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Erfaren mand i chefstol
Erfaren mand er god at 

gæste, siger et gammelt ' 
ordsprog.
Hvortil man vel så kan fø-

je, at en erfaren mand er 
endnu bedre at have som 
chef.
Set fra den synsvinkel 

har medarbejderne på Hor-
sens Bibliotek noget at se 
frem til. For det bliver en 
ualmindelig erfaren mand, 
som 1. november overtager 
stillingen som stadsbiblio-
tekar i. Horsens.
I sidste uge sagde Hor-

sens byråd ja til, at den 42-
årige århusianske over-
bibliotekar Børge Sønder-
gård afløser Marie Helene 
Jacobsen, som siden 1968 
har ledet biblioteksvæsenet 
i Horsens.
Børge Søndergårds karri-

ere følger en jævnt opadgå-
ende kurve.
Han kommer fra Køben-

havn og er vokset op i Holte, 
hvor han blev student i 
1969. Et sabbat-år blev 
brugt som ekspedient i en 
Fona-forretning. Imens 
funderede den unge Søn-
dergård over fremtiden. Bø-
ger havde han ikke læst 
mange af, men musikken 
var på vej ind på bibliote-
kerne, så en uddannelse 
som bibliotekar var en mu-
lighed.
I 1970 startede Børge 

Søndergård på Danmarks 
Biblioteksskole i Køben-
havn. I de fire år på skolen 
gled musikken lidt i bag-
grunden, og i stedet koncen-
trerede han sig om admini-
stration, bygningsindret-
ning og andre sider af 
bibliotekarfaget, som ikke

Børge Søndergård.

DAGENS PORTRÆT
er så synlige for den daglige 
låner.
Efter eksamen fik han job 

på biblioteket i Tornved 
mellem Holbæk og Kalund-
borg. Herfra gik det til Jyl-
land, hvor først biblioteket 
på Psykiatrisk Hospital, 
Risskov, dernæst Viby 
Bibliotek blev arbejdsplad-
ser.
Fra 1984 til 1987 var Bør-

ge Søndergård afdelingsle-
der på Møllevangens Biblio-
tek i Århus, hvorefter han 
fik sin nuværende stilling: 
Overbibliotekar i Århus 
Kommunale Bibliotekers 
område syd, d.v.s. som leder 
af hovedbiblioteket i Viby 
og dets seks filialer med ialt 
70.000 potentielle lånere.
Men disse job dækker ik-

ke fuldt beskrivelsen af Bør-
ge Søndergård. For han har 
også været aktiv på kurser 
og konferencer, og han har 
haft en lang række tillids-
hverv inden for Bibliotekar-
forbundet. Lokalradio stif-
tede han bekendtskab med i 
starten af 80'erne, og han

har været med til at skrive 
bogen »Biblioteket kan bli-
ve fantastisk«. Plus meget 
meget, som det vil føre alt 
for vidt at nævne her.
- Jeg har beskæftiget mig 

med det meste inden for 
biblioteksverdenen - med 
fængselsbiblioteker som 
den eneste undtagelse, siger 
han med henvisning til, at 
undtagelsen nu forsvinder, 
fordi biblioteket på Stats-
fængslet hører ind under 
Horsens Bibliotek.
Den kommende stads-

bibliotekar lægger da heller 
ikke skjul på, at bøger og 
biblioteker fylder det meste 
af hans liv. Og at han altid 
har vidst, at han gerne ville 
være leder.
- Ikke for blot at have le-

derstatus, men fordi der er 
så mange ting, jeg gerne vil 
have gennemført - og det 
lykkes bedst, hvis jeg selv 
kan rode med det.
En kone har der dog væ-

ret tid til at finde. Bodil Ha-
ve hedder hun - og hun le-
der såmænd Århus Kom-
munale Bibliotekers områ-
de nord med Åby Bibliotek 
som hovedkvarter. Sam-
men har de to sønner, Si-
mon på 18 og Jonas på 17, 
som begge bliver studenter 
næste sommer.
Bodil Have stammer fra 

Vendsyssel - og via hende er 
Børge Søndergård kommet 
til at holde meget af denne 
landsdel. Her tilbringes fe-
rier og fridage. Her slapper 
den travle biblioteksmand 
af med noget, der absolut 
intet har at gøre med bøger: 
Fluefiskeri med hjemme-
bundne fluer. (ch-r)
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