Vejle Bibliotek
Bibliotekshistorisk Arkiv
1895-1999

Registrant

Marts 2016

Forord

Arkivalierne:
Vejle Biblioteks beholdning af papirer, der fortæller om bibliotekets historie, har i mange år været
gemt i kælderen under biblioteket. Denne registrering er et forsøg på at drage de gamle papirer ud af
mørket.
Arkivalierne er bemærkelsesværdige af to grunde:
Først og fremmest fordi der ikke på noget tidspunkt er foretaget større kassationer i materialet eller
gjort forsøg på at rydde ud i papirdyngerne. Det betyder, at samlingen fra og med 1895 er meget
omfattende - også mere omfattende end man vil finde det på de fleste andre folkebiblioteker.
Hertil kommer, at samlingen er interessant på grund af den helt centrale placering ”Biblioteket for
Vejle By og Amt” har i den tidlige biblioteksudvikling og på grund af de prægnante
biblioteksskikkelser, der var knyttet til biblioteket i dets fremvækst: Jakob Alsted, Frederik Orluf,
Harald Hvenegaard Lassen, Aage Bredsted, Preben Kirkegaard og børnebibliotekspionererne Tove
Hørding og Eleonora Sørensen.

Registreringen:
Registreringen af samlingen er sket i samarbejde med Vejle Stadsarkiv. Registreringen er forløbet i
tre tempi:
1. Registreringen blev påbegyndt som et beskæftigelsesprojekt ved bibliotekar Pia Hald i 19851986.
2. Registreringen blev efter min pensionering i 2000 videreført af undertegnede 2001 under
vejledning af Asbjørn Hellum, Vejle Stadsarkiv, således at registreringen blev ført frem til år 2000.
Herefter betragtede jeg i 2009 registreringen som afsluttet.
3. Der blev imidlertid ved med at dukke arkivmateriel op, fortrinsvis fra gemmerne i afdelingerne.
Dette tillæg har jeg efterfølgende registreret. Med udgangen af 2015 afsluttes denne registrering.
En lille del af materialet er registreret i en særlig arkivrække for klausuleret materiale (A 10149),
der ikke umiddelbart er tilgængelig. (gemmes i skab mærket "A 10149 Klausuleret materiale" i
bibliotekets brandsikre rum). Det drejer sig primært om nyere købsaftaler og kontrakter og
principielle personalesager, der relaterer til enkeltpersoner.
Opbygningen af registreringen er sket efter den arkivalie-type inddeling, som Stadsarkivet har
anbefalet (se bilag).

På et centralt punkt afviger registreringen imidlertid fra arkivets anbefalingerne:
Papirerne skal ifølge arkivet samles i grupper under de enkelte forenings- og
institutionsoverskrifter, bestemt af om der foreligger love og/eller vedtægter. Dette princip er i
videst muligt omfang fulgt (biblioteksforeninger, overenskomster med undervisningsinstitutioner
etc.). Men i sin fulde konsekvens ville princippet også betyde, at alt vedrørende den helt
dominerende hovedaktivitet: "Biblioteket for Vejle By og Amt" ville fremtræde som en
kæmpemæssig registrering, ordnet kronologisk efter arkivalieart, men emnemæssigt hulter til bulter.
Der er derfor indgået fredsaftale med arkivet om, at registreringen opsplittes dels i tidsperioder, men
først og fremmest med udkrystalliseringer af underafdelinger om læsesal, børnebibliotek,
musikbibliotek, bogbus etc., hvilket skulle gøre den skriftlige præsentation af materialet mere
overskuelig og tilgængelig for de biblioteksansatte, der i det daglige skal søge oplysninger i
forbindelse med opstilling af udstillinger etc.
Alle enkelte arkivrækker samt enkelte store emnegrupper, som f.eks. edb-indføringen, er forsynet
med indledninger i et forsøg på at skabe oversigt over store og krøllede tidsforløb.

Andre indgange til samlingen:
Herudover har jeg udarbejdet følgende hjælperegistre, der kan tjene som en hjælp for den, der skal
arbejde med samlingen:
10104, lbnr. 1699

Register til bibliotekspunkter på Kulturudvalgets Dagsorden 1970-1999.

10104, lbnr. 1939

Register til dagsordenpunkter på samarbejdsudvalgsmøder 1975-2000.

10140, lbnr. 110

Register til dagsordenspunkter på amtsledermøder 1977-2000.

10104, lbnr. 3198

Forfatteraftner på Vejle Bibliotek indtil år 2006.

Endvidere er dagsordnerne for afdelingsledermøder 1994-2000 (10104, lbnr. 1859) en god indgang
for disse år.
Der er herudover udarbejdet emneregistre til bibliotekets scrapbøger indeholdende omtaler i de
lokale aviser af Vejle Bibliotek eller bibliotekerne i amtet.
Emneregistrene er indlagt foran i de pågældende bind:

Scrapbog 1940 -23.6.1956. (A 10104, lbnr. 450).
Scrapbog 26.6.1956 – 22.9.1972. (A 10104, lbnr. 824).
Scrapbog 1972 – 1985 (A 10104, lbnr. 2650).

Opstilling:
Den ældre del af arkivalierne (tiden før 1970) er opstillet i bibliotekets brandsikre rum. Den nyere
del (tiden efter 1970) er af pladsmæssige grunde opstillet i læsesalsmagasinet i kælderen.

Uregistrerede skriftlige materialer:
Skriftlige arkivalier efter år 2000 er ikke systematiserede eller registrerede, men opbevares på
hylder i læsesalsmagasinet.

Billeder:

De ældste del af bibliotekets samling af billeder af lokal bibliotekshistorisk interesse blev i 1986
registreret af bibliotekar Ulla Riis Madsen. Billederne er systematiserede og opstillet i bibliotekets
brandsikre rum, men den håndskrevne registrant er desværre forsvundet.
Billedmateriale efter 1965-1970 er systematiseret af undertegnede i 2105 og opstillet i mapper i det
brandsikre rum. Billederne er forsynede med indholds- og person identificeringer, men er ikke
registrerede.
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