
 

- 1 - 
 

 

 

 

Medlemsblad for 

    Dansk Bibliotekshistorisk Selskab 

     

    4. Årgang 

2006 

    Nummer 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Selskabets næste arrangement er:  
 

 

Besøg i Sankt Andreas Bibliotek, som er den katolske kirkes teologiske bibliotek i 

Danmark.  

Adresse: Gl. Kongevej 15 A, 1610 København V.   

Tid: Onsdag 8. februar 2006 kl. 16.30 – 18.30. 

 

Sankt Andreas Bibliotek arbejder tæt sammen med Det Kongelige Bibliotek og med 

universitetsbiblioteker. Som følge heraf inddateres bibliotekets samlinger i REX og 

kan også søges via bibliotek.dk.  

 

Helge Clausen, mag.art., ph.d., seniorforsker ved Statsbiblioteket, indleder og 

fortæller om den katolske kirke i Danmark i dag.  

Bibliotekar Monica von Folsach fortæller om og viser nogle af bibliotekets værker.   

 

Som introduktion til mødet kan evt. læses Helge Clausens artikel i Bibliotekshistorie 

nr. 7, 2005, side 110 – 169: Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København 

indtil 1962.  

  

 

Tilmelding til mødet sker ved henvendelse til Biblioteksskolens reception,  

tlf. 3258 6066 (senest mandag 6. februar) 
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GENERALFORSAMLING 2006   

 

 

 

Dansk Bibliotekshistorisk Selskab annoncerer herved den ordinære 

generalforsamling, som i år afholdes  

 

Onsdag 17. maj 2006, kl. 17. 

 

Sted:  Danmarks Biblioteksskole, Birketinget 6, 2300 København S.  

 

Program: Generalforsamling, kl. 17 – 17.45  

 Derefter:  

  

Fagligt arrangement: kl. 18 - 19  

Fagleder Jørgen Svane-Mikkelsen fortæller om Danmarks Biblioteksforenings 100 års 

historie.   

Jørgen Svane-Mikkelsen er en af forfatterne til bogen Det stærke folkebibliotek, som 

var Danmarks Biblioteksskoles gave til Danmarks Biblioteksforenings 100 års 

jubilæum i november 2005. 

 

De angivne programtidspunkter er ca.-tider.  

 

 

Uddrag af Selskabets vedtægter vedr. ordinær generalforsamling:  

 

§ 8, stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal.  

 

§ 8, stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved 
skriftlig meddelelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden. 

 

§ 8, stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal senest 10 dage før denne være formanden (Ole Harbo) i hænde.  
 

§ 8, stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme, og beslutninger 

træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 9. 

 
§ 8, stk. 6 På den ordinære generalforsamling aflægger styrelsen beretning 

om Selskabets virksomhed i det forløbne år, forelægger planer og budget for 

det kommende års aktiviteter og fremlægger det reviderede regnskab til 

godkendelse. Desuden vælges styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 

revisorer og 1 revisorsuppleant. 
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Andre arrangementer    

 

 

Der arbejdes med en studietur til Vadstena, Sverige med besøg hos birgittinersøstrene 

og det tilhørende klosteranlæg.  

Tidspunkt: gerne forsommeren - nærmere herom følger.  

 

September/oktober planlægges et besøg på Biblioteca Acaemiae Soranae og Hauchs 

Physiske Samling.  

 

November/december planlægges et besøg i Frimurerlogens bibliotek på Blegdamsvej.  

 

 

 

 

Fra julemødet 2005   

 

 

Selskabets julemøde blev afholdt 23. november 2005 på Det Kongelige Bibliotek, og 

en veloplagt Erland Kolding Nielsen fortalte om store bogtyverier fra biblioteker 

rundt i verden – og om opklaring af dem, sikkerhedsforanstaltninger (uden at vi dog 

fik de hemmelige koder), om det internationale netværk, der blev etableret og som alt 

i alt er med til at gøre det endnu vanskeligere at stjæle fra de kostbare samlinger.  

 

EKN sagde, at allerede da han blev ansat, var han klar over, at der var og havde været 

problemer med sikkerheden på biblioteket. En viden han bl.a. havde fra sin tid i 

Dansk Magisterforening.  

I 1988 dukkede et af Det Kongelige Biblioteks værker op på en auktion, og det var 

starten på offentlighedens kendskab til det der i pressen er blevet kaldt Det Store 

Bogtyveri. I 1992 blev der sat overvågningskameraer op i Håndskriftsamlingen.  

 

Sikringssystemer er ikke stærkere end det svageste led, og det svageste led vil ofte 

være både/og eller enten/eller: personer og mental indstilling til det at stjæle.  

”Hvis man skal mistænke folk, skal man starte i toppen” var et udsagn, som blev 

understreget flere gange.  

Om det internationale netværk: bibliotekerne og arkiverne organiserer sig. Det er 

ganske naturligt, når både politiet organiserer sig – og forbryderne.  

Internationalt var der hidtidig praksis for ikke at informere hinanden, hvis der skete 

tyverier. Det opfattedes som skamfuldt, og hvis man ikke kunne påvise en sikret 

samling risikerede man at donationerne ville ophøre.   

 

I alt 29 deltog i julemødet, hvor også Det Kongelige Bibliotek var vært ved et 

forfriskende glas vin.  
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GODT NYTÅR   

 

 

 

Dansk Bibliotekshistorisk Selskabs medlemmer ønskes hermed et rigtigt godt nytår.  

 

2005 var det år, hvor selskabets hjemmeside blev offentligt tilgængelig: 

www.bibliotekshistoriskselskab.dk.  

Og det var året, hvor Bibliotekshistorie nr. 7 udkom, og redaktionen melder om god 

tilgang af stof til næste bind i serien, så produktionsfrekvensen lover godt.  

 

Og der var arrangeret besøg til Rigsarkivet, generalforsamling med fagligt indslag af 

direktør Jens Thorhauge om tiden mellem UBIS og biblioteksloven, og studietur til 

Oxford, bl.a. med besøg i Bodleian Library.  

Selskabets styrelse stræber efter at 2006 også kan byde på gode og forskellige 

oplevelser inden for det bibliotekshistoriske felt.  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
   

ISSN 1603-1113 

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

Dette nummer er redigeret af Bente Kaspersen (ansv.).  

Afleveret til tryk, uge 01, 2006.  

 

Abonnement opnås ved medlemskab af foreningen.  

Indmeldelse sker til Johannes Balslev,  

Gartnerparken 22, 4654 Fakse Ladeplads (E-mail: balslev@fakse-ldp.dk). 

 

Medlemskab koster for institutioner: 300 kr., for personlige medlemmer: 150 kr. 

(pensionister, studerende og ledige dog 100 kr.) 
 

Selskabets hjemmeside: www.bibliotekshistoriskselskab.dk  
 

 

http://www.bibliotekshistoriskselskab.dk/
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