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FORORD

Der er nu næsten gået 10 år, siden Greves Bogbus blev nedlagt 
den 23.12.1987, og jeg har meget længe gået med de tanker at 
nedfælde nogle erindringer om den gode tid, vi tilbragte i samme 
bus. Kun to personer biblioteksbetjent Holger Bremerstent og jeg 
gjorde hele perioden med som tjenstgørende i bussen.

På baggrund af erindringer, notater, køreplaner, skrivelser samt 
en længere praktiktids-opgave skrevet af biblioteksstuderende 
Annette Hansen-Jacobsen 1978 har jeg samlet lidt stof om bogbus
sens korte levetid i Greve Kommune, nemlig årene 1974 til 1987.

Et righoldigt billedmateriale fastholder erindringen om de 
personer, som var bogbussens kærkomne gæster, men desværre kan 
alle disse billeder ikke medtages her. Med mellemrum har fotogra
fierne været udstillede i bogbussen og ved visse jubilæumslejlig
heder på Greve bibliotek.

Kirsten From Christensen.
Maj 1997
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FØRSTE BOGBUSDAG - DEN 3. APRIL 1974

Det var en onsdag. Den flotte gul-orange bogbus kørte ud til 
stoppestedet ved Mosede skolen og var der til kl. 13. Der stod 
naturligvis en ventende flok børn og voksne, thi forud for vort 
komme var der husstandsomdelt en smuk folder i tre-farvet tryk, 
som viste bogbussens holdetider ved de fem stop, og samtidig 
følgende sætninger:

Hvad betyder Bogbussen for Dem?

Et Bibliotek i nærheden af Deres bopæl

Et udvalg af skønlitteratur og faglitteratur. 
En samling af børnebøger, småbømsbøger 
og billedbøger

Et udvalg af tidsskrifter. Bøger, der ikke 
findes i Bogbussen, kan rekvireres fra 
hoved-biblioteket eller fra andre biblio
teker og fremskaffes så hurtigt som muligt.

Bogbussen er et bibliotek på hjul. 
Biblioteket er Deres - brug det.

Med venlig hilsen Greve Kommunebibliotek

Dagbladet og Sydkysten havde naturligvis også omtalt begivenhe
den, og nu kastede lånerne sig over tilbuddene i bussen. Børnene 
følte sig straks hjemme, og de voksne var måske mere skeptiske, 
men glade for at få et bibliotekstilbud i nærheden.
Fra bogbus-leverandøren SOMMER - VOLVO var der udsendt 
fotograf, som tog nogle nydelige billeder af bussen udefra og med 
publikum inde, men så vidt jeg husker, havde ingen af aviserne 
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ulejliget sig hen for at se, hvorledes det gik for sig den første dag 
med bogbussen.

Vi havde ret travlt dels med at skrive lånerkort til folk, dels med 
at finde bøger og foto-notere de bøger, der skulle hjemlånes.

Både Holger og jeg var ansat til at begynde den 1. april, så der 
havde været kort tid til at orientere sig i bogbestand og diverse 
praktiske gøremål i forbindelse med alt det nye, men heldigvis 
skulle vi da ikke også til at fylde bussen op med de 3-4000 bind, 
den kunne rumme. Det havde bibliotekarerne fra voksen- og børne
afdelingen sørget for.

De første dage kørte en af bibliotekarerne fra hovedbiblioteket i 
egen bil efter os for at forsyne os med flere bøger, hvis f.eks. 
tegneserierne skulle slippe op, før vi nåede næste stop.

Stadsbibliotekar B. Jessen kørte også med bussen rundt for at 
opleve, hvorledes det gik.

Efter de første halvanden time ved Mosede skolen kørte vi 
videre til Tune, hvor holdepladsen var på parkeringspladsen ved 
Brugsen, og her var der en større flok børn og voksne samt en 
frisk ung bogopsætter Annette Eliasen, altid kaldet Li, som straks 
kom i arbejde, selv om der ikke var nogle bøger at sætte på plads, 
men man afleverede bøger fra det nedlagte deltidsbibliotek. De 
skulle i kasser med hjem til biblioteket.

Tune-folket udtrykte stor glæde over bussen, og der var meget 
stor travlhed med at indmelde en del og forny lånerkort samt udlån 
af bøger. Vi måtte begrænse udlånet af tegneserier til 5 stykker pr. 
låner.

Men... i Greve . på parkeringspladsen ved den gamle skole og 
kirken, blev vi nok modtaget med glæde af børnene, nogle af de 
voksne derimod var meget kede af at deres lille bibliotek, som var 
blevet passet af faguddannet bibliotekar fra hovedbiblioteket, nu var 
blevet nedlagt.
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Jytte Jensen, som boede lige ved siden af i Degnestræde udtrykte 
sin sorg således:

Melodi: Bakkesangerinden

Jeg er en af Greve Landsbys borger ', 
som græder over, at nogen vover 
at smække døren i til biblioteket 
erstatte det med 
en osende bus
Skal det nu være smart 
med sådan en bastard? 
Jeg synes ikke , det er rart.
Jeg drømmer mig tilbage til det gamle bibliotek, 
der var hygge i hver krog.
Ja mange gange på en uge er det ofte sket, 
at jeg byttede en bog.
Når jeg kom hen til skranken for at låne, 
bad man mig ej om nr. eller kort 
og havde jeg den mere end en måned 
fik jeg ikke rykkerkort.

Samme Jytte Jensen fik vi dog meget hurtigt et venskabeligt 
forhold til, men vi kunne da godt forstå, at det var bittert at miste 
sådan et hyggeligt værested i skolen.

I Tune havde man ikke haft tilsvarende tilknytning til det faste 
bibliotek.

Den første dag havde vi indmeldt 19 børn og 5 voksne i Mosede 
- indmeldt 32 børn og 19 voksne, samt fornyet kort til 12 børn og 
28 voksne i Tune - mens 5 børn indmeldtes og 22 børn og 15 
voksne fik fornyet kort i Greve, så der havde været gang i 
bibliotekarens lille rejseskrivemaskine..
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HVAD VAR HISTORIEN BAG GREVES BOGBUS ?

1.januar 1969 fik Greve-Kildebrønde Kommune sin første fag
uddannede bibliotekar, nemlig Bertel Jessen, som kendte området 
gennem oplandsarbejdet ved Roskilde Centralbibliotek.

Emilie Sørensen, som havde udfyldt stillingen som deltids
bibliotekar i kommunen gennem en årrække, fortsatte herefter som 
værdsat sekretær indtil 1979.

I løbet af de næste fire år - sideløbende med kommunesammen
lægningen - blev der ansat en ledende børnebibliotekar, Kirsten 
Waneck, bibliotekar Helmuth Rauning og børnebibliotekar Inge 
Nielsen samt en bibliotekar i den tekniske afdeling for indkøb og 
klargøring af bøger, Birgit Svendsen. Dertil kom assistenterne Tove 
Mailind, Frida Jeppesen, Marianne Christensen, Jytte Ohlrich og 
Alice Seeberg.

Ved kommunesammenlægningen var Tune og Karlslunde blevet 
indlemmet i storkommunen Greve, og nu blev der udarbejdet en 
række nye strukturer og naturligvis også for biblioteksområdet, der 
i forhold til nabokommunerne var noget tilbage i udvikling.

De små landsbysamfund udvikledes sammen med strandområdet i 
hastig takt til store beboelsesområder, dog heldigvis ikke så 
voldsomt som prognoserne lovede.

I Tune havde man et bibliotek, som blev passet af deltids
bibliotekar fru Nielsen, og i Karlslunde var der to biblioteker, et 
på hver skole. Ernst Specht Nielsen, som i forvejen var 
skolebibliotekar på Karlslunde skole, tog hånd om byens bibliotek, 
mens Kirsten Hansen klarede strandområdet på biblioteket på 
Strandskolen.

Biblioteket i Greve landsby havde allerede fået faguddannet 
betjening fra hovedbiblioteket, som indtil 1.11.1971 lå nede i 
posthuset på hjørnet af Jerismosevej og Strandvejen.

Hovedbibliotekets nye lokaler lå i Ungdomsgården på hjørnet af 
Jerismosevej og Lillevangsvej lige over for RÅDHUSET (det 
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senere borgerhus) og - bag “Vatikanet”- det ubetydeligste hus på 
Jerismosevej, som vistnok havde været hjemsted for kulturel 
forvaltning.

Det var meningen, at biblioteket skulle have til huse her 
midlertidigt... det varede til februar 1983. Lokalerne var meget 
små, men hyggelige og egentlig ret velegnede til formålet, men det 
samlede areal på 590 m2 i stueplan og 200 m2 i kælderplan. Dvs. 
120 m2 til børneafdeling og 360 m2 til voksenpublikumsafdeling og 
resten til kontorer var reelt kun tilstrækkeligt til en kommune med 
5000 indbyggere.

Som årene gik, voksede bog- og personalemængden kraftigt.
Der blev lagt planer om A, B og C-filialer. Kommunens areal var 

blevet stort, og man opererede med områder vest og øst for motor
vejen. I planen for biblioteksstrukturen 1972 satsede man på et 
hovedbibliotek i kommunens nordlige del samt A-filialer i 
Karlslunde Strand og Greve Strand samt B-filial i Tune, mens en C- 
filial, Bogbussen skulle afhjælpe det akutte behov i de tættest 
befolkede dele af kommunen og først af alt erstatte de små deltids
filialer og derved være det første tilløb til effektiv biblioteks
betjening af alle kommunens borgere.

”Ved en C-filial forstås en til formålet indrettet bus, der giver 
publikum adgang til at vælge bøger under ophold på forskellige 
holdepladser. Bogbussen må betragtes som en integreret del af det 
samlede lokale biblioteksvæsen, og benytteren sikres gennem den 
adgang til lån fra det lokale biblioteksvæsens samlede boglige og 
audio-visuelle udlånssamlinger. Bogbussen må råde over både 
børnebøger og bøger for voksne, og der bør være plads til et udvalg 
af tidsskrifter (til udlån) og grammofonplader, også for alle 
aldersklasser. Andre av-materialer bør i videst muligt omfang 
tilbydes gennem bogbussen. Det skønnes, at en bogbus maksimalt 
vil kunne betjene op til 6-7000 indbyggere i tyndt befolkede 
landområder og op til det dobbelte i bymæssig tæt-bebyggelse. 
Bogbussens brede og varierede repræsentation af folkebibliotekets 
udlånssamling kan betyde en bedre service på dette felt end en lille
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fast filial med begrænset om end flydende bogbestand. Dens 
væsentligste ulempe, bortset fra dens stærkt beskårne 
funktionsrække er, at den ikke kan fungere som værested”.

Således stod der i oplægget om biblioteksstrukturen i Greve 
Kommune fra 1972.

På det tidspunkt var der nedsat et biblioteksudvalg i kommunen, 
og det fremlagde strukturplanen for Kulturelt Udvalg den 8. maj 
1972. Der blev søgt om at etablere en bogbus pr. 1.4.1973.

Den 17. maj 1972 blev planen sendt videre til kommunal
bestyrelsen, idet man var klar over, at tidsplanen skulle ændres.

Den 6.juni 1972 udsatte kommunalbestyrelsen spørgsmålet. Den 
6. februar 1973 faldt spørgsmålet vedrørende bogbussen i kommu
nalbestyrelsen ved afstemning (6-6), men biblioteksudvalget og 
kulturelt udvalg genoptog sagen, så kommunalbestyrelsen kunne 
den 16. februar meddele, at der i regnskabsåret 1974/75 kunne 
regnes med en ekstra kapitalbevilling på 500.000 kr. til indkøb af 
bus. Den 28. februar 1973 tog kulturelt udvalg forslaget til 
biblioteksstrukturen for Greve Kommune op til fornyet behandling, 
og den 20. marts 1973 blev kulturelt udvalgs indstilling godkendt af 
kommunalbestyrelsen.

Hermed var det bestemt, at de to filialer i Tune og Greve skulle 
nedlægges, filialen i Karlslunde by bevares, mens filialen 
Karlslunde Strand skulle flytte i nye lokaler og have en faguddannet 
bibliotekar ( det skete i 1975/76).

Nu kom der en periode med ekstra aktivitet for de forholdsvis få 
“personaler” ved hovedbiblioteket i Greve. De havde lige haft 
travlt med at flytte til nye lokaler, og så gik man i gang med for
arbejdet med at vælge bus og få en god indretningsplan.

Der var forskellige modeller at vælge imellem.
Bibliotekscentralen havde lige standset produktionen af de 

såkaldte Duplico-busser (Busser med adskilt førerhus og som kan 
gøres bredere ved hvert stoppested).
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Man bestemte sig for et Volvo buschassis type 58-60 med et 
karosseri fra Kiitokiri i Finland. Bussen kom til at koste kr. 
353.018,37 - dertil kom indkøb af et fotonoteringsapparat til 
udlånskontrol. Biblioteksudvalget havde helst set, at bussens farver 
blev holdt i kommunens blå/sølv, men det fandt personalet på 
biblioteket for kedeligt og valgte i stedet en frisk gul-rød-orange 
farve, og den gjorde sig rigtigt på den folder, der husstandomdel tes.

Stillingsopslag til personale (chauffør/bibliotekar) indsendtes 
november 1973. Stillingerne skulle besættes pr. 1.april 1974.

I den periode havde vi de store oliekriser. Jeg var ansat i 
børnebiblioteket i Vanløse og havde 3 aftenvagter hver anden uge 
til kl.20 og 2 aftenvagter de andre uger til kl.20 samt hver anden 
lørdag til kl. 16. Færre busforbindelser (linie 121 + skift ved 
Vallensbæk) gjorde, at jeg var hjemme kl.21.30 til hverdag og kl. 
17.30 om lørdagen- hvor længe ville den oliekrise vare? Jeg tog 
skridtet og søgte stillingen som bogbusbibliotekar i min hjem
kommune, selv om jeg havde været glad for de 17 år i forskellige 
københavnske børnebiblioteker. I Vanløse havde Københavns 
bogbus til huse, og den kendte jeg ret godt og havde været med til 
at etablere den og havde vikarieret i den nogle gange.

Lillejuleaften 1973 kom rådhusbetjent Arne Jensen hjem til os 
med brev om, at jeg var blevet ansat i Greve. Det var lidt 
mærkeligt at skulle forlade Vanløse, men det er sundt at skifte 
lidt.... Og fra nu af....havde jeg fri hver lørdag, thi Greves bogbus 
kørte ikke om lørdagen, det gjorde den i København.

I den tid, der gik indtil 1.april, blev jeg af og til ringet op fra 
Greve Bibliotek angående farver og kort og indretning.

Den 22. Marts 1974 udsendtes der indbydelse til udvalgte 
personer, deriblandt personalet.

“I anledning af, at Greve Kommune fra. 1.april d.å. får forbedret 
biblioteksbetjening i enkelte dele af kommunen ved indsættelse af
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bogbus, skal vi herved indbyde til reception fredag den 29. marts 
1974 kl. 11.00 ved hovedbiblioteket, Jerismosevej 95, Greve Strand, 
hvor der samtidig bliver mulighed for at se bogbussen, og få en 
orientering om dens funktion.

Med venlig hilsen 
underskrevet Henning Andersen/J Bolø”

Sydkysten skrev den 2.4.1974 bl.a.

“ Så skete det i fredags. Der var fest og glæde på biblioteket i 
Greve, da man samledes for at præsentere den festlige bogbus, der i 
strålende solskin holdt uden for døren og ligesom bare ventede på 
at komme af sted til sin første holdeplads på parkeringspladsen ved 
Mosede skolen i morgen kl. 13.

Bussen var fyldt med bøger, tæpper på gulvet, skumgummipuder i 
festlige farver til at sprede på gulvet som siddepladser, hvis man 
skulle få lyst til at sidde ned for at foretage sit valg af, hvilken bog 
man skal tage med hjem. Med bussen følger naturligvis en 
bibliotekar og derudover en medhjælper, men det er ikke en helt 
almindelig biblioteksmedhjælper, idet han har kørekort til at måtte 
køre bussen, når den skal flyttes fra det ene sted til det andet inden 
for den store kommune"... “Initiativet blev taget af daværende 
biblioteksudvalgsformand Børge Larsen, der desværre ikke selv 
kunne forestå indvielsen, da han døde i sidste måned. 
Udvalgsformanden for kulturelt udvalg, Henning Andersen, der 
jungerer indtil udgangen af marts, sagde ved indvielsen bl. a.”.....

bl.a. "... (Jeg nøjes med at citere den sidste sætning)

”Værsgo’ her er den - brug den - brug biblioteket, det er jeres”

Borgmester Jørgen Bach ønskede også biblioteket til lykke, det 
samme gjorde stadsbibliotekar Oluf Abitz, Roskilde, der fortalte, 
at da man startede den første bogbus i Roskilde, lavede man en 
statistik, der viste, at ca. 90% af de lånere, der blev tilført gennem 
bogbussen, var mennesker, der aldrig havde lånt bøger på 
biblioteket tidligere.” 
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BOGBUSCHAUFFØRENS JOB.

Den nye bogbuschauffør hed Holger Bremerstent-(et kendt navn i 
bibliotekskredse, idet hans farbror i mange år havde være over
bibliotekar i Helsingør) Holger kom fra en tjenestemandsstilling ved 
HT, havde førhen været ansat ved Københavns Sporveje, og endnu 
før igen arbejdet på en gård, været kommis i en brugsforening og 
plejer på Brejning. Udover dette havde han været i livlig aktivitet 
med diverse fritidsjob bl. a. som bodbestyrer i Tivoli.

Der var altså en masse at tale om, når vi havde pauser i bussen. 
Der var vore familier, de daglige gøremål i hus og hjem. Det 
drejede sig om at kunne forliges i de mange timer, vi skulle 
tilbringe i hinandens selskab... og jeg må sige, det gik meget fint 
gennem alle de 13 års spise- og kaffepauser.

Holger havde faktisk meget arbejde med bogbussen. Han skulle 
ud over den faste arbejdstid også sørge for rengøring og støv
sugning af bussen indendørs, foretage udvendig spuling, passe den 
med brændstof, olie, og sørge for at akkumulator var i orden. Det 
var Holger, som lavede kaffe til de to termokander, bar kasser med 
de bestilte bøger ud, og dem med afleverede bøger ind fra bussen.

Biblioteksbygningen var næsten som “syet” til bogbustjeneste, 
idet der var en udmærket stor dør fra udlånet ud til bogbussens 
afmærkede holdeplads. Der var af og til nogle vanskeligheder med 
at opdrage andre parkerende bilister til ikke at parkere i eller 
bagved bussens felt - det samme var et problem på Gersagerparkens 
parkeringsplads mandag aften.

Holger ordnede også datokort, modtog de lånte bøger og foto
noterede de bøger, der skulle udlånes.

Han sagde: “Når jeg i førersædet ser fremad, er jeg chauffør, 
men når jeg vender sædet, bliver jeg skrankepave!”

Børn og voksne satte stor pris på Holger, alle var på fornavn med 
ham, og han var god for en sludder om høns (han havde selv 
nogle..), om undulater (han havde selv haft nogle til eksport), 
kaniner (havde han også haft, og brød sig derfor ikke så meget om
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alt for mange grønsager ud over kartofler), heste var også et yndet 
emne (han købte en til sin lille datter)..... jo, der var meget at tale
om, og lånerne ville gerne diskutere og drille lidt., også når det 
drejede sig om politiske spørgsmål.

Kildebrønde var Holgers yndlingsstop, her var der tid til en god 
meningsudveksling. Bogbussen måtte normalt holde med åben dør i 
hele åbningstiden, og det varede ikke længe, før Holger måtte bede 
om en foranstaltning mod træk. Det lykkedes uden vanskeligheder, 
at få lavet en fin låge ved førersædet, som kunne modstå den værste 
kulde i forårsmånederne. Det første år havde vi kun 5 holdepladser:

Onsdag Torsdag FredagMandag Tirsdag

Gersagerparken 18.00-19.30
Greve By: 15.30-17.00 14.30-15.30 18.00-19.30
Mosede skolen 13.00-14.30
Tune v/Brugsen 13.00-15.00 16.00-17.30 15.00-17.00

13.00-15.00
16.00-17.00

15.30-17.30
18.00-19.30

Bogbussen kørte aldrig i juli måned.
Der var kun én, som kunne køre bogbus, og Holger havde, som 

man kan se, en ret lang arbejdsdag med 4 aftener til kl. 20 og en 
aften til kl. 17.30. Til gengæld kunne han sove lidt længere om 
morgenen. Det var naturligvis nødvendigt at finde en afløser i 
tilfælde af sygdom og til ferier. I første omgang påtog Holgers ven 
Tage sig jobbet, men senere blev det kutyme, at forskellige Falck- 
folk overtog styringen, hvilket bidrog til at give bibliotekarerne 
flere indtryk m.h.t. det pulserende liv.

Bibliotekaren havde i begyndelsen kun 3, måske 4 dage i bussen 
og resten på hovedbiblioteket (bogvalg, kontorarbejde og lidt 
udlånsarbejde). Det kneb med at få en uddannet bibliotekar på 16 
tid til den anden bogbusstilling. Først december 1974 lykkedes det. 
Lene Møller blev ansat, og hun kørte med et år, indtil hun sagde 
op p.g.a fødsel og børnepasning. Senere blev hun heldigvis 
genansat, men da var det til andre gøremål.

I den mellemliggende tid havde vi et par biblioteksstuderende 
studentermedhjælpere til afløsning et par gange om ugen.
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BOGBUSSENS INDRETNING

Det første indtryk af bussens indre var rødt, hylderne var røde, 
tæppet var rødt, mange af bøgerne var i samme farve dog med 
andre varianter.

Inden for døren var der et fremadrettet sæde, som bibliotekaren 
sad på under kørselen, og bag dette var der et lille skab, som 
rummede en håndvask (som vi aldrig brugte), en måleranordning, 
som angav strømforbruget ved de forskellige stoppesteder.

Vi måtte købe os til strøm hos private eller bruge strømforsynin
gen, hvor det var muligt.

I skabet stod også noget meget vigtigt, nemlig termokanderne med 
kaffe.

I modsat side var der under nogle hylder til afleverede bøger 
også et skab, det blev brugt til bibliotekarens trøje og taske. Langs 
begge sider var der mange hylder, dog også et par siddebænke og 
førnævnte puder til børnene.

Bibliotekaren stod midt nede i bussen og ekspederede lånerne, det 
foregik altid stående - også al maskinskrivning af lånerkort og 
bestillinger af bøger.

Rejseskrivemaskinen kunne trækkes ud til brug, og skulle endelig 
skubbes på plads, før vi kørte videre til næste stop. Nogle få 
håndbøger og referenceværker til hjælp for bibliotekaren stod på 
hylderne ovenover, men bøger, der var reserveret til lånerne stod 
på hylder og i kasser under bibliotekarens plads.

Bøgerne til voksne var placeret først i vognen, faglitteratur til 
venstre og skønlitteratur til højre. Tegneserier stod i krybber midt i 
vognen og billedbøger ligeledes i krybber under bagvinduet. 
Tidsskrifterne befandt sig bag plexiglas over en fast bænk. Snævert, 
men gennemtænkt.
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Der kom senere bogbusser i forbedrede designs på markedet 
f.eks. med bibliotekarplacering siddende ved siden af chauffør
arbejdspladsen og indgang længere hen mod midten. Der var mange 
modeller, men vi var stort set tilfredse med vores.

Det værste var vores kamp med oliefyret. En af de slemme dage 
var 3. Juledag 1976, hvor der var chaufførvikar på.

Vi havde en lang dialog med reparatører, leverandører, elektriker 
m.m- uden det hjalp. Hele samtalen har jeg skrevet ned den dag, 
den indeholder løfter, forslag, frustrationer frem til, at varmen igen 
kommer.

En enkelt dag kørte vi med 116 grads frost, det var ret koldt, og 
det gjorde vi kun den ene dag, fordi en reparatør havde lovet at 
komme ud til et af stoppestederne.

Jo, der skulle et godt helbred til at køre i bogbus, og det havde vi 
vist også.. Efter bus-perioden fik jeg med Mensendieck gymnastik 
rettet lidt på skævheden i benene erhvervet især på Greves 
skrånende parkeringsplads.

. Bogbussen havde sit første natlogi bag Esso-tanken ved Hundige 
Strandvej.

Senere blev den mere praktisk flyttet til kommunens materiale
plads i Håndværkerbyen, hvor den sågar fik tag over hovedet.

Her fik den lov at blive, trods anmodninger det sidste år om at få 
den flyttet til et andet sted. Det var let at vaske bussen og hver aften 
blev den sat til opladning.

Vi havde arbejdsplaner til alle disse funktioner, så vi kunne 
vejlede én vikar.
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BOGBUSSEN I LIVLIG FUNKTION DE FØRSTE 5 ÅR

Det gik bare derudad.... Vi blev næsten rendt over ende... og det 
var sjovt.

I et “rejsebrev” eller causeri til Sydkysten den 3o. maj 1974 
skildrer jeg , hvorledes dagene er gået.

” Kildebrønde er ikke det koldeste sted, her kan vi holde døren 
lukket mellem besøgene. Her kan vi få tid til at klippe okke-nok-fyre 
med børnene og dekorere opslagstavle, vi kan sludre med de få 
beboere, der har set os og aflægger os besøg.

En låner fortalte os, at man i Kildebrønde sjældent fik besøg af 
rullende service, selv bageren var de lige ved at tro havde svigtet - 
men det var oplivende, at her nu endelig skete noget igen. ...

Børnene, ikke mindst ungdommen i Greve, finder sig godt tilrette 
med tingenes tilstand. En bus er “fed” og spændende (vi mangler 
bare hyggemusikken), hyggepuderne anbringes- og lånerne med
således, at vi på tåspidser kan skræve over dem, når vi skal have fat 
i billedbøgerne.

Vi kan mærke, at Greve bys lånere er vant til bibliotekarhjælp, de 
spørger og bestiller bøger, så det er en fornøjelse- man kender 
bibliotekets muligheder og benytter sig af det.

Hver gang vi drejer ind på parkeringspladsen ved Tune Brugs, ser 
vi et fortov fyldt med cykler og platformen ved vores busstop fyldt 
med ventende ungdom, ca. 30 om eftermiddagen. Her står bussens 
dør åben hele tiden, og vi kan tælle op mod 50 mere eller mindre 
søgende personer inde i bussen.

Holger sidder fast i sin førerstol og tager imod og fotonoterer 
bøger og bibliotekaren står ved sin skrivemaskine og skriver 
bestillinger, indmeldelser og lånerkort. Siddepladser er det småt 
med, men humøret fejler ikke noget, undertiden hører vi henne fra 
døren røster udefra, der siger ”Vorherre bevares, der er ikke til at
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ånde for folk, vi må hellere vente til næste gang” og vi håber, at de 
ikke går forgæves næste gang.

Skoleeleverne er næsten umættelige i deres krav til 
orienteringsopgaverne, de skal have alt, absolut alt, hvad der kan 
skaffes om Napoleon, Hitler, Knud Rasmussen, Islam, indianere, 
Grønland og Kontiki....

Gersagerparken mandag aften er ved at tage pusten fra os, her er 
lige så mange om ikke flere end i Tune. På 1 V2 time modtages og 
fotonoteres over 1000 bøger, der puffes og skubbes, bibliotekaren 
skriver på maskine med albuerne klemt ind til kroppen, man prikker 
hende på ryggen for at spørge fra alle sider.

Trods trængsel synes Tunes og Gersagerparkens beboere at være 
meget glade for bogbussen. Mange er tilflyttere fra København eller 
omegns-kommunerne, hvor man er vant til større bibliotekssyste
mer, og der spørges naturligvis om mulighederne for hjemlån af 
grammofon-plader. Skønt vi må skuffe dem med negative svar m.h.t. 
musikken, har vi dog det indtryk, at vore lånere er yderst tilfredse 
med, at det da er blevet meget lettere for dem at komme til et biblio
tek, selv om dette tilsyneladende har et begrænset bogtilbud........

Den første måned må betegnes som et udlånstalsucces for bussen i 
alt 10.548 bd..

Felix er børnenes foretrukne tegneseriehelt”

Dette uddrag af aviscauseriet vidnede om stor begejstring for 
Bogbussen, såvel fra lånernes som fra vor side, og denne tilstand 
varede til hen på sommeren, hvor man I Sydkysten kunne læse 
denne overskrift “Måske erhverves endnu en bogbus”, men det 
blev nu ved overskriften. Derimod kunne vi meddele i avisen, at 
udlånsstigningen i Tune var på 492.0% sammenlignet med den 
nedlagte filial, mens der i Greve “kun” var en forhøjelse på 44.8%.

Der var rigeligt at tage fat på det første år. Det var vigtigt for os 
at lære lånerne at kende, og det var ikke vanskeligt at få kontakt.
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Det var meget sværere at finde ud af en effektiv måde at håndtere 
de praktiske funktioner på.

De førnævnte problemer med oliefyret opstod ret hurtigt, thi 
strømforsyningen var ikke lige god på alle stoppesteder. Det var 
især galt ved Mosede skolen og på Gersagerparkens 
parkeringsplads. Her brugtes nemlig meget strøm til fotonotering, 
åbning og lukning af dør (trykluft), lys, fyr m.v., og meget ofte 
måtte Holger starte bussen og lade den køre i tomgang et stykke tid. 
Vi skulle gerne kunne komme videre, og det var ikke så let med et 
fladt batteri.

Det var også vigtigt at placere bussen rigtigt i forhold til vinden. 
Holger vædede en finger og stak den ud ad vinduet, så vi undgik 
den værste træk.

Toiletforholdene var nogenlunde, i Tune kunne vi bruge Brugsens 
i dennes åbningstid, i Greve skole var det ikke en speciel lækker 
fornøjelse, der var endnu skolebørn de første år, ved Gersager 
måtte vi bruge selskabsblæren, dog var der i nødsfald måske adgang 
til et toilet i fællesvaskeriet, Mosede skolen havde også toiletter, 
hvis pedellen ikke havde låst dørene og i Kildebrønde var der et 
meget koldt toilet med rent håndklæde under kapellet. På 
vinteraftener skulle der en særlig overvindelse til for at vove sig ind 
over den mørke kirkegård, vi havde dog anskaffet en 
“lokumslommelygte” til formålet.

Vi var på farten fra kl. 12.30 til 20 - og måtte nyde den 
medbragte mad i bussen- det var ikke det værste.

Og vi fik skurpenge for disse ulemper.

Det var synd at sige, at vi var afskåret fra omverdenen, der var 
mange folk at snakke med, og vi lærte dem helt anderledes at 
kende, end hvis vi havde mødt dem inde på biblioteket. Henne ved 
bibliotekarpulten var der en biltelefon i forbindelse med 
hovedbiblioteket. Den skrattede lydeligt, og alt hvad vi og de fra 
biblioteket sagde, kunne hele bussen sagtens følge med i. Det var
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ofte ganske morsomt. Tit drejede samtalen sig om bøger, der var 
gået forkert til en af filialerne.

Den blev enkelte gange også brugt til katastrofeopkald.

Vi havde hver dag en del bestillinger fra eget og andre biblioteker 
at ordne, så bibliotekarerne fandt de bestilte bøger frem om formid
dagen, så de hurtigt kunne komme ud til lånerne. Vore lånere havde 
den fordel frem for andre bogbuslånere rundt omkring i landet, at 
vi med vore få stop kunne besøge nogle steder 4 gange om ugen, 
mens Gersager og Mosede sagtens kunne have brugt en dag mere.

Det var imidlertid vedtaget, at der blev taget særligt hensyn til de 
små landsbyer, som havde haft et bibliotek, før bogbussen “maste 
sig på”.

Hvad læste man i 70-erne. Tegneserierne havde absolut ny
hedens interesse, og i de år udkom der mange kvalitetsserier for 
børn. Det kneb med at klare efterspørgselen, så børnene 
reserverede dem i stort tal - ikke mindst Den store Anders And.

Holger havde udtænkt et nemt og sindrigt .. og arbejds- og 
portobesparende reserveringssystem. Det virkede på den måde, at 
bibliotekarerne maskinskrev forfatter og titel på den ønskede 
tegneserie på en papirs-slip, som passede snildt ind i et kardex- 
system, som Holger havde hængende på et skab. Her kunne han i 
hast holde øje med, om tegneserien var reserveret og tage den fra 
med slippen i, og børnene kunne selv holde øje med, om de var 
heldige den dag og tage slippen fra og give den til Holger, som 
havde bogen i venteposition.

Samfundsudviklingens mode-tendenser mærker bibliotekerne altid.
Foruden det store tegneserieboom med de søde for børn og 

unge... og de stadig mere vovede for voksne, var der lagt op til 
hidsig diskussion mellem smagsdommere. Bent Hallers bog om 
Katamaranen og “Conni og bolighajen” var også til større debat 
mellem de voksne lånere.

Midt i 70 ' erne læste man med stor iver Kampmanns bøger om 
familien Gregersen, nogle udmærkede bøger, som næsten ikke 
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læses i dag, undtagen af gymnasieelever, som finder på at læse 
noget andet historisk inden for litteraturen end Scherfigs “Det 
forsømte forår” og Rifbjergs “Den kroniske uskyld”.

Inden for faglitteraturen kunne vi tale om “tilbygger-årene” 
1975-76, uld og spinde-perioden, strikkeperioden, drivhusdagene, 
angorakaninerne (dertil kom der bøger fra flere forlag efter at dillen 
var forbi!) og den store terninge-vridning (rubik hed den) Desuden 
var der naturligvis interesse for alle typer dyr, frimærker, biler, 
syning og sejlsport.

Vi havde på et tidspunkt 31 tidsskrifttitler til udlån med det 
samme, til forskel fra hovedbibliotek og filialer, hvor man skulle 
vente en måned med hjemlån. Nogle fordele skulle bogbussen have. 
Vi tog også først fra af de nye bøger inde på biblioteket, så lånerne 
ikke skulle sige, at vi kun havde gamle bøger med. Det kneb måske 
mere at få skiftet grundigt ud i bogbestanden noget hyppigere. 
Ellers skulle vi fungere helt som et almindeligt bibliotek, hvorfra 
der kunne skaffes bøger og materialer til lånerne fra alle biblioteker 
til større projekter, disputatser og videregående uddannelser, og det 
foregik også meget ofte, selv om vi ikke i bussen kunne verificere 
og kontrollere litteraturønskerne så godt som hjemme på bibliote
ket - det måtte vente, til næste formiddag. De bogbusser, der kører 
i dag, har vist alle edb-hjælpemidler og helt anderledes søge
muligheder.

Da jeg var gammel børnebibliotekar, savnede jeg muligheden for 
at lave teater eller læse højt for børnene. I stille timer i Kildebrønde 
blev der læst lidt højt, men det kneb med koncentrationen, hver 
gang en eller anden kom ind ad døren.

Der skulle også have været tænkt på filmforevisning, bogbussen 
havde et lille rullegardinslærred, men vi havde ingen fremviser, 
ingen strøm.

Så vi lod det blive ved snakken.
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VIDERE I HISTORIEN

I 1975 fik vi et nyt stoppested, som vi besøgte to gange om ugen. 
Det var Askerød, som vi også havde megen glæde af. Her holdt vi 
på en noget snæver parkeringsplads lige ved Stamhuset, som på det 
tidspunkt - skønt nyt - allerede var meget ulækkert og misligholdt 
til stor ærgrelse for mange af beboerne, som ellers var glade for 
deres boliger.

Køreplanen blev naturligvis lavet om, det skete nogle gange i de 
13 år, vi kørte.

I maj 1976 var jeg så heldig at få bevilget 10 dages deltagelse i en 
anglo-skandinavisk bibliotekar-konference i England. Konferencens 
emne var “Biblioteksbetjening i tyndt befolkede områder”, og der 
var deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og England. Vi 
boede dels i Brighton under konferencen og siden i Stratford-on- 
Avon, hvorfra vi i busser kørtes til Oxford, Birmingham, 
Nottingham, Bedford og London.

Vi så bogbusser (sågar en i Sherwood-skoven), smukke gamle 
biblioteker, TV-overvågede biblioteker og edb-systemer. Ud over 
dette blev vi modtaget flot alle steder og beværtet fint, fik endda 
billetter til en musical. Det var en meget spændende oplevelse for 
os alle. Der er mange måder at løse biblioteksproblemer på- vi så 
bl. a. film om den norske bogbåd, der er ude 14 dage ad gangen 
langs kysten.

Vi havde i Greves bogbus også med mellemrum besøg fra 
udlandet, naturligvis unge fra venskabsbyen af samme navn. En 
bibliotekar fra Ghana kørte med en hel dag og praktikanter var også 
meget interesserede i at komme med.

Den 30.3. 1979 holdt vi privat et lille fem års jubilæum, hvortil 
var inviteret dem, der havde haft det oprindelige slæb med bussen 
og Lene Møllers afløser Gunnar Berg Nielsen, som kom december 
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1975 og den nye chauffør Leif Ellevang, som startede i vintervejr 
januar 1979, var naturligvis ivrige deltagere. Inge Nielsen havde 
bestilt en flot kage, der grangivelig forestillede bogbussen, og jeg 
havde dækket et bord, pyntet med stoppesteder og flag.

Middagen bestod af avocados med tun, fransk daube med 
lammekød og hvide bønner og chokoladefromage (regningen på 
1034 kr. deltes af de deltagende (påhæng medregnet) og man kom 
af med 40 kr. hver.

I juni samme år var vi atter ude at spise, nemlig den sidste dag i 
Tune. Her var det på Hedebokroen, det foregik - dog kun med 
bogbussens eget personale. Jeg har gemt menukortet, men ikke 
regningen Det var en sorgens dag, men vi glædede os over deres 
nye flotte bibliotek, flere af vore trofaste lånere havde forinden 
spurgt, om vi kunne lægge et godt ord ind for dem til de ledige 
stillinger på det nye bibliotek.

Det kunne vi ikke helt, for vi havde ingen indflydelse på de 
ansættelser, men det var da alle kendte ansigter, som kom til 
oplæring på hovedbiblioteket

Det var også sørgeligt på anden vis, for Gunnar havde fået en 
stilling et andet sted, først kom han vist til Ishøj og siden til 
Svendborg. Vi var meget glade for Gunnar, som altid var så glad 
og hjælpsom. Han var også bibliotekarernes tillidsmand en periode.

I mange år havde man talt om at få en varevogn til biblioteket. 
Det havde indtil da været rådhusets betjent, som havde haft arbejdet 
med al kørsel.

1. Januar 1979 fik vi en varevogn og en ny chauffør Leif, som 
skulle dele kørsel med Holger, så begge fik tjans med kørsel til 
skoler, filialer, plejehjem og rådhus samt diverse ærinder inde i 
byen.

Leif fik bogbusture et par gange om ugen. Det var rart for 
Holger, at de nu var to om mange ting. Efterhånden fik de 
personalegoder som termotøj, uniform m.m. og blev kaldt

25 



biblioteksbetjente - det med uniformen skete først i 80'erne, vi 
lavede i hvert fald en revysang om de nye uniformer i 1981/82.

Leif havde mange andre interesser end Holger. Han var glad for 
at rejse, havde utroligt check på forberedelser m.m.

Leif var primus motor i amatørteater, og det gav anledning, til at 
vi så en del forestillinger. Det var meget sjovt at iagttage, at Holger 
og Leif kunne sige de samme ting til lånerne, men lånerne hørte 
signalerne forskelligt, derfor blev det til, at man “spillede” dem ud 
mod hinanden (den ene var sur i går, den anden i dag), men 
publikum havde deres bestemte yndling, nogle havde noget tilfælles 
med den ene, andre var mere begejstret for den anden.

En venlig velkomst betyder meget, og vi var alle i søgelyset med 
hensyn til humør-barometeret.

I 1979 fik vi en afløser for Gunnar nemlig Else Lindhardt, som 
kendte noget til bogbusfart fra Holstebro. Hun skulle være halvt i 
Tune og halvt i bogbussen.

Lånerne blev sikkert glade for at få en meget yngre dame som 
bibliotekar i bussen. Det er altid tint med personale i flere 
aldersgrupper, og Else trivedes også godt med busarbejdet og fik 
rigtig mange venner blandt børn og voksne.

Køreplanen skulle nu laves om, og da Karlslunde by filialen 
skulle nedlægges, fik bussen foreløbig holdeplads ved kirken.

Det var spændende om Karlslunde borgerne ville modtage bussen 
pænt. Der havde været et beklagende læserbrev i “Sydkysten”, som 
var stilet til Elsebeth Eisvang fra to af Karlslunde Skoles lærere 
angående forsøgsordningen med bogbussen. Elsebeth Eisvang 
svarer, at ordningen er kommet i gang, fordi skolen skal bruge 
lokalet og fordi timerne fra Tune nu er ledige.

Der kom også mange både børn og voksne, men det blev ikke det 
store ræs som i Tune.
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I februar 1983 fik bogbussen den største “nedtur”, idet hoved
biblioteket blev flyttet til store nye lokaler i Hundigecentret. Hele 
Gersager-Askerød-området gik fra og vi skulle igen lave køreplanen 
om. Vi syntes stadig, der kunne findes gode stoppesteder nede i 
strandområderne, men det vandt ikke rigtig genklang.

Vi foretog lånertællinger efter distrikter og tænkte på at afløse 
Jerismosevej biblioteket, men det blev så imidlertid lavet om til en 
dejlig filial, som delte pladsen med Lokalhistorisk Arkiv.

Vi prøvede at foreslå holdepladser forskellige steder i samme by.

Kildebrønde havde for længst bedt om og fået lov til at få et stop 
mellem Brugsen og Kroen om torsdagen og tirsdag aften ved 
kirken. I Karlslunde prøvede vi at holde de fleste gange ved 
Brugsen og om aftenen ved kirken, det gik også pænt.

Senere havde vi en enkelt time hver tirsdag mellem 17-18 i Søhøj 
- og Mosede fik en ny holdeplads nemlig ved Vesthegnet.

Dette skete pr. 1.8.1984, og det var en lykkelig beslutning, for 
her var der behov for os, og vi fik pæne udlånstal begge steder. 
Både børn og voksne var glade for det.

Vi havde 10 års jubilæumsår.
Jeg skrev et rejsebrev til Sydkysten og Dagbladet, hvor jeg 

anfører nogle af de ovennævnte tildragelser men også “at taburetter 
og oliefyr er blevet erstattet af nyt, at der er skiftet hjul én gang på 
grund af punktering, at termokande og papirkurv har holdt alle ti 
år, at karrosseriet er blevet malet op og at tæppet nu er græsgrønt 
osv”

Der bliver udtrykt håb for de næste 10 år, men det skulle ikke så 
være...Allerede i 1986 skulle der spares - også på bussen. Den 
havde haft nogle reparationer i den hårde vinterperiode. Der var 
ikke mere tale om en ny bus.

For at spare foresloges stoppene ved Vesthegnet og Søhøj nedlagt. 
(Hvorfor forstod ingen - heller ikke Birthe Nørgaard Petersen og 
Ditte Ulrich, thi det betød tværtimod en udgift på 700 kr.!!)

27



Trods mange beregninger og skriverier fra vor side, kunne det 
ikke forhindre, at nogle tabte humør og arbejdsglæde på grund af 
manglende gehør fra flere sider.

Der blev mere stille i Bogbussen, vi holdt for længe i 
landsbyerne, men prøvede dog at holde gejsten oppe hos os selv og 
lånerne ved at lave lidt sjov ud af Bibliotekets dag et par gange. Det 
blev til balloner, uddeling af materiale, kaffe og hjemmebag, vi 
havde også en alternativ holdeplads ved Irma i Greve centret, det 
var ingen succes.

I løbet af 1987 blev det besluttet, at den 4 år gamle filial på 
Jerismosevej og Bogbussen skulle nedlægges pr. 31.12.1987.- og 
derved blev det.

Der var afskedskaffe og kage den 17., 22. -og 23. December, og 
heldigvis mødte mange af vore trofaste lånere trods juletravlhed op 
i bussen for at sige farvel

Vi sluttede i Greve kl. 19.30 og pustede lysene ud i den bogbus
lysestage en dreng i Mosede havde lavet til os, og som havde været 
fremme ved juletid hvert år.

Vi havde ikke lånt så mange bøger ud den dag men...
i Mosede udlånte vi 84 bøger,
i Karlslunde 94
i Greve 22,
i alt 200.

Holger skrev Slut-finale kl.20.00

Bussen blev vist solgt til Portugal og skulle derfra videre til 
Sahara.

Vi ved ikke mere.
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LIDT OM FOLK DER KOM INDENFOR 
...og hvad vi kunne se ud ad for- og bagruden

Her skal jeg passe mere på. Nogle vil nødig glemmes og andre 
nødig nævnes.

Vi traf en masse dejlige mennesker og meget få kværulanter, 
selvfølgelig var der uvorne unger som med årene blev til skikkelige 
borgere.

Dem møder jeg i dag på biblioteket, og heldigvis genkender jeg 
mange af dem.

I Greve by holdt vi i vejen, når der var begravelser.
Vi kunne altid gætte den dødes alder på antal parkerede vogne. 

Undertiden måtte bussen “klemme sig” op ad stakittet uden for 
parkeringspladsen, men det varede ikke så længe.

Vi var vidner til nogle lidt besynderlige ceremonier bl. a. kom 
der en eftermiddag tre mænd hen til os for at spørge, hvor kroen lå. 
Negativt svar fra os, og så hørte vi ikke mere, før pludselig en 
harmonika, en klarinet og en tromme spillede Gades “Tango 
Jalousie”, da kisten blev båret ud. Det var absolut uventet, men 
sikkert ønsket af den afdøde.

Pastor Refskou, som sammen med sine drenge var en af vore 
flittigste lånere, gennem alle årene, var ret uimponeret over dette, 
der er så mange, som har lidt specielle ønsker.

Kai Herum, Rindum-familien, Marianne Ledstrup med Frede og 
Mads, familien Kuld, slagter Frederiksens døtre, famlierne Monty, 
Mertz , Olesen og Jenny Jensen fulgte vi i hele perioden og børnene 
fra lejligheden ovenpå i skolen Pia, Michael og Mie holdt meget af 
at hygge sig i bussen.

I det hele taget kom ungdommen onsdag aften på en times ophold 
i varmen på bageste sæde - lidt flirt kunne det altid blive til.
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Hugo Aarslev-Nielsen kom de første år og fortalte os en del om 
kommunen, det samme gjorde bankbestyrer Anders Pedersen.

Der var ikke langt til brugs, brødudsalg/senere posthus og slagter. 
Nu er kun brugsen tilbage. Jytte Jensens hund Gokke, en sort 
doberman, var meget klog. Den kendte vejen til slagteren og vidste 
lige, hvordan den skulle fedte sig til et kødben - og den fik bid hver 
dag.

Vi tog del i glæder og sorger, det drejede sig lige fra mængden af 
konfirmationsgaver til alvorlig sygdom. Busser havde af og til sin 
gang i fødebyen, der gik mange historier om ham. Han kom nu 
sjældent ind i bogbussen, men en dag hen under aften kom han 
dragende med en snavset død and og ville have en kogebog, så han 
kunne få gravet and, sagt med et smil, for han havde lige gravet den 
op.

I Kildebrønde holdt vi blandt vandpytter på brugsens parkerings
plads. Samme plads brugte en turistbus (og politiet på lurenkig)

Vi var der altid om eftermiddagen og sommetider fik vi besøg af 
85-årige Marinus Larsen på traktor. Han kunne fortælle om sine 
dage som brobisse ved den gamle lillebæltsbro, herr og fru Lind fra 
Ole Jensens vej var meget underholdende, der blev snakket 
violinspil og filosofi, Lily Hansen var også en meget flittig gæst 
samt Anne Marie Lund og hendes børn.

Nede ved kirken kom Peter Hansen de første år, han kunne også 
fortælle meget fra gamle dage, Gerd Have og Tobias, Lisbeth 
Jørgensen og de musikalske sønner og Peter Olesen kom meget 
ofte, det samme gjorde Jan og Marianne Sørensen fra Bag kirken.

Deres oldemor fru Olsen kom så grulig galt af sted en aften, da 
hun steg ud af bussen. Hun blev svimmel, faldt og brækkede 
lårbenet. Det kom der en indberetning ud af, men det var ikke bus- 
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trappen, som var årsagen. Hun blev aldrig rask igen. Vi var jævnlig 
ovre med bøger til hende i den gamle skole.

Ved siden af boede familien Lassen en overgang, den lille søn 
Henrik var gevaldig kvik af sine fire år, vi var meget imponerede

Henny, der boede lidt længere nede i byen, kom tit forbi med sin 
hund. Hendes lige så jyske lejere talte altid om “Henny hinne 
hund”. Det var hjemlige toner for gamle jyder som Holger og mig. 
Henny flyttede senere til Vestjylland, hvor hun efter sigende 
befandt sig udmærket.

Gersagerparken var et livligt sted.
Folk var meget interesserede i alle slags emner, og det var en 

dejlig blanding af ældre, børn, studerende, de fleste meget biblio
teksvante.

Det var svært at komme frem og tilbage i vognen om aftenen, der 
var en puffen og skubben, så det var lidt vanskeligt at komme i 
rigtig snakkekontakt med beboerne, men vi lærte alligevel en masse 
at kende - og det er dem, vi i dag ser på hovedbiblioteket - og som 
siger “Det var altså så hyggeligt i bogbussen”, skønt de dårligt 
kunne få fat i en bog. Om eftermiddagen var der lidt mere luft 
mellem lånerne.

Her og i Askerød mødte vi de første indvandrerbørn, og til dem 
lånte vi bøger på urdu og tyrkisk hjem fra indvandrerbiblioteket, 
snart kom der også voksne indvandrere.

Beboerne i Askerød står mere markant i min hukommelse: Den 
søde ældre Carla, som ikke turde sejle over Storebælt, de to brødre, 
som havde en papegøje med i bussen så vi kunne beundre den, 
Bente Leed med Mickey og Stine, Henry Thomsen, Ruth 
Christensen, det festlige ægtepar Frode og Gudrun Reimann, 
Ghislaine med Angelique og Stephan og Inga fra Gærdehuset - 
næsten alle ser vi stadig - et par af dem er nu på Møllehøj.
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I Mosede fik vi også mange venner blandt børn og voksne. I 
begyndelsen var der lidt problemer med at styre ungerne, som var 
meget sprælske efter en lang skoledag - især om fredagen. Cyklerne 
flød på asfalten rundt om bussen, så folk ikke kunne komme frem 
til døren, men det jævnede sig.

Det var her i Mosede ungdommens sløjdevner viste sig, vi fik 
hele to træmodeller af bussen med huller til lys, fine tegninger og af 
fru Kragh små nette miniatureblomsterkurve og læderhjertenøgle- 
ringe, som Else og jeg stadig har i brug.

De to år ved Vesthegnet var i hvert fald en positiv oplevelse for 
begge parter, der bor trods alt en pæn, lille “koncentration” af 
Greves indbyggere.

Søhøj i Karlslunde blev også kun en 2-årsfornøjelse ligeledes 
positiv, selv om vi holdt i vejen for de skurvogne, som husede 
jyske byggefolk, der var i fuld gang med de gule rækkehuse øverst 
oppe.

Det var alle steder os en fornøjelse at følge et byggeri eller et 
tækkemandsarbejde i gang nær vore stop... så kunne vi opleve en 
vis udviklingsfremgang!!

I Karlslunde by, hvor vi vekslede mellem holdeplads ved kirken 
og ved Brugsen var besøgstallet mere moderat, her fik vi besøg af 
forholdsvis mange voksne både en del lærere fra skolen og enkelte 
“storlæsere”.

Bent, kirkegårdslederen, kiggede ofte indenfor, og Kitter Larsen 
med sønner og kat var naboerne til den anden side og fra deres hus 
fik vi strøm... og fra haven mirabeller.

Da vi kun holdt ved kirken torsdag aften, stod vi ikke i vejen for 
begravelser og andre kirketjenester her.

I Tune havde vi som nævnt pigen Li som effektiv medarbejder.
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Hun havde også et godt kendskab til lokalbefolkningen og var i høj 
grad medvirkende til, at vi lærte en masse om byen og dens folk.

Li var tilmed så ivrig, at hun mødte i Gersagerparken om aftenen 
for at hjælpe der. I 1979 måtte vi også sige farvel til Li, efter at vi 
havde betinget os, at vi engang blev inviteret med til hendes 
bryllup.

Holger og jeg var med til bryllup i Havdrup nogle år senere. Hun 
havde ikke glemt os.

Næsten hver gang kom Kai P.Techen og “drillede os”, og det var 
ret hyggeligt. Ham møder vi stadig på biblioteket deroppe.

En del forældre med småbørn var faste besøgende - måske var det 
en periode, hvor der netop var forholdsvis mange hjemmegående 
husmødre i Tune. Afstandene fra byens yderdistrikter til Brugsen 
var også ret store for mindre børn, hvis de skulle af sted alene.

Det er umuligt- og heller ikke meningen- at nævne de mange 
personer som vi husker særdeles godt. Der er drysset et par navne 
med i teksten hist og her som første indfald.

De unge medhjælpere i bogbussen

Flere af hovedbibliotekets medhjælpere fik nogle timer i bogbus
sen, mest i Mosede og i Gersagerparken .

De var i forvejen fortrolige med jobbet og tog sikkert turen med 
bogbussen som en rar afveksling, og følgende fire var der i læn
gere perioder nemlig Morten Larsen, Catarina Fjordvald, Søren 
Eliasen og Sune From Christensen.
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ATTENTATER MOD BOGBUSSEN

Hvem kunne dog finde på at gøre vores bogbus fortræd? Det 
kunne vi heller ikke forstå- og vi fandt ikke ud af hvem og hvorfor.

Det skete sikkert om natten - ovre i Materiel-området Ågården 
1.4.1979 blev to baglygter stjålet..

En gang var der et fint rundt skudhul i bagruden..

Næste gang var det værre. Nogle havde brækket låsen op og givet 
hele bogbussens indre en omgang med ildslukker-spray'en.

Alt var hvidt af skum, og alle bøger og tidsskrifter var syret ind 
i noget fedtet stads, som havde ætset sig godt ind. Holger, Else og 
jeg trak gummihandsker på, Holger brugte en bærepose som hoved
beskyttelse og den store hovedrengøring af de 4000 bd. kunne be
gynde og varede flere dage.

Det lykkedes ar redde de fleste bøger ved at vaske og tørre dem. 
Sydkysten’s fotograf blev tilkaldt - lidt publicity skulle vi da have-, 
han havde også æren af at forevige de skader, der skete ved 
hærværket på filialen på Jerismosevej samme weekend den 2-3 .juni 
1984.

Tidens tand gnavede efterhånden slemt i vores bogbus.
Det blev vanskeligere at få den heldigt gennem syn, trods Leifs 

og Holgers ihærdige anstrengelser med vedligeholdelse og selv om 
de altid huskede alt det nødvendige tilbehør bl. a. en 
kæmpegitterlåge i dørstørrelse beregnet til beskyttelse af chauffør 
mod tunge tegneserier, der kunne falde ned i nakken på dem under 
kørsel.

Det havde været meningen , at denne låge altid skulle sættes op 
før vi kørte og sættes uden for bussen ved hvert stoppested.

Den blev kun husket... for “syns” skyld. Leif og Holger fik 
heldigvis aldrig bøger i nakken.
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SLUTFASEN

Det var trist at skulle sige farvel til bussen.

Leif fortsatte som biblioteksbetjent endnu et år sammen med 
Holger, så vendte han tilbage til HT.

Holger gik af med pension den 30.8.1989.
Han blev fejret med udstillinger, breve fra nuværende og ødligere 

kolleger og med større reception.

Vi andre fortsatte med arbejdet på hovedbiblioteket., og det er 
bestemt ikke kedeligt.

Der var skuffende lidt skriveri omkring lukningen af filialen og 
bogbussen.

Biblioteket er nok ikke så synligt i Greveborgernes bevidsthed - 
som vi selv tror.

Mange har sagt, at de savnede bogbussen.

En del tror, at den stadig kører rundt i Greve

De har altså vidst, at vi har haft en bus.

Nogle troede, at bogbusser var forbeholdt børn eller ældre 

Hvor kører den nu?
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Bogbussen indvendig

Holger - chauffør / skrankepave



Leif læsser bus Kirsten & kollega

Samme holdeplads som politiet

37



Kirsten From Christensen
f. Andersen

1934Født i Balling i Salling

Elev i Rødding Friskole 1941- 1946
Præliminæreksamen fra Vinderup Realskole 1950
Studentereksamen fra Odense Katedralskole 1953
Eksamen fra Danmarks Biblioteksskole 1957

Bømebobliotekar diverse steder i København 1957 - 1974
Bibliotekar i Greve 1974 -
Bosat i Karlslunde siden 1969

Interesser Kunst, litteratur, musik, naturen, historie, folklore, 
enkelte discipliner der tangerer sport som dans og 
petanque samt naturligvis mennesker og begivenheder i 
almindelighed.

Bestyrelsesposter i flere foreninger bl.a. Naturfredningsforeningen, 
Køge Bugt’s Kunstforening og Greve Lokalhistoriske Forening 
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Serien "Bidrag til Greve kommunes historie" 
omfatter nu følgende "Gule hæfter"

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38

Greve sogn - 1836
Greve sogn - folketællinger 1801 
Kildebrønde sogn - 1836
Oeders Efterretninger 1771
7 soldaterbreve fra 1864 
Tune sogn - 1836 
Karlslunde sogn -1836 
Samtale med Maren Petersen 
Forsamlinghuset "Godhaab"s start 
Bybranden i Kildebrønde 
Tiggerliv i gamle dage 
Vilhelm Pedersen 
"Strandgreven” 
Sønderholm boplads 
"Kaldet følger enken" 
Greve Hospital
Da Greve-Kildebrønde blev storkommune 
Karlslunde Landsby 
Et livstestamente
Elev i Mosede skole
Erindringer om Mosede Fort 
Erindringer fra min barndom -1 
Erindringer fra min barndom - 2 
Erindringer fra min barndom - 3 
Tune-sprøjten
Karlslunde skole 1742 - 1942
Michael Vulf Giøer legat 
"Josef" og "Illegalt til Sverrig" 
Flugten til Sverrig
Mosede Politi 1935 - 1985 
Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark 
De svenske soldater på Greve-egnen 
2 kvindeskæbner fra Hedeboegnen 
Ryg og rejs - en pibe tobak i Køge Kro 
Valentinere på Geddesdal 1822 - 1927 
"En velnæret Arbejder er 
som en kjærnefodret hest" 

Lidt om Tune i gamle dage 
"Søfryd" og Anker Christensen

v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Gunnar Petersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Meta Nielsen og Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen
v/ B. Andersen og L. Pedersen 
v/ E. Doberck 
v/ Ole Eriksen 
v/ Frode Hansen 
v/ Inger Vestergaard 
v/ G. Gregersen 
v/ Gudrun Jensen 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Poul Gehl 
v/ Valdemar Mortensen 
v/ E. Doberck 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Bjørn Helles 
v/ Inge-Lise Overballe 
v/ Karl Johan Rubæk 
v/ Carl Erik Andresen 
v/ Carl Erik Andresen

v/ Johannes Hansen 
v/ Ole Eriksen
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39 Et gammelt kort
40 En Hundiedrengs erindringer -1
41 En Hundiedrengs erindringer - 2
42 Bogbussen i Greve Kommune

v/ Ole Eriksen
v/ Johannes Sørensen
v/ Johannes Sørensen 
v/ Kirsten From Christensen
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