
UDSIGT OVER SORØ
AKADEMIS BIBLIOTEKS HISTORIE.

Af
Alfr. Glahn.

B
ige fra den Tid, da Absalons Kloster med den 
værdige og smukke Kirke rejste sig, har Sorøs 
Navn været kendt i Norden. Klosteret nød 

stor Anseelse; i dets Kirke mødtes Kristian III, den 
første lutherske Konge, med den sidste katolske Abbed, 
Henrik Tornekrands, ved Absalons Qrav, da den 
blev smykket med den Ligsten, som endnu dækker den. 
Her oprettede Frederik II for Klostergodsets Indtægter 
en Skole for 3Ö adelige og 30 uadelige Disciple, en 
Fortsættelse under de nye Forhold af den gamle 
Klosterskole. Til denne føjede Christian IV sit adelige 
Akademi, som han skænkede saa meget Gods, at han 
forventede, at det kunde bære sig; men Kombinationen 
var uheldig, Tiderne ugunstige, og uden at have løst 
sin Opgave døde det Adelige Akademi Sultedøden 
kort efter den for Danmark saa udmattende Krig 
mod Karl X Gustav. To Menneskealdre senere (1737) 
lod man ogsaa den hensygnende Trivialskole lukke 
for at samle økonomiske Kræfter til en Fornyelse og 
Genfødelse. I Thurahs smukke Bygning, hvoraf nu 
kun de to Pavilloner er tilbage (den ene kendt som
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Ingemanns Bolig i en lang Aarrække), oprettedes Fre
derik V’s Ridderlige Akademi, til hvilket Holberg fik 
sit Navn knyttet gennem sit til Stiftelsen testamentere
de Gods. En kort Blomstring med en ædruelig og 
dygtig Indsats i Danmarks aandelige Liv gennem 
Mænd som Professorerne Sneedorff, Schytte og Kraft, 
og Akademiet, der atter led under daarlige Tider, maatte 
paany lukke; fordi der ingen Elever kom. Det stod tomt 
i en Snes Aar — saa brændte det i 1813. Under davæ
rende Amtmand i Sorø Amt, Stemanns1) udmærkede 
Bestyrelse (1802—27) bragtes den gældbetyngede Stif
telse saaledes økonomisk paa Fode, at Frederik VI 
efter 15 Aars Forløb med Malling som Bygmester kunde 
rejse det nuværende Akademi, som, naar man kører 
gennem Sjælland, i et kort Glimt ses hinsides den 
skovkransede Sø. Det kom denne Gang til at rumme 
baade Skole og Akademi, et borgerligt Akademi, hvor 
Skolens Studenter efter to Aars Studium kunde tage 
den første akademiske Eksamen for saa at fortsætte 
ved Københavns Universitet. I 20 Aar holdt denne 
Ordning, men et Akademi kunde ikke heller denne 
Gang i Længden bestaa, og fra 1848 er her til Huse 
en Kostskole, Sorø Akademis lærde Skole, nu en høj
ere Almenskole, — indtil for faa Aar siden den eneste 
StatsÆøs/skole i Danmark.

Det fremgaar naturligt af den jævnere — om end 
i sig selv betydningsfulde — Opgave, Stiftelsen nu 
har, at Nutidens Sorø i Navnkundighed ikke staar 
Maal med hverken Klosterets eller Akademiets Sorø.

*) Poul Christian v. Steinann (1764—1855) Qehejmestatsininistcr.
Som Godsejer paa Benzonslund (senere paa Valbygaard) havde 
han allerede vist sig soin en fremragende Administrator med 
stor Interesse for Bondestanden.
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Den har Mindernes Duft over sig, er værd at se for 
sin idyllisk prægede Natur, for sin Klosterkirke med 
Absalons, Valdemar Atterdags og Holbergs Grave - -  
sandelig ikke de ringeste Danske, — for sin ejendom
melige Skole med den skønne Park. Der er over det 
hele en Afglans af svundne Tiders Storhed, — som dog 
undertiden dølger sig uden at blive set af den, der 
ikke ved, hvor han skal søge.

Blandt disse Vidnesbyrd om større Forhold ind
tager det ganske anselige Bibliotek (ca. 55000 Bd. -j- 
12000 Skoleprogr.) en saadan Plads, at dets Historie 
erf Gang bør skrives; men da de Oplysninger, som 
hidindtil findes om det, indskrænker sig til ganske 
korte og ret spredte Notitser, vil det allerede have 
Interesse, at der foreligger en Oversigt over dets T il
værelses forskellige Faser. Et saadant Rids er det 
her skal gives.

* *
*

Bibliotekets ældste Historie er hyllet i Dunkelhed, 
da snart sagt ethvert haandgribeligt Vidnesbyrd herom 
blev udslettet ved Branden 1813. Hvad der vides om 
Tiden fra Klosterets Anlæggelse til Ophævelsen af 
Frederik II’s Trivial-Skole1) 1737 er samlet af Pro
fessor W. Norvin i det smukke Værk om Sorø,2) som 
Skolens gamle Fostersønner skriver i Anledning af, 
at Frederik V l’s Skole nys fyldte 100 Aar, og herfra 
er de om dette Afsnit meddelte Oplysninger for en 
stor Del tagne.

') o: Datidens „latinske“ Skoler, væsentlig beregnede paa at forbe
rede til det teologiske Studium ved Universitetet.

-) Sorø. Klosteret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne. Skre
vet af gamle Soranere. Udg. af Soransk Saint. I. Kbhvn. 1924.
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Et Cistercienserkloster — og et saadant var det 
jo Absalon grundede i 1161 — kunde ikke tænkes, 
uden at der dyrkedes boglig Syssel. Man kan der
for ogsaa, selvom ingen direkte Vidnesbyrd kendtes, 
slutte sig til, at Sorø Kloster har haft en Bogsamling. 
Men herom vidner tillige med absolut Sikkerhed en

Bog, indbunden i et gammelt Pergamenthaandskrift.

kelte Manuskripter eller Brudstykker af saadanne, der 
senere er brugt til Bind om Regnskabsbøger o. 1., og 
som paa den ene eller den anden Maade videnska
beligt har kunnet stedfæstes her.1) Men store Dele 
ødelagdes eller vanrøgtedes her som andetsteds efter 
Reformationen af en uforstaaende Eftertid. Nogle af 
disse Manuskripter var tidlig blevet indlemmet i Uni-

J) Saaledes flere smukke Bibelhaandskrifter og et Anders Sune- 
søns „Hexaëmeron“ .
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versitetsbiblioteket i København og brændte med dette 
i 1728, saaledes „den ældre Sorøaarbog“ (der om
handlede Tiden fra 1131— 1300), medens et Haand- 
skrift af den romerske Historieskriver Justinus’ Værker 
endnu er bevaret. Saa sent som ved Aar 1600 laa 
der 76 gamle Munkebøger, som man ikke vidste, hvad 
man skulde gøre med! Det meste er sikkert nu gaaet 
tabt — for stedse. Endnu i 1808 beretter Chr. Molbech1) 
dog i sin „Ungdomsvandringer“ , at der i Akade
miets Bibliotek, foruden forskellige Klenodier fra Klo
stertiden, i et jernbeslaget Egetræsskab opbevaredes 
en betydelig Samling af Klosterets og Akademiets æld
ste Skøder, Brevskaber o. 1. Om disse ved vi i hvert 
Fald, at de brændte i 1813.

For Frederik I l ’s Skole har Klosterbiblioteket næppe 
haft særlig Betydning; i hvert Fald er der ikke no
get faktisk Bevis derfor. Der var adskillige lærde og 
dygtige Mænd, der — i Reglen for en kortere Aar- 
række — virkede her som Lærere og Rektorer for 
senere at gaa over i gejstlige Embeder; men at der 
skulde være tilflydt Biblioteket nogen særlig Tilvækst 
i den korte Periode, da Skolen bestod alene, er vel 
ikke sandsynligt.

Anderledes blev det, da Christian IV ved Siden 
af sin Faders Skole stiftede sit adelige Akademi. Det 
skulde være et Slags Universitet, og her maatte et 
godt Bibliotek være nødvendigt. Her var baade Pro
fessorernes og Akademisternes Krav langt større, end 
hvad selv en Mønsterskole — thi det var jo Frede-

') Forfatter til den „Danske Ordbog", Historiker og Bibliotekar 
(1783—1857), Søn af Professor ved Sorø Akademi, J. C. M ol
bech.

4
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rik I l ’s Mening med Sorø — kunde kræve for sine 
Lærere og Disciple. Men heller ikke om dette Bib
liotek er det muligt at danne sig et paalideligt Skøn.

Akademiet styredes af en Hovmester; den første 
af disse var Just Høg fra 1623—1640. Han var saa vist 
ingen Hjemmefødning: England, Spanien, Konstanti
nopel og Ægypten betegner Grænserne for hans Rej
ser, der strakte sig over 14 Aar. Han var en fint 
dannet Mand, sad i Rigens Raad og efterlod sig et 
anseeligt Bibliotek, særlig af spanske Bøger. Af et 
Katalog,1) som tryktes lige før Branden i 1813, over 
den daværende Bogbestand i Fagene Teologi, Filo
logi, Filosofi og Jura (omtrent Halvdelen af det da
værende Sorøiske Bibliotek), og som paa maaske kun 
et enkelt Eksemplar nær brændte med dette, fremgaar 
det, at Høg har skænket Biblioteket en Række Vær
ker, o. 25 Bd.; af et Regnskabsbilag ses, at hele Ga
ven var paa o. 50 Bd. En af Professorerne, Stephan 
Stephanius, var ogsaa Bogsamler, men hans Bibliotek 
solgtes, da hans Enke var fattig; og da der ikke var 
nogen, der havde Sans for at bevare det for Landet, 
gik det til Sverige! Fra Hovmestrene Henrik Ramel, 
Falk-Gjøe og Jørgen Rosenkrantz fik det derimod 
Boggaver, ligesom den lærde Adelsdame, Birgitte Thott, 
Senecas Oversætter, som levede i Sorø, testamente-

>) Det er udarbejdet af daværende teologisk Kandidat W. H. Hei
berg, senere Præst i id i Norge, dengang Huslærer hos Amt
mand Stemann i Sorø. Molbech beretter, at Opsynet over 
Sorø Akademis Bibliotek var overdraget ham 3—4 Aar før 
1811; antagelig har det været kort eiter 1805, da den tid
ligere Bibliotekar, Professor ved Akademiet C. A. Borch (han, 
hvis Datter Charite blev gift med Digteren Fr. Paludan M ül
ler) døde.
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rede det sit Bibliotek (o. 38 Bd. i Heibergs Kat.). 
Frederik III har dels skænket Værker, dels bestemt, 
at hvad der blev tilovers fra Akademiets Enkepen
sionsfond skulde anvendes til Bogkøb. Bibliotekar 
var Professoren i Veltalenhed.

Ret meget andet om dette Biblioteks Bogbe
stand ved vi ikke. Det væsentligste maa vi gætte 
os til af det omtalte halve Katalog. De som Gaver 
før Aar 1700 anførte Værker beløber sig til op mod 
200 Bd. Hertil kommer vel den største Del af de 
Værker, der — udkomne før 1700 — ikke er Gaver, 
men købte til Biblioteket; det er noget over 1000 Bd. 
(disse to Grupper tilsammen fordeler sig saaledes: 
Teologi o. 500 Bd., Filologi o. 300, Filosofi o. 70, 
Jura o. 300). Hertil maa endvidere lægges en Del 
Bøger, som ikke staar i Heibergs Katalog, men er solgt 
ved en Auktion i 1762 paa selve Akademiet.1) Af Bø
ger, trykt fø r  1700, solgtes o. 300, hvoraf over Halv
delen Folianter. (De fordeler sig saaledes: Teologi o. 
50, Filologi o, 50, Filosofi 4, Jura o. 200). Man 
tør maaske uden alt for store Fejl slutte, at det sam
lede Antal Bind for disse Fag har været omkring 
1500, og at det samlede Bibliotek har været noget over 
2000 Bd. Thi Teologi, Filologi og Jura har i Slut
ningen af det 17. Aarhundrede sikkert været langt 
talrigere repræsenteret end Historie, Geografi, eksakte 
Videnskaber og Datidens „Skønlitteratur“ (og af disse

0 En Oprydnings-Auktion (som vel var offentlig, men hvor Kø
berne væsentlig var Akademiets Embedsmænd og Akademi
sterne). At det var en saadan fremgaar vel af, at der af de 
4 ovennævnte Faggrupper kun sælges 40 Bind fra Tiden ef
ter 1700.

4e
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Grupper blev der da ved den omtalte Auktion ogsaa 
kun solgt o. 100 Bind ialt).

Det bør maaske i denne Sammenhæng nævnes, 
at Akademiet i 1641 fik sit eget Trykkeri (det havde 
indtil da brugt omvandrende Trykkere, som kom der
til, naar der var noget at gøre). Den første, Henrik 
Kruce, har trykt Stephanius Udgave af Saxo; fra den 
sidste, Jørgen Haatsch’s Officin, udgik Birgitte Thotts 
Oversættelse af Seneca.1) Man tænkte ogsaa paa at 
anlægge en Papirmølle.

Men da i 1665 de to sidste Akademister forlod 
Sorø, var Akademiets Liv udslukt; det havde i Aar- 
tier lidt af økonomisk Tæring. I 1691 oprettedes som 
en Slags Afløser et ridderligt Akademi i København, 
og herhen flyttede man da en Del af Sorøbiblioteket. 
Om det saaledes fjernede senere er flyttet tilbage, og 
i saa Fald i hvor stort Omfang, ved man imidlertid 
ikke med Vished, og der er altsaa Mulighed for, at 
der ad denne Vej er udskilt Værker fra Sorøbiblio
teket, uden at man kan kontrollere hvilke eller hvor 
mange.

Efter Oprettelsen af Frederik V’s Akademi (1747) 
fik Biblioteket straks en betydelig Boggave, idet den 
norskfødte Diplomat Niels Griis ved sit Testamente 
havde delt sin værdifulde Bogsamling mellem Tyske 
Kancelli (Udenrigsministeriet) og Akademiet.

Griis2) (f. 1672) havde virket i Holland, med et 
Par Afbrydelser paa nogle Aar, fra 1704 til sin Død

*) Bogtrykkerne i det 18. Aarh. var Jonas Lindgren, 1756- 89, 
og F. H. Lillie fra 1789.

-) De følgende Oplysninger er tagne af L. Daae: Niels Griis —
Dansk-Norsk Envoyé i Haag. 1 Norsk Hist. Tidsskr. 2. Række,
VI. 1888.



Sorø-Tryk fra Kruces (4), Haatschs (3) og Lindgrens Trykkerier (1 og 2),
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i November 1746. Han var ugift og dyrkede ivrigt 
sine boglige Interesser, der gjorde ham til Bogsamler 
i ret stor Stil. Om hans Bibliotek skriver den hol
landske Filolog Sigebert Havercamp (1.683-1742) i en 
Dedication til G riis: „. . . Itaque his (sc. historicis), 
inter reliquos selectissimos ex omni studiorum volup- 
tate libros selecta cura congestos, merito præ ceteros 
splendet bibliotheca, non tamen ut solo ornatu placeat 
et laudatorum ad sese trahat oculos, sed ut domini 
et amicorum usui pateat.“ Det kan — i knap saa 
elegante Vendinger — gengives: „. . . Derfor er det 
ogsaa disse (ni. de historiske Værker) — midt iblandt 
alle de øvrige sjelden udsøgte Bøger, der, med ud
søgt Omsigt samlede sammen fra ethvert Felt, lokker 
til Studium — som med fuld Ret og fremfor alle de 
andre Bøger, gør denne Bogsamling glimrende; dog 
ikke saaledes, at den alene ved sin ydre Skønhed 
fryder dem, der priser den, og drager deres Blikke 
til sig, men saaledes at den staar til Raadighed til 
praktisk Udnyttelse for sin Ejermand og hans Ven
ner.“ Og i et Brev til den lærde Rektor i Ribe Christian 
Falster kalder han ham „v ir humanissimus et erudi- 
torum cultor eximius, splendidæ bibliothecæ posses
sor", „en fint dannet Mand, der i fortrinlig Grad 
ynder lærde Mænds Omgængelse, og som ejer et 
glimrende Bibliotek.“

Som ung Mand besøgte Terkel Kleve, senere 
Klevenfeldt1) ham i Haag og skriver om Biblioteket, 
at det „ikke er saa stort, som kostbart af adskillige 
store Verker . . .  en stor Samling af autores in usum

i)  (1710—77) en fremragende Gransker og Samler af den danske 
Adels Slægtshistorie.
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Delphini,1) hvoriblandt han havde betalt Cic. Libri 
Orat. med 50 Gylden . . Selv fortæller Griis i et 
Brev af 1735 til Gram, at det bestod af omtrent 900 
Folianter, 900 Kvarter, og mindre Formater „i Pro
portion". Dette skulde testamenteres til offentlig Brug: 
de „politiske Skrifter“ til det „Tyske Cancelli“ , men 
den væsentligste Del til Universitetsbiblioteket; paa 
Grams Tilskyndelse bestemte Griis imidlertid den 
sidste Del til Sorø Akademi, hvor den ogsaa kom 
ved hans Død 1746. Bindtallet af de Værker, der 
falder ind under det Heibergske Katalog, er ialt o. 
1200 Bind, (Teologi over 400, Filologi o. 475, Filo
sofi o. 150, Jura o. 170). Hvad de Fag, som ikke 
er medtaget i det trykte Katalog, angaar, da ved vi 
altsaa kun af Havercamps Udtalelse, at den historiske 
Samling var et af Bibliotekets bedst udstyrede, men 
hvor meget af den, der gik med under „politiske Skrif
ter“ (hvortil den Gang delvis regnedes juridiske), vides 
ikke. Daae beretter, at et historisk Værk2) findes i 
et Bibliotek i Oslo, hvert Bind forsynet med et Ex
libris3) med følgende Indskrift: „Legatus Academiæ 
Soranæ ab illustrissimo & Excellentissimo Dno Nico- 
lao Griis, Equité etc. etc.“ „Testamenteret Sorø Aka
demi af højberømmelig og højfornemme Hr. Niels 
Griis, Ridder, o. s. v. o. s. v.“ Dette Værk er solgt fra 
Akademiet ved en Auktion, som nedenfor skal om-

i) Forfattere (græske og latinske) „til Dauphin's Brug“ , d. v. s. 
Udgaver, som var beregnede til Brug for den franske Kron
prins.

-) Jean de Serres: Inventaire général de l’histoire de France... 
1—IV. Paris u. A. 8vo.

:l) Ejennærke, der indklæbes i Bøger, ofte dekorativt udsmykket 
med Tegning af Vaabenmærker eller Symboler.
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tales, og købt af Landsdommer Peder Kraft, Akade
miets Inspektør, og er altsaa senere havnet i hans 
Fødeland Norge. Akademiets Bibliotek ejer en Ud
gave af den latinske Forfatter Plinius’ Værker (i Fo
lio, 2 Bd., Paris 1723) med samme Indskrift; den 
blev solgt ved samme Auktion, men er senere ved Køb 
eller Gave kommet tilbage til Biblioteket. Indtil v i
dere er det de eneste kendte Rester af dette fine Pri
vatbibliotek, samlet i det Land, der i det foregaaende 
Aarhundrede havde været førende paa Bogtrykkets 
Omraade.1)

I 1749 testamenterede Biskop Londemann Rosen- 
crone ligeledes sin Bogsamling (o. 1700 Bd., over 
hvilke findes et Katalog, Kbh. 1750), til Akademiet. 
I Biblioteket optoges o. 1350 Bd. (Teologi o. 300, 
Filologi o. 670, Filosofi 10 og Jura 8. Af Værker, 
henhørende til de Fag, der ikke er katalogiseret af 
Heiberg, hører o. 200 Bd. til Historie, Antikviteter 
o. 1., 50 til Geografi, op mod 100 Bd. er spredt paa 
Matematik, Naturvidenskaber og Skønlitteratur). Ialt 
o. 125 Bd. er tilsyneladende sporløst forsvundet; 
Resten er solgt som Dubletter ved den føromtalte 
Auktion 1762.

Endelig modtog Biblioteket ved Holbergs Død 
1754 ogsaa hans Bogsamling, tillige med 1000 Rdl. til 
dets Forøgelse, efter at han allerede i Aaret 1751 havde 
bestemt 100 Rdl. aarlig til Indkøb af Bøger til Aka
demiets Bibliotek; disse tilkøbte Bøger skulde tillige 
med hans egne danne en Samling for sig selv under 
Navnet Bibliotheca Holbergiana. I 1755 bestemte

i)  Det kunde have sin Interesse at vide, om der kendes flere Vær
ker med dette Exlibris.
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Kongen, at de Dubletter, der fremkom ved Gave, 
maatte sælges, saaledes at overalt de bedste Eksem
plarer bevaredes, selvom Holbergs paa den Maade 
maatte vige Pladsen. Denne Auktion giver os nye 
Oplysninger om Holbergs eget Bibliotek. Samtidig 
faar vi gennem disse to Auktioner Besked om Dub
letsalg af o. 500 Bd. af de Fag, der ikke er kata
logiseret hos Heiberg (foruden de ovennævnte o. 350 
fra Londemanns Bogsamling).

Nogle spredte Værker er skænkede af Christian V il 
og enkelte Privatmand. Fra det 18. Aarh. maa næv
nes en Gave paa o. 50 Bd. fra en lærd Præst, Niels 
Jensen Albek til Munkebjergby-Bromme.1)

Fra Heibergs Katalog kender vi af Bibliotekets 
Bogbestand i 1813 4570 Bd. med o. 1000 Fol., o. 
1200 4 to, o. 1600 8vo og o. 750 12o (o. 1600 Bd. Te
ologi, o. 1600 Bd. Filologi, o. 400 Filosofi og o. 
900 Jura). Da hele Biblioteket i 1813 anslaas til o. 
10,000 Bd., har den Del af det, som Heibergs Kata
log ikke medtager, sagtens været ligesaa stor, op mod

*) Kirkehistorikeren Holger F. Rørdam skriver i Kirkehistoriske 
Samlinger, 4. Række 1, S. 638 f. om Albek. Han var født i 
København 1728, blev teologisk Kandidat 1749 og 1757 (efter 
et Par Aars Virksomhed som uordineret Kateket ved Nikolaj 
Kirke i Hovedstaden) ansat som Sognepræst i ovennævnte 
Kald. Han blev gift med Christiane Sofie Brorson, Datter af 
Præst ved Nikolaj Kirke i København, Nicolaj Brorson, Sal
medigterens ældste Broder. Han har gjort betydelige Samlin
ger til Danmarks Kirkehistorie, især fra Midten af det 18. Aar- 
hundrede, og ogsaa syslet med Danmarks Præstehistorie. Hans 
Bøger og Manuskripter solgtes efter hans Død i Munkebjergby: 
Auktionskatalogen omfatter o. 1300 Bd. og et Par Hundrede 
Manuskripter foruden den Del, han altsaa har bestemt til Sorø- 
biblioteket.
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5000 Bd. For disse Fags Vedkommende kender vi 
nu fra Dubletsalget, fra Londemanns Katalog og fra 
— endnu ikke afsluttede — Undersøgelser i Akademi
ets Regnskaber: o. 1000 Bd. historiske og antikvariske, 
o. 125 geografiske og o. 700 fordelte paa Naturfag, Me
dicin, Skønlitteratur, Litteraturhistorie o. s. v., ialt o. 
1825 Bd., heri ikke medregnet Tidsskrifter, Samlings
værker af blandet Indhold og Aviser.

I 1807 besøgte Molbech Sorø og helligede dette 
Besøg det Afsnit af sine „Ungdomsvandringer“ , som 
har Undertitlen: „Breve fra Sorø 1808“ (altsaa før 
Akademiets Brand 1813). Han giver sif Indtryk af 
det gamle Bibliotek saaledes: „Ligesom Sorøe Kirke 
endnu staar heelt og holden i sin gamle Skikkelse 
som et herligt, talende Minde fra Klosterets Tid; saa
ledes staar Biblioteket hartad som den eneste Lev
ning, hvorved man endnu kan erindre sig et fordums 
Academie. Denne Bogsamling er udvalgt og betyde
lig. Den fortiente større Agt og Omsorg end hidtil, 
da Stedets Beliggenhed kunde giøre den bekvem til 
Afbenyttelse for Mange, som have for langt til Ho
vedstaden. Den bevares i et skiønt og rummeligt 
Værelse, og Bøgernes Udvortes er for Størstedelen pyn
teligt. Bindenes Antal beløber sig til henved 10000, 
og i Hr. Prof. Nyerups Pilegrimsvandring1) kaldes 
dette Bibliotek „den største og talrigste Bogsamling 
i Danmark udenfor København;“ . . .  Hr. Candidat Hei
berg, hvem Opsynet over Academiets Bibliotek for tre 
eller fire Aar siden blev overdraget, har forfattet en

!) [Rasmus] Nyerup [Litterærhistoriker og Bibliotekar (1759—
1829)]: Min Pillegrimsrejse til Sorø i August 1806 med nogle
Træk til en Afridsning af Sorøs lærde Tilstand nu og fordum.
Kbh. 1807.
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Fortegnelse over denne Bogsamling, der nu synes at 
være i temmelig god Orden. Efter hans Sigende er den 
ogsaa i de sidste Aar blevet forøget ved Suppleringer 
og nye Værkers Tilkiøb; thi en lang Tid var Bibliotekets 
Forøgelse reent standset, og efter Griises, Holbergs og 
Rosenkrones Tid har den i det Hele været ubetyde
lig. Biblioteket ejer derfor sin største Skat i ældre 
Værker, og er især rigt i den gamle klassiske og i 
den historiske Litteratur; dog heller ikke de øvrige 
Fag er tomme. Fra Rosenkrones Donation har det 
en stor og betydelig Samling af nyere, latinske Dig
tere. Blandt de faa Haandskrifter, her giemmes, har 
jeg fundet en ikke meget ny Papirscodex af sjælland
ske Lov, og Begyndelsen til et dansk juridisk Lexi
con af Kofod Ancher fra A-H. Forresten giemmes 
her den berømte Sorøiske Tavle, forfattet omtrent 
1524 under Abbeden Henrik Christensen. Den inde
holder en fuldstændig kronologisk Fortegnelse over 
Klosterets Abbeder; en anden over de mærkeligste i 
Sorøe Kirke Begravede indtil 1300, og den Absalon- 
ske Families for vor Historie høist vigtige Slægtre
gister. . .  Endvidere bevares i Biblioteket . . .  tre me
get vel malede Portrætter af Meursius,1) Griis og Hol
berg. Det sidste er af uskatteerlig Værdie, da det 
er det eneste Originalmaleri, som haves af den nyere 
danske Litteraturs Fader2) . .. Endelig findes paa Bib-

’ ) Hollænderen Johs. M. (1579— 1639), Professor ved Sorø Aka
demi fra 1624 til sin Død. Hans Mindetavle ses i Kirkens Ho
vedskib paa en Sydpille.

2) Originalen var malet af den svenske Maler Roslin, før han 
rejste til Frankrig. En Kopi (maaske ogsaa malet af Roslin) 
findes endnu paa Akademiet (se: Th. A. Müller: Holbergpor- 
trætter. Kbh. 1918. S. 69 ff.).
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lioteket et jernbeslaget Egeskab, hvori giemmes en 
betydelig Samling af Klosterets og Acadetniets æld
ste Skiøder og andre Brevskaber.“

Men den 11. Juni 1813 udbrød der Ild i Akade
miets Hovedbygning, hvor Biblioteket stod, og det 
blev saaledes Luernes Rov. Man har hidtil troet, at 
kun et Par Bind var reddede, støttende sig paa føl
gende Ytring af Lektor ved Akademiet Peder H jort:1) 
„ . . .  den eneste Bog, som freistes fra denne Brand, 
var Th. Chr. Bruuns samlede poetiske Skrifter, 6 Bd. 
1812 (!), der var som en Nyhed udlaant til Dr. Som
mer.“ Det er i høj Grad misvisende. Paa en Liste 
over Bøger, der (som udlaante) undgik Ødelæggel
sen, nævnes kun 3 Bd. af dette Værk (3, 5 og 6), 
og da Fortegnelsen omfatter ogsaa Fortsættelser, som 
kom efter Branden, er det kun 3. Bd. (udkommet før 
Branden), hvis Redning kan tilskrives Pastor Som
mers Smag for Th. Chr. Bruun, som Hjort her har 
moret sig med at stikle til (de senere Bd. kom først 
efter Branden). Et saadant ufuldstændigt Eksemplar 
har virkelig staaet i Biblioteket indtil for nylig, men 
er, da Biblioteket havde et meget smukt og fuldstæn
digt Eksemplar, senere solgt, uden at man nu anede, 
at Bindene skulde være den eneste Levning fra det 
gamle Bibliotek. Dette er ogsaa meget langt fra at 
være Tilfældet. Der findes, som nævnt, en Liste, nu 
i Landsarkivet, i sin Tid indsendt af Stemann til Aka
demiets Direktion, omfattende de efter Branden af
leverede Værker. Af disse eksisterer endnu 136 Bd.

i) Peder Hjort, „Udvalg af Breve...  Ny Samling, Kbh. 1869.“ 
S. 120. Fodn. — Han var almindelig bekendtsom Forf. af Læ
sebogen „Den danske Børneven“ .



Bindtyper fra det i 1813 brændte Bibliotek, indbundne i Sorø — undtagen Pergamentbindet
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(9 Fol., 41 4to og 86 8vo), som kan paavises at 
have tilhørt det ældre Bibliotek. De viser inden for 
visse Grupper ensartede Indbindinger (aldeles gen- 
nemgaaende Skindbind), og gør det maaske muligt 
senere at finde Bøger, som efter at være udlaante 
fra Biblioteket overhovedet ikke er leverede tilbage. To 
Bind er saaledes fundne i det nuværende Bibliotek, som 
paa Grund af Indbindingsmaade, Stempler, Rygsedler, 
Forsats o. a. maa anses for at have været Biblio
tekets, og Slutningens Rigtighed fik for det enes Ved
kommende en uimodsigelig Bekræftelse, ved at der 
var en Stump tilbage af et afrevet Exlibris ( '/2 cm2), 
som viste, at det var Holbergs. Bogen er anskaffet 
for de af Holberg dertil bestemte Penge i selve hans 
Dødsaar. Ogsaa den anden tør anses for ægte, da det 
ses af Regnskaberne, at den er anskaffet til Bibli
oteket. Der er i Biblioteket ogsaa fundet en Række 
Bind, som af Stemplerne kan ses at være indbundet 
i Sorø, ligesom det viser sig, at Bogbinder Has
lund, som nu indbinder for Biblioteket, har en Del 
Stempler, der genfindes paa det brændte Biblioteks 
Bøger fra 1750 og senere.1) Det fremgaar af disse 
Rester, at Biblioteket har været velholdt, og Bin
dene er solide og prægede af en vis værdig Stil. 
Men disse Rester faar en til saa meget mere at be
klage, at alt det andet gik tabt.

* *
*

9 Dette forklares ved, at der fra 1750 til Dato, ca. 175 Aar, kun 
har været 6 Bogbindere, som indbandt for Akademiet: Hen
rich Grono i o. 40 Aar, I. C. Mørchmann o. 5 Aar, A. With o. 
50 Aar, Koop o. 25 Aar, Haslund sen. o. 30 Aar og Haslund 
jun. paa 20. Aar.
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Ovenstaaende er jo ret beset kun en Indledning 
til det egentlige Emne; men dels er dette historiske 
Tilbageblik af en vis almindelig Interesse, dels maa 
den, der vil forstaa det nuværende Biblioteks Udvikling, 
kende Forhistorien. Der er ingen Tvivl om, at det 
gamle Biblioteks for den Tid ret storslaaede Karakter 
har øvet en hypnotiserende Virkning paa dem, der 
bestemte Bogkøbene til det nye i de første 25 Aar, 
saa at man bevidst stræbte efter ikke blot at faa et 
videnskabeligt Apparat for Akademiets Lektorer og 
Studenter, men ogsaa at skabe et Bibliotek, der rum
mede Sjældenheder, der nu nærmest maatte betrag
tes som hørende hjemme i et Bogmuseum, altsaa et 
„lærd“ Bibliotek i den Tids Forstand, en Fjer i Hatten 
for den nye Institution.

Da Akademiet blev genoprettet i 1822, blev man 
nemlig snart betænkt paa at skaffe det et Bibliotek. 
Den 31. Maj 1823 — tilfældigvis Datoen for Opret
telsen af Frederik I l ’s Skole — bevilgedes der 2000 
Rdl. til Indkøb af de nødvendigste Værker. I de 10 
næste Aar skulde der anvendes 600 Rdl. aarlig til 
løbende Bogkøb; men ud over dette bevilgedes der 
ofte ret store Summer til ekstraordinært Køb paa 
Auktioner, paa hvilke navnlig i disse Aar fremkom 
betydelige Bogsamlinger. Man har flere Vidnesbyrd 
om, med hvilken Interesse de omfattedes. I Peder 
Hjorts „Udvalgte Breve“ I S. 118 f. n. læses under 
11. Nov. 1822: „ . . .  Paa Aristoteles1) skal jeg være 
opmærksom, saafremt Auktionen efter Kali virkelig 
finder Sted. Men det er endnu uafgjort, da Anti-

*) Opera omnia, Basil, apud Joh. Bebelium 1531, som blev købt 
for 7 Rd.
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quaren Nestler i Hamburg staaer i Underhandling om 
at kiøbe hele Bibliotheket. At der ikke skeer Mere 
for at skaffe dem i det mindste nogle Bøger i Sorøe, 
hidrører derfra, at Akademiets Kasse er bleven saa 
stærkt angreben ved alle de havte Udgivter, at man 
maa lade den fyldes igien, førend man tager mere 
deraf, end det for Øieblikket AUernødvendigste.

. . .  jeg er Deres
[I. P.J Mynster.1)

I Landsarkivet for Sjælland findes endvidere føl
gende Brev fra Universitetsbibliotekar Rasmus Nyerup til 
Akademiets Direktør Tauber, der tillige var Bibliotekar: 
„T il Bogkjøb paa den Lembkeske Auction fik jeg først 
Ordre fra Engelstoft... og siden fra Her. Directeuren 
selv... Jeg raaber i den Anledning Trium phl Victoria! 
Det Sorøeske Bibliothek ejer nu sine Suhmske Qvar- 
ter, sin Minerva og Skandinaviske Selskabs Acta — 
alt for Røverkjøb. Minerva er komplet ab initio [fra 
Begyndelsen]; thi der var en Trykfejl i Aarstallet, som 
voldte, at Ingen bød. Og af Skandinavisk Museum 
var Aargangen 1802 med; som det ellers er platten- 
dings umulig at faae. Nu var jeg tilfreds, at jeg var 
af med dem før den moldenhaverske Auction begynder. 
Eller maaske de heller vil, at de bliver liggende indtil 
beme[l]dte Auctions Udbytte kommer med. I al Fald 
skal jeg vel bestille Kasser til at transportere dem i.

raptim et currente calamo2) Nyerup.“
d. 20. Nov. 1824.

>) Medlem af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler; 
han var forøvrigt den Gang kun I. Kapellan ved Vor Frue 
Kirke i København.

-) I Hast og med løbende Pen.
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Hvem skulde tro, at denne ungdommelig fyrige
Bogelsker var midt i 60’erne! I Grundtvigs og Inge- 
manns Brevveksling skriver førstnævnte under 4/l2
24: ____ i disse Dage, som forløbe mest ved Avk-
tjonsbordet over
Moldenhawers

Bøger, hvor de 
britiske Pund

Sterling spøge, 
saa knap Sorø 
Akademi, end
sige da Kapella
nen paa Amager, 
kan komme til 
Orde. Determin 
Lykke, at hvad 
jeg helst vil have, 
er der faa eller 
ingen Kommis
sioner paa, saa- 
somlrenæus, Ge
sta Dei per Fran- 
cosogsligt,hvor
af jeg har faaet 
en Del og venter 
mere..

Saaledes blev der paa Auctioner i Aaret 1824 købt 
for over 850 Rdl.; paa Abraham Kalis alene for 500 
Rdl., lutter Folianter, 165 i Tallet, deriblandt mange 
gamle til dels sjældne Tryk, bl. a. 4 Inkunabler.1)

t) o: Vuggetryk, saaledes kaldte, fordi de stammer fra Bogtryk
kerkunstens Barndom, i de fleste Lande Tidsrummet til ca. 1500, 
i Danmark til 1550.

Bernardini Busti: Mariale. Koberger, 
Nürernb. 1503. Forlagsb. med Guldtryk.

5
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Paa Moldenhawers købtes bl. a. Worms Runir og 
andre antikvariske Arbejder i ét Foliobind med For
fatterens Tilegnelse til Birgitte Thott og med hendes 
egenhændige Navnetræk.

Disse Indkøb bærer i høj Grad Præget af at være 
fremkaldte af Tanken om at genoprette det ved Bran
den tabte, idet der i det hele købtes mange gamle 
Bøger.

løvrigt købtes der i de første 5 Aar mest filologi
ske Værker, og Resultatet kunde let være blevet en Blan
ding af Planløshed og Ensidighed. Men et Stød i en an
den Retning fik Biblioteket ved en storslaaet Gave fra 
den kendte Mæcen Johan v. Bülow, der havde gaaet 
paa Akademiet 1768—71, hvad han aldrig glemte, 
og senere fra 1773—93 er kendt som Kronprins Fre
derik (VI)s Lærer. Hofmarchal og Raadgiver. Efter 
at være falden i Unaade, da Kronprinsen i Længden 
irriteredes af hans noget formynderagtige Væsen og 
ønskede at følge sit eget Hoved, levede han tilbage
trukket paa Sanderumgaard paa Fyn. I en Ansøg
ning til Kongen opgiver han i Aarene 1800—1822 at 
have anvendt 41000 Rdl. til Understøttelse af viden
skabelige Rejser og Udgiverforetagender.1)

>) En Opregning af disse findes i Erslevs Forfatterleksikon. Han 
tilføjer i denne Skrivelse følgende: „Jeg har ovenfor næv
net, hvad jeg med saa megen sand Glæde har ydet til Oplys
nings Fremme fra dette Aarhundredes Begyndelse, uden at 
nævne det, som jeg i 7 Aar forud har udgivet i samme Hen
sigt; thi jeg har ikke optegnet det, men begyndte først der
med, da ublide Rygter bleve mig bekjendte, som at jeg var 
formeget paaholden, denne uforskyldte Beskyldning vilde jeg 
ikke tage med mig i Graven, og derfor nøjagtig, efter den Tid, 
har optegnet disse Udgifter for at kunne fralægge mig den, 
hvis det behøvedes. Man har troet, fordi jeg levede tarvelig
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Han var rigt gift og havde aldrig nydt nogen Pen
sion. Kongens Uvillie tabte sig efterhaanden, og han 
naaede til den højeste Rang og blev Ridder af Ele
fanten 1817. 1 Pengekrisens vanskelige Aar led han
imidlertid store Tab, og Anledningen til hans oven
nævnte Skrivelse til Kongen var, at han ansøgte om 
en Pension, som bevilgedes ham med 2000 Rdl. aar- 
lig. Til denne sin usikre Situation sigter han i sit 
Svar paa en Takskrivelse fra Direktor for Sorø Aka
demi, Tauber, i Anledning af, at Malling havde med
delt denne, at Biilow tiltænkte Sorø Akademi sit Bib 
liotek, naar han var død. Begyndelsen af dette Brev 
skal citeres her, da det er et smukt Udtryk for hans 
beskedne og redelige Karakter og for hans Følelser 
over for Akademiet:

„Den Tak, Deres Velbaarenhed, ved ærede Skri
velse, er saa artig paa det sorøske Aca[de]mies 
Vegne, at bringe mig, for min Bogsamlings Indlem
melse i Fremtiden i Sammes Bibliotek, kan jeg 
ikke modtage, da jeg endnu ikke har fortient den 
— hvis det ellers er en Fortjeneste at udrette det 
Gode man kan for det almene Bedste — Vistnok 
har jeg tiltænkt min Bogsamling til det for mig kiære 
og uforglemmelige Sorøe, hvis ikke uforudsete Hin
dringer — det jeg dog ikke formoder, skiøndt [de] 
vel muligt kunde indtræffe i disse vanskelige Tider — 
forbyde det — hvilket vilde giøre mig hierteligt ondt.

Det er mig kiært, at De har vel modtaget de

i alle Henseender, hvad inin Person angaaer, at jeg var gjer
rig. Menneskene ere ikke anderledes, og jeg tilgiver dem den 
Uret, de har gjort mig, da min Samvittighed frikjender mig 
for al Egennyttighed, og da ingen kan bedre bedømme mig 
i den Henseende end Deres Majestæt Selv."

5'
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franske Memoirer, som jeg blev underrettet om, at 
man ønskede til Akademiets B ibliotek...“ 1)

Den Boggave, som tilfaldt Akademiet ved Billows
Død 1828, er Kærnen i dets Bibliotek, og vilde være 
en Pryd for enhver Bogsamling. Den bestod i o. 
200 Folianter og over 600 Kvarter og talte ialt o. 
5000 Bd. foruden Piecer og Smaatryk. Folianterne 
og Kvarterne repræsenterer navnlig Naturhistorie, v i
denskabelige Rejser og Kunst.

Det, der udmærker denne Samling, er vel nok sær
lig de mange Pragtværker og skønne Bind. Et Ud
valg af de sjældneste og smukkeste staar nu opstil
let for sig selv i Skabe. Dette Udvalg tæller omkring 
100 Folianter, 80 Kvarter, over 200 Oktaver og o. 
40 Duodezer. Til en Karakteristik kan tjene følgende 
Eksempler, især nordiske Værker, og som et fælles 
Træk skal fremhæves, at det alle er lydefri Eksem
plarer, de fleste næsten ubrugte og mange trykt paa 
Skrivepapir.

I Fol. eller 4to: Regenfuss: Konkylieværk (1758) 
1. Bd. i Helskind, Titelkobber, Vignet og Slutvignet 
i rødt, Kobberne herligt haandkolorerede; 2. Bd.s 
Kobbere i løse Blade, ligeledes haandkolorerede; der
til en fuldstændig Samling af alle Kobberne til begge 
Bind i sort paa løse Blade.2) O. Fr. Müller: Zoolo
gia danica (1798). Wahl: Symbolæ botanicæ I—III 
(Helbind med prægtige Borter), og Eclogæ Ameri
cana. Thurahs Danske Vitruvius og Hafnia Hodi- 

>) En særlig Gave paa ca. 50 Bd.
'-) Hvor kostbar Udgivelsen af dette Værk har været, fremgaar 

af, at Frederik V — foruden hvad Teksthonorar, Trykning, 
Papir o. s. v. kostede — lod udbetale ca. 20000 Rdl. til Kob
berstikkeren Regenfuss, efter hvem Værket har Navn.
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erna, Resens Atlas (købt 1742 af Klevenfeldt i Am
sterdam paa den Rejse, hvor han besøgte Griis; her 
mangler desværre Titelblad, Kongens Portræt og et 
Billede af Kronborg). F. L. Norden: Voyage d’Egypte 
et de Niibie (1755).’) Grønwold : Frederik V’s Rejse 
(1749).

En særlig kunstnerisk Interesse knytter sig til 
Wandals Jægerspris, i hvis andet Bind Haandteg- 
ninger af Clemens, som denne har foræret Bülow, 
er indsat i Stedet for Stikkene, medens et særligt Bind 
(foræret B. af Thorkelin) indeholder de fleste af de 
øvrige Stik. Niels Krags Annales (Langebeks Eks
emplar, foræret ham af Gram). Snorre (1777) og 
Niels Slange (1749) (begge i rødt Skind og Mester
bind) o. m. a.

8vo. Af disse er et Hundrede mærkelige ved de
res rige Variationer af Borter paa Siderne, desuden 
er der et halvthundrede Smaabøger i Silke og Fløjl; 
nævnes kan: Horats Værker 1—2, London 1733—37 
(hele Værket kobberstukket, indb. i rødt Maroquin). 
Vergils Værker (Rotterdam 1756), en engelsk Over
sættelse af Lodbrogsqvida, trykt paa Pergament og 
endelig 1. B. Schellern: Beschreibung von Lappland 
. . . Jena 1713, indbunden i rødt Maroquin med 
Carl XII’s Bogstempel paa Bindet, C(arolus) P(rin- 
ceps) H(aereditarius) S(ueciae) [Karl, Kronprins af 
Sverige] sammenslyngede; af saadanne Karl XII- 
Bind findes i Sverige kun faa, i Danmark vistnok 
kun dette.

Som Kuriositeter kan nævnes Auktionskataloget 
over Mirabeaus Bogsamling Paris 1791 og Desèze:

*) Vistnok det prægtigste Bogtryk, der er udgaaet fra Danmark.
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Défence de Louis prononcée à la Barre de la Con
vention Nationale Paris 1793.1)

Blandt Duodezerne bemærkes særlig en Række 
smaa franske Maroquinbind med det danske Vaaben 
paa Siderne, en enkelt af dem siges at stamme fra 
Christian den V ll’s Besøg i Paris (1768), hvor det 
blev ham foræret; de har meget fine Kobberstik og 
er delvis trykt hos Didot, Datidens fineste Bogtryk
ker, og de vurderes af franske Samlere saa højt, at 
denne Snes Bind efter Sigende let vilde staa i flere 
Tusind Kroner.

Til Biilows Samling hører sikkert ogsaa et Eks
emplar af Voltaire: Epitre à sa Majesté le Roi de 
Dannemark. Sur la liberté de la presse accordée dans 
ses Etats, Cop. 1771 [Brev til hans Majestæt Kongen 
af Danmark. Om den Trykkefrihed, der er tilstaaet 
i hans Riger og Lande]: den er trykt helt igennem 
med Guld.

Til Samlingen hører desuden en Række Sange, 
trykte paa Silketøj, indbundet i Pløjl, samt en Kort
samling, hvoraf kan fremhæves et stort haandtegnet 
Kort over Skaane, sagtens tegnet med Felttoget 1788 
for Øje. Utvivlsomt stammer ogsaa fra ham tre min
dre Kort, trykt paa Silke, et Europaskort og de to 
Halvkugler, alle tre med islandske Benævnelser, trykt 
i Danmark, antagelig fra Begyndelsen af det 19. Aarh., 
samt 6 store Kort, ligeledes trykt paa Silke, de fire 
stukne af den bekendte hollandske Kortstikker Nico
lai Visscher (o. 1650— 1700?), et over Italien af Nie. 
Sanson (o. 1700), og af Rich. Bennet et Kort over

i) „Forsvar for Ludvig (XVI), ført for Nationalkonventets Skranke“ 
af den dygtige Sagfører Desèze, som udførte dette farlige 
Hverv med stort Mod og glimrende Veltalenhed.



Bind fra Bülows Bogsamling, rødt Maroquin. 1) Den nye Psalmebog, Kbh. 1778.
2. Folkeeventyr, samlede af Grimm, Kbh. 1823. 3. Jacquin: . . . Chymie, Wien 1783.
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England med Afstandsangivelser mellem alle Post
stationerne (sikkert fra ca. 1700).

Endelig en Samling af Noder, trykte og haand- 
skrevne (Biilow var musikalsk og spillede selv), samt 
en Mappe med Tegninger af Erik Pauelsen, af hvilke 
en Del er udgivne i C. W. Schnitler: Norges kunst
neriske Opdagelse... Kria 1920, samt en Samling af 
Haandtegninger af fremmede Kunstnere.

Denne Bogsamling repræsenterer fyldigst Tiden 
fra 1765 til Bülows Død. Efter hans Bestemmelse 
fulgte Malerier af Frederik VI og hans Gemalinde og 
af ham selv (malede af Jens Juel), en Marmorbuste 
af Frederik VI (udført af Dajon) samt nogle andre 
Kunstgenstande med Biblioteket, og ikke mindst maa 
nævnes hans Manuskriptsamling, som blandt adskil
ligt, der nu næppe har videre Værd, har rummet me
get af Værdi, af hvilket dog Rigsarkivet paa A. D. 
Jørgensens Initiativ i 1880erne udtog en Part!

En særlig Samling af ca. 350 Eksemplarer, der 
var skænket Biilow af Forfatterne, er efter hans Øn
ske henstillet i et særligt Skab og maa ikke udlaanes. 
Blandt disse findes ogsaa et lille Antal Bind, som 
Frederik VI som 10—11 Aars Dreng forærede ham 
med naive Udtryk for Hengivenhed; saaledes læses 
i en Originaludgave af Evalds Balders Død, indb. i 
Silke med Kronprinsens Navnetræk paa Bindet: „Til 
min kiære Ven Bulow Jeg hen lever Din beste Fre
derik 1779 den 23. A-----“

Hidtil havde Rektor, bistaaet af en af ham an
taget Amanuensis, haft den umiddelbare Ledelse af 
og Ansvaret for Biblioteket. Disse Medhjælpere havde 
ikke haft den fornødne boglige Indsigt og Dannelse.
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Joh. v. Bülows 
Bogstempel.

Den første var Akademiets Skrivelærer, der har sat 
sig et udødeligt Minde i to store Folianter, 1. og 2. 
Bind af et Katalog over Biblioteket. Fint kaligrafe- 
rede Titelblade forkyndte paa Latin, at dette var Ca- 
talogus librorutn Bibliothecæ Academiæ Soranæ; 
begge Bindene helt igennem afstregede med rødt, og 
med Angivelse over hver Side af, hvilken Afdelings 
Bøger man kunde finde der, — men ikke een Bog 
er indført! Man ser sene Tiders
Bibliotekarer henrykt gribe til 
denne Kilde til Bibliotekets før
ste Historie, og lange i Ansigtet 
slaa op i dem — intet paa disse 
Blade af det dejligste svære Papir!

Peder Hjort skildrer i sit Ud
valg af Breve (I, S. 74) Bibliote
kets Ordning som utilgivelig. „Man 
traf ofte kun Budet, en ældgam
mel Bogbinder i Kjøbsteden, som
Udlåner, og ofte kun dennes Svigersøn, halv Bog
bindersvend, halv Skriver hos T[auber]. Deraf fulgte 
nye Uordener; bl.a. kom endog Elever fra Skolen,l) 
hentede en Stige og toge sig selv Bøger til Låns; iste
denfor Bevis gave de undertiden Hr. Kjølbye, så hed 
den forresten skikkelige Fyr, et Nik til Farvel.“

Der var vel paabegyndt et Seddelkatalog, som 
nok i Hovedsagen angiver Bogbestanden til 1826, men 
som vi skal se, dog ikke er fuldt ud til at stole

9 Ikke at forveksle ined Studenterne, der hed „Akademister“ , 
og som havde Adgang til Boglaan, medens Skolens „Elever“ 
kun kunde Iaane Bøger med skriftlig Tilladelse fra en Lærer 
for hver enkelt Bog.
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paa. I dette Aar blev det imidlertid bestemt, at det 
normalt skulde være en af Skolens Lærere, der skulde 
være Amanuensis, og fra nu af blev Ordningen den 
endnu gældende, at det i Praksis er denne, der er 
Bibliotekar, medens det officielle Ansvar og den en
delige Afgørelse vedblivende er Rektors. Den første 
faste Amanuensis blev Homers Oversætter, Lektor Chr. 
Wüster, som fungerede til sin Død i 1840. Følgende 
Skrivelse ved hans Tiltrædelse viser, hvor usikkert 
den hidtidige Ordning havde virket:

.Ved senest foretagne Revision af Akademiets 
Bibliothek savner jeg endnu følgende Bøger, hvis 
Titel findes antegnet paa de i løse Fascikler [Bundter] 
gjemte Sedler, som ved Affattelsen af et Katalog har 
været mig den eneste Hjemmel for Bibliothekets Ind
hold. — Maaske vilde Katalogerne over Moldenha- 
wers, Kalis og Møllers Auktioner, confererede med 
Regningerne, kunne oplyse, hvad der i enkelte T il
fælde er højst sandsynligt, at den, der har forfattet 
Sedlerne til Fasciklerne, har skrevet disse efter de i 
Katalogerne gjorte Citater, uden at spørge om den 
attraaede Bog ogsaa virkelig blev kjøbt til Akade- 
miet(l). I et hvert Tilfælde maa jeg ærbødigst an
mode Hr. Directoren om skriftlig Oplysning betræf
fende de savnede Bøger, for at jeg derom kan gjøre 
de fornødne Antegnelser i Kataloget, og selv have 
Betryggelse med Hensyn til Ansvar i saa Henseende. 
(Herefter følger Titlerne paa 18 Værker, 20 Bd., deraf 
4 in fol).

Sorøe Academie, 10. Junii, 1828.

Ærbødigst

Chr. Wüster.
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Nedenunder svares:
.Ovenanførte Bøger, hvis Titler tildeels ved en 

Fejltagelse have erholdt Plads i Fasciklerne, anseer 
jeg det for rigtigst indtil videre at lade være uregi
strerede, ligesom jeg med Hensyn til Deres Instruks 
§ 5 dispenserer Dem fra al Ansvarlighed i saa Hen
seende.

Sorøe, den 10. Junii 1828.
Tauber.

S. T. Hr. Mag. Lector Wüster!

(Paa Foden) Højvelbaarne Herr Director Tauber.“

Svaret bærer ikke just Præg af den bedste Sam
vittighed !

Med Wüster kommer der nu Orden i Sagerne. 
Der falder i hans Tid flere betydelige Auktioner. Thor- 
kelins (hvor der købtes et kuriøst Rejsebibliotek i to 
som Folianter formede Kasser med Johnsons Poets, 
68 Bd., Lond. 1779—81, 8vo, Helskind), Rahbeks og 
ikke mindst Miinters, hvor der købtes for en Særbe
villing paa 1050 Rdl. Summen var oprindelig lavere, 
men i Peder Hjorts Udvalg af Breve (I, S. 163) for
tæller Hjort, der var Bibliotekets Kommissionær ved 
denne Lejlighed, om Forøgelsen:

.(B ille t i Kbhavn), den 15. Marts (1831).

Det er mig en Fornøielse at kunne mælde, at Kon
gen har givet sit Samtykke til, at Sorøe Academie 
maa kiøbe for en større Sum paa den Münterske Auk
tion, og jeg er bemyndiget til foreløbigen at tilkien-
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degive Dem, at De gierne kan gaae til omtrent 300 
Rbd. over den forhen bestemte Sum1).

Deres M(ynster).

Der erhvervedes ca. 950 Bd., deriblandt mange 
sjældne gamle Tryk, baade danske og navnlig uden
landske, saaledes en Valerius Maximus Paris 1510, 
adskillige af Meursius’s Værker, Mønt-Værker af Zoëga, 
Havercamp og flere, samt filosofiske og skønlitterære 
tyske Værker i Originaludgaver fra Tiden omkring 
1800. Blandt de danske kan nævnes nogle gamle 
Tryk, som Niels Paladius: Hvorlunde et kristent Men
neske skal beskikke sig til Døden, Kbh. 1562; dertil 
en Afskrift af P. Resen: descriptio Selandiæ (Beskri
velse af Sjælland).

Wilster fortsatte ikke det Seddelkatalog, der fore- 
Iaa ved hans Tiltrædelse, men begyndte et Tilvækst
katalog, der stadig fortsættes. Da han overtog Bib
lioteket, var der o. 2000 Bd.; da han døde i 1840, 
var der o. 15000, hvoraf o. 5000 fra Biilows Qave. 
Saa indbringende et Tiaar har Biblioteket ikke haft 
siden.

Hans Eftermand blev Historikeren C. F. Wegener,

>) [Hjorts Fodnote]. Denne var 800 Rbd. Iblandt de første Da
ges Bøger (Folianter) var der nemlig flere, som jeg måtte 
give dobbelt saa meget for, som vi havde tænkt os hjemme 
i Sorø, thi der vare Koinissjonærer fra Christiania, Leipzig, Skot
land, Sverrig, Hamborg etc. Jeg vovede da at handle paa 
egen Hånd, forklarede Qeh. Råd Rothe Situasjonen, som han 
strax oversaa, og Resultatet blev denne Billet. Siden fik jeg 
Kollegers fulde Bifald. Med det samme fik jeg flere kostbare 
Gaver, som sødelig hvilede på Gulvet i Direksjonslokalet i et 
Bagværelse, satte i Bevægelse, så de fulgte mig i Triumf på 
Hjemvejen.“
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som fungerede, til han i 1848 blev udnævnt til Ge- 
hejmearkivar. Hvor Wegener regerede, var der Or
den; derom vidner hans fine og faste Haand i Pro
tokollerne, der aldrig før eller siden er ført saa sir
ligt. I 1842 efter 20 Aars Bestaaen blev Bibliotekets 
Annuum forhøjet fra 600 til 800 Rdl. (der skulde gaa 
75 Aar, før det næste Gang forhøjedes!) Af frem
trædende Auktioner i Wegeners Tid, maa nævnes den 
efter Juristen J. H. Schou, hvor der for 36 Rd. 3 M. 
erhvervedes Kjøbenhavns Lærde Tidender fra 1720— 
1830 uden Defekt i 133 smukke Bd., og Ogerii Ephe
merides, sive iter Danicum, Svecicum... Paris 1656,*) 
samt en Række sjældne Bøger fra det 17. og 18. Aarh. 
Endvidere i 1847 en interessant Auktion efter Kan- 
celliraad Borch, hvor der købtes op mod 600 Bd., 
særlig mange gode danske Tryk, f. Eks. Frederik II’s 
Bibel 1589, Davids Psalter ved Niels Michelsen, Aal
borg 1632, 4 to (efter Resen kun trykt i 30 Eksempla
rer). Huitfeldts Danmarkshistorie, 1— 10, 1595 ff., 
en Del Holbergske Originaltryk og mange Smaatryk 
om Struensee og fra Frederik V l’s Tid.
i) „Dagbøger, eller Rejsen til Danmark, Sverige og Polen“ , en 

Bog, som er overordentlig sjælden, og om hvilken allerede 
Holberg skriver, at den „formedelst dens Rarhed er saa kost
bar, at den vejes op med Guld.“ Dagbøgerne fra Rejsen i 
Danmark omfatter den unge Gesandtskabssekretær Ogiers 
Iagttagelser og Oplevelser, som Medlem af den franske over
ordentlige Ambassade, der kom til København for at over
bringe den franske Konges Gratulation til den udvalgte Tron
følger Prins Christians Bryllup i 1634. Denne Del af Bogen 
er oversat til dansk og udgivet (i 1914) som XX. Bd. af Clau
sen og Rists „Samlinger af Memoirer og Breve“ . Den inde
holder „et af de vigtigste og rigeste Bidrag til Nordens Kul
turhistorie i det 17. Aarhundrede“ , og er derhos ved sin kvikke 
Fremstilling en overordentlig underholdende Bog.
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Wegener begyndte to Kataloger i Bogform, et 
systematisk og et alfabetisk, som er fortsat indtil 
1912.

Allerede i 1826 sikrede Akademiet sig en Bogsam
ling af samme Størrelse som Billows. Den bekendte 
Rationalist, kgl. Konfessionarius, Chr. Bastholms Søn, 
Hans Bastholm, en endnu mere indgroet Rationalist, 
var Sognepræst i Slagelse, men varetog kun ugerne 
sit Kald. Derimod var han fra Ungdommen en iv
rig Samler af al Slags Viden, besat af Bogsamlermani, 
og havde paa dette Tidspunkt ved driftig Økonomi 
og ved Indtægterne fra Slagelse Avis, som han redi
gerede i en Snes Aar, skabt sig et Bibliotek paa over 
5000 Bd. Han tilbød, vistnok paa Foranledning af 
Direktor Tauber, der interesserede sig levende for 
Akademiets Bibliotek,1) at han paa et senere Tids
punkt vilde afstaa sin Bogsamling til Akademiet mod 
til den Tid at faa en Livrente til sig selv og sin Kone, 
hvis hun overlevede ham. Overenskomsten blev slut
tet, og tyve Aar senere blev denne Overdragelse sat 
i Værk; Bogsamlingen var da paa 7000 Bd., af hvilke 
Bastholm forbeholdt sig de 2000 til sin Død. I alt 
viste 2000 Bd. sig at findes i Forvejen i Akademiets 
Bibliotek, saa at Tilvæksten blev knap saa stor som 
ved det Biilowske Biblioteks Indlemmelse. Bastholms 
Samling bestod særlig af geografiske, naturhistoriske 
og encyklopædiske Værker, men alle Fag var forøv
rigt repræsenterede. Han var en Særling og aande
lig talt en mærkelig Sildefødning af en Polyhistor 
paa en Tid, da Udviklingen allerede var saa frem
skreden, at gammeldags Polyhistori var utænke-

*) Han holdt saaledes Foredrag for Akademisterne i „Bøgers Brug“ .



Sorø Akademis Bibliotek. 79

lig.1) Hans Haandbogsamling, o. 500 Bd., gennemtrukne 
med hvide Blade, ofte tillige med et Hundrede hvide 
Blade anbragte dels foran, dels efter selve Bogen, 
er et Unicum i Retning af Formaternes Kamuflering 
(fra 8vo til 4to og fra 4to til Fol.) og af Bindenes 
Uhaandterlighed og Tykkelse (indtil 20 cm). De skulde 
optage hans Tusinder af Notater og resultere i en 
kæmpemæssig Almenhaandbog, som han dog følte 
oversteg hans Kræfter, men anbefalede Eftertiden at 
fuldende paa Grundlag af hans Samlinger af Udpluk 
fra mangfoldige Kilder, der i nogle af Værkerne fyl
der det meste af de hvide Blade, medens der i mange 
andre af de svære Kvarter kun staar et enkelt Notat. 
Denne Vanskabning af en Haandbogsamling har t il
lige den Mærkelighed, at han har illustreret den à 
la Grangerist.2) Der er indklæbet eller indlagt over 
10000 saadanne „Udenomsillustrationer“ , og over 
1100 Kort, tagne fra Blade, Tidsskrifter og Bøger, 
ofte fra store og kostbare Værker (hvoraf nogle endda 
paa denne Maade er helt opløst) og fordelte efter 
hans „videnskabelige“ Lune. Her er simple Træsnit, 
prægtige Stik og Akvatinter (farvetrykte Stik), der, 
anbragt paa denne Maade, nærmest er en død Skat.

9 Hans Studier og Bogmani er skildret i „Ogsaa en Bogsamler“ 
i Aarbog for Bogvenner, Kbh. 1924. Polyhistori, Mange- 
fagslærdoin, var mulig i Videnskabernes Barndom, men umu
liggøres efterhaanden som disse udvikler sig og specialiseres.

2) Grangerister kaldes — efter Englænderen J. Grange (o. 1750) 
— de, der samler Illustrationer fra alle mulige Steder — Bø
ger, Blade o. s. v. — for dermed at belyse deres særlige Emne, 
oftest et literært Værk. En af disse „Udenomsillustratorer“ 
fra Begyndelsen af forrige Aarhundrede samlede, til et Værk 
i 6 Eoliobind, 20000 Billeder, saa det svulmede op til 61 Bd.;

* det kostede ham 20000 Pund Sterling.
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Men hans øvrige Bibliotek supplerer udmærket Bü- 
lows, og der findes næppe udenfor de store danske 
Biblioteker en Samling af Bøger fra Frederik den V I’s 
Tid som Sorøbibliotekets.

Blandt Pragtværkerne i Bastholms Samling maa 
nævnes: Déscription de l’Egypte, Paris 1821—301), ad
skillige Rejseværker og en Kæmpebibel „nach der 
Übersetzung Luthers Nürnberg 1708“ med Broncefi- 
gurer og Beslag.

1 Wegeners 8-aarige Embedstid voksede Biblio
teket fra 15000 til 22000 Bd., heri indbefattet o. 4000 
fra Bastholms Bibliotek.

I 1848 nedlagdes den „Akademiske Anstalt“ , og 
Skolens Rektor blev Bibliotekets Chef efter Akademiets 
Director. Amanuensis blev I. P. Bang, der indehavde 
Hvervet til sin Afgang 1883. Straks ved hans T il
trædelse var der to store Auktioner. Efter Naturfor
skeren B. C. Kamphøvener (1813—46) og Juristen, den 
gamle Soraner, Højesteretsassessor Fr. Oldenburg 
(1767— 1848). Fra begge disse Auktioner er mange 
ældre danske Bøger komne til Sorø. Men fra det 
Øjeblik, da Akademiet gik over fra at være en Ene
voldskonges Stiftelse til at være en økonomisk i sig 
selv hvilende Statsinstitution, standsede Ekstrabevil
lingerne, og Auktionskøbene tog af, ligesom Indkø
bene sjældnere bringer „rare“ Bøger til Huse. Dog

i) Denne „Beskrivelse af Ægypten“ , et Kæmpeværk paa 11 svære
Poliobind Kobberstik og 24 Oktavbind Tekst, kalder den dan
ske Ægyptolog Valdemar Schmidt, „den blivende Frugt“ af 
Napoleons Felttog til Ægypten; det skyldes den Stab af Lærde, 
han havde ført med sig, blev bekostet udgivet af den franske 
Stat og „er endnu et Hovedværk til Kendskabet om Ægypten“ .
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modtager Biblioteket i dette Tidsrum (1859) en bety
delig Gave i forhenværende Guvernør i Vestindien, 
Edvard Carstensens1) Bibliotek (2000 Bd.) med ad
skillige franske og latinske Forfattere, og blandt an
dre Rariteter et Eksemplar af Niebuhrs Rejse i „per
sisk“ Mappebind. Det gav en Tilvækst paa ca. 1600 
Bd. I 1871 skænkede Bibliotekarens Broder, Justits- 
raad Bang sin Holbergsamling, som skal omtales 
nærmere nedenfor, og i 1882 indgik en Samling af 
Breve fra og til Ingemann, i alt over 700 Nr., og 
nogle af Ingemanns Udkast i Manuskriptsamlingen.

I 1861 flyttedes Biblioteket, der hidtil havde staaet 
i Akademibygningens sydvestre Fløj paa 1. Sal, ind 
i sit nuværende Lokale. Det var store Arbejder, der 
er tilfaldet den flittige Bang. Den omhyggelige Ka
talogisering af den Biilowske Manuskriptsamling af
sluttedes og tryktes i 1862, og alt, hvad han har 
efterladt, viser, at han var en erfaren og solid Bib
liotekar. Hertil kommer Katalogiseringen af Holberg- 
samiingen, som vel nok lider af forskellige Mangler, 
men trods disse dog har været til Nytte for alle Hol- 
bergforskere. Han paabegyndte et Seddelkatalog, 
der stadig fortsættes og nu virker som Hyldekatalog. 
1 de 33 Aar Bang var Bibliotekar voksede Bibliote
ket fra o. 22000 til 37000 Bd., hvoraf o. 2000 fra 
Bastholms og o. 1500 fra Carstensens Bibliotek.

Hans Efterfølger, Will. Michelsen, førte, med Assi
stance af flere af Skolens Lærere, Bangs Seddelkata
log à jour; det talte i 1888 23000 Sedler, hvilket 
svarede til 39000 Bd. I denne Periode skænkedes 
en Del arkæologiske Værker og Særtryk, samt en

•) (1815—98); levede i disse Aar som Amtsforvalter i Slagelse.

6
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Række juridiske og historiske Bøger vedrørende Søn
derjylland (ialt ca. 150 Nr.) af Arkæologen Emil 
Vedel, der var Amtmand i Sorø. Michelsen udgav 
to Tillæg til Holbergsamlingens Hovedfortegnelse. 
Da han døde i 1904 var der ca. 25000 Sedler.

Hans Efterfølger, Lektor Gad, styrede Biblioteket 
fra 1904—16 og gennemførte i 1912— 15 det vigtige 
Arbejde, som Udarbejdelsen af et alfabetisk Katalog 
er, samt omfattende Ordningsarbejder, særlig indenfor 
Historie og Teologi. Seddeltallet voksede fra 25000 
til 27500 ved hans Afgang i 1916. Ca. 250 Breve 
fra Oversætteren Christian Wilster til hans Fætter, 
den senere General Wilster, skænkedes 1906 til Manu
skriptsamlingen.

For de to sidste Perioders Vedkommende har 
Bibliotekets Annuum, der altsaa uforandret var det 
samme som i 1842 (800 Rd. =  1600 Kr.) paa Grund 
af stigende Bogproduktion ikke rakt til mere end de 
nødtørftigste Bogkøb, dette endda ikke paa alle Om- 
raader. Hovedvægten er lagt paa at lade den histo
riske Afdeling, der udgør af Bogbestanden, følge 
saa godt som muligt med. Men de knebne Kaar har 
sat tydelige Spor i den Række af Tidsskrifter og 
Samlingsværker, som var paabegyndt i de rigelige 
Tider, men efter kortere eller længere Tid er opgivet, 
f. Eks. Göttingische gelehrte Anzeigen, Petermanns 
Mittheilungen, Flora Brasiliensis (der er holdt fra 
1840 til 1897) o. fl. a.

Skønt Annuum i 1919 forhøjedes til 4000 Kr.1) har 
disse dog paa Grund af Prisstigningen for Bøger og

9  I Aar nedsat med 13 °/u, og næste A ar yderligere nedsat med 
10°/0 !
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særlig for Bogbind i en Aarrække ikke kunnet række 
saa langt som de 1600 Kr. før. Nogen Hjælp har 
Biblioteket faaet ved en periodisk treaarig Bevilling 
(1922 og 1925) paa 2000 Kr.1) til Indbinding, men 
det har været umuligt at udnytte den billige Mark
kurs for nogle Aar tilbage og er nu umuligt at ud
nytte den billige Frankkurs paa Grund af det knebne 
Annuum.

Seddeltallet er nu 31000 og ved en Optælling i 
December 1925 er Bindtallet 55000 Bd. -j- 12000 
Skoleprogrammer.

I det foregaaende er den historiske Linje saa vidt 
muligt gennemført ved Omtalen af de bemærkelses
værdige Bøger, men der er naturligvis i Biblioteket 
adskillige Sjældenheder og Kuriositeter, som ikke kan 
henføres til nogen af disse Gaver eller store Auktio
ner, bl. a. Luthers Bedebog, overs. af Matth. Parvus 
1544, som er købt paa Auktion efter Pastor Jacob 
Jacobsen i Vigersted; den kendes kun i eet fuld
stændigt Eksemplar foruden dette (i Karen Brahes Bib
liotek i Odense). Det er et Søsterbind (smukt Hel
bind med Blindtryk paa Siderne fra sidste Halvdel 
af det 18. Aarh.?) til en Bog, som tre Aar efter denne 
kom til Sorøbiblioteket ved Miinters Auktion, nemlig: 
En Herlig liden Bønnebog . . . ved Fr. Wormord- 
søn Magdeb. 1556, men fra hvilken Bogsamling disse 
to er udgaaet ved man ikke. Ligeledes kunde man 
nævne Frederik I l’s Recess 1576 (købt blandt andre 
Sjældenheder paa Auktion efter Juristen J. L. A. 
Kolderup-Rosenvinge), det eneste her i Landet kendte

*) I Aar nedsat med IO°/o og næste Aar yderligere nedsat med 
lOO/ol

6*
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Eksemplar. I det hele har Biblioteket 6 udenlandske 
Inkunabler og 8 danske fra før 1550, samt op mod 
70 danske Bøger fra anden Halvdel af 16. Aarhun- 
drede.1) Endnu maa fremhæves een: Alle Bønners 
Kierne Kbh. 1684, indbunden i et af de sjældne sølv- 
broderede Silkebind (forøvrigt fra Borchs Auktion); i 
Danmark findes vist kun ganske enkelte. Og sidst 
et gammelt Bogbind, sikkert et af de ældste bevarede 
danske; dets Alder sættes til mellem 1400 og 1450. 
Der er kun Bindet tilbage, thi Indholdet — en eller 
anden haandskreven Kirkebog — er fuldstændig ud
revet. Det er fundet i Alteret i Stenlille Kirke; Stemp
lerne er meget fint tegnede og skaarne, men Bindets 
Egeplader er 1 cm tykke; man gætter, at det er gjort 
af en stedlig Mester, hvad Enkeltheder i Ornamen
teringen ogsaa kunde tyde paa, idet de minder om 
Udskæringen paa det byzantinske Krucifiks i Sorø 
Kirke (paa Nordgavlen i Koret), en Iagttagelse, som 
Overbibliotekar H. O. Lange har gjort.

* *
*

Endnu skal Bibliotekets Særsamlinger omtales. 
De to er endnu i deres Vorden; Ingemann-SamWn-

gen, der først er grundlagt for et Par Aar siden, be- 
staar, foruden af de ovenfor omtalte Breve og Manu
skripter, af 160 Bd. af Ingemannudgaver; og af op 
mod 100 Bd. af Ingemanns Privatbibliotek, næsten 
alle med Dedikationer fra Forfatteren eller fra Inge
mann til hans Hustru. De to Trediedele af disse er skæn
ket Biblioteket af Digterens nulevende Slægtninge. Det

0 Forskelligt, som ikke er nævnt her, kan findes i Lauritz Niel
sen: Danske Stifts- og Skolebiblioteker. Kbh. 1925 (S. 104— 112).
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er Hensigten at danne en Samling, som ved at om
fatte saa vidt muligt alle Udgaver af Ingemanns 
Værker — ogsaa i Oversættelser — giver et Indtryk 
af den Indflydelse han har øvet gennem sin Digtning.

Soro/za-Samlingen skulde med Tiden omfatte baade, 
hvad der er skrevet om Sorø eller af Soranere, hvad 
der er trykt i Sorø o. s. v. Men her er ogsaa langt 
frem; endnu findes der kun op mod 400 Bd., hvoraf
o. 100 Bd. gamle Sorøtryk, og mange Smaatryk.

Om den Biilowske Manuskriptsamling er talt oven
for; de øvrige Manuskripter omfatter omtrent lige saa 
meget og fordeler sig saaledes: Bastholms person
lige Optegnelser, Livkirurg hos Frederik VII Holmers 
Optegnelser fra højst spredte Omraader, en mindre 
Biandingsafdeling og nogle soranske Manuskripter.

Men langt den vigtigste Specialsamling er dog 
Bibliotekets Holbergiana. Den er, næst efter det 
kongelige Biblioteks i København, den største, og 
sikkert, hvad de gamle Eksemplarer angaar, den 
smukkeste, der eksisterer. Den skænkedes, som nævnt, 
af F. S. Bang til Akademiets Bibliotek paa Betingelse
af, at den skulde holdes som en Samling aldeles for 
sig selv, hvad der heldigvis straks i Praksis formedes 
saaledes, at den i sig optog, hvad der kunde erhver
ves ved Gaver og Køb.

Dens Forhistorie er følgende: Giveren havde en 
Holbergsamling, som han ønskede at supplere ved 
Køb af den kendte Antikvarboghandler og Samler 
H. J. Lynges Holbergiana. Lynge vilde kun sælge 
sin betydelige og meget fine Samling paa den Be
tingelse, at Bang udskød af sin egen, hvad der ved 
Købet blev Dubletter i Bangs Samling, og intet ud
skød af Lynges. Saaledes som Samlingen nu staar,
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er den da baade Udtryk for Bangs Giversind, for 
Lynges Samlersind og for begges Kærlighed til Hol
berg. Den er senere stadig forøget ved Køb og 
Gaver. Oprindelig talte den o. 375 Bd. og o. 100 
Udsnit og Særtryk. Nu er den anbragt smukt i fire 
store Glasskabe og tæller o. 700 Bd. foruden o. 
350 Udsnit, Særtryk og Smaatryk. Heraf er o. 550 
Bd. Udgaver af Holbergs Værker (dertil mange Du
bletter); Resten, o. 150 Bd. og o. 350 Udsnit og 
Særtryk er Afhandlinger om Holberg og hans Vær
ker. Næsten alt, hvad her er af Originaludgaver, er 
i smukke, samtidige Læderbind, og der er kun faa, 
der savnes, deriblandt desværre 2. Bd. af 1. Udg. og 
1. Bd. af 2. Udg. af Komedierne, der jo nu er saa 
kostbare, at de næppe vil komme til at pryde Sam
lingen, — medmindre en Samlermæcen, der er saa 
lykkelig at eje dem, vil testamentere dem til Sorø- 
samlingen.

Niels Klim er — takket være denne Satires inter
nationale Karakter — en smuk Nr. 1 med 50 Udg. 
Derefter kommer de samlede Komedier, 34, (Udvalgte 
do. 50 og Enkeltudg. af Kom. 168), Peder Paars 34, 
Moralske Tanker 16, Holbergs Levned 14, Synopsis 
hist. univ. 11, Moralske Fabler 10, Heltehistorier 10, 
Introduction til de evropæiske Rigers Historie 9, Dan
marks Riges Historie 8, Natur og Folkeret 8 o. s. v. 
nedad. Som særlige Sjældenheder nævnes: Oratio 
funebris (Sørgetale over Frederik den IV), Den jyd- 
ske Fejde, Poul Rytters Dissertatio og Holger Dan
skes Brev til Burman.

Et Eksempel paa dets Rigdom: I en af Dr. Loge- 
mann i Gent udarbejdet Oversigt over hollandske 
Oversættelser af Holbergs Værker og deres Fore-
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komst i danske, norske og hollandske Biblioteker, 
nævnes 54 Bind (idet Værkerne tælles i Bind), hvoraf 
15 Enkeltudg. af Komedier; af de sidste er naturligvis 
kun ganske faa Eksemplarer naaet ud af Landet; der 
er to i Universitetsbiblioteket i Kbh., et i Sorø. Af 
Resten, 39 Bd., var der 32 i Oslos Universitetsbiblio
tek, 31 i Københavns Universitetsbibliotek, 30 i Sorø, 
29 i Amsterdam, i det kongelige Bibliotek i Køben
havn, som dog vist ellers ejer den rigeste Holberg- 
samling, var der 12 Bd. De øvrige hollandske og 
belgiske Biblioteker havde i det hele ret faa Bind. 
Endda var der i Sorø et Oplag, hvis Titelblad saa 
ud til at være et Unicum; dette var — man fristes 
til at sige: naturligvis — fra Lynges Samling. Blandt 
de sjældneste Ting er iøvrigt det 1. Bd. af Danmarks 
Riges Historie, som indeholder Holbergs Korrektur
rettelser til første Udgave. Skriften er Holbergs; 
Rettelserne gælder naturligvis for største Delen uin
teressante Trykfejl eller de er af ortografisk Art. Men 
en ikke ringe Del viser en — hos Holberg særlig paa
faldende — Bestræbelse for at erstatte fremmede Ord 
med danske.

I Samlingen findes ogsaa en farvelagt Tegning af 
Fossie til Holbergs Vaaben, paa hvis Bagside Hol
berg egenhændigt har skrevet: „Dette Vaaben beder 
jeg mig allerunderdanigst at blive forundt. L. Hol
berg.“ (Lynges Samling).

* *
*

Hermed er der da gjort Rede i store Træk for, 
hvorledes Sorø Akademis Bibliotek er opstaaet, vok
set, brændt og genopstaaet, og tilbage staar kun at 
slutte med at sige et Par Ord om dets Fremtid.
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Man vil af det fortalte se, at Sorø Akademis
Bibliotek er en ikke ganske almindelig Bogsam
ling. Det betegnes da ogsaa af Kendere som det fi
neste Bibliotek i Danmark uden for København, lige
som det indtil nu har været det største efter Det kgl. 
Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket i 
Aarhus. Men dertil kommer, at dets Bogbestand paa 
væsentlige Punkter — særlig i Historie (Fædrelandets), 
ældre Skønlitteratur, Blandingsværker (saavel frem
mede som danske) og danske Tidsskrifter, delvis i 
Naturhistorie og Geografi — af en af vore kyndigste 
Biblioteksmænd blev karakteriseret saaledes: „Biblio
teket ejer alt det til Almenbrug væsentlige, som ikke 
længere kan købes.“ Det har da ogsaa næst efter 
Aarhusbiblioteket den største Samling af ældre fransk 
Skøn- og Memoirelitteratur i Danmark. Det er derfor 
nærmest en Urimelighed, at dette Bibliotek henstaar 
til Brug for en Laanerkreds, der i 1925 talte o. 125 
Laanere med et Udlaan af o. 2000 Bd.1) Det er 
klart, at en saadan Forvaltning af en Bogskat er fuld
kommen uholdbar i Længden i vore Dage, da Bib
liotekssagen søges fremmet paa alle Punkter og af 
al Kraft, og da de store Biblioteker trænger til den 
Aflastning, de kan faa. Men det er svært at faa 
Ørenlyd for en ny Kurs, især naar den koster Penge. 
Med Taknemmelighed maa det bemærkes, at der 
er bevilget Penge til at indrette gode Arbejdsrum og 
Løn til en Assistent med Bogbestandens Omordning 
og Katalogets Revision for Øje og for samtidig at 
skabe et systematisk Kartotek (foruden Hyldekarto-

i)  Det bemærkes i denne Sammenhæng, at Bøger ikke blot som 
hidtil kan laanes ved direkte Henvendelse, men nu ogsaa gen
nem Sorø Amts Centralbibliotek i Slagelse.
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teket, og det alfabetiske do., som forefindes). Alt 
dette tyder jo paa, at man forstaar, at her er noget, 
der bør plejes og nyttes, men der er kun ca. 80 lø
bende Meter Hyldeplads tilovers, skønt Gulv og Væg
flader er udnyttet til det yderste. — Og det, der i 
Virkeligheden er Hovedsagen : en moderne Biblioteks
bygning, der sikrer Samlingen mod Brandfare og til
lader den fornødne Udvidelse, for at Biblioteket kan 
komme til at virke, som det bør, ligger endnu hen 
som et aabent Spørgsmaal, skønt Akademiets Status 
sikkert vilde kunne overkomme en saadan Udgift om 
faa Aar.

Her er en Opgave, som ikke kan lades upaaagtet, 
en Opgave, som ogsaa Statens Bibliotekstilsyn har 
aabent Øje for.

Og det kan ikke siges tidt nok og energisk nok: 
Sorø Akademis Bibliotek staar i en meget brand
fa r lig  Bygning, hvor alt det, der kan være Træ og 
Tømmer er Træ og Tømmer; og kommer Ulykken, 
kan det brænde ned paa mindre end et Par Timer. 
Det indtager hele første Etage i en Bygning, hvor 
Stuen er optaget af Kontorer og en Privatbolig med 
Gaskomfur! Er det ikke nok, at det første Bibliotek 
er brændt?

Det kan betegnes som en offentlig Hemmelighed, 
at en privat Bogsamling paa ca. 10000 Bd. oprinde
lig af den, der havde samlet den, var bestemt til at 
overdrages til Sorø Bibliotek. Ved Ejerens Død, der 
indtraf for et Par Aar siden, var Bestemmelsen æn
dret paa Grund af Pladsulemperne og Brandfaren ved 
Bibliotekets nuværende Bygning, og Samlingen tilfaldt 
en anden Institution, som ikke er Statens. Anbrin
gelsen kan i enhver Henseende være lige saa god,
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men der er noget nedslaaende, næsten beskæmmende 
ved en saadan Begivenhed for en S/a/sinstitution.

Dog: forhaabentlig kommer den Dag — snart, og 
fø r  det er fo r  sent —, da det lykkes at rejse den 
paakrævede Bygning, og da Midlerne bevilges til at 
udruste Biblioteket til den Opgave, allerede Molbech, 
som ovenfor refereret, pegede paa for det første Sorø 
Bibliotek: at medvirke til det Oplysningsværk, der er 
fælles Maal for alt Biblioteksarbejde. Den gamle Stif
telse vil da føje et nyt Blad til sin Historie, saa at 
den — i fuld Harmoni med dens traditionelle Formaal 
— ikke blot byder dem, der her paa Stedet kan bruge 
Biblioteket, de bedst mulige Arbejdskaar (og langt 
bedre end nul), men ogsaa virker i  videre Kredse t i l 
Oplysningens Fremme.

Bibliotekets Bogstempel, 
tegnet af 

Sigfr. Neuhaus.


