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Sol og sommer – og på vej til Sorø 
 

Mens solen endnu bager og sommeren slet ikke viser tegn på at gå på hæld arbejder 

redaktionen på ”højtryk” for at få næste nummer af Bib-Hist ud til Dansk 

Bibliotekshistorisk Selskabs medlemmer.   

 

I dette nummer bringes især referat fra Selskabets generalforsamling, samt beretning 

for 2005-2006 og meddelelse om konstituering.  

Der vil senere komme nærmere informationer om møder og arrangementer i den 

kommende sæson.  

 

 

 

 

 

 

Næste arrangement: Sorø   

 

 

Med besøg på Sorø Akademi, Biblioteket og i Hauchs Physiske Cabinet.   

Der vil i løbet af august blive udsendt særskilt melding om dette arrangement.  
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GENERALFORSAMLING 2006   

 

 

Blev afholdt på Danmarks Biblioteksskole i København, onsdag 17. maj 2006.  

Det faglige arrangement i tilknytning til generalforsamlingen omhandlede bogen Det 

stærke folkebibliotek, som blev udgivet i anledning af Danmarks Biblioteksforenings 

100-års jubilæum, og som var Biblioteksskolens gave til foreningen.   

 

Bogens 2 forfattere gav på hver deres måde et glimrende indtryk at bogen og 

bibliotekernes og Biblioteksforeningens historiske udvikling.  

Lektor Martin Dyrbye gav en interessant forelæsning, hvor han i stort set kronologisk 

form fortalte om de ca. første 50 år. Og foredraget viste klart, at de tidligere 

biblioteksfolk med rette kan kaldes pionerer.  

Fagleder Jørgen Svane–Mikkelsen causerede over udvalgte emner, både med gedigne 

faglige input og med anekdoter fra en endnu ikke svunden biblioteks-fortid.  

Et spændende møde, hvor også gamle og erfarne biblioteksfolk kunne forlade mødet, 

beriget med nye vinkler og informationer.  

 

16 medlemmer deltog i mødet.  

 

Generalforsamlingens organisatoriske del blev afviklet med rektor Leif Lørring som 

dirigent. Referat og beretning anføres efterfølgende:  

Referat:  

Leif Lørring blev valgt uden modkandidat, og kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

Formanden, Ole Harbo, aflagde beretning om Selskabets virke i det forløbne år.  

Beretningen blev godkendt, uden bemærkninger.  

  

Kassereren Johannes Balslev aflagde regnskab for det afsluttede regnskabsår 2005. 

Med kassererens ord udviser ”…regnskabet rimeligt stabile indtægter…” og han 

bemærkede bl.a. at opkrævet deltagerbetaling i forbindelse med arrangementer stort 

set modsvares af den tilsvarende udgiftspost.  

Udgivelsen af Bibliotekshistorie er sket uden tilskud, og der er økonomisk baggrund 

for fortsat udgivelse.  

Forsamlingen godkendte det reviderede regnskab.   

 

Styrelsens planer for det kommende år:  

Formanden orienterede. Uddybes efterfølgende i Bib-Hist.  

 

Budgettet for 2007 blev vedtaget og med uændrede kontingentsatser for 2006/2007: 

institutioner 300 kr., personlige medlemmer 150 kr., pensionister, studerende og 

ledige 100 kr. 
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Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.  

 

Som styrelsesmedlem valgtes Steen Bille Larsen, Bente Kaspersen og Laura Skouvig, 

der alle genopstillede.  Mette Stockmarr blev valgt som nyt medlem.  

Som suppleanter valgtes Søren Carlsen og Anna Skou Fought. 

Som revisorer valgtes Inger Mathiesen og Inge Selfort, og som revisorsuppleant: Ellen 

W. Bertelsen. 

 

Susanne Bøggild, mangeårigt medlem af Styrelsen, valgte ikke at genopstille, og 

formanden takkede for hendes virke, hvor hun bl.a. har beklædt sekretærposten.  

 

 

 

 

Beretning for 2005-2006   

 

 

Beretningen omfatter perioden fra og med generalforsamlingen d. 11. maj 2005 til 

generalforsamlingen d. 17. maj 2006, som er den 24. efter den stiftende 

generalforsamling i 1982. 

 

Publikationsvirksomhed 

Selskabets medlemsblad, Bib-Hist, er udkommet med 3 numre (9-11) siden sidste 

generalforsamling. Bente Kaspersen har forestået redaktionen. 

Jeg skal hermed opfordre selskabets medlemmer til at sende bidrag til bladet. 

Hjemmesiden, www. bibliotekshistoriskselskab.dk, vedligeholdes af Jakob Poulsen, 

Slagelse. Her kan man læse om kommende arrangementer, se de seneste numre af 

Bib-Hist samt årsberetningerne fra selskabet. Også indholdsfortegnelser til 

Bibliotekshistories 7 numre findes her, men ikke teksten. Derudover er der 

oplysninger om bestyrelsen og links til andre bibliotekshistoriske hjemmesider. 

Bibliotekshistorie nr. 7 udkom lige efter den seneste generalforsamling og blev 

udsendt til medlemmerne sammen med Bib-Hist nr. 9. Det er det hidtil mest 

omfattende bind i rækken med 5 artikler af Sigrid Schacht, Kirsten Mosolff, Laura 

Skouvig, Helge Clausen og Bent Christiansen, i alt 202 sider. 

Redaktionen arbejder med nr. 8, hvortil der allerede foreligger 3 bidrag. Lektor hans 

Elbeshausen, Danmarks Biblioteksskole, er indtrådt i redaktionen, der herudover 

består af Steen Bille Larsen, Jørgen Svane-Mikkelsen og Ole Harbo. 

 

Møder og arrangementer 

Det faglige indslag på sidste års generalforsamling var direktør Jens Thorhauges 

foredrag, Mellem UBIS og loven, hvor han gennemgik tilblivelsen af biblioteksloven 

fra år 2000 og de problemområder, der var til diskussion, også efter lovens indførelse. 

Selskabets studietur til Oxford fandt sted i dagene 28.-30. september og omfattede 

besøg på Bodleian Library, Radcliffe Science Library, Blackwell Publishing, Christ 
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Church College samt Ashmolean Museum. Et særdeles spændende og vellykket 

arrangement med 18 deltagere, som Andrew Cranfield forestod. 

Julemødet blev afholdt d. 23. november på Det kongelige Bibliotek, hvor direktør 

Erland Kolding Nielsen fortalte levende om store bogtyverier, ikke bare på Det 

kongelige Bibliotek. Et utroligt spændende emne og Kolding Nielsen kunne tillige 

demonstrere nogle af de foranstaltninger, der er taget i brug mod tyverierne, som 

videoovervågning. Der var 30 deltagere til det vellykkede arrangement. 

Det første arrangement i 2006 var et besøg på Sankt Andreas Bibliotek, den katolske 

kirkes teologiske bibliotek i Danmark d. 8. februar. Her medvirkede seniorforsker 

Helge Clausen, Statsbiblioteket, samt tidligere og nuværende medarbejdere ved 

biblioteket. Der var trængsel med 25 deltagere i bibliotekets lokaler, hvor der både 

blev oplyst om den katolske kirke i Danmark i almindelighed samt om bibliotekets 

specielle opgaver og samlinger. Det var spændende at stifte bekendtskab med et 

bibliotek uden for de traditionelle kategorier. 

 

Medlemstal og kontingent 

Selskabet har i alt 213 medlemmer, 162 personlige og 51 institutionelle. Det er to 

flere end ved sidste generalforsamling. 

Styrelsen har netop igangsat en kampagne for at hverve nye medlemmer, og til det 

formål er der fremstillet en plakat og en folder, som Johannes Balslev har skabt. 

Materialerne er udsendt til alle folkebiblioteker og de større forskningsbiblioteker. 

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til på deres arbejdsplads og i deres 

omgangskreds at medvirke til at hverve medlemmer til selskabet. 

Generalforsamlingen i 2005 vedtog uændrede kontingenter for 2006, institutioner 300 

kr., personlige medlemmer 150 kr. samt pensionister, studerende og ledige 100 kr. 

 

Styrelsen 

Generalforsamlingen genvalgte Johannes Balslev, Andrew Cranfield og Ole Harbo 

som medlemmer og som suppleanter genvalgtes Mette Stockmarr og Søren Carlsen, 

som revisorer Inger Mathiesen og Inge Selfort, samt som revisorsuppleant Ellen 

Warrer Bertelsen. 

Efterfølgende konstituerede styrelsen sig således: 

Formand Ole Harbo, næstformand Bente Kaspersen, kasserer Johannes Balslev, 

sekretær Susanne Bøggild, medlem Steen Bille Larsen, medlem Andrew Cranfield, 

medlem Laura Skouvig.  

 

Andre emner 

Styrelsen har drøftet de problemer, der kan opstå med arkivmateriale og museale 

genstande i forbindelse med de forestående kommunesammenlægninger. Vi vil rette 

henvendelse til Biblioteksstyrelsen herom samt opfordre til, at man overalt er 

opmærksom på at ting ikke går tabt. 

Den bibliotekshistoriske samling på Danmarks Biblioteksskole modtager fortsat 

historisk materiale. 
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Styrelsen har i 2006 besluttet at støtte udgivelsen af en antologi om 

bibliotekarprofessionen redigeret af Trine Schreiber og Hans Elbeshausen: 

Bibliotekarerne - en profession i et felt af teknologi, demokrati og kultur, med 10.000 

kr. 

 

Planer for det fremtidige virke 

Det faglige arrangement efter generalforsamlingen står fagleder Jørgen Svane-

Mikkelsen og lektor Martin Dyrbye for, idet de med basis i deres bidrag i bogen om 

Danmarks Biblioteksforening i 100 år vil fortælle om jubilaren. 

En studietur til Vadstena er under planlægning. Den oprindelige termin juni 2006 kan 

ikke holde. Det undersøges om august/september 2006 er en mulighed ellers skubbes 

turen til 2007. 

Der planlægges besøg på Sorø Akademis bibliotek og Hauchs Physiske samling i 

slutningen af september 2006.  

Julemødet er planlagt til at finde sted på Frimurerlogens bibliotek i København. 

Også aktiviteterne i 2007 er under forberedelse, men herom nærmere i de 

kommende numre af Bib-Hist og på hjemmesiden. Det gælder også datoerne og 

andre facts vedr. resten af årets arrangementer. 

Til slut vil jeg gerne rette en tak til alle, der har medvirket til selskabets virke. Det 

gælder enkeltpersoner og de institutioner, vi har besøgt, samt Det kongelige Bibliotek 

og Danmarks Biblioteksskole, der generelt støtter selskabets virksomhed i forbindelse 

med møder og udsendelser.  

 

 

 

 

Fra vor egen verden 

 

 

Efter generalforsamlingen har Styrelsen på møde 19. juni konstitueret sig således:  

Formand er Ole Harbo, næstformand er Bente Kaspersen, Johannes Balslev som 

kasserer, Mette Stockmarr som sekretær.  

Steen Bille Larsen fortsætter som redaktør af Bibliotekshistorie. Bente Kaspersen 

tager sig af hjemmesiden, og i samarbejde med Laura Skouvig: Bib-Hist.   

 

 

 

 

Hvervekampagne 2006    

 

 

Kassereren oplyser, at den igangsatte hvervekampagne allerede har givet positive 

resultater, og nye medlemmer, både institutioner og enkeltpersoner, har indmeldt sig.  
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Andre arrangementer    

 

 

Planerne om en tur til Vadstena med besøg hos Birgittasøstrene og det tilhørende 

klosteranlæg kunne desværre ikke gennemføres i 2006, men interessen for turen har 

været stor, og der satses kraftigt på at gennemføre en tur i 2007.  

 

Nærmere om dette og øvrige arrangementer følger.  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1603-1113 

BIB-HIST er udgivet af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. 

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

Afleveret til tryk, uge 31, 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  
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