Biblioteket på L.A. Ringsvej.
Det moderne biblioteksvæsen i det nuværende 8270 område tog sin begyndelse i august
1963, da Holme-Tranbjerg Kommunes bibliotek blev dannet ved sammenlægning af to
biblioteks-foreningsbiblioteker med i alt 4 udlånssteder.
Bag initiativet stod biblioteksudvalget, der bestod af formand og overlærer Karen H.
Kidde (K), tømrermester R. Hunderup-Jensen (V), værkstedsarbejder Aksel Rasmussen (S)
og den nyan-satte bibliotekar Jørgen Thorsted.

Jørgen Thorsted i biblioteket på L.A. Ringsvej.
Biblioteket blev indrettet i en længe i den gamle Lysenggård på L.A. Ringsvej, og det, der
tidligere havde fungeret som hestestald, fremstod ved indvielsen 6. september 1963 som et
smukt og intimt bibliotekslokale. I sin tale opridser Karen Kidde biblioteks-forholdene indtil
da. (Talen kan ses på bibliotekets hjemmeside.)
Det nyindrettede bibliotek var på 175m2, og det blev ved indvielsen pointeret, at
”hestestalden” var en midlertidig løsning, der skulle vare, indtil det blev muligt at bygge et
hovedbibliotek i løbet af en femårsperiode. Allerede tre år senere gjorde væksten i
bogbestand og udlån og manglen på kontorlokaler det nødvendigt at finde en anden løsning.
Bibliotek på Oddervej.
Biblioteksbyggeri blev det ikke til, men i oktober 1966 lejede man 500 m2 i 2 etager i en
ejendom, der var under opførelse på Oddervej 74. Ingeniørfirmaet Sinding og Knudsen stod
for bygge-riet, der var ejet af ”Ejendomsselskabet Blok 17”.

Billede af bygningen under opførelse.
Biblioteket åbnede for publikum 6. februar 1967 og blev indviet officielt 26. april 1967.
Karen H. Kidde holdt talen ved indvielsen. Hun sagde, at lokalerne foreløbig skulle fungere
som bibliotek for hele kommunen og på længere sigt som afdelings-bibliotek for HolmeTranbjergs østlige del, ”når vi har fået indrettet vort kommende hovedbibliotek”.
Igen lykkedes det at indrette et smukt og funktionelt bibliotek. Inventaret var gedigent
design, farvesætningen valgt i samarbejde med maleren Emil Gregersen, og tidens ekspert i
biblioteks-indretning biblioteksinspektør Sven Plovgaard havde bistået med indretningen.
Med mange tomme hylder var man klar til presset fra den stadigt voksende bogbestand – og
som det første folke-bibliotek i Danmark havde man indrettet et magasin med Compactusreoler! Noget der i høj grad skulle blive brug for.
Indretningen var i store træk, som den skulle blive ved med at være gennem årene –
voksenafdeling og skranke i parterreetagen, børneudlån og kontorer i stueetagen. På trods af,
at man fra starten kun rådede over halvdelen af stueetagen, var der i de første år et
studiekredslokale med direkte adgang fra svalegangen. Det blev i efteråret 1967 bl.a. brugt til
en nyoprettet bogklub for børn, og af AOF der hver onsdag formiddag kørte kursus i
”Finessesyning”.
I Bogens Verden, 1968, nr. 2, beskriver overbibliotekar Jørgen Thorsted det nye bibliotek.
(Artiklen kan læses på bibliotekets hjemmeside.)
Brand nytårsaften 1968.
Det nye bibliotek i ”Biblioteksgården” blev godt modtaget af befolkningen, og man
kunne ved udgangen af det første år på Oddervej konstatere en udlånsstigning på 25%.

Nytårsaften 1968 fandt en begivenhed sted, der skabte overskrifter i avisen, og sågar blev
forsidestof i martsnummeret af det biblioteksfaglige tidsskrift ”Bogens Verden”.
Biblioteket brændte.
Branden startede i et klubværelse på øverste etage. Bibliotekar Jørgen Thorsted blev ved
22-tiden ringet op af fru Kidde, som meddelte, at der var brand i biblioteket. Da han ankom,
stod taget i flammer, og det blev en travl nat, hvor man måtte redde bøger og inventar fra de
vandskader, der med brandslukningen bredte sig nedad i bygningen. Parterreetagen i
biblioteket var ilde tilredt, og der måtte lægges nyt gulv. Biblioteket kunne først tages i brug
igen 10. marts 1969.

Branden nytårsaften 1968.
(Læs overbibliotekar Jørgen Thorsteds beretning om branden på bibliotekets
hjemmeside.)

Højbjerg Regionsbibliotek.
Ved Kommunalreformen i 1970 blev Holme-Tranbjerg Kom-mune nedlagt, og biblioteket
på Oddervej skiftede status til regionsbibliotek under Århus Kommune. Nu var ”Højbjerg
Bib-liotek” en realitet, og biblioteket fik funktion som ledelses- og materialemæssig
overbygning for filialerne i det sydlige Århus. Det var Beder, Malling, Mårslet, Holme,
Tranbjerg og Solbjerg biblioteker.
For overbibliotekaren blev det en travl tid, hvor fokus blev udvidet til at omfatte
udvikling af bibliotekstilbuddet i hele det sydlige Århus. I de kommende år blev fem
biblioteker flyttet til nye lokaler og overgik til betjening med faguddannet personale.
Overbygningsfunktionen øgede kravet til biblioteksbygningen på Oddervej. Den
bibliotekstekniske afdeling skulle nu også indkøbe og behandle materialer til filialerne.
Administrationen omfattede et langt større personale, og de ansatte i filialbiblio-tekerne
havde deres gang på regionsbiblioteket. Behovet for mødefaciliteter voksede tilsvarende.
For at finde plads til den voksende stab blev studiekredslokalet inddraget i baglandet, og i
1974 blev biblioteket udvidet med tre lejligheder, så resten af stueetagen i bygningen blev
lagt til kontorarealet. Grunden Oddervej 80 blev erhvervet med henblik på opførelse af nyt
regionsbibliotek, men planlægningen blev standset på grund af amtets vejplaner, der senere
blev frafaldet. Den eksisterende villa på grunden blev dog anvendt som kontor for
musikteknisk afdeling, til samlingen af lokalhistorie og som mødelokale for personalet i hele
Højbjerg region.
I 1971 startede udlån af musik – LP’en holdt sit indtog i bibliotekerne. For at blive
musiklåner og opnå det eftertragtede P stempel på lånerkortet måtte man dog vise, at man
havde udstyret i orden og fremvise sin pick-up for bibliotekets personale – pladerne var et
relativt skrøbeligt materiale. Også kassettebåndene blev en del af bibliotekets tilbud.
Materialesamlingen voksede med ekspresfart, og i løbet af 1970’erne blev der opsat reoler
på alle gange og ledige vægge, men den oprindelige plan om et nyt hovedbibliotek var på
ingen måde glemt.
Planer for nyt Hovedbibliotek.
I den gamle Holme-Tranbjerg kommune var der planer om at indrette et såkaldt C-Center
ved krydset Bushøjvej / Saralystalle for borgerne i kommunen, og her arbejdede
biblioteksudvalget allerede i slutningen af 1960’erne for placering af et nyt hoved-bibliotek
sammen med kommunekontor og andre faciliteter. I behovsanalyserne arbejdede man med et
biblioteksareal på 3.000 m2. Ingen af delene blev som bekendt til noget.
I 1975 blev der lavet tegninger til et bibliotek på Hjulbjergvej på grunden med
tømmerhandelen.
I 1976 overvejede man forskellige mulige udvidelser på Oddervej 74. Der var tale om
udbygning på skrænten ved bygningens nordlige gavl.
Også i 1976 blev der lavet arkitektskitser til et hovedbibliotek på Oddervej 80, og i 1981
var torvet på Oddervej 84 i fokus. I disse planer opererede man med bibliotekslokaler på ca.
2.300 m2.
Hotel Kragelund.
Også Hotel Kragelund var inde i billedet som nyt hovedbib-liotek. Som traditionsrigt
samlingssted for beboerne i området var det en nærliggende tanke at indrette bibliotek i den

smukke park. Bygningen var i 1953 blevet overdraget til kommunen med den særlige
klausul, at stedet skulle tjene som samlingssted for beboerne i Holme-Tranbjerg.
I midten af 1990’erne satte kommunen hotellet til salg, og tanken om bibliotek blev igen
aktuel, men det endte som bekendt med, at amtet overtog grunden og indrettede institution
på stedet.
Overbibliotekar Jørgen Thorsted.
1970’erne var en tid med rivende udvikling i biblioteksvæsenet i hele Århus, og tidligere
overbibliotekar Jørgen Thorsted tegnede lige til sin pensionering bibliotekerne i syd.
Han arbejdede utrættelig og inspirerende med skiftende planer for et nyt biblioteksbyggeri
i Højbjerg og udviklede gennem tal-rige større og mindre omindretninger biblioteket på
Oddervej til et velfungerende regionsbibliotek på trods af de utilstrækkelige pladsforhold.
Han havde stor indsigt i biblioteksbyggeri – som han jo både udfoldede i de mange planer i
Højbjerg, og som han realiserede i indretningen af de nye filialer i forstæderne.
Jørgen Thorsted gav fra starten Højbjerg Bibliotek en særlig faglig identitet, idet han i
kraft af sin interesse for kunst opbyggede en udsøgt samling af kunstlitteratur. Ligeledes
arrangerede han skiftende udstillinger med grafik af anerkendte kunstnere. Det blev i tidens
løb til næsten 100 udstillinger.
20 og 25 års jubilæer.
Efter at Jørgen Thorsted valgte at gå på efterløn 31. januar 1985, blev bibliotekar Grethe
Døpping konstitueret som overbib-liotekar, indtil overbibliotekar Birgit Lind-Petersen blev
ansat som leder af Højbjerg Regionsbibliotek 1. december 1987.
Personalet fortsatte med at gøre opmærksom på de mangelfulde lokaleforhold, og da
biblioteket i 1987 havde haft til huse på Oddervej i 20 år, blev det markeret med en stor
udstilling, hvor udviklingen blev anskueliggjort, og hvor alle de kuldsejlede planer for nyt
bibliotek blev vist. Arbejdstitlen for udstillingen var ”20 år i midlertidige lokaler”. Politikere
og lokale samarbejdspartnere blev indbudt til reception, og pressen blev inviteret.
Allerede i det følgende år indkaldtes igen til jubilæum – denne gang markeredes 25årsdagen for oprettelsen af biblioteket i Holme-Tranbjerg Kommune.
Filialnedlæggelser, strukturændringer.
Mens opgaven for Jørgen Thorsted havde været udvikling og udbygning, blev det Birgit
Lind-Petersens lod at nedlægge og afvikle. Med den økonomiske nedtur i kommunen blev
det i den store sparerunde i 1990 besluttet at nedlægge et stort antal filialer. For bibliotekerne
i Højbjerg region betød det, at Holme, Malling og Mårslet blev sparet bort i 1991. Samtidig
foretog biblioteks-væsenet en intern omorganisering. Den indebar, at Højbjerg region blev
nedlagt, og at de resterende filialer i fremtiden blev lagt ind under Viby Bibliotek.
Højbjerg bevarede dog i starten sin egen bibliotekstekniske afdeling og
personaleadministration og fik status af såkaldt ”autonomt bibliotek”.
Biblioteket får bygget til.

Det sidste forsøg, der i det 20. århundrede blev gjort på at give Højbjerg Bibliotek en
bedre placering, skete i 1991, hvor det konservative folkeparti foreslog biblioteket flyttet til
Skåde Arkaden, der netop var opført i det dengang nye sociale bygnings-kompleks
Skådeparken sydvest for Oddervej.
Heller ikke dette forsøg lykkedes, men det satte politisk fokus på bibliotekets efterhånden
legendariske pladsproblemer, og byrådet bevilgede i 1993 ½ million kr. til en forbedring af
lokale-forholdene.
I mellemtiden var Birgit Lind-Petersen i 1992 blevet forfrem-met til leder af
lokalbibliotekerne i Nord, og undertegnede havde fået hvervet som leder af Højbjerg
Bibliotek, der nu ”bare” var en almindelig filial.
Efter en del forhandlinger med husets ejer blev der indgået en aftale, hvorefter bevillingen
blev omsat til leje. Til gengæld skulle ejeren opføre en tilbygning i 2 etager på i alt 120 m2.
Da der i 1995 også var blevet inddraget et par kontorer til udvidelse af arealet i stueetagen,
blev der i alt tale om en forøgelse af udlånsarealet på 170 m2.
Tilbygningen blev opført ved husets sydlige gavl - delvis ind i skrænten ved fortovet.
Ombygningen startede i foråret 1997, hvor jord- og funderingsarbejdet blev foretaget. Da
gulvet i parterre-etagen skulle udskiftes helt, måtte underetagen ryddes, og udlåns-materialer
og inventar blev opbevaret i et antal lejede containere opstillet på parkeringspladsen.
Biblioteket holdt lukket helt for publikum fra 28. juli til 6. september.
Tilbygningen gav en relativ stor udvidelse af børneudlånet, og den indeholdt en
bogelevator mellem etagerne. Indtil da havde bibliotekets medarbejdere hver dag slæbt
afleverede børnemate-rialer op ad trappen til børneafdelingen – gennem årene mange, mange
tons. Ved indvielsen, der fandt sted 27. september 1997, var det stort set et nyindrettet
bibliotek.
Der var dog ikke penge til nyt inventar, men med assistance fra farvearkitekt Erik
Winckler lykkedes det ved en utraditionel farve-sætning af væggene – bag reolerne – at
skabe et bibliotek, der fremstod om ikke nyt så forandret.
Billedbogskunstneren Irene Hedlund, der bor i Højbjerg, udfør-te en farverig og
eventyrlig udsmykning til børneafdelingen.
Daværende rådmand Flemming Knudsen klippede snoren over ved indvielsen.
Udlån af kunst.
Gennem de mange kunstudstillinger havde Jørgen Thorsted i tidens løb opbygget en
samling af grafiske værker og plakater med kunst som motiv. Tanken om at stille samlingen
til udlån for publikum var tænkt, men aldrig realiseret af mangel på plads. Med udvidelsen
blev udlånet prioriteret, og biblioteket fik lov til som forsøg at starte udlån.
Publikum tog godt imod grafikken til hjemlån, og udlånet blev efter et par år permanent.
EDB, ”Nye medier”, Internet, Selvbetjening m.m.
I løbet af 1990’erne fandt der store forandringer sted i biblioteket. Det første edb-system
blev implementeret, og alle bib-liotekets materialer blev ”inddateret”. Inden da blev en for
den tid gennemgribende kassationsrunde gennemført, og der blev åbnet for salg af kasserede
materialer til publikum. I Højbjerg fik biblioteket lov til at afholde det første gigantiske
bogsalg i en tom butik på torvet på Oddervej 84 – det var virkelig et tilløbsstykke.

EDB’en udviklede sig – de gamle kortkartoteker forsvandt og blev afløst af
søgeterminaler. Nu kunne man ikke alene se bestan-den i sin egen afdeling. Man fik indblik
i, hvad alle afdelinger af bibliotekerne i Århus rummede – og hvor det var hjemme.
Arbejdet i skrankerne blev revolutioneret. Man havde for længst lagt gummistemplet og
brugte hulkort og fotonotering. Med EDB blev hjemkaldelser og reserveringskontrol automatiseret, og den endelige revolution skete, da selvbetjeningen blev indført i 2001.
Pc’erne bredte sig i biblioteket. Ud over maskiner i stedet for kartoteker blev der opsat
pc’er med adgang til Internettet – noget næsten kun nørder anede, hvad var. Højbjerg
Bibliotek startede de første internetintroduktioner for publikum i 1999 og holdt de følgende
år næsten 100 af slagsen.
Og bibliotekerne fik deres egne hjemmesider – Højbjerg med forsidemotiv af Erik
Winckler. Siden blev bibliotekernes hjemme-sider mere ensrettede.
Nye medier dukkede op. Vinylpladerne var for længst afløst af musik CD’er. Antallet af
videoer, CD-rom’er og DVD’er er vokset til gedigne samlinger, og næste stadie er en realitet
– download direkte fra nettet. Det sker fra bibliotekets maskiner, men i større og større
udstrækning fra egen pc ved hjælp af lånerkort og pinkode.
Renovering 2007 og 40-års jubilæum.
Hvert nyt tiltag og hver ændret arbejdsgang medfører foran-dringer i det fysiske bibliotek,
og der var efterhånden behov for en grundig nyindretning af underetagen. Den blev
gennemført med hjælp fra indretningsarkitekt Lotte Krag-Nielsen og farve-arkitekt Erik
Winckler.
Efter en proces på næsten 3 måneder, hvor reolinventar blev udskiftet og lokalerne malet,
kunne personalet på 40-årsdagen for bibliotekets åbning på Oddervej 6. februar 2007 invitere
til jubi-læum i en nyrenoveret skranke- og voksenafdeling.
Flemming Knudsen holdt som rådmand indvielsestalen.
Fremtidsplaner.
Vi har arbejdet på at optimere og udnytte de fysiske rammer bedst muligt, og lokalerne
fremstår derfor nu som relativt velfungerende og indbydende.
Århus Byråd vedtog i forbindelse med budgettet for 2008 at tilføre borgerservice og
biblioteker anlægsmidler til udvidelse af borgerservices betjeningssteder, herunder i
Højbjerg. De nuværen-de fysiske rammer på Højbjerg Bibliotek gør det ikke muligt at tænke
borgerservicefunktionen ind, uden at det kommer til at begrænse det areal, der i dag er til
rådighed for biblioteks-funktionerne. Borgerservice og biblioteker arbejder derfor på at finde
en anden løsning. Der er i skrivende stund flere muligheder på idéplan, som undersøges.
Mange forhold skal i den sammen-hæng gå op i en større enhed - herunder funktioner,
placering, økonomi m.v. I sidste ende er det Århus Byråd, der skal træffe den endelige
beslutning om en samlet løsning for biblioteks- og borgerservicefunktionen for Højbjerg
området.
Kirsten Iversen.

