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Forord.
Materialet er udarbejdet på grundlag af det materiale, der findes på Lejrearkiverne.
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Forsidebillede: Titelblad til Christian Tobiassens Gevningebog.
Luftfoto 1949 er taget af Sylvest-Jensen og downloadet fra Det Kgl. Biblioteks hjemmeside.
Øvrige fotos: Gevninge Bylaug.
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Gevninge Bibliotek og Beboerhus, Gevninge Bygade 17.

Luftfoto 1949.

Huset blev opført i 1923 og her ses vinderprojektet.

Huset blev bygget som supplement til den skole der lå ved siden af, Gevninge Bygade 15.
Se hæftet om skolerne før 1940.
Efter flytning af elever til den nye skole Herslev-Gevninge Kommunes Centralskole i 1940,
blev en del af bygningen indrettet til kommunekontor og bibliotek.
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Det var den stigende læselyst blandt befolkningen, der gav anledning til at oprette
sognebiblioteker.
Centralbiblioteket i Roskilde var medvirkende til oprettelsen og stod til rådighed med råd og
vink.
Udgifterne ved et sognebibliotek var ikke store. Det kostede 50 øre pr. borger om året. Til
sammenligning kostede skolevæsenet 12-14 kr. om året pr. borger.
Inden udgangen af 1940 havde de fleste af den nuværende Lejre kommunes sogne biblioteker.
Det var kun Herslev-Gevninge, Sæby-Gershøj og Rorup-Glim der manglede.
Gevninge Bibliotek 1942-2017.
I november 1941 besluttedes det at indrette sognebibliotek i en del af kommunens bygning,
og den 20. januar 1942 kunne man slå dørene op for lånere. Åbningstiderne var tirsdag 8.309.30 og 14-15 samt fredag 19-20.
Første bibliotekar var kommunesekretær Ove Hansen til en årlig løn på 150 kr.
I januar 1955 blev lærer Erik Tofte formand og regnskabsfører for biblioteket.
Bibliotekarlønnen sattes til 500 kr. årlig. Ny bibliotekar blev førstelærer E. Th. Engsted.
Åbningstiderne blev ændret til tirsdag 15.30-16.30 og fredag 18.30-19.30 med lukning 1. juli
til 15. august.
I maj overtog Ejner Christensen formandsposten efter Erik Tofte.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var Frida Præstegård, Grethe Jørgensen, M. Rasmussen og
Svend Frandsen.
Reglementet var på nogle punkter lidt anderledes end i dag. Hver låner måtte kun låne 2
skønlitterære bøger ad gangen samt den faglitteratur men havde brug for. Udlånstiden var 3
uger. Reservering af bøger kunne mod betaling af 25 øre finde sted.
I 1956 drøftes muligheden for oprettelse af en afdeling af biblioteket i Herslev, på
alderdomshjemmet. Man overlod de tre sognerådsmedlemmer af biblioteksudvalget at
undersøge tanken i et sognerådsmøde for at skaffe klarhed over, hvorvidt sognerådet var villig
til at stille lokale til rådighed på alderdomshjemmet. Dette blev dog ikke til noget.
I 1958 fratrådte bibliotekaren sin stilling og man søgte en ny og bestyrelsen fik 4 ansøgninger:
Gymnasieelev Knud Klarskov Vilby, Gevninge
Gymnasielev Niels Jordan, Gevninge
Folkepensionist Martin Krogh, Gevninge
Frøken Alice Højmark, Herslev.
Man vedtog at indstille frk. Alice Højmark til stillingen og for så vidt frk. Højmark skulle
være forhindret i at overtage stillingen på grund af eftermiddagsåbningen på biblioteket, da
gymnasieelev Knud Klarskov Vilby.
Fra sognerådet forelå meddelelse om at kommunens tilskud til biblioteket var forhøjet til 1495
kr. om året fra 1958/59, det samme som 1,25 kr. pr. indbygger.
Man holdt en gang om året bogvalgsmøder for at beslutte hvilke bøger man skulle indkøbe til
biblioteket.
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I slutningen af 1960 fratrådte Alice Højmark stillingen som bibliotekar og man vedtog at
antage Niels Jordan fra 15. januar 1961.
1962 genvalgtes Ejner Christensen som formand.
Niels Jordan søgte om tilskud til kursus i Aarhus. Der bevilgedes 200 kr. til dette.
Man vedtog at forhøje lønnen til 880 kr. årlig, hvilket svarede til 80 timer á 11 kr.
I 1963 sad følgende i bestyrelsen: Ejnar Christensen (formand), Ernst Pedersen, Ebba Jordan,
Bent Frandsen, Karl Jørgensen, E. Engsted og V. Jordan.
Kataloget ”Gode Bøger” blev udsendt til samtlige husstande i kommunen. Frem til 1970 var
Herslev-Gevninge en selvstændig kommune.
Man ansøgte sognerådet om en forhøjelse af kommunetilskuddet fra 1,50 kr. til 2,25 kr. pr.
indbygger.
I september 1964 ønskede bibliotekaren Niels Jordan at fratræde året efter. Dette bevilgedes
og som vikar skulle fru Ebba Jordan (hans mor) tiltræde til 1. juli 1965.
Oktober 1965 blev indstillet til sognerådet at yde 3600 kr. i tilskud til biblioteket.
Bibliotekarlønnen blev forhøjet til 1460 kr. årlig.
Det blev ligeledes indstillet til sognerådet at lade cykelstativer opstille foran bibliotekets
indgang.
1966 valgtes ny bestyrelse: K. E. Minkwitz (formand), Poul Deuleuran, Svend Frandsen, Karl
Pedersen og V. Jordan.
Der skulle ansættes ny bibliotekar og ansøgerne var: Fru Ebba Jordan, Gevninge, Fru
Nørgård, Gevninge, Svend Erik Østergaard, Gevninge og fru Annelise Andersen, Lindenborg.
Man besluttede at indstille Ebba Jordan som bibliotekar.
På et møde i december vedtoges det at indstille til skolekommissionen og sognerådet, at der
oprettedes et skolebibliotek pr. 1. april 1967 på Herslev-Gevninge kommuneskole. Budget
udarbejdet af Roskilde Bibliotek blev gennemgået og vedtaget til indstilling i sognerådet.
På et møde november 1967 blev diskuteret anskaffelse af inventar til biblioteket. Lys- og
låseforhold var utilstrækkelige og burde forbedres. Evt. samarbejde med en kommende
beskæftigelsesterapeut blev positivt kommenteret.
Ebba Jordan var bibliotekar til 1973, hvor svigerdatteren, Margot Jordan tog over.
Bibliotekarer fra 1973:
1973-1988: Margot Jordan.
Fra 1988-2019: har Anne Bengtsson.
Fra 2. maj 2016 har biblioteket været et åbent bibliotek.
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