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Når dette nummer af Bib-Hist udkommer, er Selskabets første arrangement efter
sommerferien 2008 enten meget nært forestående eller netop afviklet. Derfor blev
der i slutningen af juli udsendt en særskilt meddelelse om arrangementet: et besøg på
H. M. Dronningens Håndbibliotek i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg.
Bib-Hist vil i næste nummer bringe et kort referat fra mødet.
Det er ikke første gang, Selskabet arrangerer besøg i Håndbiblioteket, men der har
hver gang været stor tilslutning til arrangementet, som der normalt er
deltagerbegrænsning til, ca. 25, så det er muligt, at det ikke er sidste gang, Selskabet
arrangerer besøg i Håndbiblioteket.
Ellers indeholder dette nummer en orientering om de kommende arrangementer,
referat fra generalforsamlingen 2008, og en kort beskrivelse af det spændende og
interessante faglige møde på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek på Holmen.
Vi bringer også en kort omtale af de vedtægtsændringer, som blev besluttet på
generalforsamlingen - ændringer, som alene er af redaktionel karakter.
Og vi bringer styrelsens konstituering – som besluttet på det efterfølgende
styrelsesmøde.
På generalforsamlingen fik Selskabets medlemmer tilbud om at de som en særlig
medlemsservice kunne rekvirere 3 forskellige bøger om Universitetsbiblioteket. Se
nærmere omtale efterfølgende.
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Kommende arrangementer

Flere af Selskabets kommende arrangementer er helt eller delvist planlagt. Det er
muligt, der kommer flere til inden for den næste periode over et år, men foreløbig
kan der informeres om følgende:
11. september 2008: besøg på H. M. Dronningens Håndbibliotek, på Chr. VIII’s
Palæ, og hvor håndbibliotekar dr. theol. Christian Gottlieb fortæller og viser rundt.
Arrangementet er fuldtegnet.
Tirsdag 25. november 2008, kl. 17 afholder Selskabet sit julemøde i det nye
fakultetsbibliotek på Amager.
Her fortæller Michael Cotta Schønberg om ”Universitetsbibliotekets genopståen”, og
det hele vil blive illustreret med filmklip fra fortid, nutid og fremtid.
Der udsendes nærmere information om mødet.
Juni 2009 søges arrangeret en tur til Fyn, med besøg på Nyborg Bibliotek – med Nan
Dahlkild som guide - og Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
19.-20. september 2009 arrangeres en studietur til Hald Hovedgaard og til Viborg.
Vi overnatter på Hald Hovedgaard og besøger et udvalg af de spændende
kulturhistoriske institutioner i Viborg, bl.a. Folkebiblioteket og Landsarkivet.

Generalforsamlingen 2008

27 medlemmer deltog i Selskabets 26. generalforsamling onsdag 28. maj 2008, som
fandt sted på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek, Holmen, København.
I det efterfølgende faglige arrangement fortalte overbibliotekar Ditte Jessing om
biblioteket og viste rundt i de spændende, nyindrettede lokaler.
Selskabet var desuden vært ved en sandwich og en øl/vand.
Lektor Carl Gustav Johannsen fra Biblioteksskolen i København valgtes til dirigent,
og han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Herefter aflagde formanden, Ole Harbo, beretning, som blev godkendt med applaus
og uden bemærkninger – bringes nedenfor.
Selskabets kasserer, Johannes Balslev, forelagde regnskabet for 2007, som viste et
mindre underskud, knap 14.000 kr. som især kan henføres til publicering af
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Bibliotekshistorie 8. En udgivelse, der udkommer uregelmæssigt, ca. hvert andet eller
hvert tredje år.
Revisionen havde ingen forbehold, og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Formanden orienterede om styrelsens planer for den kommende periode, og
kassereren forelagde budgettet og foreslog på styrelsens vegne uændret
kontingentsatser – som blev vedtaget uden bemærkninger: institutioner 300 kr.,
personlige medlemmer 150 kr., pensionister, studerende og ledige 100 kr.
Generalforsamlingen vedtog styrelsens foreslåede ændringer til vedtægterne. Omtales
andetsteds i dette nr. af Bib-Hist.
Valgt til styrelse mv. blev, uden afstemning:
Styrelsesmedlemmer: Bente Kaspersen, Laura Skouvig, Steen Bille Larsen og Mette
Stockmarr. Suppleanter herfor: Anna Skov Fougt og Andrew Cranfield.
Revisorer: Inger Mathiesen og Inge Selfort.
Revisorsuppleant: Ellen W. Bertelsen.
Under punktet Eventuelt foreslog Nan Dahlkild, at Selskabets styrelse skrev til
Københavns Universitet for at gøre opmærksom på at Selskabet fulgte udviklingen
om Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, og med håb om at det i en eller anden form
ville blive bevaret som bibliotek med mulighed for offentlig adgang.
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.

Formandens beretning, aflagt 2008

Publikationsvirksomhed
Medlemsbladet Bib-Hist er udkommet med numrene 14, 15 og 16 siden sidste
generalforsamling.
I nr. 14 er der referat af generalforsamlingen d. 23. maj 2007 i DR-byen med
radiodirektør Leif Lønsmanns beretning om adgangen til den nationale kulturarv,
samt Helge Clausens takketale i anledning af hans modtagelse af Werlauff-prisen.
I alle tre numre er der kortere eller længere bibliotekshistoriske artikler af Johannes
Balslev, Kirsten From Christensen, Hanne Holm og Martin Dyrbye.
Selskabets næstformand, Bente Kaspersen, har redigeret Bib-Hist samt Selskabets
hjemmeside, der dog teknisk vedligeholdes af Jakob Poulsen, Slagelse bibliotek.
Bibliotekshistorie 8 udkom i efteråret 2007 med 5 artikler. Torsten Schlichtkrull om
det Classenske bibliotek, Laura Skouvig om Steenberg og Statens Bogsamlingskomite,
Martin Dyrbye om Søfartens bibliotek, Steffen Høgh om modstandsorganisationen
Ringens stiftelse og et interview med Preben Kirkegaard foretaget af Flemming Ettrup
i 1998.
-3-

Bibliotekshistorie redigeres af Steen Bille Larsen under medvirken af Hans
Elbeshausen, Jørgen Svane-Mikkelsen og Ole Harbo.
Møder og arrangementer
Det første faglige foredrag efter sidste generalforsamling var den nævnte gennemgang
af projektet om kulturarvens bevarelse. Dette er nu iværksat, og der er adgang via
internettet til visse af DR´s programmer.
Næste arrangement var studieturen til Vadstena 15.-16. juni, hvor 28 deltog i et
spændende forløb tilrettelagt af Bente Kaspersen. Der indgik besøg på John Bauer
museet i Jönköping, stadsbiblioteket og domkirken i Linköping på vejen til Vadstena,
og efter opholdet her var der stop ved klosterruinen i Alvasta og museet i Gränna.
Tidligere biskop Holger Jepsen var turens kyndige guide.
Den 4. oktober var der 25 deltagere til medlemsmødet i Luftfotosamlingen på Det
Kongelige Bibliotek, hvor forskningsbibliotekar Henrik Dupont gav en inspirerende
indføring i de forskellige delsamlinger og viste spændende eksempler.
Selskabets julemøde blev afholdt på det danske filminstitut d. 27. november, hvor
Carsten Olsen, Madeleine Schlawitz og Lars Ølgaard fortalte om de forskellige sider
af instituttets virke. Der var tillige forevisning af to biblioteksfilm fra 1939 og 1948
introduceret af Jørgen Svane-Mikkelsen.
Det første arrangement i 2008 fandt sted d. 19. februar i Bibliotekssalen på
Frederiksberg bibliotek, hvor Nan Dahlkild for 25 deltagere gav et foredrag med
spændende illustrationer om dansk biblioteksarkitektur i første halvdel af det 20.
århundrede.
Medlemstal og kontingent
Ved udgangen af 2007 var der 218 medlemmer, 169 personlige og 49 institutionelle.
Der er tale om næsten uændret medlemstal, men antallet af institutionsmedlemmer
er faldet med 6 på grund af kommunesammenlægningerne.
Medlemskabet er stadig billigt, 300 kr. for institutioner, 150 kr. for personlige
medlemmer og 100 kr. for pensionister, ledige og studerende, og kontingentet er
uændret siden år 2000.
Styrelsen
Generalforsamlingen med Aase Lindahl som dirigent genvalgte Ole Harbo og
Johannes Balslev som styrelsesmedlemmer og nyvalgte Søren Carlsen, der indtil da
var suppleant. Som suppleanter valgtes Anna Skov Fought og Andrew Cranfield, som
revisorer Inger Mathiesen og Inge Selfort og som revisorsuppleant Ellen Warrer
Bertelsen.
Andre emner
Selskabet har udskrevet en prisopgave: Erhvervslivets biblioteker i Danmark med en
hovedpris på 20.000 kr. og en andenpris på 5.000 kr. Der er afleveringsfrist d. 31.
august 2008.
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Til slut rettede formanden en tak til alle de institutioner og personer, der i årets løb
har hjulpet med til at Selskabet har kunnet gennemføre sit program. Det gælder også
Arkitektskolens bibliotek, der velvilligt har stillet lokaler til rådighed for
generalforsamlingen. Endelig rettede Ole Harbo en særlig tak til Danmarks
Biblioteksskole og Det Kongelige Bibliotek for den generelle støtte, Selskabet får
derfra til møder, udgivelser m.m.

Medlemsservice – bøger om Universitetsbiblioteket

Ved at henvende sig til Torsten Schlichtkrull, KB, (mail: ts@kb.dk) vil man kunne
rekvirere følgende titler – vederlagsfrit:
1. S. Birket Smith: Om Universitetsbiblioteket før 1728, især dets
Håndskriftsamlinger.
2. Bibliotek for Læger, 174. årgang, 1982, suppl. 1: Festskrift udgivet i anledning
af Universitetsbibliotekets 500 års jubilæum 28. juni 1982.
3. Vetus Bibliotheca: Københavns Universitetsbibliotek på reformationstiden.
Katalog 1603 med oplysninger og en indledning ved Torben Nielsen.

Vedtægter – ændringsforslag og nye, nugældende

Selskabets styrelse havde foreslået enkelte vedtægtsændringer, som alle blev vedtaget.
Nedenfor bringes forslagene, og efterfølgende det nu gældende sæt vedtægter.

Vedtægter – ændringsforslag med begrundelser:
Vedr. medlemmer:
§ 4, stk. 2 Udmeldelse kan ske inden den 1. juli med virkning fra den følgende 1. januar.
§4, stk. 2 foreslås slettet (Begrundelse: har ikke haft nogen praktisk betydning)
Vedr. generalforsamlingen.
§ 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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§ 8, stk. 6 foreslås ændret til:
Den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent
Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge
Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
Indkomne forslag
Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1
revisorsuppleant
7) Eventuelt
Ændringen foreslås af styrelsen alene for at præcisere dagsordenen for den ordinære
generalforsamling.

Gældende vedtægter, efter generalforsamlingen 2008:
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. april 1982, med ændringer på den 5.
ordinære generalforsamling den 2. juni 1987, den 15. ordinære generalforsamling den 17. juni
1997, og Selskabets 26. ordinære generalforsamling 28. maj 2008.
Navn
§ 1 Selskabets navn er Dansk Bibliotekshistorisk Selskab
Formål
§ 2 Selskabets formål er at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særligt
henblik på danske forhold; at fremme bibliotekshistorisk forskning samt at tilskynde til indsamling
og bevaring af bibliotekshistorisk materiale.
Virke
§ 3 Selskabet udgiver publikationer og afholder møder, foredrag, ekskursioner m.m.
Medlemmer
§ 4 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner samt foreninger, institutioner o.lign.
Styrelse
§ 5 Selskabet ledes af en styrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som
tillige vælger 2 suppleanter. Styrelsesmedlemmerne afgår efter 2 år, heraf 3 ved første valg og 4
ved det følgende. Styrelsesmedlemmerne kan genvælges.
§ 5, stk. 2 Styrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og redaktør,
og fastsætter sin forretningsorden. Der kan tillades personsammenfald ved besættelse af
posterne.
§ 5, stk. 3 Styrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg og kan til forskellige formål
nedsætte udvalg, hvortil også personer uden for styrelsen kan vælges.
Regnskab
§ 6 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Selskabets regnskab føres af kassereren.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.
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Kontingent
§ 7 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Har et medlem ikke i løbet af regnskabsåret
betalt sit kontingent, kan den pågældende slettes som medlem.
Generalforsamling
§ 8 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
§ 8, stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april kvartal. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes efter styrelsens bestemmelse, eller når mindst 15 medlemmer med
angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.
§ 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 i hænde. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun de
forslag behandles, der er årsag til indkaldelsen af generalforsamlingen.
§ 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 den ordinære generalforsamling har flg. dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Styrelsen aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge
Planer og budget for det kommende års aktiviteter forelægges
Indkomne forslag
Valg af styrelsesmedlemmer, 2 styrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Lovændringer og opløsning
§ 9 Lovændringer og beslutning om opløsning af Selskabet kræver mindst 2/3 majoritet af de
afgivne stemmer. Forslag om lovændringer eller om opløsning af Selskabet skal tilsendes
medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
§ 10 I tilfælde af Selskabets opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil Selskabets aktiver
skal anvendes.

Kunstakademiets Bibliotek – det faglige arrangement ved generalforsamlingen 2008

Efter generalforsamlingen fortalte Ditte Jessing om Kunstakademiets Arkitektskoles
Bibliotek. Det er et offentligt forskningsbibliotek og dokumentations- og videnscenter.
Det dækker emnerne arkitektur, fysisk planlægning, byggeri og design. Ud over de
”almindelige” biblioteksmaterialer har biblioteket også byggevarekataloger, og afgangsog konkurrenceprogrammer.
Bibliotekets nuværende og nyere historie begynder i 1930, hvor der i tilknytning til
Kunstakademiets Arkitektskole oprettedes et Studiearkiv, som modvægt eller ny
profil i forhold til det tidligere Kunstakademiets Bibliotek.
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Indtil slutningen af 1990’erne har biblioteket haft adresse flere steder, afhængig af,
hvor arkitektuddannelsen har været placeret. Men i 1998-99 flyttede Arkitektskolen
og biblioteket til Holmen, som flåden netop havde rømmet.
Biblioteket blev indrettet i et af de smukkeste og mest velbelyste interiører med
bibliotekssalen i den tidligere Kleinsmedje fra 1920. Lokalet minder mest af alt om et
højt kirkeskib flankeret af et sideskib til hver side – og med sin egen, lille
kontorbygning syd for hovedrummet. Udflytningen foregik med nogen
sendrægtighed, dels på grund af uvilje mod flytning fra personalets side, dels på grund
af manglende bevillinger til at indrette bibliotekets rum efter samme standard som de
først udflyttede skolefunktioner. Men i dag er det et overordentligt smukt og tiltalende
lokale, og med en spændende udsmykning af kunstneren Sophia Kalkau: Månens
kvadratur.
Mere om Bibliotekets historie kan ses på.
www.kasb75.dk/bib-foer/historie/index.html

Fra vor egen verden - Konstitution

Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Harbo som formand, Bente Kaspersen som
næstformand, Johannes Balslev som kasserer og Mette Stockmarr som sekretær.
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Dette nummer er redigeret af Bente Kaspersen (ansv.).
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(pensionister, studerende og ledige dog 100 kr.)
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