
Vallensbæk Biblioteksvæsen gennem tiderne 

 

Vallensbæk bibliotek blev omkring 2012 en del af Borgerservice. Ser vi tilbage kan Jens A. 

Petersens bog om Vallensbæk fra midten af 1970’erne give gode oplysninger om hvordan 

det hele startede. 

 

Starten var en anden kommunal institution, nemlig Vallensbæk skole, hvor den daværende 

skolelærer H. Chr. Hansen fik åbnet Vallensbæk Sognebibliotek den 4.januar 1867, som et 

af de første på Vestegnen.  Man ved ikke med sikkerhed, hvordan bøgerne blev tilvejebragt, 

men det er antaget, at skolelæreren har bidraget med nogle. 

 

Af biblioteksprotokollen fremgår det, at den første bestyrelse bestod af Skolelærer Hansen, 

Proprietær B.C.Møller samt gårdejer Knud Andersen. Skolelæreren var bibliotekar og 

regnskabsfører, mens de 2 andre reviderede det årlige regnskab. 

 

Biblioteket havde i 1881 en bogsamling på 391 bøger. Til sammenligning gjorde biblioteket 

for omkring 2010 op, at der i forbindelse med en ny selvbetjeningsordning var ca. 70.000 

materialer af al slags: bøger og lydbøger, Musik CD’er, Film-DVD’er, Computer og 

Playstation spil, samt mange magasiner. 

 

Regnskabet for 1881 balancerende med 25,00 kr., hvor de 9,08 kr. var overført beholdning 

fra året før. Man opererede med medlemsbidrag, og pastor Bondo havde givet det største 

bidrag på 3,00 kr. 12 andre medlemmer havde tilsammen givet et bidrag på 10,00 kr. På 

grund af indkøb af mange materialer havde man det år et driftsunderskud på 3,82 kr. Det 

fremgår ikke af Jens A. Petersens bog, at man opererede med bødetakster for for sent 

afleverede bøger, hvor mindstebøden i 2012 for en voksenlåner blev 20 kr. Et beløb, som 

sætter tidligere tiders beløb i relief. 

 

Biblioteket havde de første ca. 100 år til huse på skolen, men da kommunens 

administration i midten af 1960’erne flyttede fra Bygaden 27 til Lundbækvej, overtog 

Biblioteket bygningen. Bygningen er opført i 1947. Fra midten af 1960’erne skete der en 

kraftig udbygning af Vallensbæk, hvor kommunen ændrede karakter fra grøn 

landkommune til grøn bykommune.  Man fik i disse år ansat en heltidsbibliotekar, hvor 

der før havde været en halvtidsbibliotekar. I slutningen af 1960’erne blev der bygget på 

livet løs i Nordmarken, hvilket gav grundlaget for at lægge et biblioteksudlån på 

Pilehaveskolen. Siden blev der i maj 1975 åbnet et filialbibliotek i Nordmarken. Det er i dag 

omdannet til sundhedscenter, og udlånet i Nordmarken er tilbage på Campus på 

Pilehaveskolen, men tilbuddet er ikke faldet til hos borgerne. Med et månedligt udlån på 

ca. 40 bøger bliver tankerne bragt tilbage til ”de gode gamle dage” ved biblioteksvæsenets 

start. Strandområdet havde i 1972 fået et minibibliotek i den nordlige indgang af stationen, 

som meget passende havde fået navnet”Bogkupeen”.  Dette bibliotek blev efter nogle få år 

flyttet ud på stationspladsen, ca. hvor solcenteret og apoteket har til huse. Men det var 

stadig kun en midlertidig ordning. 

 

I 1979 havde Vallensbæk kommune udviklet sig til en moderne forstad, og der blev bygget 

et nyt stationscenter, hvor der også blev bygget et nyt bibliotek. Dette overtog rollen som 

hovedbibliotek, hvorefter biblioteket på Bygaden 27 blev lukket. Bygningen blev solgt som 

privat beboelse og eksisterer stadig som sådan. 

 
 Efter Hans Christensen, medlem af Vallensbæk Lokalhistoriske Forening, 2012.  Opdateret i 2020.  


