Bøger har deres skæbne
Af Helge Wiingaard
Skolens bibliotekar

Habent sua fata libelli. ”Bøger har deres
skæbne”. Sådan sagde den romerske
grammatiker Terentianus Maurus, der levede i
slutningen af det andet århundrede e.Kr. Man
har diskuteret, hvad han mente: Står og falder
en bogs skæbne med, om den bliver læst?
Eller lever den sit eget tyste liv på reolen længe
efter dens oprindelige brugere er gået heden
og har forladt denne verden? I så fald: Hvad er
så dens skæbne? Kan den monstro så atter
komme til ære og værdighed?
På Haderslev Katedralskoles Bibliotek er der
ingen tvivl: Bøger har deres skæbne! På den
ene side er der de bøger, der bliver købt, læst,
udlånt og afleveret. Efter et par år bliver de
forældede. Deres skæbne er beseglet – og så
er det ud!

På den anden side er der bøger, der af de
særeste grunde får lov at blive stående –
tilsyneladende gemt eller glemt af Gud og
hvermand. Men som alligevel bliver mere og
mere værd og mere og mere interessante,
længe efter at de er nået til skelsår og alder.
Hvad er deres skæbne? Hvilken historie kan de
fortælle?

En bog med skæbne
Tag nu den ældste af
dem alle. En bog fra
det Herrens år 1475.
545 år gammel er den
i skrivende stund. At
den overhovedet har
nået denne
betragtelige alder, er i
sig selv lidt af et
mirakel!
I lang tid var der ingen,
der skænkede den en
tanke, endsige læste i den. Gang på gang var
den undergangen og fortabelsen nær. I vore
dage er den derimod gået hen og blevet en af
skolens største attraktioner. Først og fremmest
p.g.a. sin høje alder.
Sagen er, at den hører til i et meget eksklusivt,
internationalt selskab af verdens ældste trykte
bøger overhovedet: De såkaldte inkunabler.
Det ord vist siger vist nok kun fagfolk og
bognørder noget. Ordet er latinsk og betyder
noget i retning af ’svøb’, ’vugge’ eller
’barndom’. Rent teknisk drejer det sig om de
bøger, der er trykt mellem ca. midt i 1400-tallet
frem til og med året 1500. d.v.s.
bogtrykkerkunstens barndom.
Men tænk nu lige engang! En fysisk
genstand… en bog fra middelalderen! Tag
den frem! Luk den op, bladr i den… Betragt
den som et umælende væsen, der – hvis den
havde haft talens brug – ville kunne fortælle en
historie så lang, at vi skulle sætte resten af i
dag og en god del af dagen i morgen af for at
høre fortællingen om hele dens omtumlede

skæbne. Den er så helt og aldeles forskellig fra
hvilken som helst anden bog i skolens bibliotek.
Alene dens ydre er specielt: Bindet er hårdt
og stift som krydsfiner. Ryggen har riller,
som bogbinderen møjsommeligt har presset,
hamret eller savet ind i læderet, så der kunne
blive plads til den snor, der holder sammen på
bogens sider. Håndværk er det – ikke skygge
af industriel forarbejdning er der! Alt er så solidt
og gedigent udført, at man skulle tro, at den
rigeligt kan holde de næste 545 år med! Ja,
faktisk ser den ud, som om den var ny, så godt
er den bevaret. Ingen små dyr har gnavet i
dens sider. Ingen falmede skjolder er der på
dens sider. Ingen tegn på fugt eller anden
skade. Kun fine, knivskarpe gotiske bogstaver

på det rene, hvide papir. Næsten som da
typografen i sin tid løftede de nytrykte ark
forsigtigt op fra bogpressen og måske tænkte
ved sig selv: ”Går det mon an? Ka’ den
bruges?”
Ja, mon ikke? Ikke bare én, men talrige gange!
I slægtled efter slægtled. En mindre formue
udgjorde den, dengang den blev til. Og en skat
udgør den for den, der i dag gør sig den
ulejlighed at studere den. Så er det, man
spørger man sig selv: Hvilken fantastisk
skæbne er det nu lige, der har ført netop
denne bog frem til dér, hvor den befinder sig i
dag: En moderne, gennemsnitsdansk
ungdomsuddannelse ved navn Haderslev
Katedralskole?
Herom handler det følgende.

anden historie – eller i hvert fald en historie, der
ikke nåede at komme med i vores udgave af
krøniken.
Det gjorde til gengæld starten på det hele:
Verdens skabelse. Og hvis dét kan
interessere, fandt den sted om eftermiddagen
søndag 23. oktober 4004 f.Kr. Det var da Gud
gik i gang med at skabe himlen og jorden. Det
mente eksperter i gamle dage at kunne fastslå
ved at tælle baglæns i årstallene i den bog,
som den ældste del af krøniken bygger på: Det
gamle Testamente i Biblen. Et sted i teksten
ser vi et billede af Noas ark og en figur af,
hvordan Gud forestillede sig at verden
skulle tage sig ud.

En verdenskrønike fra 1490
Nu skal det straks indrømmes, at årstallet 1475
måske at tage munden lige lovlig fuld. Det er
nemlig ikke hele bogen, der stammer fra det år
– kun en del af den. Den anden del, der har
titlen Fasciculus temporum omnes antiquorum
cronicas complectens, er yngre. Det er en
krønike (jvfr. ordet cronicas) om verdens
gang fra start til… ja, til hvornår? Det er her,
årstallet bliver interessant.
Det viser sig nemlig, at det sidste årstal i
krøniken ikke er 1475, men 1490, altså 15 år
senere. Hvis det kan interessere, blev der i dét
år indgået ægteskabskontrakt mellem den
purunge, kun 13 år gamle barnebrud,
hertuginde Anne af Bretagne
(1477-1514) og hendes
kommende gemal, den 31-årige
senere tysk-romerske kejser
Maximilian 1
(1459-1519). Det
ægteskab holdt ikke længe –
mindre end et år, hvis vi skal
tro, hvad der står i andre
historiebøger. Men det er en

Desværre mangler vi titelbladet i skolens
eksemplar af Fasciculus. Så umiddelbart ved vi
ikke, hvem der har skrevet den, eller hvornår
netop dette eksemplar blev trykt og udgivet.
Men så har vi jo heldigvis nettet! Her viser en

hurtig titelsøgning, at værket er skrevet af en
vis karteusermunk ved navn Werner
Rolewinck. Han døde i Köln i året 1502 efter et
langt og flittigt liv, hvor han skrev ikke færre
end en 50 historiske tekster. Alene Fasciculus
temporum (et udtryk, der betyder ”tidernes
bundt”) udkom i flere udgaver frem til 1726.

En pave og en kirkefader
Så langt, så godt. Men stadigvæk er
spørgsmålet: Hvordan kan vi påstå, at bogen er
fra 1475, når den bevisligt rummer stof, der går
frem til 1490? Det kan vi, når vi ser på bogens
anden del. Her er titlen mere omstændelig:
Omeliae beati Gregorii papae et Origines
presbyteri super evangeliis quæ servantur in
ecclesiis incipient speculum Matheum. Sub
anno domini millesimo quadrigentesimo Quinto
in die Sabbato post conceptionis gloriosae
virginis marie.
Meget får den latinkyndige at vide med disse
ord: Først og fremmest, at her er der også to
forskellige værker og to forskellige
forfattere på spil. Samt at udgivelsesåret nu
ikke er 1490, men 1475.
Lad os se lidt på de to værkers forfattere:
Forfatteren til det
første værk er den
store pave Gregor,
der levede fra ca.
540 til 604 e.Kr.
Han spillede en
afgørende rolle for
kristendommens
udbredelse i de
såkaldte ”mørke
århundreder”, tiden
efter Romerrigets
fald. Det var en tid
fyldt af krig, kaos
og folkevandringer. Ingen havde endnu tænkt
på de moderne europæiske nationalstater

(f.eks. Danmark). Også pave Gregor var en
flittig mand. Han nåede at skrive stribevis af
prædikener og kommentarer til de bibelske
skrifter. Disse blev i de følgende århundreder
afskrevet, læst og gransket af talløse gejstlige i
middelalderens Europa. Derfor er det, at vi
finder et par stykker af dem – altså
prædikenerne – i vores eksemplar fra 1475.
Derimod er det ikke ham, der har givet navn til
den såkaldte ”gregorianske kirkemusik”.
Gregor var ”kirkefader”, d.v.s. en af oldkirkens
største teologer. Det var den anden forfatter i
den grad også: Origines (ca. 185-254 e.Kr.).
Han levede helt
tilbage i oldtidens
græsktalende
Alexandria i Egypten.
Også hans tid var rig
på tummel og
omskiftelser. Det var
under den romerske
kejser Decius’ (201251) grumme
kristenforfølgelser,
der kostede tusindvis
af kristne, herunder også Origines, livet.
Ligesom Gregor befattede han sig primært med
lærde afhandlinger og prædikener (såkaldte
”homilier”). F.eks. dem om evangelisten
Matthæus, der er er at finde i vores bog. Det
var også ham, der udviklede den såkaldte
treenighedslære om Faderen, Sønnen og
Helligånden. Samt undfangede læren om
menneskets udødelige sjæl: Ved
ursyndefaldet (=den fysiske fødsel) bliver vi alle
bundet til Jorden. Men ved et renfærdigt liv og
levned kan vores sjæl blive helliggjort. Selv lod
Origines sig kastrere, fordi han troede fuldt og
fast på Matthæus-evangeliets kap. 19, vers 12,
hvor der står skrevet: ”Nogle har ikke noget
sexliv, fordi de er født sådan. Nogle har det
ikke, fordi de er kastreret af andre. Og nogle

har givet afkald på et sexliv, fordi de vil tjene
Gud fuldt ud. Prøv at forstå det.”
Læs evt. videre i skolens eksemplar af
Origines’ udlægning af Matthæus-evangeliet!

Kapitel og lektur
Men for nu at gøre en lang historie kort: Med
skolens ældste bog er det faktisk lidt som et
kinesisk æskesystem. Yderst er selve bindet.
Indeni er der to ”bøger”: Den ene er fra 1490,
den anden fra 1475. Den anden rummer igen
to dele: En fra 200-tallet e.Kr. og en fra 500tallet e.Kr.
Men fælles for det hele er, at det er trykt kun
kort tid efter den første trykte bog
overhovedet så dagens lys: Johann
Gutenbergs bibel fra 1453. Og samtidig næsten
et helt århundrede før det år 1567, hvor den
nuværende Haderslev Katedralskole blev
oprettet. Tiden derimellem – altså fra
slutningen af 1400-tallet til godt og vel midten
af 1500-tallet – var en vigtig tid i Haderslevs
historie.
Sagen er, at der allerede længe havde
eksisteret et såkaldt kollegiatkapitel ved
Haderslev Frue Kirke, vore dages Haderslev
Domkirke. Det fungerede som en slags filial af
domkapitlet i Slesvig og kom til at spille en ikke
ubetydelig rolle for Reformationen i Danmark.
Blandt dets hovedopgaver var at uddanne

præster i lokalegnen, d.v.s. den nordlige,
dansktalende del af hertugdømmet Slesvig.
Ved kapitlet oprettedes derfor en lektur eller
”lærestol”. Den beklædtes af en såkaldt
Magister in sacra pagina, en mand med
forstand på de hellige skrifter, d.v.s. en teolog.
Om ham ved vi, at han holdt ugentlige
teologiske og filosofiske forelæsninger for
vordende præster. Den slags krævede
naturligvis bøger af passende fagligt niveau.
Efter alt at dømme var det her, vores bog fra
1475 kom ind i billedet. Hvornår det skete, ved
vi ikke præcist – der kan have været før eller
efter 1500. Men givetvis mens Haderslev stadig
var katolsk. I denne periode indlemmedes
bogen så i kapitlets, d.v.s. kirkens, bogsamling
med det erklærede formål at blive brugt til at
uddanne egnens gejstlige. Det ved vi, fordi der
forrest i bogen med sirlig blækindskrift står
indskrevet: Liber ecclesiæ Haderslebensis.
Det er latin og betyder ”Haderslev Kirkes bog”.

Hele fem bøger fra før 1501 er der i dag på
Haderslev Katedralskoles Bibliotek. Af dem går
de fire i ubrudt linje tilbage til
Kollegiatkapitlet, herunder vores bog fra
1475. Der har givetvis været flere. Hvor mange
ved vi ikke – nogle gik tabt, andre blev
afhændet eller overført til andre biblioteker. Thi
som bekendt: Bøger har deres skæbne.

”Biblioteket i Haderslev”
Det er mærkeligt at tænke på, at de fleste af
disse gamle bøger faktisk må have været
forældet allerede længe før oprettelsen i 1567
af den skole, hvor de befinder sig i dag:
Haderslev Katedralskole. De stammede jo fra
katolicismens tid og må derfor formodes at
have tabt i faglig værdi, da Haderslev,
Sønderjylland og resten af Danmark gik over til

den luthersk-evangeliske tro i slutningen af
1520’rne og frem.
Alligevel er det
hævet over al
tvivl, at de blev
brugt f.eks. af
den berømte dr.
Eberhard
Weidensee
(1486-1547),
der på junker
Christians – den
senere danske
kong Christian
III (1503-1559,
billedet t.v.) bud i 1526 gik i
gang med at
omskole egnens præster til den nye lære.
Man mener, at bøgerne blev opstillet i et af
kirkens sidekapeller. Dem var der ikke
længere brug for efter Reformationen, fordi
man afskaffede de katolske sjælemesser.
Holder denne teori stik, har vores bog været
vidne til møder og sammenkomster med nogle
af Haderslevs kendteste spidser i 1500-tallet.
Man brugte simpelthen
kapellet som ”mødelokale”.
Her møder vi f.eks.
sognepræsten i Sdr. Vilstrup,
Georgius Boëthius (d. 1569).
Han var også provst ved
Frue Kirke samt Hertug Hans
den Ældres (1521-1580)
fortrolige udi åndelige
spørgsmål. Efter alt at
dømme var det også var
ham, der skrev Haderslev
Katedralskoles
stiftelsesdokument, dateret
6. februar 1567 (billedet t.h.).
I øvrigt skænkede Georgius
Boëthius også kirken et

leksikon ved navn De
proprietatibus rerum,
forfattet af
Bartholemæus Anglicus
tilbage i 1200-tallet og
trykt i Nürnberg 1492.På
billedet t.h. ser vi
værkets første side med
et smukt håndkoloreret
initial
(=begyndelsesbogstav).
Også dette værk står i
dag på skolens bibliotek.
Læs mere om det her.
Stedet – altså kapellet,
hvor bøgerne stod
opstillet – nævnes i
øvrigt flere gange i den
kendte ærkediakon og præst Johannes
Oldendorphs (1524-1566) selvbiografi fra
1560’erne: ”Biblioteket i Haderslev” eller
”Biblioteket i kirken”. Her var det f.eks., at
pastor Oldendorph 26. maj 1563 gav sin hjertes
udkårne, Catharina, sit ja. Hun var ”en
gudfrygtig og ærbar jomfru, som med en
hemmelig, men from kærlighed havde sluttet
mig ind i sit hjerte”. Et par måneder
senere blev de gift – selvfølgelig også i
Frue Kirke. Men ak! Deres lykke varede
kun kort. I efteråret 1566, da en
grasserende pestepidemi hærgede i
Haderslev, blev de og deres lille
nyfødte datter kaldt hjem til Herren
under svære lidelser. Gud være ære,
lov og pris i evighed, amen! var nogle af
de sidste ord, den
fromme mand nåede
at skrive i sin dagbog,
inden han opgav
ånden.
På billedet t.h. ses
Haderslev på
Oldendorphs og Hertug Hans’ tid.

Afdelingen for glemte bøger
Mindre end et halvt år senere - 6. februar
1567 - oprettede
hertug Hans den
Ældre (billedet t.h.) så
den skole, der i dag
bærer navnet
Haderslev
Katedralskole. At
også han var en from
mand, hvem gudsfrygt
lå stærkt på sinde,
fremgår ikke mindst af bestemmelserne i
skolens stiftelsesdokument: Her hedder det
bl.a., at skolens disciple skal holdes til bog
og lærdom og ”det saliggørende,
guddommelige ord”. Så helt umuligt er det
ikke at forestille sig, at nogle af de mest
opvakte disciple i ledige stunder også har
puslet lidt med f.eks. pave Gregors
prædikensamling. I respekt for den
middelalderlige viden og lærdom, der trods alt
stadig var at finde her.
Men alt det er gætterier. Så meget står dog
fast, at bøgerne på den lange bane gled mere
og mere over i afdelingen for
”glemmebøger”. Efter alt at dømme samlede
de støv i kapellet de næste godt og vel 200 år.
Intet tyder på, at de blev brugt hverken af
skolen eller kirken i 1600-1700-årene, da man
mere og mere gik op i gold dogmatik,
udenadslære og terperi.
I 1627 hed kongen Christian IV. Det år drog
hans lejetropper hærgende op gennem Jylland
og nåede en dag i
oktober til
Haderslev. Her
gik det rive galt:
Det halve af byen
– herunder en
god del af kirken
– gik op i

flammer. Det tog årtier at få skaderne
udbedret. Så et mirakel var det, at bøgerne i
kirken – herunder vores bog fra 1475 – ikke
også gik op i luer. Ligesom de i øvrigt også
undgik at gøre det under Haderslevs næste
store bybrand i 1759.

Et læseselskab
Mod slutningen af 1700-tallet gik man nye tider
i møde. I 1775 forordnede de højere
myndigheder – nærmere betegnet stats- og
gehejmekabinetssekretær Ove HøeghGuldberg – at der ved hver latinskole skulle
oprettes et bibliotek. Det var
på høje tid, skulle man synes –
i hvert fald på en skole som
Haderslev Latinskole! Da
denne skoles rektor 1778-85,
Adolph Heinrich Strodtmann
(1753-1839, billedet t.v.),
første gang besøgte skolen,
beliggende klods op af kirken
(billedet t.h.), fandt han stort set intet andet end
nogle hengemte kasser med gamle årsskrifter
o.l. fra andre skoler og universiteter. Angiveligt
skal det ældste have været fra 1655.
Strodtmann og hans
efterfølger Adolph Rudolph
von Brincken (1754-1808,
billedet t.h.) gik derfor i gang
med at opbygge en lille
bogsamling, hvis tilvækst vi
kan følge i skolens årsskrifter
fra dengang. De kaldte det et
”læseselskab”, fordi målgruppen nu ikke
længere kun var skolen og dens lærere, men
også øvrige interesserede fra byen. Her var der
vel at mærke tale om nye bøger – bøger der
var oppe i tiden. Af hvilken grund vi i dag på
skolens bibliotek finder noget nær
uerstattelige værker af
oplysningsskribenter som Immanuel Kant og
Jean-Jacques Rousseau. Dem interesserede

man sig meget for i
slutningen af 1700tallets Haderslev.
Til højre ses
titelbladet til
Immanuel Kants
banebrydende værk,
Critik der reinen
Vernunft.

Ud med alt det
gamle!
Men nye bøger
kostede penge mange penge. Og
hvor skulle de
komme fra i en tid
med revolutions- og Napoleonskrige?

skolens bestyrelse, det såkaldte konservatorat.
Ud skulle bøgerne, og ud kom de - rub og
stub, revl og krat!
Tilsyneladende kunne det ikke gå hurtigt nok. I
hvert fald er der ingen lister, kvitteringer el. lign.
fra evt. salg bevaret over, hvilke kostbarheder
eller sjældenheder der røg ud på den konto.
Kun i ganske få tilfælde lod man nåde gå for
ret, fordi de ”gamle tryk ansås for
mærkværdige”, som der står i en samtidig
kilde.
Det blev skolens nuværende inkunablers
redning! Herunder pave Gregors
prædikensamling m.m. fra 1475. Sammen med
de tre andre ovennævnte inkunabler (plus et
par stykker til) blev den stillet op, nu ikke i
kirken, men i latinskolens egen samling. Hvor
den sådan set har befundet sig lige siden.
Først i Smedegade. Så i
Gåskærgade. Og i dag på
Christiansfeldvej.

Bibliotekets
storhedstid

Engang lige efter 1800 kom skolens nye rektor,
Adolph Heinrich Eckermann (1778-1850, rektor
1800-1809) derfor på den tanke, at der kunne
skaffes midler til veje til nye bøgers anskaffelse
ved at sælge ud af de gamle bøger – dem, der
stod ovre i kirken. En glimrende idé, syntes

Nu begyndte det at gå stærkt.
Skolen skiftede ham og
udviklede sig fra ”latinskole”
til ”lærd skole”. Flere fag
kom på skemaet, også
moderne fag, f.eks.
naturvidenskab. Gold,
ørkesløs udenadslære blev
skiftet ud med videnskabeligt
baseret undervisning formidlet
af videnskabeligt uddannede
lærere. Det blev begyndelsen
til bogsamlingens –
bibliotekets – storhedstid. Det faglige niveau
var tårnhøjt. Derfor fandt hundreder – for ikke
at sige tusinder – af dengang banebrydende
(og i dag klassiske) værker vej til skolens
bibliotek. Plus kostbare førsteudgaver af
klassikere tilbage fra 1500-, 1600- og 1700-

tallet. Dykker vi
ned i 1600-tallet,
ryger vi op på 146
titler – alene fra
dette århundrede!
Bare et enkelt
eksempel:
På billedet ved
siden af ser vi det
fantastiske
kobberstik fra
skolens
eksemplar af
Samuel
Pufendorfs værk
om Carl X
Gustav (trykt
1696), hvor
svenskekongen
og hele hans
armé marcherer
over Lillebælt en
frostklar nat før
30. januar 1658
Billedet er set fra
Fyn ud over det
isbelagte bælt.
Forrest ses
scener fra det
slag der
udkæmpedes på
isen, inden
svenskerne gik i
land på Fyn
I det fjerne ses en
del af kysten
mellem
Hejlsminde og
Kolding Fjord.
Du kan læse
nærmere om
dette værk her.

Men tilbage til pave Gregors prædikensamling i
bogen fra 1475: Den gik kronede tider i møde!
Ikke blot blev den passet på og hæget om, som
det sig hør og bør for sådan en gammel sag.
Men den blev også brugt. Ikke nødvendigvis i
forbindelse med undervisningen her og nu, i
dag eller i morgen. Men som stof til
grundforskning. På den lærde skoles tid var
lærerne faktisk forpligtet til at drive
videnskabelig forskning og skrive lærde
afhandlinger indenfor deres felt. En af disse
lærere hed Christian Jessen (1813-1888). Han
var bror til den første rektor i den tyske tid efter
1864, Peter Heinrich Jessen (1817-1892). Han
gjorde god brug af bogen fra 1475 i en
afhandling med titlen Vorgeschichte der
lateinischen Schule in Hadersleben, som han
fik trykt i skolens årsskrift, anno 1867.
På billedet herunder ses skolens lærere i 1872.
Rektor Jessen sidder yderst til venstre. Hans
bror, Christian, ses stående som nr. 2 fra højre.

i et hertugdømme. Lærerne var danske og
eleverne stort set også. Skolens bibliotek fik en
særskilt bevilling på landets finanslov, så
reolerne kom til at bugne af fornemme
førsteudgaver af dansk skønlitteratur og
historie: Holberg, Oehlenschläger, Ingemann,
Grundtvig og mange flere
– mere dansk kunne det
ikke blive! Læs selv efter i
rektor Søren Bloch Thriges
(1820-1890, billedet t.h.)
sirligt håndskrevne
accessionsprotokoller fra
den tid, der stadig
opbevares på skolen.
Da skolen blev tysk i 1864,
gentog historien sig – nu blot med tysk fortegn.
Og med det resultat, at biblioteket i dag har
hyldemeter efter hyldemeter stående med
klassiske tyske forfattere: Goethe, Klopstock,
Lessing, Schiller og mange flere.

Genforeningen – og hvad deraf
fulgte

Og så var det endda kun på det faglige,
videnskabelige plan. På det nationale plan fik
bogsamlingen næsten endnu større betydning
– symbolpolitisk, fristes man til at sige. I 1800tallet, da den dansk-tyske nationalkonflikt gik
over land og by, blev skolen nærmest et
nationalt og kulturelt fyrtårn for Haderslev
og omegn. Mellem 1850 og 1864 var skolen
dansk, selvom Haderslev stadig var beliggende

1920 kom Genforeningen. På ny blev skolen
dansk med alt, hvad den rummede af bøger i
sit nu omfangsrige bibliotek. Magnus Favrholdt
(1904-1979), skolens bibliotekar fra 1937 til
1960, anslår, at der i 1920 befandt sig ca.
15.000 bind i skolens bibliotek. Det var noget
nær en fordobling i forhold til 1864. Senere
kom mere til. I dag er vi oppe på over 24.000
bind. Langt fra så mange, som andre
katedralskolebiblioteker kan opvise.
Men alligevel nok til, at det danske
biblioteksvæsen efter Genforeningen ikke var
sen til at få øjnene op for værdien af bøgerne
netop i Haderslev. For iflg. gældende dansk lov
skulle alle bøger, der kun fandtes i et enkelt
eksemplar indenfor kongerigets grænser,
overføres til Det Kongelige Bibliotek i
København. Og dem var der et par stykker af
på Haderslev Katedralskoles Bibliotek – nemlig

nogle af dem, der havde gjort hele turen op
gennem århundrederne fra den
førreformatoriske præsteuddannelse i
Haderslev.
Derfor måtte skolens første rektor efter
Genforeningen, dr.phil. Karl Mortensen
(1867-1942), den 18. juni 1926 tage afsked
med bl.a. et eksemplar af græske oldtidsfilosof
Aristoteles’ afhandling om etik, trykt i Paris 12.
april 1497. Det var slemt for en mand som
rektor Mortensen, der i årene efter 1920 havde
kæmpet med næb og klør for at undgå netop
dette. Thi for ham som for andre var den
samling, der gennem århundreder var blevet
bygget op med det ene formål at høre til byen,
kirken og skolen, en fuldstændig uadskillelig
del af skolens sjæl. Hvilket han jo ikke havde
helt uret i…
I hvert fald er det ingen tilfældighed, at han på
maleriet herunder sidder med en af skolens
biblioteksbøger på skødet!

Et bjerg af bøger
Men her hjalp ingen kære mor! Selv om det jo
selvfølgelig var en trøst, at f.eks. pave Gregors
prædikensamling og resten af bogen fra 1475
fik lov til at blive stående. Men kun for en stund.
For i oktober 1943, da
rektor Mortensen var
død og borte, blev
skolens bygning i
Gåskærgade
beslaglagt af den tyske
værnemagt. Alle –
elever, lærere – måtte
fortrække over hals og
hoved. Over de følgende
år foregik
undervisningen de
forskelligste steder rundt
om i byen, bl.a. på den
daværende Teknisk
Skole på Lembckesvej.
Tilbage på skolen på Gåskærgade stod alle
bogskattene. Enhver med nogenlunde sans for,
hvad rå og uciviliserede krigskarle kan finde på
at gøre ved den slags kulturskatte, kunne sige
sig selv, at biblioteket
var truet. For at redde,
hvad reddes kunne,
fjernede Magnus
Favrholdt (billedet t.v.)
derfor i huj og hast de
kostbareste perler
(herunder pave Gregors
prædikensamling).
Dem fik han i nød og
betryg deponeret rundt om i kældre og
loftsrum, bl.a. i gode, pålidelige
Haderslevborgeres private hjem. Indtil den dag,
Danmark atter var frit.
Det var ikke et minut for tidligt, skulle det vise
sig. For da Favrholdt vendte tilbage til skolen
efter krigen, mødte der ham et sørgeligt syn.

Bøgerne – de tusinder og atter tusinder af bind,
han havde måttet lade stå på skolen – var
flyttet op i biologilokalet på øverste etage. Her
var de blevet stablet i stakke, der hurtigt var
skredet sammen i et uformeligt bjerg af
bøger. Samt blevet overhældt af allehånde
præparater fra biologi- og
kemilokalerne. Og i øvrigt
brugt som kasteskyts,
hvis eller når der var folk,
der kedede sig
eller trængte til at
lege krig... Så
meget for det
nazistiske
tusindårsrige!
Det tog Favrholdt
det meste af et år
med alle til
rådighed stående
aftener, ferier og
weekender at få ryddet op og stillet det
hele på plads på reolerne. Et sted
skriver han, at nogle af de bøger, der lå
nederst på gulvet, måtte frigøres
v.h.a. en skovl! Da han var færdig,
krydsede han af på den liste, han
havde lavet under skolens evakuering i
1943, og som stadig befinder sig på
skolen. Resultatet var nedslående:
Krigen havde kostet biblioteket henved
5% af dets bogbestand. Men heldigvis
(og Gud ske tak for det): Pave Gregors
prædikensamling var stadig intakt.

Et vejkort med prikker
Der gik nu ca. 15 år. En dag i 1963 fik
skolen besøg af forskningsbibliotekar
Erik Dal (1922-2006) fra Det Kongelige
Bibliotek. Og det kan nok være, han
gjorde store øjne, da han fik
bibliotekets gamle kostbarheder at se:
Det viste sig nemlig, at der i en anden

af de ærværdige værker befandt sig et hidtil
upåagtet, men ekstremt sjældent vejkort,
fremstillet af en vis urmager ved navn Etzlaub i
den tyske by Nürnberg engang mellem 1492 og
1500. Det, der gjorde kortet så enestående, var
de prikker, det var forsynet med, og som
angav ikke bare vejforløbet ned gennem
Europa, men også afstandene. Hver eneste
lille prik angiver en mil. Man kan selv gå i gang
med at tælle prikker og se, at Etzlaubs vejkort

ikke er helt ved siden af! Allersydligst ses den
evige stad Rom. Mod nord er ikke Haderslev,
men Viborg. Syd er øverst, nord er nederst, og
turen sydpå starter fra Ribe.
Nyheden kom i aviserne og blev betegnet som
en sensation. Erik Dal fik fluks overført kortet til
Det Kongelige Biblioteks kortsamling, fordi det
var et unikum. Her befinder det sig den dag i
dag og har siden været brugt som illustration i
moderne bøger om renæssancens Europa.
Som en slags modydelse fik skolen flere af
sine ældste bøger gratis restaureret af Det
kongelige Biblioteks dygtige bogkonservatorer.
Af hvilken grund pave Gregors
prædikensamling - bogen fra 1475 – i dag (som
tidligere nævnt) fremtræder som så god som
ny.

Da biblioteket kom op i
Folketinget…
Det var i de glade tressere. Et par år senere
flyttede skolen fra Gåskærgade til
Christiansfeldvej med samt hele sit bibliotek.

Til venstre for neden ser vi skolens bygninger
før og efter 1967.
Det var i hine tider skolens elevtal
eksploderede. Trods de nye bygninger var der
mangel på plads både til eleverne og alle de
gamle bøger. Igen var der nogle, der tænkte:
Hvorfor skal alle de gamle bøger have lov til at
stå og fylde op til ingen verdens nytte?
Skolen skriger jo efter plads? Hvorfor ikke
sælge dem? Eller bortskænke dem til egnede
forskningsinstitutioner, biblioteker eller
museer? Eller på anden måde få noget nyttigt
ud af dem?
Et rigtig godt spørgsmål, skulle man synes.
Problemet var bare, at det kneb med at finde
aftagere, der ville eller kunne påtage sig at
forvalte samlingen som en helhed, så den ikke
spredtes for alle vinde.
På den anden side: I 2003 skulle forsøget
tilsyneladende gøres. Det år besluttede skolens
daværende ejer Sønderjyllands Amt, at
biblioteket skulle vurderes – ”økonomisk og
kulturelt”, som det hed. Hvad det egentlige
formål var, stod ikke umiddelbart klart. Men det
varede ikke længe, før onde tunger ymtede, at
amtet ganske enkelt pønsede på at gøre de
gamle bøger i penge. Så der måske kunne
pyntes lidt på bundlinjen i amtets betrængte
økonomi!
Kort efter indfandt en bogkyndig fra firmaet
Bruun-Rasmussens Kunstauktioner sig på
skolen, bevæbnet med en tommestok. Med
den kunne han efter en forholdsvis kort
rundvandring mellem de mange reoler
konstatere, at bogsamlingen repræsenterede
en formue på et tocifret millionbeløb.
Men da var sagen for længst kommet i
mediernes søgelys, og resultatet var intet
mindre end et ramaskrig. Kunne det virkelig
passe, spurgte folk rundt om i de små hjem, at
katedralskolens gamle, agtværdige bogsamling
skulle sælges for en slik for at dække et hul i
amtets slunkne kasse? Nej, nej og atter nej!

På ny blev alle gode kræfter sat i sving for at
redde, hvad reddes kunne: Haderslev
Byhistoriske Arkiv. Haderslev Museum.
Haderslev Bibliotek. Museet på Sønderborg
Slot. Alle gjorde gældende, at det ikke mindst
er samlingens sammensætning, der gør den
unik – en sammensætning, der afspejler ikke
kun skolens, byens og egnens politiske
historie. Men også en lang linje i dansk
gymnasiehistorie. Slesvig, Tyskland,
Danmark. Latinskole, lærd skole,
gymnasium/hf. Det hele er der – og ingen
andre steder findes noget lignende. Hvem
kunne dog tænke på at slagte sådan en
kulturskat for ussel mammons skyld? En
samling, der gennem alle årene havde og har
hørt og fortsat skal høre til Haderslev
Katedralskole!
Sagen blev ført helt til
tops i Folketingets
spørgetid i begyndelsen
af 2004, hvor selveste
statsminister Anders Fog
Rasmussen måtte fastslå,
så det ikke kunne
misforstås: Det offentlige
må ikke sælge ud af
kulturarven for at
finansiere den daglige
drift! Punktum!
Pyh ha, det var ellers lige oppe over!
Men så skulle den sag vist være sat på plads!
De gamle bøger fik igen fred og ro på de mørke
reoler. Dog ikke mere end at de hen over de
næste fire år – hver og en – blev registreret
og gjort søgbare på nettet af bibliotekarer fra
Haderslev Bibliotek. Hvorfor det i dag står
enhver frit for at gå ind på skolens hjemmeside,
finde frem til bibliotekets søgebase – og så gå i
gang med at botanisere!

På de bonede gulve – og hjemme i
skabet
Så kom ikke og sig, at bøger ikke har deres
skæbne! En skæbne så speciel, at den gang
på gang har spillet ejere, myndigheder og læg
og lærd mangt et puds. Men Gud ske lov hver
gang med en nogenlunde happy ending!
I dag står vores bog fra 1475 trygt og godt bag
lås og slå og hygger sig sammen med de andre
inkunabler i et brandsikkert skab på skolen.
Flere gange har den optrådt på de bonede
gulve. I 1982 lod den sig bese og beundre af
det dannede publikum på en udstilling om
boghåndværk på Koldinghus. Her var den
fremlagt side om side med den ældste trykte
danske bog overhovedet: Missale Slesvicense,
en messebog trykt i 1486 ved Domkirken i
Slesvig. 2005 var den med i en særudstilling
på Haderslev Museum om skolens bibliotek
kaldet Bogskatte fra seks århundreder. Og på
ny i 2017, da den indgik i museets store
udstilling i anledning af Reformationens
500-års jubilæum. Fornemmere kunne det
ikke blive!
Herunder ses interesserede publikummer ved
udstillingen i 2005 i færd med at studere nogle
af bibliotekets ”perler”. Den slags fascination
oplever man gang på gang, når folk besøger
biblioteket – elever, lærere eller gæster udefra.

Hjemme på skolen bliver bogen kun taget frem
ved særlige lejligheder. F.eks. når skolens
elever én gang i deres gymnasie- og hf-tid
bliver vist rundt på biblioteket og får fortalt en
historie så speciel, at den ikke finder sin mage
på nogen anden skole hverken i ind- eller
udland.
Og nu vi taler om udlandet: Hver eneste gang
vores venner fra skolens venskabsskole i
Massachusetts, USA, gæster Haderslev og
dens katedralskole, erklærer de uden tøven, at
af alle de oplevelser, de har modtaget på vores
side af dammen, er den gamle bog fra 1475
nok en af de største – for sådan en har de
nemlig ikke stående back home over there.
Noget lignende gælder såmænd også ganske
almindeligt godtfolk hjemme fra Haderslev og
egnen langs fjord og dam, når de en gang
imellem kommer forbi for at se og høre lidt om,
hvad folk berigede deres ånd med i gamle
dages Haderslev. Og (måske) får lov til at
bladre lidt i bogen…
Hold da op, siger folk så: Sikke en skat, I har
stående! En prædikensamling fra 500-tallet…
En verdenshistorie anno 1490. En tryksag så
klar og frisk, som da typografen stod med sine
nystøbte udskiftelige blytyper i trykkeriet!
Hvordan i alverden kan det være, at I har
sådan en gammel sag stående??
Tja… hvem ved? Måske er det bare, fordi
bøger har deres skæbne. Habent sua fata
libelli.
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