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Sådan formanede ærkebiskop Absalon sin klerk Saxo Gram- 

maticus i det testamente, han udfærdigede kort før sin død i 

1201. Saxo havde inden da i årevis higet og søgt i blandt andet 

Sorø Klosters biblioteks gamle bøger for at finde – og opfinde 

– nok heltehistorier til Danmarks første danmarkshistorie. Den 

såkaldte Gesta Danorum, ”Danernes bedrifter”, hvor Absalon og 

hans trofaste makker, kong Valdemar den Store, naturligvis ind-

tog rollerne som dem, der konsoliderede det danske rige. 

Absalons påmindelse om pligtaflevering til Saxo er som sådan 

at betragte som den første hjemkaldelse i danske bibliotekers 

næsten 1000 år lange historie. Denne omhu for bibliotekers 

ejendom er tydeligvis gået i arv fra dengang helt op til i dag, for 

nu om stunder koster det hurtigt en hund eller to, hvis vi glem-

mer at aflevere bøgerne til tiden. Heldigvis betænkte Absalon 

også Saxo med to en halv mark sølv. For egen regning kan vi 

forestille os, at det beløb ifølge en striks bibliotekar ved Sorø 

Klosterbibliotek sikkert lige har passet med bøden for at aflevere 

de to bøger for silde. Det ville også være en form for poetisk 

retfærdighed. 

Således er Dansk Bibliotekshistorie 1-2 fyldt med gode historier 

om de bøger, som mange af os ikke kan forestille os et liv 

uden, og om de fantastiske steder og mennesker, der passer på 

vores fælles bogskat. Lige fra middelalderens klosterbibliote- 

ker udstyret med håndskrevne enkeltstående værker forbeholdt 

de få som Absalon og Saxo til eReolen, digitale hjemkaldelser 

og lokalbiblioteker, der er åbne, selv når de er lukkede. Dansk  

Bibliotekshistorie 1-2 udgør det første samlede værk om de 

danske bibliotekers historie og udkommer på grund af corona- 

epidemien et år efter 100-året for den første danske biblioteks- 

lov i 1920, der lagde grunden til, at de danske biblioteker skal 

være for os alle.
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”Saxo er pligtig til at tilbage- 
levere Sorø Kloster de to 
bøger, ærkebiskoppen havde 
overladt ham”


