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ORD HOLDER LÆNGERE 
END GERNINGER 

Af Hans Michelsen

Fig. 1. Stiftsbibliotekets logo 
kommer fra F. Lambert: In Amos, 
Abdiam & Jonam. Argentorati, 
1525. F. Lambert: Commentarius 
in Micheam, Naum & Abacuc. 
Argentorati, 1525. (K73, skab.   
PSL Liste 4, 23).

De Kulturhistoriske Bogsamlinger blev dannet for at vise, hvilken kul -
turhistorisk skat der findes i Roskilde i de tre store, men upåagtede bib-
lioteker: Sjællands Stiftsbibliotek, Karen Brahes Bibliotek og R oskilde 
Katedralskoles gamle Bogsamling. Bogsamlingerne har der es udspring i 
renæssancen, men de spiller også en rolle i dag. Fra Karen Brahes Biblio-
tek er der ovenikøbet digital adgang til 54 værker i fuld tekst. De har også 
deres berettigelse ved at kunne fremvise fysiske eksemplarer, og det er 
noget helt specielt at stå med en 4-500 år gammel bog i hånden og opleve 
bind, papir, bogtryk og illustrationer.

Ligesom fysiske fund er bogsamlingerne også en del af b yens kultur-
historie, fordi de er samlet af folk i R oskilde; de er blevet brugt af folk 
i Roskilde; det er nu folk i R oskilde, der passer på dem, og det er folk i  
Roskilde, der gerne vil gøre dem tilgængelige.

Den bogelskende rektor J.H. Tauber (1743-1816) var den centrale per-
son, der bandt Sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde Katedralskoles gamle 
Bogsamling sammen. Han fik gennem tiden opbygget sin egen meget  
store bogsamling væsentligst bestående af teologi, pædagogik, græsk og  
latinsk litteratur. Hertil kom en stor samling historisk litteratur for uden 
mange tilgrænsende fagområder. Han er inter essant i denne sammen -
hæng, fordi han var rektor for Roskilde Domskole (Roskilde Katedral-
skole) fra 1787-1808. Han var en moderne under viser, hvis pædagogik 

Illustration modsatte side. Biblia. 
Det er den gantske Hellige Scrifft, 
udsæt paa Danske, 1550. Chri-
stian III’s danske Bibel. (K11, fol).
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Fig. 2. Johan Henrik Tauber. 
Roskilde Katedralskole.
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bl.a. gik ud på at lege lær dommen ind i elev ernes hoveder frem for at  
piske den ind med spanskrøret.

Skolen var på det tidspunkt en forberedelse til universitetet og da mest 
til det teologiske fakultet. Lærerne på skolen var også teologer.

I Roskilde boede han i r ektorboligen ved katedralskolen på Domkir-
kepladsen og sidenhen fra 1808 i Sukkerhuset til sin død i 1816.

JOhAn henriK TAUBerS dAgBØger 
Til glæde for eftertiden noterede J.H. Tauber stort og småt i sine dagbø-
ger, der med 17 bind a ca. 1.000 sider er bevaret på Aalborg Katedral-
skole. Man kan læse om hans skoleliv og om familiens liv (børnefødsels-
dage og regninger hos købmand Borch), men i denne sammenhæng er 
det meget vigtigt, at han i sine dagbøger skrev anmeldelser af de bøger, 
han læste, og ofte var denne anmeldelse meget direkte. Han begyndte at 
anmelde på bogbindets inderside, og så fortsatte han på de bageste sider, 
og endelig – hvis der ikke var plads nok – skrev han anmeldelsen færdig 
i sine dagbøger. Ud over, at anmeldelserne er en uvurderlig kilde til 
bibliotekets indhold, er de en betydningsfuld kilde til Roskildes historie, 
og de er ikke fuldt udnyttet.

I Roskilde var der vedrørende domkirken opstået idéen om at skaffe 
lærere og præster bedre muligheder for at få fat i litteratur. Når de havde 
forladt universitetet, var der ingen muligheder for at låne den litteratur , 
de havde brug for. De var i stedet henvist til at købe de værker, de havde 
brug for, og på denne måde er de meget store bogsamlinger bl.a. hos 
præster måske opstået.

SJællAndS STiFTSBiBliOTeK  
Idéen til Sjællands Stiftsbibliotek må være opstået på dette tidspunkt i et 
samarbejde mellem biskop Friedrich Münter (1761-1830) og dom-
provst Jens Michael Hertz (1766-1825).

Det var oppe i tiden at oprette biblioteker eller bogsamlinger til brug 
for en bestemt, oftest lokal kreds af læsere – det er jo længe før folkebib-
liotekernes tid – og idéerne v ar mange. J.M. Hertz tegnede sig for en af  
de mere spektakulære idéer: Et Bibliotek for Reisende,2 som han foreslog, 
da han var præst i Korsør. Han syntes ikke om, at de, der v entede på at 
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Fig. 3. J. M. Hertz’ Udkast til 
plan for et Stiftsbibliothek, 1811.
Digitaliseret af Det kongelige 
Bibliotek.

Fig. 4. J.M. Hertz. Ribe Dom-
kirke. Foto Hans-Chr. Eisen.

komme over Storebælt, skulle fordrive tiden ørkesløst i Korsør med at gå 
på værtshus. Derfor skulle de have et velassorteret bibliotek til fornuftigt 
tidsfordriv. Planen blev aldrig ført ud i livet, men Hertz havde allerede her 
formuleret et godt forslag til et bibliotek.

J.M. Hertz formulerede planen for S jællands Stiftsbibliotek3 i et lille  
skrift fra 1811. Heri formuleres et formål og kriterier for anskaffelsen af 
bøger.

Formålet er at anskaffe en ”Samling af gode Bøger, vel især i de til Theo-
logiens Studium og geistlig Embedsførelse henhørende Fag, men dog også til  
andre Grene af Litteraturen og til Humaniora. Men blotte Moerskabsskrivter, 
med mindre de fra Æstethikkens Side eller af andre Grunde skulle have for-
trinligt Værd, kjøbes i Almindelighed ikke”.4

  Materialevalgskriterierne fortsætter: ”Skulde Nogen Skjænke Moer-
skabsværker til Bibliotheket, da kunne de modtages, og med deres Brug forhol-
des, som med øvrige Bibliothekets Bøger. Det forstaaes af sig selv, at ingen Bog 
optages i Samlingen, naar den er af slibrigt eller usædeligt Indhold. Derimod 
bør Skrivter, hvori Religionen angribes, anskaffes i Samlingen. Til grundlag 
for Samlingen kjøbes eet eller flere private Bibliotheker”.

I den sidste sætning klargør es, at man vil opb ygge bogsamlingen ved 
køb af private biblioteker. Der er altså tale om en bevidst materialevalgs-
politik og ikke bare et opbevaringssted for ældre bogsamlinger og gaver.

Frederik VI gav 17. januar 1812 tilladelse til, at domkirken af sine 
midler kunne ”afkøbe” J.H. Tauber hans store bogsamling for 5.000 rbd.5 
Samtidig blev der afsat midler til at indrette Stiftsbiblioteket.

Da J.H. Tauber gik af som r ektor pga. svagelighed i 1808, v ar han 
parat til at afhænde en del af sin stor e bogsamling, hvoraf størstedelen 
blev købt af Stiftsbiblioteket, og en stor del af resten tilfaldt Roskilde Ka-
tedralskole. Bogsamlingen kom til at udgør e grundstammen i Sjællands 
Stiftsbibliotek. 
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Fig. 6. Frederik VI’s underskrift 
på tilladelsen til Sjællands Stifts-
bibliotek. Foto Hans-Christian 
Eisen.

Fig. 5. Lucie Elise Fich: Dom-
provsten i Roskilde: Brudstykke af 
en Familiekrønike. Erindringer af 
Lucie Elise Fich, født Hertz.

Lucie Elise Fich, datter af J.M. Hertz, beretter meget læseværdigt om 
faderens arbejde med at organiser e Stiftsbiblioteket i sin erindringsbog  
Domprovsten i Roskilde (1909). Hun beskriver, hvordan han stod op kl. 5 
om morgenen og gik op i domkirkens riddersal. Her arbejdede han så et 
par timer med at klassificere og katalogisere bøgerne. 

”Det var vist i dette Aar eller maaske først 1809, …, at gamle P rofessor, 
Rektor Tauber solgte sit for en privat Mand ualmindelig store Bibliothek til 
Grundlag for det sjællandske Stiftsbibliothek, og hvilket min Fader tilbød at 
ordne og registrere, saa vidt jeg ved aldeles gratis”.6

Hun skildrer også det indtryk, biblioteket gjorde på hende: ”Morsomt 
var det ogsaa, naar vi besøgte ham dèr (i Riddersalen) og saa de i mine Øjne 
uhyre Dobbelt-Reoler, som var nye og smukke og opstillede i Rækker som lange 
Gader og saa efterhaanden se dem blive fyldte med Bøgerne, som laa i Stabler, 
dels paa det lange Bord, dels paa Gulvet”.

Hertz er utvivlsomt manden, der har lav et den første katalog og der -
med den første opstilling af Stiftsbiblioteket.

Biblioteket blev opstillet i Roskilde Domkirke i Riddersalen, som blev 
delt af et gitter (senere af Grundtvig kaldet et sprinkelværk). I den ene  
halvdel blev biblioteket opstillet, og i den anden halv del gjorde et stort 
bord det muligt, at landemodet kunne mødes to gange om året. 

Biskop Münter lod fra omkring 1811 afholde videnskabelige forhand-
linger for stiftets præster efter det egentlige landemode. H er kunne man 
holde mindre forelæsninger eller, som i N.F.S. Grundtvigs tilfælde, op-
læse digtcyklussen Roskilde-Riim.
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Fig. 7. Nik. Fred. Sev. Grundtvig: 
Roskilde=Riim, 1814.

I dette digt omtaler han Riddersalen, der brugtes til landemoder. Her 
stod også Stiftsbiblioteket.

”Her er Lyset, see! God Kveld! 
Døde, levende! Hilsæl! 
Sidder vel, I Sjællands Klerke; 
Elskelige, kiæmpestærke! 
Saa Man vel for nylig Magen: 
Morten Luther, Bugenhagen 
Tavsen, Sjællands Bisper alle 
Fra Palladius til Balle; 
Bøgerne bag Sprinkelværket, 
Og paa Bryste Riddermærke”.7

Historien fortæller, at provsterne havde svært ved at holde sig v ågne, 
mens Grundtvig oplæste det lange digt.  Biskoppen var gået ind i Stifts-
biblioteket, men ved at høre Grundtvigs malmfulde røst tale om bisper-
ne, blev han så forskrækket, at han tabte en bog på gulvet!

Bøgerne stod i Riddersalen til 1858/59, da de flyttedes til det nybyg-
gede Stiftsbibliotek, nu Konventhus, for 1961 at blive flyttet til det nye 
Roskilde Centralbibliotek.
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Fig. 8. J. Kornerups tegning af 
Riddersalen, 1848. ROMU.
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Fig. 9. Bartholomæus Platina: 
Vitae pontificium. Køln, 1479. 
(K139, skab). Foto Hans-Chr. 
Eisen.

STIFTSBIBLIOTEKETS INDHOLD8 
Bøger trykt før 1501 kaldes inkunabler, altså fra bogtrykkerkunstens 
vugge. I Stiftsbiblioteket findes fire bøger trykt før 1501, og heriblandt 
findes Stiftsbibliotekets ældste bog, nemlig Nürnbergbibelen fra 1475, 
altså trykt kun ca. 25 år efter, at Gutenberg tog bogtryk med løse typer 
i brug. Bogen er trykt i det meget store trykkeri, som Anton Koberger 
havde etableret i slutningen af 1400-tallet.
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Fig. 10. Biblia Latina. Nürnberg, 
1475. (K011, skab). Nürnbergbi-
belen er den ældste af Stiftsbib-
liotekets inkunabler. Her vises 
en spalte med indledningen til 
Johannes Evangeliet: I begyndel-
sen var ordet.

Stiftsbiblioteket er et teologisk bibliotek med et stort indhold af bibler, 
salmebøger og bibeltolkninger. Imidlertid findes der også meget kirkehi-
storie, almindelig historie, personalhistorie og mange tidsskrifter . Det er 
næsten uoverkommeligt at givet et fyldestgørende billede af Stiftsbibliote-
ket, og i det følgende nævnes der da også kun få, men prægnante eksem -
pler på Stiftsbibliotekets indhold.

Den første Bibel på dansk udkom i 1550. Biblia. Det er den gantske Hellige 
Scrifft, udsæt paa Danske. Den kaldes Christian III’s danske Bibel, (se side 
132). Den blev trykt af bogtrykker Ludwig Dietz (d. 1559) fra Rostock, 
som kongen indkaldte for at klare det store værk. Han klarede opgaven fra 
1548-1550. Prisen var sat til 5 daler eller mere end prisen for en ko. I den 
danske Bibel benyttede man de samme titelblade og illustrationer , som 
kunstneren Erhardt Altdorfer (ca.1480-1561) havde tegnet til den plat-
tyske udgave af Luthers Bibel, der udkom 1533 i L übeck. Titelbladet er 
delt i to med Det gamle Testamente på venstresiden og Det ny Testamente 
på højre. Det er afbildningen af Lov og Evangelium, som også kendes fra 
Lucas Cranachs maleri fra omkring 1551.

Efter Christian III’s Bibel fulgte allerede 1589 Frederik II’s Bibel. Bib-
lia. Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske,…efter Kong Friderichs 
den II. Befaling. 1589. (K11, fol). Dette er den anden stor e Bibeludgave 
fra 1500-tallet. Den er trykt af bogtrykker Mads Vingaard (død ca. 1600), 
som var en af de bety deligste bogtrykkere i 1500-tallet. B ibelen er hans 
hovedværk. Denne bibel i foliantstørrelse er prægtigere end sin forgænger.

Tidens bedste bogtrykkere er repræsenteret og blandt disse Lor entz Be-
nedict (død ca. 1604). I Stiftsbiblioteket findes Morten Pedersøn: Biscops 
Absolons Oc Her Esbern Snaris Herrekomst oc Adelige Stamme. 1589. Bogen 
er det ældste skrift med adelsgenealogisk indhold på dansk. Teksten illu-
streres af en række våbenskjolde fra den berømte skjoldefrise i Sorø Kirke. 
I et tillæg gives en bisperække for Roskilde Stift, skrevet af Morten Peder-
søn (1537-1595), som var den 50. abbed i Sorø. Senere blev han kaldet til 
sognepræst i Roskilde Domkirke i 1572. 
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Fig. 11. Morten Pedersøn: 
Biscops Absolons Oc Her Esbern 
Snaris Herrekomst oc Adelige 
Stamme, 1589. (K471/99.4).
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Oplysningstiden afspejles i, at Stiftsbiblioteket også har en Flora Da-
nica. Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Danmark og Norge, til at 
oplyse Verket Flora Danica. 1761-1888. Bind 1-51. 

Bogen om den danske 
flora var et oplysnings-
projekt. 

Værket skulle ” være 
til Brug og N ytte for een  
eller anden af G eistlige 
og Verdslige, som elske 
Plante=Læren”9 ligesom 
det nævnes, at ”Urte=læren 
blant Indbyggerne må ud -
bredes”.10 Stiftsbibliotekets 
eksemplar er udsendt til 
en mand af gejstlig stand  
i Sjællands Stift med hen-
blik på at udbrede den bo-
taniske viden i landet. Der 
var frieksemplarer til bi -
skopperne, og et anseeligt  
antal blev for delt blandt 
gejstligheden.

En af tidens største 
danske teologer, Niels Hemmingsen (1513-1600) blev landsforvist til 
Roskilde på grund af en nadverstrid. I Stiftsbiblioteket haves bl.a. hans 
Kong Davids Råd. Den indeholder: Predicken, om christne Mskis Aande-
lige Strid oc Seieruinding, pred. vdi Otto Ruds begraffuelse. Kbhaffn. 1571. 
En Predicken, som vaar vdi Ridder Maagens Gyldenstiernis Begraffuelse. 
Kbhaffn. 1570.

Fig. 12. Blegblå anemone (Ane-
mone appenina) tavle 
Flora Danica Hæfte 48, Tab. 
2834.

Fig. 13. Aftegninger paa de Plan-
ter, som voxe vildt i Danmark og 
Norge, til at oplyse Verket Flora 
Danica. 1766-1861. Bind 1-15. 
(K551, fol, Skab).
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Fig. 14. Niels Hemmingsen: 
Konning Dauids Raad, effter 
hvilcke huer bør at holde sig. Pre-
dicken ved Byrge Trollis Ridders 
Begraffuelse, 1571. (K271, skab). 

REFORMATIONSBIBLIOTEKET 
Peder Sørensens bibliotek er en særsamling i Sjællands Stiftsbibliotek. 
Præsten i Nykøbing F., Peder Sørensen, der døde 1588, testamenterede 
sin store bogsamling på et par hundrede bind til kirken i Nykøbing. 
Det var et reformationsbibliotek med mange værker af Martin Luther 
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Fig. 15. H. Bullinger: In omnes 
apostolicas epistolas commentarii. 
Tiguri, 1544. (K84, fol. PSL 
8,28). 
Peder Sørensen har købt den i 
1550. I 1588 noterer hans efter-
følger, at hr. Peder døde den 16. 
marts 1588.

og de personer, der spillede en rolle i reformationen 1517 og fremefter. 
Bøgerne blev senere solgt til Stiftsbiblioteket.

Bøgerne kendes fra hans testamente. P eder Sørensen var flink 
til at noter e i sine bøger , hvem han havde fået dem af , eller hvor han 
havde købt dem. P å den måde v ed vi, at han har købt bøger på mar -
kedet i Roskilde. Ud over det teologiske indhold giver bøgerne vi-
den om ham selv; vi får en præcis oplysning om hans dødsdag.  
Martin Luther er rigt repræsenteret i Peder Sørensens bibliotek bl.a. med 
sine prædikener. Tobindsudgaven af Luthers værker (1545-1546) er blandt 
klenodierne sammen med Erasmus’ udgave af Det Ny Testamente, 1522.  
Bøgerne er for størstedelens vedkommende indbundet i lyst kalveskind, og 
bogbinderen/bogbinderne har forsynet bindenes omslag med allegoriske  
fremstillinger. De fleste bind er sandsynligvis nordtyske. Peder Sørensen-
samlingen er det største præstebibliotek fra tiden lige efter reformationen, 
der er samlet bevaret.

I Stiftsbiblioteket findes ligeledes en større samling af prædikener holdt 
af Martin Luther. Mange af disse blev trykt og udsendt straks efter afhol-
delsen. De fleste af dem er trykt af bogtrykkerne i Wittenberg, og de har 
næsten alle en forside med benyttelse af forskellige ornamenter og træsnit. 
Man kan ikke se, hv orfra Stiftsbiblioteket har disse prædikener, men fra 
anden reformationslitteratur ses, at de kor t efter udgivelsen (oftest inden 
for et år) i Wittenberg befandt sig i Roskilde. 

I Stiftsbiblioteket er det ikke kun bøgernes indhold, der interesserer. 
Der findes også mange eksempler på specielle bogbind. Ofte blev bøgerne 
indbundet af køberen, og det blev som i P eder Sørensens tilfælde muligt 
at få præget initialer – PSL – på bogbindet. D a mange af 1500-tallets  
bøger er købt i Tyskland, findes der typiske og karakteristiske bogbind 
fra det nordtyske område.11 På bindene blev der også præget tegninger og 
ornamenter. Fx ses der på Victorinus Strigelius: (In) Erotomata dialecticae 
Melanchtons et præget billede af Luther.

Anskaffelserne til S jællands Stiftsbibliotek ophørte næsten helt efter  
Anden Verdenskrig. Med folkebibliotekernes og de videnskabelige bib -
liotekers fremgang gennem 1900-tallet mistede Stiftsbiblioteket sin be -
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Fig. 16. Martin Luther: Omnium 
Operum. Wittenberg, 1545-
1546. (K117, fol. PSL 1, 9-10).
Peder Sørensen købte denne af 
Jens Mikkelsen Vejle, for 2 daler 
i 1584.
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Fig. 17. Novum Testamentum ex 
Graecorum codicum fide 3. Ed. 
Erasmi Roterodami, 1522. (K20. 
PSL 2, 10). 
Erasmus udgav Det Ny Testamente 
i 1516 i en udgave med parallel 
græsk og latinsk tekst. 1522-udga-
ven er den første med kun latinsk 
tekst. Titelindfatningen er træsnit 
af Jörg Breu den Ældre. Bogen 
stammer fra Peder Sørensen, der 
på titelbladet har skrevet, at han 
har fået den af pastor Jacob i Vester 
Ulslev, Lolland.
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Fig. 18. Victorinus Strigelius: 
Hypomnemata in erotemata Dia-
lecticæ Ph. Melanchthonis.1566. 
(K327. PSL 6, 11). 
På bindet et præget et billede af 
Martin Luther. Gnideaftryk af 
bind ved Karsten Christensen. 

tydning som præstestandens bibliotek, da det efterhånden blev væsentligt 
nemmere at få adgang til litteraturen andre steder.

ROSKILDE KATEDRALSKOLES GAMLE BOGSAMLING12 
For foden af Roskilde Domkirkes nordre tårn stod Roskilde Katedral-
skole, der kan føre sin historie langt tilbage i tiden i tæt samklang med 
Roskilde Domkirke.  
Ved stiftelsen i 1253 af Duebrødre Kloster bestemte ærkebiskop Jacob 
Erlandsen, at 12 disciple skulle have fri bopæl og underholdning i sam-
me hospital, hvor der skulle være en bogsamling til deres dygtiggørelse. 
Denne bogsamling måtte ”aldrig … frakomme Huset eller udlaanes uden 
for samme”. Der har altså været et bibliotek med tilknytning til skolen og 
disciplene, men desværre kendes bogsamlingen, der må have bestået af 
håndskrevne bøger, ikke.

Adelsmanden Erik Krabbe (1512-1564) testamenterede 1564 sin efter 
tidens forhold store bogsamling til Roskilde Skoles Bibliotek. Der må altså 
have været et sådant, men indhold kendes ikke, ligesom man ikke kan  
vide, om bogsamlingen nåede frem!

Endnu i det 17. århundrede er det sparsomt, hvad der kendes til sko-
lens bibliotek, men det vides, at Ambrosius Calepinus: Dictionarium un-
decim lingvarum13 er anskaffet 1605 til biblioteket. I dag ses den dog ikke 
i skolens bibliotek, men den findes i Stiftsbiblioteket.

Interessant er det også, at skolen har haft bogstole med lænkede bøger, 
idet man i 1607 har betalt ”Snedkeren for tho Bogstole og lænker til 3 stor e 
Bøger 7 Rdl. 14 S killing”. Det havde været flot at kunne fremvise dette i 
dag. 

Andreas Charles Teilmann (1723-1790), der hav de gået i R oskilde 
Skole, donerede i 1764 skolen 200 rdl. med det ønske, at der skulle købes 
bøger til skolens nytte, ”hvilket og skeede”, som S.N.J. Bloch skriver.14 Med 
denne gave regnes den nuværende bogsamling som gr undlagt. Pengene 
blev brugt meget økonomisk, idet man, da det ofte var for dyrt at anskaffe 
bøgerne fra bogladen, købte på de forskellige auktioner. Bl.a. anskaffedes 
Saxo Grammaticus,15 Stephanius,16 Holbergs Danmarks Historie (1732-
1735)17 osv.
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Fig. 19. Roskilde Katedralskole 
Det gamle Bibliotek.  
Foto Kr. Hude, 1922.  
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.

Herefter modtog skolen årligt et beløb til indkøb af bøger til ” Brug 
for Lærerne og Disciple i Tiden og for andre som havde lyst til at læse en eller 
anden Bog”.

I rektor Taubers tid (1787-1808) indkøbtes 750 titler (i alt 1050 bind) 
især inden for klassisk filologi og pædagogik. Skolen anskaffede også bø-
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ger til biblioteket f .eks. ved at ”afkjøbe Professor Gamborg 64 Bind gode 
Bøger” i 1812 og senere yderligere 73 bind mest filosofiske skrifter.

I årenes løb er der også solgt ud af samlingen af de for biblioteket unyt-
tige bøger. Bl.a. har man mageskiftet et antal titler med det beslægtede  
Sjællands Stiftsbibliotek, hvis bogbestand på 18.000-19.000 bind lærerne 
også kunne benytte.

Ud over skolens bogsamling fandtes også et særskilt discipelbibliotek,  
som blev oprettet i 1822. Senere blev der trykt et katalog, som nye elever 
så kunne bruge til inspiration for læsning18. 

Skolens rektor S.N.J. Bloch (1772-1862, rektor 1815-1851) var meget 
optaget af biblioteket, som han forestod flytningen af til den nye bygning 
i 1842. Bloch fortæller, at hans gode v en Rasmus Nyerup (1759-1829) 
spurgte ham om, hvorfor katedralskolens bibliotek og Sjællands Stiftsbib-
liotek, der jo hav de mange lighedspunkter, ikke kunne sammenlægges.  
Der svares med en argumentation, der ikke er ukendt i nutiden, når talen 
falder på at sammenlægge skolebiblioteker og folkebiblioteker. Bloch for-
klarer:

”Men af flere Grunde, saasom især fordi alt Fælledskab i Eiendomme, som 
hver har sin forskjellige H ensigt, Indtægtskilder og B estyrelse, ville medfør e 
store Vanskeligheder, og fordi Biblioteket, som da ei ville kunne faa Plads paa 
Skolen, ikke ville til alle Tider kunne være saa et tilgængeligt for Skolens Læ-
rere, som nu, er det vist langt bedre, at det er forbleven som det er nu, især da  
de Hrr. Bibliothekarers Beredvillighed Intet levner os at ønske”.19

SKOLEBIBLIOTEKETS INDHOLD20 
Biblioteket er et skolebibliotek for katedralskolen, der havde til formål 
at forberede disciplene til universitetet. Bogsamlingen21 er opbygget og 
har fungeret, mens det var teologer, der stod for undervisningen, hvis 
formål det var at promovere kandidater til Københavns Universitet. Der 
foregik en bred undervisning inden for teologi, sprog, klassisk litteratur 
og historie.

Roskilde Katedralskoles ældste bog er en udgav e af Vergil trykt 
i Nürnberg 1492.22 P. Virgilius Maronis: Opera cum S ervii Mau-
ri Honorati Grammatici, Aelii Donati, Christopheri Landini atque  

Fig. 20. Virgilii Maronis, 
P.: Opera cum Servii Mauri 
Honorati Grammatici, Aelii Do-
nati, Christopheri Landini atque 
Domitii Calderini Commenta-
riis. Nürnberg, Anton Koberger, 
1492. (E1/1857/131/32. Fol).
Bemærk det flot illuminerede T.

Fig. 21. Katedralskolens ekslibris.
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Domitii Calderini Commentariis. – N ürnberg, Anton Koberger, 1492.  
 
I den gamle bogsamling findes også Birgitte Thotts oversættelse af Seneca: 
Skrifter, paa voris Danske Maal oversat af B. T. (Birgitte Thott). Sorøe, 1658. 
(Fol. E2/1857/158/88.2).

Et enkelt indblik i, hvilke bøger der benyttedes i undervisning, får man 
ved at læse filosoffen og digteren Henrik Steffens (1773-1845) erindrin-
ger. Han gik i Roskilde Skole, og enkelte af de bøger, han nævner, findes 
stadig i skolens bibliotek.

Henrik Steffens23beskriver ikke sin skolegang med mange, positive ord. 
Undervisningen var gammeldags og præget af udenadslær e af f.eks. Lu-
thers lille Katekismus, og som gr undlag for undervisningen i græsk be -
nyttedes Det Nye Testamente. ”Værre var det, da jeg rykkede op i en højere 
Klasse. Her maatte jeg ombytte den elskede Justinus med Cicero: De Officiis 
og Ovids Epistolæ ex ponto. Begge vare mig i højeste Grad modbydelige”. I dag 
kan f.eks. Ovid stadig findes i den gamle bogsamling. Det kan være denne 
udgave, han har brugt: M. Tullius Cicero: De Officiis libri III. Cum delectu 
commentariorum in Juventutis gratiam. Lipsiae. 1790.  Skolens bibliotek 
har flere udgaver af Cicero. 

Af J.H. Tauber selv er der bevaret nogle af de taler, han holdt. Her gen-
gives talen ved indsættelsen af hørerne den 4. august 1788: "En Skolelærers 
Myndighed og offentlig Anseelse, hans Gyldighed og udvortes Værd i Disciple-
nes Øjne, grundet i hans eiendommelige indvortes Værd!”

Boghistorikeren Laurits N ielsen (1881-1947) besøgte katedralskolen  
1924 eller 1925 for ved selvsyn at danne sig et billede af bogbestanden. 24 
Dette kom efter v edtagelsen af biblioteksloven 1920, hvorefter central-
biblioteket måtte udtage r elevante værker fra katedralskolerne. Lauritz 
Nielsens konklusion, som dog ikke udelukkende går på R oskilde Kate-
dralskole, er, at nogle samlinger skulle bevares som skolebiblioteker, men 
at de fleste skulle overføres til centralbibliotekerne i en form for historisk  
samling. Et sted mellem 600 og 700 bind overførtes da også som depot til 
Roskilde Centralbibliotek.

Fig. 22. M. Tullius Cicero: De 
Officiis libri III. Cum delectu 
commentariorum in Juventutis 
gratiam. 1790. (E2/1857/142. 
88.2). Marcus Tullius Ciceros 
essays om den bedste levevis og 
opførsel. 
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Roskilde Katedralskoles gamle Bogsamling er et eksempel på et skole-
bibliotek ved en katedralskole, og den viser således, hv ad man på et givet 
tidspunkt anså for vigtigt at have i den skole, der dannede byens unge. På 
Roskilde Katedralskole er der i dag forståelse for den stor e, kulturhisto-
riske værdi i den gamle bogsamling, om end den ikke umiddelbar t kan 
bruges i den daglige undervisning.

KAREN BRAHES BIBLIOTEK25 
Adelsdamen Karen Brahe (1657-1736) var en dygtig godsadministrator 
og en person med omsorg for sine medmennesker, men det er som bog-
samler, hun huskes, fordi hendes efterladte bibliotek er en perle. 
Allerede som barn var hun optaget af læsning og bøger, og hendes mors 
faster, Anne Gøye (1609-1681), forstod dette og testamenterede sin 
bogsamling til hende. Anne Gøyes bogsamling anses stadig for den mest 
værdifulde del af dette i øvrigt fantastiske bibliotek. Arven fra Anne 
Gøye satte gang i lysten til at købe bøger, og Karen Brahe opbyggede et 
bibliotek på omkring 3.500 bind samt en håndskriftsamling på 1.150 
numre, hvor 400 er hele bind.  Særligt nævneværdig er en samling på ca. 
400 ligprædikener26. Det er hermed det største, privatejede bibliotek i 
Danmark fra 1700-tallet. Hun levede på forskellige herregårde i Dan-
mark, og da hun boede på Østrupgård, arvede hun Braheslægtens gamle 
gård i Odense, bygget af biskop Jens Andersen Beldenak.

Karen Brahe oprettede 1716 et adeligt jomfr ukloster, en stiftelse med  
plads til otte konventualinder. Bl.a. af hensyn til dem indr ettede hun sit 
bibliotek. Biblioteket bestod af hendes danske og tyske bøger for uden et 
mindre antal på latin, et sprog, hun også beherskede. Bestemmelserne om 
biblioteket stadfæstedes i fundatsen for O dense Adelige Jomfrukloster 8. 
november 1716.27

Den danske del af biblioteket har været Karen Brahes hjertebarn, hvil-
ket også ses af, at de 8 Rdlr., som i Klosterfundatsen er udsat til Biblio-
tekets Vedligeholdelse, udelukkende skal komme det danske Bibliotek til 
gode.28 

I 1974 fusionerede Odense Adelige Jomfrukloster og Roskilde Adelige 
Jomfrukloster til Den Skeel-Iuel-Braheske Stiftelse, Roskilde Kloster, og 

Fig. 23. Johan Henrik Tauber: 
En Skolelærers Myndighed og of-
fentlig Anseelse, hans Gyldighed 
og udvortes Værd i Disciplenes 
Øine, grundet i hans eiendom-
melige indvortes Værd forestillet 
i en Tale ved Hørernes Indsæt-
telse i Roeskilde latinske Skole 
d. 4 Udg. 1778. Odense, 1789. 
(N1/1858/327. 37.96).
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der oprettedes en ny fundats, og direktionen for Roskilde Kloster beslut-
tede at føre bogsamlingen, malerisamlingen og Karen Brahes stol til Ros-
kilde Kloster. Bogsamlingen flyttedes samtidig fra Landsarkivet for Fyn 
til Roskilde.

Fig. 24. Maleri af Karen Brahe, 
ca. 1736. Roskilde Kloster.  
Foto Søren Lyder Jacobsen.
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Flytningen udløste nogle lokale (fynske) kommentar er ang. tilgæn -
gelighed og opbevaring m.v., men bøgerne er anbragt efter dir ektionens 
ønske med stor bistand fra Det kongelige Biblioteks sikkerhedsafdeling.

BIBLIOTEKETS OPBEVARINGSFORHOLD 
Karen Brahe indrettede et rum med bogskabe i Odense Adelige Jom-
frukloster. Det kendes fra et maleri (nu i Roskilde Kloster). Forskellige 
besøgende har i tidens løb besøgt biblioteket, og beretningerne herfra 
er ikke just opmuntrende. Opbevaringsforholdene har i perioder været 
elendige, hvad der i 1907 førte til en deponering i Landsarkivet for Fyn, 
hvor bogsamlingen befandt sig til 2010, da den flyttedes til Roskilde.

Forskellige bibliotekarer har haft ansv aret for biblioteket, og Victor 
Madsen beskriver dem ikke ukritisk. En ordentlig registrering af samlin-
gen fandt dog ikke sted, før Chr. H. Kalkar29 (1802-1886) i 1835 fik 
opsyn med samlingen. Chr . H. Kalkar har i sin lille bog 30 om Odenses 
bibliotekshistorie levende skildret, hvordan forholdene var, da han kom  
til i 1827. Han udarbejdede et katalog over biblioteket, og tyve år senere 
gennemgik adjunkt H. Chr. Vogelsang (død 1881) håndskrifterne, og han 
udgav en trykt fortegnelse.31 Begge kataloger er imidlertid mangelfulde. 
Chr. H. Kalkar forefandt en del bøger ”uden hoved og hale”, som han der-
for ikke var i stand til at identificere, og ofte har han kun nedskr evet det 
første værk i et samlingsbind. H. Chr . Vogelsang har — uvist af hvilken  
grund — udeladt en del af håndskrifterne og har i det hele taget givet 
ganske misvisende eller intetsigende oplysninger. Endelig har en lærer i 
Odense i slutningen af 1800-tallet or dnet biblioteket på ny. Han er gået 
til sit arbejde med stor kærlighed og interesse, men har ikke haft fjerneste 
forstand på det, han havde at gøre med. Biblioteket har derfor lidt bety-
delig skade ved hans behandling. Ikke blot har han med rødt blæk skrevet 
nye numre på titelbladene, ofte midt i et kobberstik eller træsnit, men har 
også sat et gummistempel på. H an har sendt bøgerne til r eparation og 
ombinding hos en bogbinder, der har brugt sin kniv så flittigt, at en del 
af teksten undertiden er gået tabt, og bladene, der har lidt af fugtighed,  
er overklæbede med gult pergamentpapir, uden at de først er behandlede 
på rette måde.32
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Fig. 25. Maleri af Anne Gøye 
Roskilde Kloster. Foto Søren 
Lyder Jacobsen.
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Victor Madsen konkluderer i 1919: ”Al denne Vanrøgt og Mangel paa 
Kontrol med Udlaanet har bevirket, at en Del Bøger er gaaet tabt, og flere af 
dem eksisterer nu ikke mere. Biblioteket, der stadig tilhører Frøkenklostret, er 
imidlertid nu deponeret i Landsarkivet i Odense, hvor det har faaet en sikker 
Bolig og værnes med den Omhu og Kærlighed, det har Krav paa”.33 Fortsæt-
telsen er så, at det samme gør sig gældende fra 2010, hv or biblioteket 
stadig værnes med den omhu og kærlighed, det har krav på.

KAREN BRAHES BIBLIOTEK INDHOLD34 

I Karen Brahes Bibliotek er over halvdelen af bøgerne teologiske, og 
derefter fylder historie og personalhistorie godt op. De fremherskende 
sprog er dansk og tysk, men der findes også værker på latin og græsk. De 
danske bøger fra 1500-tallet, som ikke findes i Det Kongelige Bibliotek, 
udgør derved et supplement til den samlede nationalbibliografi.

Det er den danske del, der giver biblioteket sin store, selvstændige be-
tydning, siger boghistorikeren Laur. Nielsen. I bogen om Danske Privat-
biblioteker opregner han de mange, gode eksempler, og kun få skal nævnes 
her. Læserne henvises til Laur. Nielsens bog for en uddybende forklaring. 
Der skal dog gøres opmærksom på, at man i digitaliseret form kan se og 
blade i de 54, der er digitaliseret via Det kongelige Bibliotek som f.eks. det 
såkaldte harmonikabind. 

 
Harmonikabindet35 eller bogen uden r yg er interessant, fordi det er fi-
nurligt indbundet, så det kan åbnes på flere forskellige måder. Det er et 
samlingsbind, der rummer fem titler fra det 16. århundr ede, hvoraf tre 
er unika. Indholdet er: Niels Hemmingsens Ligprædiken over Otte Rud 
(1571), Martin Luthers Lille Katekismus (1575), Niels Palladius’ Om dom-
medagen (1570), Peder Palladius’ En Evangelisk Rimstok (1572) og Mor-
gens und Abendsgebet (1573).

I biblioteket findes også Thomas Kingos Ny Kirke-Psalmebog36 (1689). 
Bogen led en krank skæbne, idet Christian V trak sin autorisation til  
Kingo tilbage.37 Kingo dedikerede den til Karen Brahe med følgende ord: 

Fig. 26. Bogen uden ryg også kaldet  
Harmonikabindet. (A.4-71). 
Foto ProQuest.
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Fig. 27. Thomas Kingo: En Ny 
Kirke=Psalmebog. 1689. (A.8-24).
Se Karen Brahes navnetræk.

 
”Dend Høyædle og Velbaarne Jomfru, 
 Jomfru Karen Brahe  
Er denne ringe Psalmebog  
foræret, af  
Hendes Velbaarenheds  
ærbødigste Tienere,  
Th. Kingo.”

Men der findes også en kogebog En artig oc meget nyttelig  
Kogebog38 af Anna Wecker (1648).

54 af værkerne i Karen Brahes Bibliotek er unika, dvs. at 
de ikke findes i nogen anden dansk, offentlig samling.  Det 
kongelige Bibliotek er naturligvis meget inter esseret i disse 
værker, som ville fuldende bibliotekets samling af dansk  
1500-tals litteratur. Direktionen for den private stiftelse øn-
skede ikke at afhænde disse værker, men stillede dem velvil-
ligt til rådighed til digitalisering for Det kongelige Bibliotek 
i Proquest-projektet. Efter en forhandling med Det konge-
lige Biblioteks direktør, Erland Kolding Nielsen, lykkedes 
det at komme til enighed om vilkår ene for benyttelse af de  
54 bind til digitalisering. D enne er afsluttet, og vær kerne 
findes i digital form på nettet.

Karen Brahes Bibliotek benyttes til stadighed af både  
danske og udenlandske forskere. Et enkelt eksempel på denne benyttelse  
er Marie Møller Christensens ph.d.-studium (2015-) om adelige kvinders 
fromhedsliv baseret på et antal håndskrevne bønnebøger fra Karen Brahes 
Bibliotek. 

Biblioteket blev i 2012 nomineret til UNESCOs Memory of the World 
Register, men uheldigvis blev det ikke ved den lejlighed optaget på listen,  
selvom det ville være fuldt berettiget.
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DE KULTURHISTORISKE BOGSAMLINGER 
I et samarbejde mellem Roskilde Katedralskole (Den gamle Bogsamling), 
Sjællands Stiftsbibliotek og Roskilde Bibliotek blev projektet Tilgængelig-
gørelse og formidling af de gamle Bogsamlinger i Roskilde stiftet.

Efter oprettelsen af R oskilde Biblioteks digitale katalog R osa kunne 
man se muligheden for at få en oversigt over de to biblioteker gjort tilgæn-
gelig i biblioteksbasen. Roskilde Amts Undervisnings- og Kulturudvalg39 
støttede Roskilde Katedralskoles ansøgning om tilskud til inddatering af  
skolens bogsamling, således at den kunne indgå i Roskilde Biblioteks base, 
ROSA, som en selvstændig base. Roskilde Domsogns Menighedsråd støt-
tede tilsvarende projektet, og fællesbasen blev udarbejdet med udgangs -
punkt i de trykte kataloger over de to biblioteker. Projektet blev præsen-
teret 25/11 1999.40

Samarbejdet førte videre, idet det blev aktuelt at r evurdere projektet, 
da Karen Brahes Bibliotek flyttede til Roskilde i 2010. H erefter hedder 
projektet De Kulturhistoriske Bogsamlinger.

VISIONEN FOR DE KULTURHISTORISKE BOGSAMLINGER 
Med en glaspyramide over en nedgravet bygning mellem Roskilde 
Kloster og Roskilde Bibliotek skulle der skabes et rum, hvor nogle af de 
gamle værdifulde og smukke bøger kunne udstilles fysisk og præsenteres 
digitalt på tilskuernes forskellige elektroniske apparater, i den elektroni-
ske sky, på væggen eller på loftet. Hermed kunne man se bogen i dens 
fysiske form, men samtidig vha. de digitale medier få så mange, ekstra 
oplysninger, man havde brug for. Det var arkitekt Jan Søndergaard, der 
pegede på fortællingen som det bærende element i formidlingscentret, og 
han udarbejdede en spændende skitse.

Hovedmøblet i r ummet var en r eol bag skråtstillet glas, så r eflekser 
kunne undgås. Ved pegning eller ber øring af de enkelte bogr ygge ville 
denne springe frem digitalt på en app , på gulvet eller på loftet, hv orefter 
man kunne studere den.

Inspirationen med reolen kan føres tilbage til den tyske kunstner An -
selm Kiefers store installation Zweistromland,41 der er en meget stor bog -
reol med isatte blybøger. Anselm Kiefer blev kontaktet og var interesseret 
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Fig. 28. Arkitekt Jan Søndergaards 
hovedskitse til formidlingscenter 
for De Kulturhistoriske Bogsam-
linger.

i at udføre et arbejde til D e Kulturhistoriske Bogsamlinger, men økono-
mien var ikke til det.

AFSlUTning 
Bogsamlingerne blev født i renæssancen med den trykte, masseproduce-
rede, fysiske bog. Medieeksplosionen begyndte med Gutenbergs opfin-
delse af trykning med løse typer, og udviklingen er fortsat. De bøger, der 
fandtes i fysisk form, vil nu kunne genfindes i digital form.  
Samarbejdet i De Kulturhistoriske Bogsamlinger går kort sagt ud på 
at viderebringe den kulturhistoriske arv og viden, der ligger i de tre 
biblioteker. Vi vil vise, hvordan et stifts- og et skolebibliotek så ud i 
Roskilde. Ved inddragelse af det private Karen Brahes Bibliotek kunne vi 
så yderligere præsentere et exceptionelt adelsbibliotek med tilknytning til 
Roskilde Kloster.   
Der er både æstetik, boghåndværk, information og oplysning at hente i 
De Kulturhistoriske Bogsamlinger, og denne viden skal stilles til rådighed 
bl.a. for byens borgere, studerende, kulturturister og forskere. 
De Kulturhistoriske Bogsamlinger gør det muligt at skabe et center for 
oplevelsen af bogen, dens indhold, kulturhistorie og kunst.   
De skal vise en upåagtet side af Roskildes kulturhistorie, som har en lang 
tradition bag sig og interessant fremtid foran sig.  
Vi skal bevare bogsamlingerne af hensyn til fremtiden.

hVeM er Vi?
Arbejdsgruppen omkring De Kulturhistoriske Bogsamlinger består af: 
Domprovst Jens Arendt, Sjællands Stiftsbibliotek.
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, Karen Brahes Bibliotek.
Rektor Claus Niller, Roskilde Katedralskoles gamle Bogsamling.
Biblioteks- og borgerservicechef Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek.
Direktør Frank Birkebæk, ROMU.
Bibliotekschef Claus Vesterager, Roskilde Universitetsbibliotek.
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, De Kulturhistoriske Bogsamlinger.
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