qwertyuiopåasdfghjklæøz
xcvbnmqwertyuiopåasdfg
hjklæøzxcvbnmqwertyuio
Sankt Andreas Bibliotek
og
påasdfghjklæøzxcvbnmq
Katolsk Historisk Arkiv
wertyuiopåasdfghjklæøzx
Årsberetning 2015
cvbnmqwertyuiopåasdfgh
jklæøzxcvbnmqwertyuiop
åasdfghjklæøzxcvbnmqw
ertyuiopåasdfghjklæøzxcv
bnmqwertyuiopåasdfghjk
læøzxcvbnmqwertyuiopå
asdfghjklæøzxcvbnmqwer
tyuiopåasdfghjklæøzxcvb
nmqwertyuiopåasdfghjkl
Gammel Kongevej 15
1610 København V
www.sanktandreasbibliotek.dk
email: bibliotek@katolsk.dk

Denne årsberetning har til formål at informere alle
interesserede om Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk
Arkiv i 2015, herunder om de 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. Det 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.
Bestyrelsen har i årets løb bestået af
2

Helge Clausen (formand),
Henriette Fog,
Bertil Frosell,
David Vincent Nielsen,
Stig Sørensen.
En stor tak til dem alle sammen for deres arbejde!
Medarbejdere
I 2015 har der været følgende lønnet medarbejder:
Biblioteksleder, cand.scient.bibl. Kate Toft Madsen.
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 2015 har fagreferenterne
været:
Ina Bach, M.A.
Helge Clausen, mag.art., Ph.D., 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, lic.theol. & bibl.
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.
Foruden fagreferenterne har der i 2015 været følgende frivillig
medarbejder:
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Petra Austen
Aktiviteter i 2015: Henvendelser og udlån
Ved slutningen af 2015 var bibliotekets åbningstid mandag og
onsdag 10-12 og 13-16, tirsdag og torsdag 10-12 og 13-16.45,
hvilket giver en ugentlig åbningstid på 21½ time. I 2015 havde
biblioteket åbent i 173 dage mod 152 dage i 2014.
I løbet af året har der i alt været 472 (455) henvendelser til
biblioteket. Disse tal omfatter både personlige henvendelser og
henvendelser pr. telefon og mail. Herudover har vi modtaget
531 (449) fjernlånsbegæringer fra andre biblioteker via mail.
Der har været en pæn stigning i udlånet: 1.452 (1.228). Det
svarer til 8,4 (8,1) bind pr. åbningsdag.
Antikvariatet
Biblioteket driver en begrænset handel med brugte bøger, del
for at skaffe indtægter, dels for at formidle katolske bøger. I
den forbindelse modtager biblioteket egnede bøger til salg. I
2015 blev der således modtaget en del bøger fra dødsboet efter
Willy Frendrup og fra det nedlagte bibliotek i Stenosgade.
Bibliotekets fødselsdag
Lørdag den 14. marts fejrede vi bibliotekets 367. fødselsdag,
og ikke færre end 43 havde tilmeldt sig. Meget passende, for
biblioteket råder over netop 43 stole. Efter frokosten fortalte
Helge Clausen om den spanske gesandt, Bernardino de
Rebolledo, som på denne dag i 1648 ankom til København og
medbragte en større bogsamling. Nogle af disse bøger efterlod
han i gesandtskabet til brug for de præster, der var tilknyttet
gesandtskabskapellet. Det var begyndelsen til Sankt Andreas
Bibliotek. Rebolledo forsøgte på flere måder at tale Den
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katolske Kirkes sag og veg ikke tilbage for at prøve at påvirke
kongeparret, kong Frederik III og dronning Sophie Amalie, i
katolsk retning. Rebolledos bog Selvas Danicas, som
biblioteket ejer et eksemplar af, blev omtalt og fremvist.
I dagens anledning var Rebolledo’s portræt i biblioteket blevet
udsmykket med en blomsterkrans.
Derefter var der rundvisning i hold, hvor man fik forevist
biblioteket, Katolsk Historisk Arkiv og depotet i kælderen,
fortsatte mødet med kaffe og en beretning om, hvorfor det er
vigtigt at have et katolsk bibliotek, også i vore dage. Der var
også mulighed for at gøre fund i bibliotekets bogsalg. Til sidst
blev der gjort status for bestræbelserne for at skaffe
økonomiske midler til driften af biblioteket i 2015-2017.
Takket være stor gavmildhed hos nogle danske og udenlandske
velgørere og salg af en del ældre bøger, nærmer vi os nu de ca.
1,6 mio. kr., som er nødvendige for et skrabet budget for disse
tre år. I løbet af denne periode skal biblioteket omstilles til de
nye omstændigheder, hvor vi ikke længere modtager
driftstilskud (men nok dækning af huslejen) fra Bispedømmet.
Der var ved årets slutning 111 medlemmer af SAB’s Venner,
og de indkomne bidrag udgjorde ca. 6% af driftsbudgettet.
Økonomi
Der arbejdes fortsat på at skaffe biblioteket finansiering fra
eksterne kilder. Et samarbejde med en fundraiser er påbegyndt.
For at skaffe midler er der bl.a. solgt de af vore ældste bøger
(fra før 1800), som ikke direkte havde katolsk relevans. Salget
foregik ved en auktion hos Bruun Rasmussen. Dette arbejde vil
fortsætte endnu et par år.

5

Resultatopgørelse 1.januar – 31.december 2015
INDTÆGTER
Bogsalg
Driftstilskud Bispedømmet (husleje)
Tilskud og gaver

73.181
184.355
500.852

INDTÆGTER I ALT

758.388

UDGIFTER
Bøger, tidsskrifter, indbinding og reparation
Salgs- og distributionsomkostninger
Løn- og personaleomkostninger
Administrationsbidrag, bispekontoret
Husleje
Rengøring
Forsikringer
Administrationsomkostninger
Inventaranskaffelser
Rejseomkostninger
Revision
IT udgifter m.v.

-27.977
-22.427
-184.607
-22.500
-184.355
-18.100
-12.003
-10.282
-2.264
-6.545
0
-41-132

UDGIFTER I ALT

-532.192

ÅRETS RESULTAT

226.196
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Steensen-hjemmesiden og arkiv
Der er gennemført en ajourføring af Bibliographia Nicolai
Stenonis, vores bibliografiske database over litteratur om og af
salige Niels Steensen. Dette arbejde blev finansieret af 15. Juni
Fonden. Der blev identificeret
ca. 150 bøger og artikler, der
er købt eller anskaffet i
fotokopi og registreret i
bibliotekets online katalog. Vi
har erhvervet et bronzerelief
af Niels Steensen, udført af
kunstneren Rudolf BrücknerFuhlrott fra DDR. Vi kan ikke
fastslå relieffets alder med
sikkerhed, men det er
antageligvis fra 1986.
Relieffet af Brückner-Fuhlrott

Arkivet 2015
Der er nu etableret en ganske enkel hjemmeside til Katolsk
Historisk Arkiv: www.katolskhistorie.dk. Arkivets bogsamling
er ved at blive katalogiseret. Indtil nu er ca. 500 bind
registreret. Der er foretaget forskellige omflytninger af
materialet.
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, udluge dubletter, indscanne
billeder og andagtskort mv.
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En tak til alle
En stor tak til fagreferenter, bestyrelsesmedlemmer, frivillige
og venner af biblioteket, som har bidraget til, at året 2015 har
været et godt år for Sankt Andreas Bibliotek og at vi er sikrede
i to år fremover.
Kate Toft Madsen, Leder,
Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv
Juni 2016
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Sankt Andreas Biblioteks bøn
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