A 10101
Vejle Folkebibliothek
1874-ca 1880

Vejle Folkebibliotek (i begyndelsen stavet Vejle Folkebibliothek) åbnede 17. oktober 1874.
Bag biblioteket stod en gruppe af borgere, der ville skaffe den almindelige borger ”Adgang til
gode Skrifter”. Målgruppen var den ubemidlede del af befolkningen, der ikke selv havde råd
til at købe bøger. Biblioteket blev drevet af en forening, hvor den bærende kraft var
skolelærer Hans Jensen, der tillige fungerede som bibliotekar for bogsamlingen. Omkring
1880 måtte han opgive biblioteksarbejdet på grund af sygdom, hvorefter biblioteket blev
lukket.
Bogsamlingen var tilvejebragt gennem bog- og pengegaver. Bogsamlingen formodes at være
vokset fra ca. 200 bind ved bibliotekets åbning til ca. 500 ved dets lukning.
Vejle Folkebibliotek havde først lokale på Vejle Rådhus, men flyttede derefter til Friskolen i
Klostergade. Efter bibliotekets lukning i 1880 lå bøgerne på Klostergade skoles loft, men
indgik i Vejle Folkebogsamling, da Folkebogsamlingen blev etableret i 1895. Biblioteket ejer
stadig enkelte af bøgerne fra det gamle Folkebibliotek. Der er ikke bevaret skriftlige
arkivalier fra Vejle Folkebibliotek, men biblioteket er omtalt enkelte gange i Vejle Amts Avis.
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Sign Art

Bd. Pk. Læg

u/a Emnemappe om Vejle Folkebibliothek. 1873-ca 1875.
Mappen indeholder:
Oehlensläger, Adam, Kanarifuglen. Lystspil.
Kiøbenhavn, Trykt paa Forfatterens Forlag, 1813.
(Vejle Folkebibliothek, 287).
Anm.: Denne bog er den ældste biblioteksbog, der
stadig eksisterer i Vejle Biblioteks samlinger.
Accessionsnummeret 287 tyder på, at den er indgået i
Folkebibliotheket i 1875 eller 1876. En række bøger fra
Folkebibliotheket, men med lidt højere
accessionsnumre indgår i bibliotekets samling af
bibliotekshistoriske effekter.

Omtale af Vejle Folkebibliothek i Vejle Amts Avis
1873-1874 (fotokopier):
24.12.1873. (Opfordring til at yde Bidrag til oprettelse
af Folkebibliothek).
24.2.1874. (Meddelelse om boggaver).
13.10.1874. (”Veile Folkebibliothek, bestaaende af
noget over 200 Bind, vil herefter være aabent for
Udlaan uden Betaling hver Løverdag Aften fra Kl. 8 til
9”).
24.10.1874. (Omtale af åbningen af ”Det lille
Folkebibliothek”: ….Det er vel næsten overflødigt at
anbefale en saadan Adgang til at skaffe sig en god og
billig – det koster nemlig Ingenting – Morskabslæsning,
og vi skulle derfor ogsaa kun huske Mænd og Qvinder
paa, at ville de søge sig en Bog ud og paa en
underholdende og lærerig Maade forslaae de lange
Vinteraftener, naar Dagværket er endt, saa søg til Veile
Raadhus Løverdag Aften mellem Kl. 8 og 9, hvor
Udleveringen finder Sted”).
30.12.1874. (Meddelelse om nye bøger i
Folkebiblioteket).
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