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Jeg savner mit bibliotek, Jens Holm
Af Elise Jacobsen

Snart er det fyrre år siden jeg som ganske ung 
bibliotekar i 1956 satte min fod første gang i Kol
ding, ikke anende, at det skulle vare så længe.

Byen gav mig en flot velkomst en lun august 
aften. Jeg kunne lide den med det samme. Sik
ken festlig blå plakat i banegårdens ventesal: Tro- 
cadero - stedet hvor man går ind, når man går 
ud. Fikst slogan, tænkte jeg. Det må jeg prøve 
ved lejlighed - og det gjorde jeg.

Lige udenfor stationen stod en statue. C. Berg 
stod der, og på den halvanden meter høje sokkel 
stod følgende ord at læse: Gå aldrig på akkord 
med uretten. Klog leveregel, tænkte jeg. Det gik 
ret snart op for mig, at jeg her stod foran en pio
ner, markant venstremand og politiker, grund
læggeren af De Bergske Blade, der i vor tid 
måske har en ubehagelig biklang af sørgelige 
økonomiske spekulationer, men det kunne gam
le Berg jo ikke gøre for.

Min vej gik næste dag til ansættelse på biblio
tekets børneafdeling, frk. Bachman viste mig 
selvfølgelig hele biblioteket. I voksenafdelingens 
imponerende udlånssal var der på trappen for 
enden af den aflange sal en buste af en person 
ved navn Jens Holm. Ham fik man straks øje på og 
jeg erfarede meget snart, at denne fremsynede 
borger, der oprindelig blot var studehandler, 
populært sagt, i sin tid kvægekspeditør i stor stil 
og grundlægger af Kolding Eksportmarked også 
i kraft af sin økonomiske sans langsomt opbygge
de en pengetank, der kom til at danne basis for

Jens Holms Biblioteksfond. Denne beskedne, 
lidt tilbageholdende eller måske tilbagetrukne 
mand syntes at andre skulle have bedre tilbud i 
boglig retning, end han selv havde haft. Derfor 
blev hans fond basis for Kolding Centralbiblio
tek 1939, som vi har nydt godt af siden.

Kære Jens Holm. Før stod du majestætisk - 
øverst på trappen - og skuede ud over dit læsebe- 
gærlige folk. Under arbejdet med denne artikel 
har du længe været væk for mig, men det er lidt 
din egen skyld. Du har været i et af udstillings
vinduerne, inden da var du sat i en krog i avisaf
delingen. Jeg tror såmænd også, du engang har 
været i magasinregionerne, under diverse 
ombygninger, for derefter at blive taget frem og 
støvet af og anbragt et tilfældigt sted.

Det er godt, du ikke kan stige frem i nutiden og 
se, hvad vi dog så skammeligt har gjort ved dit bib
liotek, din vision. Hør bare her: Meterhøje reoler i 
udlån og læsesal. I alle nicher distraherende edb- 
skærme, der er så smarte og up to date, at man ved 
lette anslag på tasterne kan få kaldt frem på skær
men alle relevante oplysninger om bøgerne og 
deres data og placering i decimalklassesystemet, 
lad os kalde det junglen. Smart og noget så egnet 
til selvbetjening. Publikum bliver i stand til selv at 
finde deres bøger på hylderne, undtagen de 
ældre, læsesvage og fummelfingrede. Med ældre 
mener jeg mange over halvtreds, og med fummel
fingrede mener jeg de arme mennesker, der ikke 
er opvokset med edb derhjemme eller i skolen.
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Undskyld, siger du, du ved ikke, hvad edb er. 
Det står for »endnu dårligere betjening«. Men 
tag det helt roligt, bibliotekarerne er der endnu, 
de er dygtige og hjælpsomme, men de er bare så 
beskårede, altså i tid. De render mindst ligeså 
hurtigt som sygeplejersker og hjemmehjælpere 
og slagteriarbejdere.

Du kan tro, det er et hidsigt samfund, som du 
ser fra din høje himmel. For du er kommet i him
len, ingen tvivl om det. Du har aldrig handlet på 
snu beregning, så noget er gået ud over andre. 
Tak for din donation på 10.000 kr. til inventar til 
biblioteket i 1920. Inventar, der måske eksisterer 
endnu efter flytningen fra Rendebanen til den

Bibliotekets udlånssal. Foto fra 1940.



rummelige plads på hjørnet af Fredericiagade og 
Jernbanegade, som du med din gave sikrede til 
biblioteket i 1936, og hvor en bygning stod fær
dig til indvielse i 1939. Vi har lige holdt 50 års 
jubilæum og trykt en nydelig tryksag om kreatur
ekspeditør Jens Holm. Undskyld, at jeg siger du, 
men det blev moderne i halvfjerserne, så nu er vi 
alle lige, er der nogen, der tror.

Nu skal jeg betro dig en hemmelighed: Da jeg 
havde arbejdet et par dage på dit mondæne bib
liotek, var jeg så led og ked af det, at jeg tænkte: 
Hvornår kan man sige op? Kun almindelig 
hæderlighed og tanken om prøvetid fik mig til at 
blive. Hvorfor dog det? Jo, for aldrig havde jeg 
dog oplevet et så gennemkedeligt bibliotek inkl. 
indhold af mennesker og bøger.

Chefen, overbibliotekar frk. Ida Bachmann 
var skam en pæn og veldrejet dame med en hvid 
glorie af hår omkring sit ansigt og hendes væsen 
imødekommende og venligt, da hun gav sine 
instrukser, med mig på den anden side af bordet. 
»De kommer til at arbejde sammen med 7 skole
bibliotekarer på byens skoler. Der holdes bogmø
der med dem med jævne mellemrum. Bestil gen
nemsynsbøger hos byens boghandlere, fordel 
ordrerne alfabetisk mellem de fire og prøv at føl
ge den tidligere ledende børnebibliotekars 
arbejdsplan. Og så kommer De til at aflaste frk. 
From, vores elev, der snart skal på bibliotekssko
le, med hensyn til vagter. Vi har åbent fra 10-18 
hver dag, også lørdag. Vi har også en kontorist, 
fru Richardson, som De selv kan tale med«.

Jeg betryggede chefen med, at jeg endnu ikke 
havde familie at tage hensyn til, så jeg skulle nok 
tage mig af at dække vagter i fornøden 
udstrækning, også om lørdagen, ingen betænke
ligheder fra min side. Men jeg må nok sige, jeg

var beklemt, ja, foruroliget over min myndige 
chefs tyrkertro på at jeg kunne klare alt hvad 
hun havde antydet, ja, ikke nok med det. Der lå 
sandelig også en børnebogsuge, som et udvalg 
arbejdede med, og hvor børnebibliotekarerne 
ville komme kraftigt ind i billedet med aftaler og 
arrangementer og udstillinger. Jeg næsten neje
de mig ud af hendes kontor, smøgede ærmerne 
op og gik i kælderen i mere end en forstand.

Kælderen, ja, fornemmelsen var der, når man 
trådte ind i det gamle børnebibliotek anno 56. 
Lokalet var aflangt, delt på midten med en glas
væg, bagved den lå børnenes læsesal og endnu 
længere bagved et minikontor til kontoristen, 
eller hvem der nu måtte have brug for arbejdsro 
der. Bibliotekets kontor var et »glasbur« lige bag 
skranken. Det var hesteskoformet med datostem
pler og sprækker til bogkortene efter notering af 
dato og låner nr. for senere at blive optalt til 
dagens statistik. Altsammen rørende primitivt 
med håndkraft og bibliotekarhånd.

Foran på skranken var der den dag, jeg kom, 
og længe derefter et advarende skilt med kraftig 
gul farve og to helt sorte hænder og den manen
de påskrift: Du har vel rene hænder? Det er klart, 
at orden og en vis disciplin måtte der være. Det 
faldt meget godt i hak med, at nogle af billed
bogshyldernes magre indhold hed: Lille Sorte 
Sambo, Den uartige Karoline og Spørgejørgen - 
hvis man da ellers kunne finde billedbøger på 
hylden. Det var omkring den tid Jørgen Clevin 
slog igennem med Strudsen Rasmus og Astrid 
Lindgrens bøger begyndte at komme. Dem tog 
vi selvfølgelig imod med kyshånd.

Sten Hegler: »Hvordan mor?« er nok en 
bemærkning værd, thi han stod på såkaldt lukket
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Foto a f Børnebiblioteket fra  1940erne eller 1950erne.
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hylde, dvs. den måtte kun udleveres på fore
spørgsel fra lærere eller forældre - jeg tillader 
mig at tilføje for egen regning - med troværdigt 
udseende og til såkaldt studiebrug. Jeg kunne 
forstå, at verden ikke havde bevæget sig, siden 
jeg var barn for ti år siden og emnet var tabu, og 
da slet ikke kommet ind i skolens regi, derfor 
lukket hylde, for sæt børnene opdagede, hvor
dan de blev til de små nysgerrige mennesker, 
børn altid har været. Der var sprængstof i sagen, 
siden den en overgang optog et af bestyrelses
medlemmerne. Få år senere var eksemplarantal
let forøget og bogen ligeså stille sat til fri afbe
nyttelse på linie med »Peter og Marianne i skole« 
og »Per får svar«. Det tør siges, tiderne har ænd
ret sig. I vore dage er der vist en bog, der hedder 
»Bollebogen«, og det legetøj, der kan købes, 
tyder heller ikke på sarte følelser. Herom kunne 
der siges meget, så det vil jeg undlade.

I børneafdelingen var vinduerne anbragt tre 
meter fra gulv, og ikke meget lys kom ind. Det 
var osse så som så med ventilation. I midten af 
udlånslokalet stod et meterlangt kartotek, så vi 
kunne slå de bøger op, som vi ikke lige havde 
som paratviden.

Der var mange bøger på udlånshylderne, både 
skønlitteratur og faglitteratur, men du godeste 
hvor var de dog kedelige at se på. Uniformeret 
biblioteksindbinding med guldtryk på ryggen til 
forfatter og titel og evt. klassemærke, men: Ikke 
ét billede. Man skulle være heldig, hvis man 
fandt illustrationer indeni bøgerne, og trykket 
var også tæt og læseuvenligt, bortset fra enkelte 
læselet-bøger, der lige var begyndt at komme.

Hvordan i alverden lave en børnebogsudstil
ling og noget attraktivt med dette materiale??? 
Det havde hun, chefen, jo sagt, vi skulle, sammen

med boghandlerne. Nå, det lykkedes, fordi bog
handlerne lånte udstillinger ud til lokalerne, og 
nu var der tale om forlagsbind og forsider, der 
kunne være nok så blikfangende.

Med en vis fantasiudfoldelse og materiale fra 
centralt hold lykkedes det at indvie den første 
børnebogsuge i Norden, under fanfarer og 
trompethyl, omtrent, kraftig pressedækning og 
deltagelse af markante foredragsholdere som 
Torben Gregersen, Tørk Haxthausen, legeonk
len Jørgen Clevin, som jeg havde fornøjelsen af 
at træffe aftale med.

Jørgen Clevin var skæg. Jeg kendte ham på for
hånd, syntes jeg, på stemmen altså, og i telefon
en sagde han frejdigt: »Blot De har lokalet, 
ungerne og en flipover, så kommer jeg med 
resten«. Resten var speedmarkere og personlig
heden i egen skikkelse med snakketøj og fabule
rende evner. Og ih, hvor det gik: Stor tilstrøm
ning og dublering af forestillinger. En detalje 
husker jeg tydeligt. Midt i hans fabuleren med 
flipoveren sagde han pludselig ordet folke
mængde. »Hør, vi mangler en folkemængde«. 
Pause - Hvad gør vi så? Vi tegner en folkemæng
de. Aldrig har jeg set et sådant trylleri på papiret. 
Det blev en eventyrlig stor folkemængde, og bør
nenejublede. Og gør det så egentlig noget, at de 
voksne, d.v.s. de arrangerende bagefter mumle
de i krogene »han var nu godt nok dyr, ham Cle
vin, 400 kr. for en eftermiddag«. Ak ja, det var 
den gang.

Temaet for Tørk Haxthausens foredrag, holdt 
for forældre om aftenen, var: De farlige tegnese
rier, baseret på en nys udkommen amerikansk 
doktorafhandling, Werthams »Seduction of the 
innocent«. Han var vist inde på, at vi forfører de 
uskyldige små med tegneserier. Han blev skyllet
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ned bagefter med rødvin og middag hos frk. 
Bachmann. Her klipper jeg lidt brutalt i rødvins
rusen og lister videre ad erindringens stier.

Børnebogsugen 56 var et ærligt forsøg på et 
godt fremstød for den gode børnebog og dens 
anvendelse. Ved senere års gentagelser af lignen
de fremstød fik diverse børneteatre som Ray 
Nusselein, Jan Zangenberg og Jytte Abildstrøm 
en fremtrædende plads.

Efter den stormfulde start begyndte en virksom 
hverdag. Tro mig, efterhånden følte jeg mig bed
re tilpas. Overrasket blev jeg over den første 
månedsløn. For tænk: jeg modtog ikke blot de 
penge je g  havde tjent for 20 dage af august, men 
også hele september, altså ca. 1600 kr. i en 
kuvert, hentet direkte fra banken. Sådan gjorde 
man dengang.

Det hjalp nu osse lidt på humøret, at jeg ret 
snart flyttede fra et lille kælderværelse til 50 kr. 
på Fynsvej til to klubværelser på Haderslewej. De 
kostede kun 100 kr. stykket med lidt rabat på det 
ene, som vi ville bruge som soveværelse. Min 
mand, Simon, var flyttet over til mig pr. 1. okto
ber 1956. Han blev lærer på Set. Nicolai skole og 
snart efter skolebibliotekar samme sted, så vi blev 
en slags kolleger.

Da jeg havde været 14 dage på min arbejds
plads, dukkede der heldigvis en vikar op, fru 
Lizzie Therkildsen, uden hende havde jeg aldrig 
klaret mig. En travl hverdag meldte sig. Jeg lærte 
hurtigt børn og forældre at kende, og snart gik 
det lidt lettere.

Let var det derimod ikke at komme ordent
ligt i kontakt med alle de voksne kolleger, som 
jeg kaldte dem. Måske fordi de var så sam
menspiste og så gamle. Alle var et godt stykke

Børnebiblioteket.

over tredive, og frk. Bachman fulgte årstallet.
Vi børnebibliotekarer deltog i de voksnes 

bogmøder hver lørdag morgen kl. 8.00. Og når 
jeg siger otte, så var det klokken otte og ikke to 
minutter over, så skulle man nok få et blik og en 
barsk bemærkning af I.B., som vi internt kaldte 
chefen. Hun var en myndig dame.

Ved bogmøderne foredrog vi avisanmeldelser 
for hinanden, og man vedtog bøger til anskaffel
se, også eventuelle ungdomsbøger, der i høj grad 
havde chefens bevågenhed.

Mine første tre år på børnebiblioteket var 
yderst arbejdsomme. Tiden blev, ud over udlån
svagterne, optaget med bogmøder med tilhøren
de forberedelse i én uendelighed, forekommer 
det mig. Heldigvis var der ansat en leder fra 1. 
oktober, så jeg forblev det, jeg hele tiden havde 
været, assisterende børnebibliotekar og absolut
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ikke andet, men arbejdsbyrden var lige stor, og 
det varede længe, før jeg fattede, at en toogfyrre- 
tyve timers arbejdsuge var rigeligt.

Det var spændende at være aktivt med til 
bogmøder med 7 skolebibliotekarer og sam
været med dem og livlig diskussion om bøgers 
egnethed til anskaffelse til hvilke aldersgrupper 
og øvrige anvendelse i arbejdet. Vi vedligeholdt 
såmænd også de mange skolebibliotekers karto
teker ved siden af hovedbibliotekets.

Det hændte også, at der faldt en kop kaffe af, 
når vi aflagde besøg derude i marken.

De store tunge oplandsmøder, som oplands
bibliotekar Emil Bendtsen stod for, var nok så 
spændende. Dem holdt vi indtil kommunesam
menlægningen i 1970. Det mest spændende j e g  
husker fra den tid, var Gunhild Dues anmeldel
ser. Hun var sognebibliotekar i Agtrup og havde 
altid markante synspunkter.

For resten husker jeg også, jeg engang havde 
taget min lille søn, Thomas med, fordi jeg mang
lede en barnepige, og ungen lige pludselig rejste 
sig fra sin bænk, gik op til talerstolen, hvor hans 
mor stod og forelæste over de nye børnebøger, 
med: »Kommer du ikke snart ned, mor!« Da blev 
jeg godt nok flov, og jeg forstod ikke den almin
delige munterhed. Nu har bogbusser afløst sog
nebiblioteker, så oplandsmøderne er en saga 
blot.

Jeg blev først helhjertet glad for at arbejde på 
biblioteket efter 1959, da Ester Frostad Christen
sen blev ansat som ny ledende børnebibliotekar. 
Det er der mange grunde til. Jeg kom på børne
bibliotekarkursus i København året før og fik i 
januar vores første barn, Helle. Barselsorlov på 
to måneder var herligt, og det var en oplevelse 
for Simon og mig at have beriget verden med en

vidunderlig unge, en ny låner i svøb. Selvfølgelig 
blev det for meget med fuld arbejdstid, men jeg 
klarede mig med konehjælp, ung pige og senere 
børnehave.

Så meldte barn nummer to sig. Det var åben
bart det, der skulle til for at komme til fornuft. 
Efter et par strenge måneder med to småbørn, 
blev min kollega Lizzie Therkildsen, som havde 
vikariet for mig, da jeg havde orlov, og jeg meget 
enige om, at det ville være en god ide, hvis vi del
te min stilling i to halvdele. Ida Bachmann vel
signede planen med bemærkningen: »Det kan 
jeg ikke forstå, De ikke har fundet på for længe 
siden«. Alle blev glade - ikke mindst børnene, 
kunne jeg mærke, også faderen til dem.

Mine bedste otte år, indtil 1967, lader sig ikke 
sammenfatte kort, fordi de var fagligt og privat 
menneskeligt så lykkelige, hvis jeg tør bruge det 
dyre ord. Mine aktiviteter var mangfoldige i de 
år. Biblioteksorientering for børn og seminariee
lever, foredrag for forældre, undervisning på 
Børnehaveseminariet var nogle af dem. Det var 
en interessant pædagogisk facet af arbejdet, der 
morede mig, og som gav meget i retning af 
omgang med bøger og mennesker. Nye tider 
kom der med al mulig moderne edb-teknik, der 
har sat tempoet i vejret og sparet 20 pct. af per
sonalet væk.

Jeg kan kun udtale mig til bunds om såkaldt 
gamle dage, fordi det herrens år 1967 på alle 
måder varslede min verdens undergang, både 
fagligt og privat. Begge chefer forlod biblioteket 
den 1. oktober samtidig med at diverse ombyg
ninger tog fart på biblioteket. Cheferne blev hyl
det ved en stor fest på læsesalen, der går ry af 
endnu. I januar samme år havde jeg mærket et 
let slør for venstre øje, der i lang tid ikke genere-
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Nu, da jeg har flyttet mine aktiviteter fra bibli
oteket til hjemmet er mine bedste stunder sam
men med bøger - men nu er det lydbøger, og 
mine kontaktflader udadtil sker via skrivemaski
nen ved hjælp af lidt journalistik i al beskeden
hed. Men det er begrænset og meget svært, da 
mine øjne ikke kan se, hvad jeg brygger sammen, 
men andre må læse korrektur, så jeg må skrive alt 
delvis med ørerne.

Men jeg savner dit bibliotek, Jens Holm. Din nye 
plads efter sidste ombygning er dig værdig. Du 
kan tro jeg møder op efter nogen tids fravær på 
grund af byggerod og uden adgang for køresto
le.

August Keils portrætbuste a f Jens Holm.

de nævneværdigt, og som øjenlægen heller ikke 
kunne måle. Men hvorfor mon jeg blev så træt 
og uoplagt så hurtigt? Sløret bredte sig desværre 
til hele kroppen. Det viste sig efter nogen tid at 
være det første snigende varsel om en interes
sant, men sørgelig lidelse, dissemineret sclerose, 
der ændrede mig fra en aktiv person i fulde 
omdrejninger til den, der kæmpede bravt mod 
kørestolen fem år, men sluttelig måtte overgive 
sig til et ganske andet liv, der heller ikke er kede
ligt, men så fuldt af begrænsninger.
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