perspektiv.

Resultatkrav vil være:
a. Udarbejdelse af en handlingsplan for etablering 

af et 2000 kvadratmeter sektioneret og klimare
guleret magasin, når en principiel beslutning 
måtte foreligge i forbindelse med kælderen på 
Skolen ved Rønnebær Allé, herunder at der bli
ver udarbejdet en organisationsplan med henblik 
på styring og koordinering af det museale arbej
de under magasinoverflytningen.

b. Udarbejdelse af en handlingsplan for etablering 
af et nyt lokalhistorisk arkiv med tilhørende pub
likumsfaciliteter, når en principiel beslutning 
måtte foreligge i forbindelse med Arrestbygnin
gen, Strandgade 27 eller det gamle Øresundsho
spital.

c. Nedsættelse af en bredt sammensat og hurtigt ar
bejdende medarbejdergruppe, ligesom det nød
vendige udstyr erhverves og de relevante medar
bejdere bliver uddannet i det pågældende EDB- 
program.

d. Etablering af styregruppe med henblik på udar
bejdelse afhandlingsplan, ansøgning af fonde og 
lignende i finansieringsøjemed.

e. Udarbejdelse af handlingsplan.

f. Etablering af udstilingsafsnit om Besættelsesti
den og »De nye tider«.

g. Udarbejdelse af formidlingsmateriale, herunder 
foldere.

h. Etablering af tværgående arbejdsgruppe med 
henblik på projektformulering m.v.

7. AKTIVITETSPLAN FOR 2000
Udover den løbende museale aktivitet indenfor mu
seernes lovfæstede arbejdsområder: indsamling og 
dokumentation, bevaring, forskning og formidling 
vil aktivitetsplanen for år 2000 relatere sig til mål
og resultatkrav således, at forholdene for genstands- 
og arkivaliesamlingerne i forbindelse med magasi
nering (jfr. mål- og resultaterne a og b) nødvendig
vis må nyde højeste prioritet.

Den målrettede indsamlingsvirksomhed må i sa
gens natur begrænses mest muligt indtil magasin
forholdene er bragt i orden. Bevaringsarbejdet for
ventes centreret om de bestående samlinger. Doku
mentationsvirksomheden vil formentlig i den ud
strækning denne ikke i større omfang omfatter fo
tografering, idet magasinforvalteren tillige er mu
seernes fotograf, kunne pågå i et mere normalt om
fang. Ligeledes undersøgelsesvirksomheden om 
end denne fortrinsvis vil omfatte punktundersøgel
ser og mere snævre emner. Det gælder også forsk
ningen. Med hensyn til museernes formidling så 
omfatter denne ikke længere udstillinger rent bud
getmæssigt, men i forventning om eksterne midler 
har museerne planlagt en række udstillinger. Udo
ver en færdiggørelse af Bymuseets nye faste udstil
ling, således 6-7 udstillinger på Marienlyst Slot. En 
række eksternt finansieret foldere er under udarbej
delse, ligesom Helsingør Kommunes Museers årbog 
er under tilrettelæggelse, omhandlende Helsingør 
Kommunes Biblioteker, der i år 2000 har været cen
tralbibliotek i 75 år.
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