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Nogle erindringer om 
Kolding Centralbibliotek 
under besættelsen
I Erik Ebstrups og K. Baagøes 
bog »Kolding under besættel
sen« 1946 finder man egentlig 
ikke noget specielt om bibliote
kets rolle i denne periode. Man 
forstår det godt. Lige efter befri
elsen var det de mere dramatiske 
begivenheder, det mere militan
te, man ville høre om, mens den 
påvirkning, som eksempelvis et 
godt bibliotek kunne udøve på 
benytterne i en sådan tid, for
nemmedes som mere uhåndgri
belig. Nu var det hele jo over
stået.

Alligevel finder vi i den nævn
te bog et stikord, men sært nok 
sagt af en tysk officer, major Ar
nold. Det er i byrådssekretær 
Niels Jacobsens afsnit om Kol
ding Kommune og tyskerne, 
man på side 97 læser om majo
rens besøg på biblioteket i marts 
1945. Han skulle tage stilling til, 
om bygningen var anvendelig 
for værnemagten, men da han 
stod i den store, smukke udlåns
sal, så kom hans civile job som 
gymnasielærer os til gavn. Han

udbrød: »Dies ist eine Kultur
stelle, das ist nichts für uns.« Og 
artikelforfatteren kommenterer: 
»Der var dog altså een tysker, 
der havde forståelse af, hvad kul
tur er.«

Heller ikke i Erik Ebstrups 
smukke bog om Kolding Biblio
tek, 1942, står der noget særligt 
om besættelsestidens kår, men 
det har en anden, lige så natur
lig forklaring. Det talte man jo 
ikke om i en sådan officiel pu
blikation, udgivet under besæt
telsen. Der er dog en illustra
tion, der viser mørklægningsar
rangementet i udlånssalens oven
lys (side 125), vist nok udtænkt 
af bibliotekets daværende vagt
mester, Jørgen Eskelund Han
sen. Men side 61 står det doku
ment aftrykt, der kan siges at 
sætte det hele i gang. Nok havde 
Kolding haft et bibliotek, men i 
ret dårlige lokaler på Rendeba
nen. Fhv. eksportør Jens Holm 
fik i 1936 den tanke, at der bur
de findes en egnet grund til en 
ny biblioteksbygning. I en skri-
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velse til Kolding byråd af 11. 3. 
1936 hedder det: »Underskrevne 
fhv. eksportør Jens Holm har i 
en årrække lagt mærke til, i hvor 
høj grad befolkningen søgte cen
tralbiblioteket i Kolding, ikke 
mindst for at gøre sig bekendt 
med fagskrifter, og jeg er derved 
bestyrket i den opfattelse, at bib
lioteket yder en samfundsnyttig 
gerning af et så betydeligt om
fang, at jeg ønsker at støtte det.«

Det var den smukkest tænke
lige målsætning for et bibliotek 
at tjene befolkningen på den må
de. Jens Holms gave bestod i den 
1185 m2 store grund, bibliote
ket nu ligger på, afkøbt af Kol
ding Kommune og kvit og frit 
overdraget det selvejende biblio
tek til byggegrund. 1938 oprette
des Jens Holms Biblioteksfond, 
der skulle administrere bygnin
gen samt den forretningsejen
dom, som biblioteket nu — helt 
efter den langsigtede plan — er 
flyttet ind i. Den ønskede nye 
bygning kom op at stå.

Den gamle mand midt i billedet er kreatureksportør Jens
Holm, der skænkede grunden til det nye bibliotek. Grundstensnedlæggelsen d. 22. Nov. 1938.
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Redaktionen af Koldingbogen 
har nu ønsket at få bibliotekets 
virke i besættelsesårene belyst og 
har bedt mig om at berette der
om fra den periode, jeg var ansat
-  1.8. 1939-1.3. 1945. Jeg har 
derfor måttet give det følgende 
præg af nogle erindringer, idet 
dog en række af venner og kolle
ger har hjulpet mig med visse 
træk der ikke stod mig klart 
mere.

Overbibliotekar Erik Ebstrup, 
der 1. 6. 1938 var blevet overbib
liotekar, havde gjort mig op
mærksom på, at der blev en stil
ling som læsesalsbibliotekar, når 
jeg i sommeren 1939 var færdig 
med min bibliotekaruddannelse. 
Jeg kendte fra et elevår i Haders
lev Centralbibliotek 1937-38 Eb- 
strups mange, interessante fag
lige ideer. Fra mit gamle uddan
nelsessted Københavns Kommu- 
biblioteker ville jeg gerne til et 
centralbibliotek i provinsen for 
at lære noget.

Den stab, som Ebstrup skulle 
flytte ind i den store nye byg
ning med, bestod af Jetty Mar
schall, der var barnefødt i 
byen og havde været ansat fra 
1926 — hun var vel, hvad vi i dag 
ville kalde vicebibliotekar og le
dede oplandsafdelingen — Al
fred Haagerup, der var ansat i 
1937, meget optaget af ungdoms
foreningsarbejdet — han var le
der af katalogafdelingen — Ellen 
Ørbech, ansat samme år som Eb
strup, med lang erfaring i Kø
benhavns Kommunebiblioteker
— hun var leder af udlånet, og 
endelig skulle jeg som det ube
skrevne blad bygge læsesalsarbej
det op.

Men først skulle vi flytte ind i 
bygningen, der var nær færdig
gørelsen ved min ankomst og af
leveredes 30. september 1939. 
Jeg måtte altså begynde i de 
gamle lokaler på Rendebanen, 
hvor man lukkede for publikum 
1. august. Vi tog fat med liv og 
lyst, og her var bibliotekets ele

Biblioteket på Rendebanen hvor man forbereder flytning af bøgerne. 1939. Fra 
venstre: bibi. A. V. Haa ger up, Signe Berkild, Mogens Iversen, E. Ebstrup, Jetty 
Marschall, Annelise Thage, Sv. Aage Balle Andersen og en lille dreng, Boje 
Ebstrup.

Flytning fra Rendebanen til Fredericiagade. Signe Berkild og vognmand Lisberg. 
I bogbilen: Jetty Marschall. 1939.

ver også til god nytte. Jeg husker 
så tydeligt Signe Berkild, der nu 
leder læsesalen, og Sv. Aage Bal
le Andersen ved opbæringen af 
bøger til læsesalen. De tog nogle 
ordentlige læs, mange tunge år
gange af Illustreret Tidende, på 
bærebøren op ad trapperne — at 
det gik godt! Ebstrup var ivrig 
for, at håndbogsamlingen hur
tigt skulle på plads. Hvorfor 
ikke flytte den i hans private 
bil? Da vi under en af transpor
terne nåede frem til rundkørslen 
ved Jernbanegade, var bøgerne 
ved opbremsningen ved at skride 
ned i nakken på ham, men vi 
klarede den fra bagsædet. Det 
var en god ouverture til de dej
lige dage, vi ventede os i det nye

hus, og vi blev godt rystet sam
men, hvad der fik stor betydning 
for de kommende år.

En måned før indflytningen 
brød 2. verdenskrig ud, og vi 
måtte se i øjnene, at talrige 
uventede problemer ville dukke 
op. Den planlagte indvielsesfest 
måtte begrænses til et samvær 
med bestyrelse, arkitekt og hånd
værkere samt personalet med 
biblioteksdirektør Thomas Døs
sing som eneste gæst udefra — 
officielt i hvert fald, for der kom 
også et par fra Vejle biblioteks 
bestyrelse for at ønske os til lyk
ke. Thomas Døssing, de danske 
folkebibliotekers store mand, gav 
os gode ord med på vejen. Han 
sagde bl. a.: »Et latinsk ord siger
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i oversættelse: Når våbnene lar
mer, tier ånden. Vi må have en 
forpligtelse til at arbejde for, at 
den ikke tier. Hvad der end sker, 
må vi holde idealerne ved lige, 
for vi må tro, at dem vi bekender 
os til evig vil sejre. Bygningen 
her er udtryk for et samfund, 
hvor den enkelte borger har ret
tigheder og pligter, og først i 
vort århundrede er det danske 
samfund kommet så vidt, at det 
forlanger af borgerne, at de skal 
opfylde deres borgerpligt. »Al
drig løses mand af lære«. Biblio
teket her er en skolebænk, hvor 
vi alle har pligt til at lære«. Vi 
var helt enige med Døssing i 
denne understregning af biblio
tekets placering i samfundet, og 
vi var stolte over hans slutord 
om, at »biblioteket i Kolding nu 
står i allerførste række blandt 
landets moderne biblioteker«. 

Men så kom 9. april 1940.
Det er virkelig rigtigt. Trods 

mange konkrete oplysninger om, 
hvad der foregik syd for grænsen 
dagene før, slog man det hen. 
Natten mellem 7. og 8. april var 
jeg med Korforeningen i bus på 
vej hjem fra Århus. Vi havde væ
ret med i en storstilet opførelse 
af Niels W. Gades korværk Kors
farerne med kgl. kapelmester 
Georg Høeberg som dirigent. Vi 
var dybt optaget af denne store 
kunstneriske oplevelse. Næste 
nat kom »de grønne«. Hele da
gen den 9. april rullede den ty
ske værnemagt forbi bibliotekets 
vinduer, et fortvivlende syn. 
Først lammelse — hvad kunne 
man gøre, voksne mænd stod 
med raseriets tårer i øjnene og så 
til. Lidt uhyggeligt, men psyko
logisk forklarligt, var eftermid
dagens gadebillede: mødre pro
menerende deres barnevogne 
mellem »de grønne«. Livet skul
le gå sin gang. Kolding blev un
der hele krigen en uhyggelig by 
derved, at alt så så fredeligt ud, 
men Gestapo havde mange civile 
folk, der blandede sig med dan

skerne og gjorde deres iagttagel
ser. For os var det også et ube
hageligt naboskab at have Gesta
po på Staldgården, fordi vagtpo
sterne regelmæssigt passerede 
forbi vinduet til den lille fro
koststue, hvor de næsten kunne 
stå og læse med i de illegale bla
de, hvis vi ikke trak rullegardi
net ned. Vi var selvfølgelig fra 
begyndelsen bange for, at vær
nemagten skulle beslaglægge 
bygningen med alle dens gode 
faciliteter, såsom højttaleranlæg, 
tilknyttet centralt mikrofon- og 
afspilningsanlæg. Måske var det 
godt, at bygningen ikke var kom
munal. Derved var den ikke »på 
listen«, og man vil forstå, at det 
først var i 1945 det brændte på. 
Af og til kom nogle tyske solda
ter. De måtte låne bøger mod 
kaution, til vor fryd ofte tyske 
forfattere, de ikke måtte læse 
hjemme. De drog på kasernen 
med dem, indpakket i avispapir. 
Sært at det gik! En dag kom en 
nydelig officer og præsenterede 
sig. Det viste sig at være en kol
lega, i dag en kendt leder af et 
tysk forskningsbibliotek, des
uden kendte jeg ham godt fra 
hans tid som undervisningsassi
stent på Københavns Universi
tet. En yderst sympatisk mand.

Udlånsbibliotekar Ellen Ørbech i 
samtale med en stamgast.

Udlånssalen set mod Fredericiagade. 
Ved kartoteket: Bodil Sølling.
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der altså troede, at man bare 
kunne »hilse på«. Han forstod 
hurtigt, at det ikke lod sig gøre. 
Vi ville ikke under nogen om
stændigheder konversere en tysk 
officer i fuld uniform. Mere i 
det muntre faldt tyske soldaters 
skuffelse, når de forvekslede bib
lioteket med et forlystelseseta
blissement længere henne i ga
den, aflagde overtøjet i gardero
ben i stueetagen og forventnings
fulde steg op til showet — der 
altså bare ikke var dér — lutter 
bøger.

Men borgerne i byen havde 
for længst taget huset til sig. Søn
dag den 1. oktober 1939 havde 
der været åbent hus, og 3770 
Koldingensere havde lagt søn
dagsturen om biblioteket. Vi var 
ivrige for at vise det frem fra 
kælder til kvist: Den smukke for
hal til den imponerende udlåns
sal med galleri, dengang helt fri



for reoler på gulvet; læsesalen 
med de høje vinduer ud mod 
slotsbanken, auditoriet og studie
kredsværelserne, foredragssalen 
og de rummelige magasiner, der 
i øvrigt senere fik en uventet an
vendelse. Vi lagde mærke til, at 
folk kom med deres udenbys 
gæster og viste frem — »Det er 
vores nye bibliotek«. Efter 9. 
april 1940 kom mørklægnings
problemerne, men det klaredes.

Hvordan reagerede vi som 
bibliotekarer i den nye situation 
efter 9. april? Nu var opgaven 
der, syntes vi: at formidle alle de 
skatte i form af litteratur, som 
biblioteket rummede. Bibliote
karernes holdning til publikum 
dengang var nok mere direkte 
formidlende end nu, hvor i hvert 
fald en del bibliotekarer ønsker 
at markere, at folk kan selv. Men 
dengang lå det da lige for, at vi 
pegede på det, det kunne være 
værd at læse i denne situation. 
Bogvalget var nu nok, så vidt jeg 
husker, ikke som nu noget alle 
bibliotekarerne deltog i. Det fo
retog chefen, højst sammen med 
de to ældste i gårde, og fra udlån 
og læsesal stillede vi forslag. Bog
produktionen var heller ikke så 
overvældende dengang, så det 
var lettere at få overblik, og vi 
var oplært med en solid viden 
om »det væsentligste om alle em
ner«. Især var de svenske autodi
daktforfattere til stor opmun
tring, eksempelvis Vilhelm Mo
bergs Rid i natt og Eyvind John
sons Krilonbøger. I 1943 havde 
vi det svenske læseår, og det gav 
nye inspirationer. Vi abonnere
de på Bonniers Literära Maga
sin, men snart begyndte censu
ren at rive blade ud, inden vi fik 
dem. Så var vi klar over, at det 
var et væsentligt tidsskrift. Ville 
man i øvrigt have en åndelig op
strammer og få peget på noget 
godt, gik man ind hos boghand
ler Johannes Barkholt, der altid 
var villig til at snakke om »situa
tionen«. Han holdt i sandhed

galden flydende. Tyskerne anede 
ikke ret meget om biblioteker
nes rolle som åndeligt beredskab. 
Deres folkebiblioteker havde 
ikke samme betydning som de 
danske. I øvrigt havde de dem 
godt i deres magt, men de for
stod lykkeligvis ikke vore biblio
tekers virkning »den anden vej 
rundt«. Vi ville også gerne for
midle den nationale litteratur. 
Carsten Hauchs En polsk familie 
(1839) er en smuk lovsang til 
fædrelandskærlighed, og på den 
konto kunne den godt lånes ud. 
Støtte fik vi på dette område af 
Den Danske Bogs Uge i 1941, 
hvor vi afviklede et stort pro
gram. Det var et landsforetagen
de, hvor vi fik tildelt Leck 
Fischer. Han læste op af sine no
veller, jeg tror, bl. a. Kongens 
Ansigt. Lidt genert var han, men 
støttedes moderligt af sin forfat- 
terkollega Inger Bentzon, der læ
ste op af sine børnebøger. Ri
chard Andersen, nu programsek
retær i radioen, men dengang fri
menighedspræst i Aagaard, kom 
ind og talte om Hvorfor læser 
vi? Der var bogudstilling i stue
etagens børnebibliotek, og der 
blev vist lysbilleder fra danske 
bøger gennem tiderne. Vi biblio
tekarer måtte også i ilden. Såle
des måtte jeg holde for med et 
foredrag om Bogen i hverdagen. 
Lærer A. Søgaard-Andersen og 
frue, vort storartede oplæserpar, 
tolkede Johannes Buchholtz’ 
skuespil Skænk mig fjender.

I det hele taget var det dejligt 
at mærke, at biblioteket blev 
brugt, og at nogle benyttere for
stod, at vi kunne skaffe mere, 
end biblioteket selv ejede. Nogle 
af byens læger fik således deres 
doktordisputats fra hånden med 
litteratur, fremskaffet af os — 
med hilsen i forordet til biblio
teket med tak for hjælpen. Selv 
havde vi nu heller ikke så lidt. 
Således havde biblioteket nogle 
år før købt en stor samling, der 
havde tilhørt historikeren Hans

Olrik. Derved havde vi en fin 
samling af danske historiske kil
deskrifter, og det betød, at Marie 
Christensen Buhi kunne skrive 
sin gode folkelige fremstilling af 
Hans Tausens liv næsten uden 
fremskaffelse af bøger udefra, og 
det var vi ganske stolte af. Vi 
lærte, at i hvert fald centralbib
lioteker godt kan gå langt i an
skaffelsen af det specielle, når 
blot man er sikker på, at man 
har kontakt med de folk, der har 
brug for det. Ebstrup havde lagt 
stor vægt på en god lånervejled
ning. Han havde efterlignet Fre- 
deriksbergs hovedbibliotek fra 
1934 med dets adskillelse af låner
ekspeditionen — bøgernes af- og 
udlevering — og lånervejlednin
gen fra bibliotekarbordet i ud
lånssalen. I øvrigt indførte vi 
»instruktionstimer« for publi
kum i bog- og biblioteksbenyt
telse. En gang om måneden an
noncerede vi gennem opslag og i 
bibliotekets højttalere, at alle be
nyttere var velkomne til 2 X 2 
aftentimer i bibliotekets lille au
ditorium. Her indledte overbib
liotekaren om biblioteksbenyt
telse i al almindelighed, og man 
fik så instruktion i brugen af 
udlån og læsesal. Det blev også 
ved demonstrationer vist, hvor 
dårligt bøger undertiden blev 
behandlet af lånere. Med ud
gangspunkt i en række aktuelle 
emner blev håndbøger gennem
gået. Men vigtigst var dog de ret 
mange spørgsmål, som deltager
ne i instruktionen kom med. Det 
gav os indtryk af benytternes op
levelse af de nye store lokaler, 
der nok af og til bragte dem 
mere i forvirring end på Rende
banen. Ca. 50 deltog i starten i 
disse instruktionsaftener. Så eb
bede det ud, men forsøget var 
interessant. Der var utvivlsomt 
stor alvor hos os med hensyn til 
den formidling vi ønskede at ud
øve også uden for bibliotekets 
mure. Det betød, at vi gik med i 
aftenskole og studiekredse. Jeg
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Bogudstilling i børnebiblioteket under besættelsen. Under Dannebrog i baggrun
den et billede af Chr. 10.

underviste således i svensk i 
AOF og var lærer i talens kunst 
i Husmoderforeningen hos fru 
Eriksen, hvor der herskede en 
dejlig munter tone.

Mens instruktionstimerne var 
rettet mod det almindelige pub
likum af alle kategorier gjorde 
vi en række fremstød mod en
kelte grupper, som vi mente må
ske af en eller anden grund 
holdt sig lidt tilbage. Vi valgte 
byens akademikere, og da Al
menskolens lærere først fik rede 
på vore boglige ressourcer og 
muligheder for at bestille mere 
fra andre biblioteker, kan det 
nok være de kom med. Jeg hu
sker tydeligt rektor Foghs forun
dring over, at »folkebiblioteket« 
også var noget for ham. Jo tro 
mig, der var lidt tilbage af fore
stillingen om »de smudsige bø
ger«. En af de senere berømte 
lærere Mogens Pihi var vor gode 
støtte, og han fik en foredrags
kreds op at stå, hvor også læger 
og jurister var med. Den besty
redes af et lille udvalg, hvori 
biblioteket var repræsenteret. Vi 
inviterede interessante viden- 
skabsmænd på forskellige områ

der til at komme og holde fore
drag. Bedst husker jeg Louis 
Hjelmslev og Einar Geert-Jør- 
gensen, men også mange natur- 
videnskabsmænd. De var lykke
lige for denne afveksling i en 
trist afspærringens tid, og vi nød 
deres bidrag, hvis vi ellers kunne 
forstå dem — nogle lå i et meget 
højt teoretisk plan. Biblioteket 
insisterede i øvrigt på, at også 
folkeskolens lærere skulle have 
adgang. De kom, men en vis 
kløft anedes mellem de akademi
ske og de ikke-akademiske lære
re. Jeg har nu fået at vide, at 
Mogens Pihi også ledede en an
den kreds i DSIJs regi. Den tog 
udgangspunkt i Hendrik de 
Mans Socialismens psykologi, 
men det interessante er, at af 
denne kreds, hvori bl. a. den se
nere borgmester Peter Ravn, 
fremstod en af byens modstands
grupper. En anden modstands
gruppe udgik fra foreningen 
Frie Nord, hvor kaptajn Hei
berg- Jürgensen og frue var me
get aktive. De holdt også nogle 
møder på biblioteket. Endelig 
gav vi lokale til en kommuni
stisk gruppe, der startede udgi

velsen af det illegale blad Bud
stikken. Her deltog bl. a. Svend 
Laugesen, der måtte en tur i 
tysk fangenskab, men vendte til
bage i god behold. Han var en 
ivrig biblioteksbenytter, og en af 
de elever vi havde dengang, Kri
stian Lindbo-Larsen, der har gi
vet mig disse supplerende oplys
ninger, havde mange samtaler 
med Laugesen i læsesalens lille 
samtaleværelse. En og anden vil 
måske i dag sige: Det var dog en 
broget skare, man her gav ad
gang, men Gud ske lov for det, 
og for at vi havde en så demo
kratisk og åben formand som 
kæmner P. Zoffmann. Admini
strationen af udlejningen gik 
gennem læsesalen, men desværre 
er den lille protokol over benyt
telsen nu forsvundet. Jeg kan 
huske, at jeg var lidt beklemt 
ved Jehovas Vidner, hvis ameri
kanske form for oplysning fore
kom mig noget usædvanlig. Men 
når bager Juhl fra Slotsgade duk
kede op for at få nøglen til stu
diekredsværelset, var der ikke 
rigtig noget at sige. Og Zoff
mann smilte sit kloge smil og 
sagde: »De har ingen skade af at 
sidde på et bibliotek«.

Der var andre grupper, der 
selv kunne føre sig frem, og det 
var arbejderne. Charles W. Jen
sen har henledt min opmærk
somhed på et referat i Kolding 
Socialdemokrat fra 21.8.1940 fra 
AOFs repræsentantskabsmøde. 
Her udtalte formanden Oluf Ol
sen sin glæde over det nye biblio
tek. Han fremhævede dets 10 stu
diekredslokaler som et fint til
bud. Uldspinder Fr. Frederik
sen kunne berette om studie
kredsens arbejde og om den 
hjælp biblioteket kunne yde med 
supplerende litteratur. Charles 
W. Jensen, som jeg havde et stor
artet samarbejde med, og som 
var en flittig biblioteksbenytter, 
opfordrede på det nævnte møde 
arbejderne til at gøre biblioteket 
til »et kulturelt midtpunkt i by-
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en. Lad det blive arbejderne, der 
erobrer det — både åndeligt og 
kulturelt«. Han blev i øvrigt se
nere formand for Jens Holms 
Biblioteksfond, og Oluf Olsen 
var til sin død 1942 medlem af 
biblioteksbestyrelsen. Nu skal 
man ikke tro, at biblioteket tog 
sig særligt af nogle bestemte 
grupper, selv om vi ganske be
vidst lokkede nogle inden for dø
rene. I 1944-45 ville KUerne 
»erobre«, nemlig en plads i bib
lioteksforeningens bestyrelse. 6-7 
KUere mødte op på generalfor
samlingen og stemte deres i øv
rigt meget interesserede mand 
ind: dommerfuldmægtig Johan
nes Krarup. Biblioteket var alles 
bibliotek, også ungdommens. I 
1944 arrangerede AOF, byens 
boghandlere og biblioteket en 
Ungdommens Bogudstilling » Mi
ne bedste bøger« i bibliotekets 
foredragssal. Man opfordrede 
unge mennesker til at indsende 
en liste over deres 10 bedste bø
ger med en kort motivering, og 
de bedste forslag præmieredes. 
I dommerkomiteen sad bl. a. 
Jens Kruuse, der dengang var 
lærer på Askov Højskole.

Læsesalen var mit domæne, 
men det var nok ikke så heldigt, 
at jeg efter kort tids forløb også 
blev trukket med ind i oplands
afdelingens arbejde. Jeg var ikke 
rigtig tilfreds med læsesalens be
søgstal, men folk gik ikke gerne 
ud om aftenen, og af hensyn til 
brændselssituationen måtte åb
ningstiderne indskrænkes. Dog 
konstaterede jeg, at avislæsesalen 
havde en del kvindelige besøgen
de. Det så man dengang som et 
udtryk for, at det ikke var den 
rene »varmestue«. Hyggelig var 
den da også med det lille vindue 
ind mod udlånssalen, for at det 
ikke skulle glemmes, at der var 
andet end aviser. Vi klippede 
avisanmeldelser og kronikker og 
havde et særligt skuffemøbel der
til, vi lavede analyser af tidsskrif
ternes indhold til en opslagstavle

i forhallen. Vi havde i øvrigt et 
morsomt besøg af Statens Biblio
teksskole, der måtte nøjes med 
en indenrigs studierejse, hvor vo
re bestræbelser blev diskuteret.

Det er vist på tide at give et 
indtryk af bibliotekets arbejds
klima, og det var faktisk godt. 
Overbibliotekar Ebstrup var ik
ke alene den inspirerende faglige 
leder, men han var også det mu
sisk begavede menneske, der 
kunne føre an i lystigt lag. Det 
var lige ved at »ga ud over« del
tagerne i Danmarks Biblioteks
forenings årsmøde, der i 1942 
holdtes i Kolding. Vi opførte da 
for de 400 deltagere en af Eb
strup skrevet revy med talrige 
numre, hvor bibliotekarer og 
elever optrådte. Der var god 
stemning i salen, og en af vore 
elever, Annelise Thage, tændte 
brand i mangt et hjerte, men 
hver gang vi kom ud i kulissen, 
stod Ebstrup der og sagde: »Da 
capo, da capo, de er så glade for 
jer«. Det blev noget sent og gik 
sikkert ud over det så nødven
dige almindelige samvær mellem 
deltagerne. Vi nød ret at have 
alle disse kollegaer på besøg, og 
det var imponerende, at det kun
ne klares under besættelsen. Des
værre svigtede Ebstrups helbred 
af og til — han måtte allerede 
1949 gå af af helbredshensyn — 
men hver gang viste sammenhol
dets styrke sig. Jetty Marschall, 
der af bestyrelsen fik overdraget 
ansvaret under overbiblioteka
rens sygdom, sagde blot: »Det 
klarer vi vel i fællesskab«. Det 
gjorde vi så uden større falbela
der. Det var kollektiv ledelse, 
som først nu er kommet på 
mode.

Lidt mere om formand og 
overbibliotekar. Kæmner Zoff- 
mann var den stilfærdige for
mand. Han kendte sit ansvar, 
men talte aldrig med høj røst. 
Han var eminent i Tegnekun
sten. Jeg husker den myndige ar
kitekt Ernst Petersen, som end-

P. Zoffmann. Kæmner i Kolding 
1920—46. Formand for biblioteksbe
styrelsen 1928—65. Formand for bib
lioteksforeningen 1955—59 og for 
Jens Holms Biblioteksfond 1938—64. 
nu sås på byggepladsen, da jeg 
var kommet i biblioteket. En 
dag skulle man se på en oversigt 
over udgifter, hvor en lang ræk
ke tal skulle lægges sammen. 
Zoffmann sad over for arkitek
ten: »Nå vi må se at få regnet 
ud, hvad det beløber sig til«, 
sagde Ernst Petersen. »Det er da 
let nok«, svarede Zoffmann og 
nævnte tallet. »Ja, men vi må da 
lægge sammen«, sagde Ernst Pe
tersen, let irriteret. »Behøves 
ikke. Det har jeg gjort«. En an
den ting, der imponerede hos 
Zoffmann, var hans utrolige be
læsthed. Der var ikke den speci
elle bog i magasinerne, der ikke 
havde fanget hans opmærksom
hed. Men først og fremmest, som 
før nævnt, var han en rigtig fri
hedsmand. Synd, at man ikke lod 
ham fortsætte i det kommunale 
biblioteks bestyrelse, men det 
forstod han godt. Det selvejende 
biblioteks tid var forbi.

Om overbibliotekar Ebstrup 
har jeg sagt, at han havde mange 
nye ideer på det faglige område. 
Allerede i Haderslev havde han 
fået opbygget en såkaldt Fælles
bogsamling, hvor oplandets små 
sognebiblioteker skulle samar
bejde. Han ville have dem ud af 
isolationen, så de i fællesskab fik 
anvendt deres penge bedre. Jeg 
havde prøvet at køre med bog-
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bilen og set virkningen af ord
ningen. I Kolding tog Ebstrup 
også denne sag op, men videre- 
udviklede den således at Fælles
bogsamlingen organiseredes som 
et fælles bibliotek, hvor de en
kelte sognebiblioteker var filia
ler. I bogbilen medbragte man 
også bogsæt til skolens undervis
ning og tidsskrifthefter til udlån. 
Noget principielt rigtig var der 
ved ordningen, men der var også 
problemer, nemlig størrelsen af 
det beløb, der blev afsat til den 
fælles samling, for der skulle og
så bruges penge til det lokale 
bogkøb, der skete i samarbejde 
med oplandsafdelingen. Jeg del
te bogbilsturene med Jetty Mar
schall og lærte mange inspire
rende mennesker i oplandet at 
kende. Man fik indsigt i, hvor
dan man måtte balancere mel
lem de lokale ønsker og det vi 
med større muligheder for over
blik over bogproduktionen men
te burde købes. Det var en god 
demokratisk skole. Jeg må ind
rømme at man på bogbilsturene 
godt kunne føle sig som en han
delsmand, der måtte stikke nye 
bøger under disken for at der 
kunne blive nok til det sidste 
sted. T il gengæld måtte Kol
dings udlån spæde til under El
len Ørbechs blide protest, men 
en vis sport var der i at få tin
gene til at glide, og man syntes, 
man var med i noget nyt. For 
vores bogbilschauffør Willy Lis- 
berg var det ikke helt nemt. Det 
var gengas-bilens tider, men han 
gav ikke op og arbejdede med 
liv og sjæl for en gennemførelse 
under alle forhold, i øvrigt også 
i flere andre centralbiblioteks
områder.

Der skulle sættes ind på alle 
fronter. 1941 overtog man syge
husets bogsamling og skabte et 
hospitalsbibliotek, hvor min ko
ne, bibliotekar Esther Iversen, 
kom til at virke sammen med 
Jetty Marschall. Et andet af Eb- 
strups initiativer var et kommu- På tur med bogbilen.

nalt børne- og ungdomsbiblio
tek, hvis vedtægt blev tiltrådt af 
byrådet 1942. Derved fik man et 
effektivt hovedbibliotek med af
delinger på alle byens skoler. 
Herunder hørte også Den højere 
Almenskoles store bibliotek, der 
lededes af lektor Karen Margre
the Carstens. Det førte til ansæt
telse af en uddannet børnebib
liotekar, Lizzie Gravesen, nu 
Therkildsen, det følgende år.

Endnu et ansvarsområde hav
de jeg, nemlig undervisningen af 
eleverne, der efter 2-3 års praksis 
skulle indstilles til en optagelses
prøve til Statens Biblioteksskole 
i København. Jeg har endnu mit 
undervisningsmateriale, koncen
treret på gennemgang af de væ
sentligste bøger på de forskellige 
emneområder og de vigtigste for
fatterskaber, som enhver biblio
tekar burde kende. Det var ikke 
småting eleverne blev diverteret 
med, men det var opladte sind, 
forskellige reaktioner og udtryk, 
men allerede da med en god op
fattelse af arbejdets betydning. 
Et par af dem er allerede nævnt. 
På biblioteket virker i dag Inge 
Ladegaard, f. Damgaard Jensen, 
denne årbogs redaktør, og Bodil 
Sølling, f. Hornbek Thomsen. 
Erik Buch Vestergaard, som duk
kede op i 1944, er nu overbiblio
tekar i Helsingør og Kristian 
Lindbo-Larsen, landets biblio
teksdirektør. Svend Aage Balle 
Andersen fra første elevhold vir
kede i mange år på Københavns 
hovedbibliotek. Den nuværende 
leder af læsesalen i Randers, 
Thea Olsen, var også blandt ele
verne.

Det blev lange krigsår, men 
efterhånden anede man, hvor det 
ville bære hen. Nazisterne ville 
lide nederlag, men hvordan ville 
befrielsen forme sig? Efter bom
bardementet af Shellhuset i Kø
benhavn kunne turen komme til 
bl. a. Koldings Gestapo-kvarter 
på Staldgården. Selv den mest 
præcise bombardering kunne da
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SS-flaget vajer ved Staldgården. Bille
det er taget fra bibliotekets tag på 
Hitlers fødselsdag, d. 20. April 1944. 

næppe undgå at ramme også bib
lioteksbygningen med det store 
ovenlys. I magasinerne var i øv
rigt opsamlet alle skolernes sam
linger og pressens arkiver. Vi 
havde i en periode i huset en hel 
kommuneskole, hvis bygning var 
blevet beslaglagt. Det kunne kla
res så at sige, uden at biblioteks
virksomheden berørtes. Vi nøje
des med at lukke avislæsesalen 
om formiddagen. Der er sikkert 
adskillige, der kan huske, at de 
har »gået i skole på biblioteket« 
— på en anden måde end Døs
sing tænkte sig.

For mig kom der efter nytår 
1945 overvejelser om at søge en 
stilling som konsulent i Statens 
Bibliotekstilsyn. Her kunne bl. 
a. mine erfaringer fra oplands
arbejdet i høj grad komme mig 
til gavn. Jeg fik stillingen, og vi 
forlod Kolding 1. marts 1945. Jeg 
kunne ikke ane at det arbejde jeg 
havde haft med eleverne, skulle 
fortsætte på den af Bibliotekstil
synet drevne biblioteksskole, og 
at jeg efter 14 år i tilsynet skulle 
få biblioteksskoleundervisning 
som min gerning resten af min 
virketid til 1978.

Hvis jeg skal sammenfatte, 
hvad Koldingtiden betød — ja så 
var den da trods de onde år på 
mange måder en lykkelig tid for 
et nygift par. Men jeg tror også, 
at min hele indstilling til biblio
tekararbejdet blev til i Kolding-

Skolegang på biblioteket i besættelsesårene. Her sidder en klasse i den 
daværende avislæsesal.

tiden, det udadvendte, det bevid
ste, kald det bare det »missione
rende«, der var over vort arbejde 
i besættelsestiden, det var gavn
ligt. Der var ingen tvivl om 
»budskabet«, for det var selve 
frihedens budskab. Allerede den
gang var vi da også i de dejlige 
lokaler inde på det, man i dag 
kalder »værestedsfunktionen«. 
Folk skulle befinde sig vel og be
handles vel. Jens Holms gave var 
ikke givet forgæves. Hvad han 
havde tænkt blev til virkelighed.

Lad mig slutte med at stille 
det spørgsmål: Er bibliotekaren 
og biblioteksarbejdet i dag som 
dengang? Nej, der er da sket 
uendelig meget siden, især en

Kolding Centralbibliotek har ofte været rammen om kursusvirksomhed og lig
nende. Billedet er antagelig fra 1952. I forreste række fra højre sidder denne 
artikels forfatter, Mogens Iversen, og til venstre for ham bibliotekets daværende 
chef, Ida Bachmann.

meget mere bevidst udnyttelse af 
de bibliografiske hjælpemidler i 
lånervejledningen, så man ikke 
i den grad skal køre på »parat
viden«, som mine Koldingelever 
skulle. Men med hensyn til hold
ningen ser jeg ikke efter 33 års 
biblioteksskolegerning og kon
takt med fagets unge den store 
forskel, navnlig ikke i de aller 
sidste år. Man er stadig indstillet 
på at al information skal gives 
med omhu, og for mange er det 
mere og mere tydeligt, at det 
ikke er ligegyldigt, hvad man 
formidler. Det slår ofte rod i sin
det, som dengang, da »de grøn
ne« var her. Nok talte våbnene, 
men muserne tav ikke.
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