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Denne årsberetning har til formål at informere alle
interesserede om Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk
Arkiv i 2014, herunder deres igangværende aktiviteter, planer
og udfordringer.
Bestyrelse og ledelse
SAB og KHA drives som to selvstændige institutioner, men med
fælles bestyrelse, personale, lokaler og økonomi. Bibliotekets
leder har det daglige ansvar for arkivet.
Sankt Andreas Bibliotek drives i overensstemmelse med
Vedtægter for Sankt Andreas Bibliotek, som er underskrevet af
biskop Czeslaw Kozon den 2. oktober 2009, med tilføjelse af
16. oktober 2013. Ifølge disse vedtægter er biblioteket "... det
katolske bispedømme Københavns offentlige teologiske
bibliotek" og ejes af Den katolske Kirke i Danmark.
Arkivet drives i overensstemmelse med Statutter for Katolsk
Historisk Arkiv af 15. marts 1993. Den har som opgave at
modtage og opbevare arkivalier og andet materiale, som kan
dokumentere Den katolske Kirkes historie i Danmark.
Vedtægterne anordner, at bibliotek og arkiv har en bestyrelse
på 4-6 personer, udpeget af biskoppen. Ifølge vedtægterne har
bestyrelsen det overordnede ansvar for bibliotekets og arkivets
drift. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde hvert kvartal.
Bestyrelsen vurderer løbende arbejdet i bibliotek og arkiv og
træffer beslutninger om nye initiativer, større anskaffelser mv.
Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen have teologisk,
biblioteksfaglig, evt. anden akademisk kompetence samt
administrativ kompetence.
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Bestyrelsen har i årets løb bestået af
Helge Clausen (formand),
Henriette Fog,
Bertil Frosell,
David Vincent Nielsen,
Stig Sørensen.
En stor tak til dem alle sammen for deres arbejde!
Medarbejdere
I 2014 har der været følgende lønnede medarbejdere:
Biblioteksleder, cand.scient.bibl. Kate Toft Madsen (fuld tid)
og Jolanta Dal (tidsbegrænset ansættelse).
Bibliotek og arkiv får et meget nødvendigt tilskud af
arbejdskraft fra frivillige medarbejdere, som giver tilsagn om
at udføre opgaver efter nærmere aftale, enten på faste
tidspunkter eller i et antal timer per uge. Blandt disse frivillige
medarbejdere bistår korpset af frivillige fagreferenter med
accessionsforslag og løsning af stillede spørgsmål, som kræver
en videregående, faglig baggrund. I 2014 har fagreferenterne
været:
Ina Bach, M.A.
Helge Clausen, mag.art., PhD, Dr.Hist.Eccl.
Niels Erik Frederiksen, forskningsbibliotekar, cand.mag.
Bertil Frosell, Landsdommer, cand.jur. et art.
sr. Anna-Maria Kjellegaard Jensen OSB
Pastor Lars Messerschmidt, generalvikar
pastor Christian Noval, Lic. theol.
Sebastian Olden-Jørgensen, lektor, mag.art., Ph.d.
Jakob Egeris Thorsen, Ph.d.
p. August Ziggelaar SJ, fhv. lektor, dr.phil.
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Foruden fagreferenterne har der i 2014 været følgende frivillige
medarbejdere:
Erik von Achen
Petra Austen
Jolanta Dal
sr. Rut Maria Schmidt OSB
Robert Kristensen Udmark
Elisabeth Benedikte Leth, som var frivillig på biblioteket i
2013, har måttet holde op grundet svære øjenproblemer. Vi
takker Elisabeth for hendes hjælp og ønsker hende god bedring.
Aktiviteter 2014: Henvendelser og udlån
I 2014 har bibliotekets åbningstid været tirsdag og torsdag 1012 og 13-16.45, onsdag og fredag 10-12 og 13-16, hvilket giver
en ugentlig åbningstid på 21½ time. I 2014 havde biblioteket
åbent i 152 dage mod 175 dage i 2013.
I løbet af året har der i alt været 455 (469) henvendelser til
biblioteket. Det svarer til 2,9 (2,8) henvendelser pr.
åbningsdag. Disse tal omfatter både personlige henvendelser og
henvendelser pr. telefon og mail. Herudover har vi modtaget
449 (394) fjernlånsbegæringer fra andre biblioteker via mail.
Der har været et svagt fald i udlånet fra 1228 (1274). Det
svarer til 8 (7,5) bind pr. åbningsdag.
Antikvariatet
I lighed med tidligere år driver biblioteket en begrænset handel
med brugte bøger. Den 7.-9. november holdt vi et 3-dages
bogmarked hvor bøger fra det nedlagte Sostrup Kloster og fra
dødsboet efter msgr. Dietrich Timmermann blev sat til salg.
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Udbyttet blev pænt, og det blev endnu en gang klart, hvor
vigtigt det er med arrangementer, som giver folk mulighed for
at møde ligesindede.
Bibliotekets fødselsdag
I 2014 blev bibliotekets fødselsdag
fejret d. 17. marts med et meget
velbesøgt arrangement i Andet
Vatikankoncils tegn med to foredrag,
den ene af cand.theol. Hans
Christiansen, som fortalte om sit
speciale om Andet Vatikankoncil,
den anden ved lektor Kaare Rübner Jørgensen, som har
redigeret antologien, ”Der var engang et koncil” (2013).
Steensen-hjemmesiden og arkiv
I 2014 blev Steensen-hjemmesiden
oversat til dansk. I december fik vi
kr.50.000 fra 15. Juni Fonden til en
tiltrængt ajourføring af Bibliographia
Nicolai Stenonis, vores bibliografiske
database over litteratur om og af
salige Niels Steensen. Dette arbejde
vil finde sted i 2015.
Økonomi
I 2014 blev biblioteket finansieret
gennem et tilskud fra
bispedømmet, suppleret med
tilskud fra det tyske Ansgarwerk
til bogkøb og til de helt
nødvendige udgifter, som er
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Billedet viser et lille bronzerelief fundet
ved gennemgangen af msgr. Dietrich
Timmermanns dødsbo

forbundet med et biblioteks udadvendte virke: annoncer,
deltagelse i nationalbibliografien, hosting af database, porto, og
deltagelse i den landsdækkende kørselsordning.
I løbet af 2014 blev bestyrelsen bekendt med, at bispedømmet
sandsynligvis ville trække sit tilskud til biblioteket tilbage, og i
november blev det en kendsgerning. Med det samme gik
bibliotekets bestyrelsesformand i gang med at rejse penge, og
det lykkedes over al forventning. Takket være stor gavmildhed
hos de ordenssamfund, der virker i Danmark, og takket være
de tyske Ansgarwerke, som igen gav et tilskud til os, er det
lykkedes at sikre biblioteket indtil udgangen af 2017.
For at rejse penge har vi besluttet at bortsælge de fleste af de
bøger, som er udgivet inden år 1800. Bøgerne er fundet frem
og identificeret, og vi har taget kontakt til antikvarboghandlere.
De mest værdifulde bøger sælges på auktion. Bispedømmet vil
fortsat stille lokaler til rådighed for biblioteket.
Regnskabet for 2014
Nedenstående tal er baseret på Bogholderiets resultatopgørelse
for 4. kvartal 2014, idet det reviderede regnskab for 2014 ikke
forelå ved redaktionens slutning sidst i juni 2015.
Resultatopgørelsens tal er justeret mht. at Ansgarstiftelsen
pålægger Biblioteket og Arkivet en årlig husleje på 180.501
kr., som Ansgarstiftelsen dog selv betaler fuldt ud. Desuden er
bibliotekslederens løn anført med 4/5, idet hun arbejder i
Biblioteket 4 dage om ugen.
Iflg. Ansgarstiftelsens reviderede regnskab for 2014 har de
samlede udgifter for Biblioteket været kr. 954.286. I dette
beløb indgår dog både den interne husleje, hele
bibliotekslederens løn, samt 6 måneders løn for hende, idet hun
har været opsagt. De reelle udgifter er dog kun 623.326 kr.,
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hvorfra skal trækkes Ansgarstiftelsens driftstilskud på kr.
465.000 og de øvrige indtægter, i alt kr. 552.034.
Bispedømmets tilskud
Antikvariatet
Tilskud, Ansgarwerk mv.
Indtægter i alt

465.000
21.317
65.717
552.034

Løn og personaleomkostninger
Bøger, tidsskrifter, indbinding, reparation
Administrationsudgifter1
Udgifter i alt

415.623
34.539
173.164
623.326

Indtægter - udgifter

-71.292

Underskuddet på kr. 71.292 skyldes for ca. halvdelens
vedkommende de pålignede administrationsudgifter til
Bispekontoret (22.500 kr.) og revisionsudgifter (12.500 kr.),
som blev indført for et par år siden, uden at der blev givet
kompensation.
Sankt Andreas Biblioteks Venner
Grundet bibliotekets kritiske
økonomiske situation har vi
aktualiseret en plan som lå ”i
skrivebordsskuffen” om at oprette en
støtteforening for biblioteket: Sankt
Andreas Biblioteks Venner.
Oprindeligt var hovedformålet med
foreningen at samle folk, der ville
1

Administrationsudgifter: Kontorhold, telefon, porto og kørselsordningen,
mødeudgifter, repræsentation, markedsføring, inventar, licenser, ITudgifter, forsikring, rengøring, administrationsbidrag til Bispekontoret og
revision.
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støtte op om biblioteket, og tale bibliotekets sag. Det er absolut
lykkedes, og ved årsskiftet tæller foreningen flere end 100
medlemmer og er også blevet en reel økonomisk støtte for
biblioteket. Personale og bestyrelse vil gerne benytte denne
lejlighed til at sende en særlig tak til foreningens medlemmer.
Jeres støtte har været os en stor opmuntring.
Arkivet 2014
I 6 uger var Jolanta Dal ansat i arkivet med at udskrive nye
etiketter til de gamle arkivkasser. Der er foretaget en større
kassation af materialer i kælderdepotet, og der er indgået
materiale fra to nedlagte sogne, nemlig Birkerød og Hørsholm.
Såfremt bispedømmets plan for ny sognestruktur får fuldt
gennemslagskraft, kan vi forvente at modtage materiale fra
flere nedlagte sogne indenfor den nærmeste årrække.
Det er stadig et ønske at få skabt en ganske enkel hjemmeside
til Katolsk Historisk Arkiv, og dette forventes at ske i 2015.
Det blev aftalt at Jesu Hjertes sognekontor skulle have
midlertidigt ophold på biblioteket mens ombygningerne i
Stenosgadekomplekset står på, men det er nu uvis om de får
brug for det.
Vi søger frivillige til arkivet
Grundet den nye sognestruktur forventer vi at modtage et større
antal arkivalier over de næste par år. Der er brug for folk til at
sætte orden i det indkomne, bl.a. ved at udluge dubletter.
I 2013 fik Elisabeth Benedikte Leth sat system i vores store
samling andagtskort. En overgang havde vi en frivillig, som
gerne ville scanne kortene ind, men han måtte opgive arbejdet.
Vi sat ser stadig på med tide at præsentere andagtskortene på
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en hjemmeside for på
den måde at
anskueliggøre den
dansk katolske historie,
og leder efter nogen,
der vil tage opgaven
op. Andagtskortet til
højre blev udgivet ifm.
redemptoristpateren
Franz Klar’s 50-års
præstejubilæum i 1959.
Franz Klar var en flittig skribent og formidler af den katolske
tro.
En tak til alle
Fagreferenter, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter og
frivillige, Ansgarwerk - slet og ret venner af biblioteket: Den
opmærksomme læser har sikkert lagt mærke til de mange
mennesker og institutioner, som har bidraget til, at året 2014
har været et godt år for Sankt Andreas Bibliotek og at vi er
sikrede i tre år fremover. En stor tak til dem alle!

Kate Toft Madsen
Leder, Sankt Andreas Bibliotek
Juni 2015
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Sankt Andreas Biblioteks bøn
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