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Bogbind fra de københavnske bogbindere i 1800-tallet har sammenlignet med 

tidligere og senere dansk bogbinderhåndværk kun sporadisk været genstand 

for nærmere undersøgelser.  Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek 

frembyder gode muligheder for at fordybe sig i studiet af bind fra netop 

denne periode.  Nogle få bogbindermestre markerer sig ved store leverancer 

til Christian den Ottende og hans dronning Caroline Amalies biblioteker, som 

har været genstand for vore systematiske registreringer og undersøgelser.  

Ved at finde frem til bogbindernes regninger i kongens regnskaber er det 

lykkedes sikkert at identificere de enkelte værksteders bidrag, og der danner 

sig et billede af solidt dansk bogbinderarbejde, der økonomiske trange tider 

til trods og uden at være prangende dokumenterer, at håndværket i perioden 

kunne stå sig også i international sammenhæng.

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets eget bibliotek1. 

Håndbiblioteket blev grundlagt af Frederik den Femte i 1746 på det første 

Christiansborg Slot i umiddelbar tilknytning til kongens lejlighed med det formål at 

være ved hånden – deraf navnet. 

 Biblioteket voksede hurtigt og rummede ved Christiansborgs brand i 1794 et 

sted mellem 20.000 og 40.000 bind, som for langt størstedelen gik til i branden. I 

årtierne efter branden, under Christian den Syvendes sidste år og under Frederik den 

Sjette, hvor dennes bogsamling fra tiden som kronprins indlemmedes, voksede det 

sig igen til en anselig størrelse.  

 Da Christian den Ottende selv havde en omfattende privat bogsamling ved 

tronbestigelsen i 1839 satte han sin privatsekretær og håndbibliotekar, Just Matthias 

Thiele, til at udskille dubletter og overflødige værker for at skaffe plads til det 

hele. Efter Christian den Ottendes død arvede Frederik den Syvende alle faderens 

samlinger som det var naturligt under enevælden, men efter dennes afskaffelse blev 

kongens ejendom delvist overtaget af staten. Det gjaldt bl.a. de kunst-, antik- og 

naturaliesamlinger, som Christian den Ottende havde skabt og som blev fordelt til 

relevante offentlige museer efter godtgørelse til kongen2. Håndbiblioteket forblev 

dog på kongens hænder, kun blev der i 1874 under Christian den Niende afgivet en 

række kobberstik og tegninger til Den Kongelige Kobberstiksamling.  
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 Vekselvirkningen mellem indlemmelse af monarkernes private bogsamlinger og 

udskillelse af dubletter eller litteratur, der med større fordel kunne gøres tilgængelig 

for andre, er fortsat siden – om end den sidste egentlige udskillelse af bøger fandt 

sted i 1950erne, mest foranlediget af pladsmangel i magasinerne. Biblioteket 

rummer i dag ca. 100.000 bind, foruden ca. 12.000 landkort, ca. 40.000 fotografier, 

hundredvis af tegninger og grafiske blade, samt særsamlinger som f.eks. film og 

udklipssamlinger og, ikke mindst, Frederik den Niendes omfattende musiksamling.  

 

Håndbibliotekets placering 

Samlingen har siden Christiansborgs brand i 1794 skiftevis befundet sig på 

Amalienborg og Christiansborg, til tider fordelt på begge slotte. I 1794 flyttede 

resterne af den ind i kronprinsens palæ, det nuværende Christian den Niendes 

Palæ på Amalienborg, hvor den voksede sig stor, indtil det andet Christiansborg 

stod færdigt til indflytning i 1828. Sideløbende havde Prins Christian Frederik, den 

senere kong Christian den Ottende, i palæet overfor (Christian den Ottendes Palæ) 

opbygget sin egen bogsamling, som omtalt ovenfor.  

 De to samlinger blev slået sammen på Christiansborg og voksede videre dér, 

indtil Christiansborg atter brændte i 1884. Skæbnen var mildere ved Håndbiblioteket 

denne gang, og det lykkedes – til dels ved at kaste bøgerne ud ad vinduet ned på 

slotspladsen – at redde størstedelen af samlingen. Igen flyttede Håndbiblioteket, der 

nu havde karakter af kaotisk bogmasse af delvist vand-, brand- og slagskadede bind, 

ind på Amalienborg, nu i Christian den Ottendes Palæ. Her blev det i de kommende 

årtier opgaven at ordne, sortere og fra bunden nykatalogisere hele biblioteket – en 

kæmpe opgave, som først kunne afsluttes i 1914 ved Holger Ehrencron-Müllers 

store indsats. De skruebind i folio, der blev resultatet af nyordningen, står i dag 

på Håndbibliotekets studiesal og udgør pga. de to slotsbrande den ældste bevarede 

katalog. Selvom en katalog fra før branden 1884 således ikke længere findes 

intakt, kan man i den gamle kortkatalog, som siden 1990erne er blevet afløst af en 

elektronisk katalog, stadig finde kartotekskort, der hører tiden før slotsbranden i 

1884 til og som således udgør rester af en ældre katalogisering. Desuden er en række 

accessions- og udlånsprotokoller bevaret, hvoraf nogle rækker tilbage til tiden før 

branden. Det er en opgave for kommende år at bearbejde materialet herfra.
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Den ødelæggende brand på Christiansborg den 3. oktober 1884.  Med rød indramning er 
markeret placeringen af det kongelige Håndbibliotek.   
Samtidigt litografi. Emil Olsen Lith. Inst 

I sin øjenvidneberetning i Nationaltidende 4. oktober 1884 skriver Herman Bang: 
 

”Hele Gammelholm glødede i Skæret. Frederik den Syvendes Statue 

stod silhouetmæssig foran Baalet. Jeg ved ikke andet Ord end at Ilden   

h v i n e d e  om os.  Man kastede Bøger ud af alle Vinduer. Folk 

deroppe skreg og væltede Bogmasser ud, som af os dernede kastedes 

på Plænerne. Vandet flød overalt.  Man sprang over Gitret til Kong 

Frederiks Statue og kastede Bøgerne op paa Fodstykket. Midt mellem 

det alt sammen stod paa Pladsen en simpel Træseng. Jeg fandt en Bog, 

der laa lige under den brændende Mur. Den bar Kongens Chiffre. Det 

var: Souvenirs intimes de Napoleon III.” 
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Ved branden i 1884 lykkedes det så godt som helt at redde hele Håndbiblioteket ved at kaste 
bøgerne ud ad vinduerne.  En mindre del af bogbestanden gik dog tabt og endnu i dag bærer en 
del af bøgerne tydelige spor af katastrofen, f.eks. snavs, sod, vandskader, forslåede og iturevne 
bind.  Her Belloris kunsthistorie fra Bologna fra 1681. På det revne flyveblad ses rester af noter 
fra Håndbibliotekar N.H. Weinwich, der efter den første slotsbrand i 1794 samvittighedsfuldt 
genopbyggede Håndbiblioteket. 
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Håndbiblioteket på Christiansborg.  Indrettet 1922-23 

Da det tredje Christiansborg var ved at være færdigbygget, flyttede Håndbiblioteket i 

1922 atter ind her og forblev på slottet, indtil Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

II besluttede, at det burde flytte tilbage til Amalienborg, til Christian den Ottendes 

Palæ. Det skete i 1985 efter at der var blevet indrettet moderne bogmagasiner, 

kontor og studiesal til Håndbiblioteket. Kun de bøger, der i forvejen stod i de to 

lokaler, der var indrettet til Håndbiblioteket i de kongelige repræsentationslokaler 

på Christiansborg, blev på deres plads og er der stadig. Den daglige drift af 

biblioteket blev i 2014 overdraget fra Hofmarskallatet til Kongernes Samling. I 2018 

indrettedes et omfattende fjernmagasin til de mindre anvendte dele af samlingen.  

Håndbibliotekets omskiftelige historie og den deraf følgende usikkerhed m.h.t. dets 

karakter og vægtning på forskellige tidspunkter kalder på grundige undersøgelser, 

der kan afklare, hvad biblioteket rummede på forskellige tidspunkter, og som kan 

pege på, hvad dets funktion for de enkelte monarker kunne have været. 
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Studiesalen i Christian den Ottendes palæ på Amalienborg, som er indrettet 1983 til 1985 under 
medvirken af H.M. Dronningen 

Christian den Ottendes bøger 

En række vigtige brikker i dette puslespil blev lagt af forhenværende håndbibliotekar 

dr.theol. Christian Gottlieb, der nåede langt i en identifikation af indholdet af 

Christian den Ottendes bogsamling og samlede de bøger i Håndbibliotekets samling, 

der hidrørte herfra, i et særligt afsnit i magasinerne. Herigennem blev det muligt 

at se samlingen som den afspejling af kongens interesser for kunst, arkæologi og 

naturvidenskab, som også hans genstandssamlinger og hans mæcenater, især i årene 

som tronfølger, tydeligt vidner om.3 Christian Gottliebs store arbejde har været en 
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afgørende lettelse i forbindelse med de bogbindsundersøgelser, som to af denne 

artikels forfattere, Mikael Kristensen og Ebbe Holmboe, siden 2015 har foretaget 

som frivillige i Håndbiblioteket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louis Aumont: Prinz Christian 
Frederik, senere kong Chr VIII, 1831 
Den kongelige Samling, Amalienborg 
 

Da Christian den Ottende som tronfølger var guvernør på Fyn, grundlagde han på 

slottet i Odense en bogsamling, som siden blev suppleret af sønnen, den senere 

Frederik den Syvende, der ligeledes blev guvernør på øen i en årrække. Dette 

”Guvernørbibliotek” befinder sig nu på Syddansk Universitetsbibliotek og er 

velvilligt blevet stillet til rådighed for en udvidelse af undersøgelserne, ligesom 

det har været tilfældet med bogsamlingen ved Nationalmuseets Antiksamling og 

ved Den kongelige Mønt- og Medaljesamling sammesteds, der begge indeholder 

bøger fra Christian den Ottendes samling. I løbet af 1840erne blev en lang række 
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værker udskilt til kongens private zoologiske museum, som ved enevældens ophør 

overførtes til Universitetets Zoologiske Museum, nu Statens Naturhistoriske 

Museum, hvor det har været muligt at inddrage dem i undersøgelsen.4   

 Det har været i naturlig forlængelse af undersøgelsen også at inddrage 

Christian den Ottendes dronning, Caroline Amalies, bibliotek, der i sin helhed blev 

testamenteret til staten i 1881, og som den dag i dag befinder sig i sit originale inventar 

i Christian den Ottendes Palæ på Amalienborg. Dette bibliotek er, inklusive møbler 

og værelsesindretning, statsinventar, men varetages i det daglige af Dronningens 

Håndbibliotek, der også i 2016-17 har forestået en elektronisk katalogisering til 

erstatning for den eksisterende håndskrevne registrant fra 1881. 

 Mens Gottliebs undersøgelse fokuserede på identifikation og karakteristik af 

samlingens indhold, har de seneste års undersøgelser drejet sig om identifikationen 

af de bogbind, som blev udført til Christian den Ottende og hans dronning Caroline 

Amalie. 

 På det seneste er undersøgelsen blevet udvidet kronologisk bagud mod år 1800 

og vil i den kommende tid også omfatte Frederik den Sjettes regeringstid (1808-

1839). Sammenlagt giver undersøgelserne i Håndbiblioteket således et overblik 

over et segment af dansk, primært københavnsk, bogbinderhåndværk i perioden ca. 

1810-1880, hvor håndværket blev gradvist overtaget af delvis maskindrift. 
 

Undersøgelserne 

Undersøgelsernes tyngde ligger som nævnt i bogbind fra det 19. århundredes 

bogbinderværksteder, og disse er i sammenligning med værksteder i tidligere og 

senere århundreder forholdsvis sjældnere beskrevne.  Hendes Majestæt Dronningens 

Håndbibliotek omfatter overordentlig mange bind fra det 19. århundrede og 

giver en god mulighed for at studere disse nærmere.  Registreringsmetoden er i 

overensstemmelse med principper for bindregistrering, som i anden anledning er 

fastlagt på Det kongelige Bibliotek5.   

 I den periode, vi beskæftiger os med, forsynede de danske bogbindere kun 

sjældent bøgerne med deres signatur. Når der forekommer en sådan, er det oftest 

i form af en indklæbet etiket med værkstedets navn og adresse. Derfor er det kun 

undtagelsesvist muligt umiddelbart at identificere bogbinderen. Vi opsøger de 
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enkeltes bogbinderes regninger i kongens regnskaber, som befinder sig i Rigsarkivet.  

Regningerne er alt overvejende detaljerede med angivelse af de indbundne titler, 

og tilbage på biblioteket forsøger vi derefter at genfinde bøgerne med brug af den 

elektroniske katalog.6 

 Vi har i bogbinderregningerne for den her omtalte periode fundet frem til i 

alt ca. 4.500 titler. Af disse har vi i ca. 40% af tilfældene kunnet identificere det 

konkrete bind fra regningen.  

 Man ville ikke på forhånd kunne forvente at finde og identificere alle de bøger, 

der er nævnt i regningerne.  Nogle regninger var simpelthen ulæselige.  Hertil kommer, 

at bøger i tidens løb er overført til Det kongelige Bibliotek, og at finde bøgerne dér 

ville være et meget stort arbejde, fordi sådanne bøger uden at være særligt markerede 

i registranten findes blandet imellem alle andre bøger.  Vi ved, at sådanne overførsler 

er sket mindst to gange.  Dertil kommer, at man flere gange som nævnt ovenfor har 

bortsolgt dubletter fra Håndbiblioteket senest i større omfang i 1956.
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regning fra bogbindermester 
A.C.Falck til det kongelige 
Håndbibliotek med J.M.Thieles 
anvisning til betaling.  Vedrører 
bogbinderarbejder fra januar til 
juni 1845 
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Registreringen omfatter: 
• registreringsdato 
• systemnummer 
• forfatter 
• titel 
• udgivelsessted 
• udgivelsesår 
• bogbinder 
• hvornår indbundet? Samtidig eller senere end udgivelsesåret 
• bindtype 
• bogens dimensioner 
• beskrivelse af permerne 
• beskrivelse af ryggen 
• kapitel- og mærkebånd 
• forsats 
• snit 
• proveniens 
• andre bemærkninger 
• … og dertil 3-8 fotografier afhængig af bogen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næste opslag: Ved bindenes registrering blev bindene kort beskrevet ved sytten forskellige 

parametre og efterfølgende fotografisk dokumenteret 
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Håndbiblioteket.  Registrering af bogbind 2015-18
Reg.dato System nr. Forfatter Titel Udgivelsessted År Bogbinder Bindets alder Bindtype Format (mm) Beskrivelse af permer Rygbeskrivelse Kapitæl og mærkebånd Forsats Snit Proveniens Foto Bemærkninger
2016.08.19 42387 Börne, Ludw. Gesammelte Schriften : II-III, 

VIII / Ludw. Börne (kun bind II og III 
er indbundet af Falck, bd VIII findes 
uindbundet i HB)

Hamborg 1829 Falck, A.C. Senere Lavfalset helbind af sort, 
præget shirting

163 x 99 Løs, glat ryg med titel mel-
lem blindtrykte ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.08.19 42391 Brun, Frederike Prosaische Schriften : I-IV / Frederike 
Brun

Zürich 1799-
1801

Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet, præget 
shirting

187 x 113 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42425 Hauff, W. Sämmtliche Werke : I-X / W. Hauff Stuttgart 1837 Lerche, H.C. 
(ingen regn.?)

Samtidigt Dybfalset halvbind af 
blå kalv

188 x 115 CF-monogram midt på forpermen; sort, præget 
overtræk og skindhjørner

Løs ryg med 6 ophøjninger, 
titel i 2. felt og tome i 4. felt

Stof blå/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42432 Heinzen, K. Politische und unpolitische Fahrten 
und Abenteuer : I-II / K. Heinzen

Mannheim 1846 Ursin, W. Samtidigt Lavfalset helbind af 
olivengrøn, præget 
shirting

168 x 110 CF-monogram midt på forpermen; blindtrykt 
ramme på begge permer

Løs, glat ryg inddelt i 5 
felter; titel i 2. felt og tome 
i 4. felt

Stof sort/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42462 Schlegel, A.W. Kritische Skizzen : I-II / A.W. Schlegel Berlin 1828 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

209 x 128 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 42463 Schlegel, A.W. Essais littéraires et historiques / A.W. 
Schlegel

Bonn 1842 Lerche, H.C. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
mørkeblå safian

214 x 134 CF-monogram midt på forpermen, marmoreret, 
præget  papir og skindhjørner

Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Stof lyseblå/hvid Gråviolet papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42508 Dickens, Ch. Complete works : I-VII / Ch. Dickens Leipzig 1839-41 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

177 x 107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42558 Bellart, N.F. Oeuvres : I-IV / N.F. Bellart Paris 1827 Ursin, W. Senere Dybfalset halvbind af 
mørkegrøn kalv

204 x 125 FR VII kronet monogram på forpermer; præget, 
mørkegrønt papir og skindhjørner; 2 blind-
prægede linier langs papirets kanter

Løs ryg med 4 ophønjinger; 
titel i 2. felt og tome i 4. felt; 
sorttrykte rammer, glittede 
titelfelter

Stof sort/hvid; grønt 
mærkebånd

Beige papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

5 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.09.23 42619 Oeuvres Posthumes de (J.Fr.) 
Marmontel : I-IV

Paris 1804-05 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

167 x 99 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42651 Sue, Eug. Deleytar : I-II / Eug. Sue Bruxelles og 
Leipzig

1839 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet moirepræget 
shirting

151 x 97 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Vissengrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43333 Grundtvig, N.F.S. Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne 
i Sølv-Bryllups- og Kroningsaaret 
1840 / N.F.S. Grundtvig

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
mørkebrun, præget 
shirting

181 x 107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 4 
felter,; titel i 2. felt

Intet Lysebrunt papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 4

2016.09.23 43421 Holst, H.P. Digtninger / H.P. Holst København 1833 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet, præget 
shirting

174 x 110 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 5 
felter,; titel i 2. felt

Intet Beige papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 43422 Holst, H.P. Fire Romanzer / H.P. Holst (indbunden 
sammen med 42423)

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

179 x 109 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Lyseblåt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43423 Holst, H.P. Digte : 1. Samling / H.P. Holst (indbun-
den sammen med 42422)

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

179 x 109 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Lyseblåt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43524 Kaalund, H.V. Valkyrien Gøndul : Et nordisk Digt / H.V. 
Kaalund

København 1842 Friis, P.F. Samtidigt Helbind af brunviolet 
shirting

168 x 111 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 5 
felter,; titel i 2. felt

Intet Beige papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 44177 Letteris, M. Sagen aus dem Orient / M. Letter-
is ; Nach den Quellen bearbeitet

Karlsruhe 1847 Ursin, W. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
violet kalv

229 x 145 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
mørkviolet papir og skindhjørner

Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Stof sort/hvid; grønt 
mærkebånd

Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.09.23 44192 vom Nordstern, A. Gemmen / A. vom Nordstern Leipzig 1818 Lerche, H.C. 
(ingen regn.?)

Senere Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

233 x 145 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 44238 v. Platen, Aug. Gedichte / Aug. v. Platen Stuttgart og 
Tübingen

1828 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
koksgrå shirting

183 x 111 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 44247 v. Ries, G.W.O. Knüttelgedichte, Erzählungen, Schwän-
ke und ernste Balladen / G.W.O. v. Ries

Altona 1822 Friis, P.F. (ingen 
regn.?)

Senere Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

143 x 95 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråviolet papir 3-sidet, rødbrunt, 
stænket, glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.10.07 44268 Seeger, L. Der Sohn der Zeit : Freie Dichtun-
gen / L. Seeger

Leipzig 1847 Ursin, W. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
grøn kalv

216x145 CF-monogram midt på forpermen; sort, præget 
glanspapir og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Stof sort/hvid, grønt 
mærkebånd

Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.10.07 44269 Simrock, K. Der gute Gerhard von Köln : Er-
zählung / K. Simrock

Frankfurt am 
Main

1847 Ursin, W. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

130x80 CF-monogram midt på forpermen; blindtrykt 
ramme på begge permer

Løs, glat ryg inddelt i 5 
felter, titel i 2. felt

Stof sort/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.10.07 44272 Lenau, N. Neuen Gedichte / N. Lenau  (fejl: 
Neuere..) Neuen Gedichte / N. Lenau

Stuttgart 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

177x107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 44273 Lenau, N. Die Alligenser : Freie Dichtungen / N. 
Lenau (fejl: Albigenser) Die Alligenser 
: Freie Dichtungen / N. Lenau

Stuttgart og 
Tübingen

1842 Falck, A.C. (ingen 
regn.?)

Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

176x108 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 44429 Der cid : Ein Ronzen-Kranz ; Aus 
dem Spanischen übers. von F.M. 
Duttenhofer

Stuttgart 1833 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

192x112 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.10.07 44450 Il Parnasso Italiano ovvero: i quattro 
poeti celeberrimi Italiani

Leipzig 1826 Lerche, H.C. Senere Dybfalset halvbind af 
rød chagrin

226x158 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
marmoreret papir  afgrænset af en forgyldt linie 
og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Vævet hvidt/orange Gråt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4

2016.10.07 44453 Angelucci, G.A. Gesù paziente nell’orto : Stanze / G.A. 
Angelucci

Firenze 1819 Lerche, H.C. Senere Lavfalset halvbind 
af gråviolet, præget 
shirting

370x252 CF-monogram midt på forpermen; marmoreret 
papir og shirtingshjøner; påklæbet titelfelt af 
mørkeblåt glanspapir i øv. venstre hjørne

Løs, glat ryg Intet Hvidt papir 3-sidet, brunt, stænket 
snit

Ukendt 3

2016.10.07 44472 Dante Dante, Die göttliche Komödie / Her-
ausg. von C.L. Kannegiesser

Amsterdam 1809 Lerche, H.C. Senere Dybfalset halvbind af 
rød safian

189x121 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
marmoreret papir og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Vævet hvid/orange Lysegråt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 45157 Oehlenschlæger, 
Adam

Skuespil : Flugten fra (fejl: af) Klostret 
og Væringerne i Miklagard

København 1827 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

185x108 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3
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Håndbiblioteket.  Registrering af bogbind 2015-18
Reg.dato System nr. Forfatter Titel Udgivelsessted År Bogbinder Bindets alder Bindtype Format (mm) Beskrivelse af permer Rygbeskrivelse Kapitæl og mærkebånd Forsats Snit Proveniens Foto Bemærkninger
2016.08.19 42387 Börne, Ludw. Gesammelte Schriften : II-III, 

VIII / Ludw. Börne (kun bind II og III 
er indbundet af Falck, bd VIII findes 
uindbundet i HB)

Hamborg 1829 Falck, A.C. Senere Lavfalset helbind af sort, 
præget shirting

163 x 99 Løs, glat ryg med titel mel-
lem blindtrykte ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.08.19 42391 Brun, Frederike Prosaische Schriften : I-IV / Frederike 
Brun

Zürich 1799-
1801

Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet, præget 
shirting

187 x 113 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42425 Hauff, W. Sämmtliche Werke : I-X / W. Hauff Stuttgart 1837 Lerche, H.C. 
(ingen regn.?)

Samtidigt Dybfalset halvbind af 
blå kalv

188 x 115 CF-monogram midt på forpermen; sort, præget 
overtræk og skindhjørner

Løs ryg med 6 ophøjninger, 
titel i 2. felt og tome i 4. felt

Stof blå/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42432 Heinzen, K. Politische und unpolitische Fahrten 
und Abenteuer : I-II / K. Heinzen

Mannheim 1846 Ursin, W. Samtidigt Lavfalset helbind af 
olivengrøn, præget 
shirting

168 x 110 CF-monogram midt på forpermen; blindtrykt 
ramme på begge permer

Løs, glat ryg inddelt i 5 
felter; titel i 2. felt og tome 
i 4. felt

Stof sort/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42462 Schlegel, A.W. Kritische Skizzen : I-II / A.W. Schlegel Berlin 1828 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

209 x 128 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 42463 Schlegel, A.W. Essais littéraires et historiques / A.W. 
Schlegel

Bonn 1842 Lerche, H.C. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
mørkeblå safian

214 x 134 CF-monogram midt på forpermen, marmoreret, 
præget  papir og skindhjørner

Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Stof lyseblå/hvid Gråviolet papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42508 Dickens, Ch. Complete works : I-VII / Ch. Dickens Leipzig 1839-41 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

177 x 107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42558 Bellart, N.F. Oeuvres : I-IV / N.F. Bellart Paris 1827 Ursin, W. Senere Dybfalset halvbind af 
mørkegrøn kalv

204 x 125 FR VII kronet monogram på forpermer; præget, 
mørkegrønt papir og skindhjørner; 2 blind-
prægede linier langs papirets kanter

Løs ryg med 4 ophønjinger; 
titel i 2. felt og tome i 4. felt; 
sorttrykte rammer, glittede 
titelfelter

Stof sort/hvid; grønt 
mærkebånd

Beige papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

5 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.09.23 42619 Oeuvres Posthumes de (J.Fr.) 
Marmontel : I-IV

Paris 1804-05 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

167 x 99 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 42651 Sue, Eug. Deleytar : I-II / Eug. Sue Bruxelles og 
Leipzig

1839 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet moirepræget 
shirting

151 x 97 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Vissengrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43333 Grundtvig, N.F.S. Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne 
i Sølv-Bryllups- og Kroningsaaret 
1840 / N.F.S. Grundtvig

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
mørkebrun, præget 
shirting

181 x 107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 4 
felter,; titel i 2. felt

Intet Lysebrunt papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 4

2016.09.23 43421 Holst, H.P. Digtninger / H.P. Holst København 1833 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet, præget 
shirting

174 x 110 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 5 
felter,; titel i 2. felt

Intet Beige papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 43422 Holst, H.P. Fire Romanzer / H.P. Holst (indbunden 
sammen med 42423)

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

179 x 109 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Lyseblåt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43423 Holst, H.P. Digte : 1. Samling / H.P. Holst (indbun-
den sammen med 42422)

København 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

179 x 109 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Lyseblåt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 43524 Kaalund, H.V. Valkyrien Gøndul : Et nordisk Digt / H.V. 
Kaalund

København 1842 Friis, P.F. Samtidigt Helbind af brunviolet 
shirting

168 x 111 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg, inddelt i 5 
felter,; titel i 2. felt

Intet Beige papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 44177 Letteris, M. Sagen aus dem Orient / M. Letter-
is ; Nach den Quellen bearbeitet

Karlsruhe 1847 Ursin, W. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
violet kalv

229 x 145 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
mørkviolet papir og skindhjørner

Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Stof sort/hvid; grønt 
mærkebånd

Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.09.23 44192 vom Nordstern, A. Gemmen / A. vom Nordstern Leipzig 1818 Lerche, H.C. 
(ingen regn.?)

Senere Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

233 x 145 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.09.23 44238 v. Platen, Aug. Gedichte / Aug. v. Platen Stuttgart og 
Tübingen

1828 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
koksgrå shirting

183 x 111 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.09.23 44247 v. Ries, G.W.O. Knüttelgedichte, Erzählungen, Schwän-
ke und ernste Balladen / G.W.O. v. Ries

Altona 1822 Friis, P.F. (ingen 
regn.?)

Senere Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

143 x 95 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråviolet papir 3-sidet, rødbrunt, 
stænket, glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.10.07 44268 Seeger, L. Der Sohn der Zeit : Freie Dichtun-
gen / L. Seeger

Leipzig 1847 Ursin, W. Samtidigt Dybfalset halvbind af 
grøn kalv

216x145 CF-monogram midt på forpermen; sort, præget 
glanspapir og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Stof sort/hvid, grønt 
mærkebånd

Lysegrønt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.10.07 44269 Simrock, K. Der gute Gerhard von Köln : Er-
zählung / K. Simrock

Frankfurt am 
Main

1847 Ursin, W. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brunviolet shirting

130x80 CF-monogram midt på forpermen; blindtrykt 
ramme på begge permer

Løs, glat ryg inddelt i 5 
felter, titel i 2. felt

Stof sort/hvid Lysegrønt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 4 Bogbinderetiket på 
bagpermens inderside, 
nederst til venstre

2016.10.07 44272 Lenau, N. Neuen Gedichte / N. Lenau  (fejl: 
Neuere..) Neuen Gedichte / N. Lenau

Stuttgart 1840 Lerche, H.C. Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

177x107 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 44273 Lenau, N. Die Alligenser : Freie Dichtungen / N. 
Lenau (fejl: Albigenser) Die Alligenser 
: Freie Dichtungen / N. Lenau

Stuttgart og 
Tübingen

1842 Falck, A.C. (ingen 
regn.?)

Samtidigt Lavfalset helbind af 
koksgrå, præget shirting

176x108 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gråt papir 3-sidet, brunt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 44429 Der cid : Ein Ronzen-Kranz ; Aus 
dem Spanischen übers. von F.M. 
Duttenhofer

Stuttgart 1833 Friis, P.F. Samtidigt Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

192x112 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

CF-stempel på 
titelblad

4

2016.10.07 44450 Il Parnasso Italiano ovvero: i quattro 
poeti celeberrimi Italiani

Leipzig 1826 Lerche, H.C. Senere Dybfalset halvbind af 
rød chagrin

226x158 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
marmoreret papir  afgrænset af en forgyldt linie 
og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Vævet hvidt/orange Gråt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 4

2016.10.07 44453 Angelucci, G.A. Gesù paziente nell’orto : Stanze / G.A. 
Angelucci

Firenze 1819 Lerche, H.C. Senere Lavfalset halvbind 
af gråviolet, præget 
shirting

370x252 CF-monogram midt på forpermen; marmoreret 
papir og shirtingshjøner; påklæbet titelfelt af 
mørkeblåt glanspapir i øv. venstre hjørne

Løs, glat ryg Intet Hvidt papir 3-sidet, brunt, stænket 
snit

Ukendt 3

2016.10.07 44472 Dante Dante, Die göttliche Komödie / Her-
ausg. von C.L. Kannegiesser

Amsterdam 1809 Lerche, H.C. Senere Dybfalset halvbind af 
rød safian

189x121 CF-monogram midt på forpermen; præget, 
marmoreret papir og skindhjørner

Løs, glat ryg, titel mellem 
ornamenter

Vævet hvid/orange Lysegråt papir 3-sidet, marmoreret, 
glittet snit

Ukendt 3

2016.10.07 45157 Oehlenschlæger, 
Adam

Skuespil : Flugten fra (fejl: af) Klostret 
og Væringerne i Miklagard

København 1827 Friis, P.F. Senere Lavfalset helbind af 
brun, præget shirting

185x108 CF-monogram midt på forpermen Løs, glat ryg; titel mellem 
ornamenter

Intet Gult papir 3-sidet, rødt, stænket, 
glittet snit

Ukendt 3
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 Mange af de omhandlede bøger er simple lærredsbind. I årtierne efter 

napoleonskrigene var den danske økonomi meget dårlig. I 1813 ramte en 

statsbankerot landet og økonomien bedredes kun langsomt. Vi har gennem 

undersøgelserne erfaret, at selv kongen ikke tillod sig at lade sine bøger indbinde 

i højeste kvalitet.  Regningerne bevidner, hvor meget – eller hvor lidt – biblioteket 

har betalt for det enkelte bind.  Man kan sige, at bogbinderne herved blev 

begrænset i udfoldelserneDer er ingen tvivl om, at de danske bogbindere – i alle 

tilfælde i hovedstaden - på denne tid rent fagligt var i stand til at fremstille gode og 

endog prægtige bind, der i internationalt perspektiv velsagtens repræsenterede en 

gennemsnitlig kvalitet.  Bogbinderne havde som svende ofte været på valsen i det 

tyske område – sjældnere i Frankrig eller England – og var således af international 

faglig standard.  Indimellem kom tyske svende, som kunne inspirere de hjemlige, 

til København. Med hensyn til arbejdets faglige stade hed det (1845): ”Det er 

allerede i mange Aar erkjendt, at Kjøbenhavn har eiet fortrinlige Bogbindere, vi 

troe at kunne nævne Berg, nu afdøde Holm, den ældre Ursin og Falck senior, 

de have ingenlunde i dygtige Præstationer staaet tilbage for London’s og Paris’s 

Bogbindere; men oftere have de savnet de fornødne Materialier, som Handelen 

dog nu snarere forskaffer; ei heller vises stedse ved Bogbinderarbeidet Smag 

med Hensyn til Valget af Orneringer og Farver.  Det er allerede bemærket, at 

man her ingenlunde kan og bør følge Udlandets Mode; men langt snarere tilegne 

sig et selvstændigt Valg af Forziringer, hvorved rigtignok oftere opstaaer en 

Mangel, ved at duelige Stempelskærere sjeldnere Arbeide for Bogbinderne.  Ved 

Bogvæsenets og Boghandelens forandrede Skikkelse synes Fordringerne ogsaa 

til vore Bogbindere fornemmeligen at blive med en vis Elegans og hurtigt at 

indbinde det store Antal Exemplarer, som udsendes af et Skrift.  Denne opgave 

kræver en vis, hidtil lidet øvet Fabrikdrift, som vore Bogbindere vistnok ville 

tilegne sig, dog uden at efterligne Udlandets usolide Arbeide. Ved at nuomstunder 

ikkun faa Bøger udsendes fra Boghandelen i raa Materie, synes Arbeidet ikke 

at kunne være af stor Betydning udenfor Hovedstaden; naar imidlertid et stort 

Antal [bogbinderværksteder] ere etablerede, finde disse, deels ved Psalmebøger, 

Lærebøger o. desl. Arbeide, deels søge de ogsaa Næring i Bog= og Papirhandel; 
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men sjeldent er der Anledning for dem at udføre de fortrinligere, men ogsaa 

kostbarere Arbeider, der udgaae fra de Kjøbenhavnske Værksteder”7.  

 I hovedstaden, hvor indbyggertallet i 1840 var 120.000, fandtes samme år 52 

bogbindermestre med 50 svende og 61 lærlinge.  Byens befolkningstal var i disse år 

stigende.  Således nåede indbyggertallet i 1850 op på ca. 130.000. Allerede i 1846 

var der 68 bogbindermestre med 68 svende og 59 lærlinge.8 Der var imidlertid kun 

ringe efterspørgsel efter rigt udstyrede bind, hvilket også kan sluttes af, at endog 

kongens private bibliotek som nævnt var temmelig tilbageholdende.  Prisen for et 

bind var gennem det meste af perioden stabil.  Et helbind i lærred kostede 2 mark, 

et franskbind (skindryg og -hjørner af kalv eller ged) kostede 4 mark. Særligt store 

eller tykke bind var noget dyrere.9 

Håndbibliotekaren og bogbinderne 

Lige siden grundlæggelsen for mere end 250 år siden har majestæten haft ansat 

håndbibliotekar, i langt størstedelen af perioden som deltidsbeskæftigelse. Kun 

elleve bibliotekarer har i tidens løb gjort tjeneste i Håndbiblioteket – i mange tilfælde 

i endog meget langvarige ansættelser.  I den periode, vi her har med at gøre, var Just 

Mathias Thiele den, der stod for bibliotekets drift. 
 

Just Mathias Thiele (1795-1874)10 tiltrådte som kronprins Christian Frederiks 

personlige bibliotekar 31. dec. 1838 og blev efter tronskiftet dec. 1839 håndbibliotekar 

for Christian den Ottende. Hans første opgave var at sammenlægge kronprinsens 

omfattende samling med det bestående Håndbibliotek. Ca. 15.000 bind blev ved 

denne lejlighed som dubletter udskilt fra de to bogsamlinger og fordelt mellem Det 

kongelige Bibliotek og biblioteker i større danske byer som f.eks. Stiftsbiblioteket i 

Viborg.  Efter kongens død i 1848 blev det endnu en gang overladt ham at udskille 

dubletter, også fra Guvernørbiblioteket i Odense.11 

Umiddelbart efter tronskiftet begyndte et større indbindingsarbejde, som fordeltes 

blandt flere af Københavns bogbindere. Den største portion gik til H. C. Lerche, 

som i årene 1840-43 leverede indbindinger for ca. 1500 rdl.; i årene 1843-48 

indbandt W. Ursin for ca. 1000 rdl., og A.C. Falck for ca. 550 rdl. En mindre del 
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enkle shirtingsbind blev udført i partier af 100 bind af P.F. Friis 1841-43 for 400 

rdl. Milo med værksted i Odense leverede sammenlagt bogbind til Håndbiblioteket 

for 134 rdl. Derudover udførte C. Holm indbinding af især militære tidsskrifter for 

knap 200 rdl., men ingen af disse sidstnævnte bind er bevaret i Håndbiblioteket. 

Bogbinderudgifterne til de største værksteder var i 1840 330 rdl., 1841 597 rdl., 

1842 631 rdl., 1843 777 rdl., 1844 154 rdl., 1845 331 rdl., 1846 573 rdl., 1847 367 

rdl. 1848 287 rdl.

Wilhelm Marstrand, Portræt Just Mathias Thiele, olie på lærred, 87,3 X 70,5 cm, Thorvaldsens 
Museum, København (Public domain). Just Mathias Thiele (1795-1874), fungerede 1840 – 1874 
som Hans Majestæt Kongens Håndbibliotekar 
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 Enkeltopgaver er i den undersøgte periode faktureret af J. Lerches enke, H. 

P. Petersen, Westermann, J.C. Berg, Gædicken og J.F. Harhoff. Andre samtidige 

bogbindere er repræsenteret ved enkelte bind, der er indkøbt i indbundet stand, eller 

som er indkommet som gaver. 

 I den fortsatte undersøgelse af enkedronning Caroline Amalies gotiske bibliotek 

indtil 1881 findes regninger fra A.C. Falck og dennes efterfølger, svogeren H.H. 

Rasmussen. 

 Det er ikke umiddelbart muligt at finde den røde tråd gennem indbindings-

æstetikken i Christian den Ottendes Håndbibliotek.  De almindelige træk er dertil 

for forskellige. Det, man kan sige, er følgende: Hæftemetoderne er ikke systematisk 

undersøgt, men det forekommer, at den almindelige måde er at hæfte to ark parvis 

over tre hæftegarn, hvorved det første og det sidste ark er lagt i forsatspapiret 

(såkaldt ”tysk forsats”).  Lærredsbindene er uden kapitælbånd.  Ved franskbindene 

er kapitælbåndene oftest af stribet stof, nogle gange dog også simple, vævede bånd.  

Man finder nogle få eksempler på flade læderbånd eller papir med forgyldning. 

Ved enkelte store eller tykke bøger fandtes indvendig lærredsfals.  Snittene er 

for størstedelens vedkommende sprængt med brun farve, men man finder også 

blågrønne og hvidspættede snit.  Hos Lerche ser man jævnligt også marmoreret 

snit.  Franskbindenes overtrækspapir skifter mellem marmoreret papir, præget f.eks. 

moire-præget eller med prægning som lærredsimitation. Forsatspapirerne kan være 

ensfarvede, marmorerede eller med trykte mønstre.   

 Det umiddelbare indtryk varierer således, såvel mht. udseende som mht. 

kvalitet.   Årsagen er bl.a. benyttelsen af forskellige bogbinderværksteder. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bøgerne fra ChristianVIII’s Håndbibliotek er oftest 
forsynet med det forgyldte super-exlibris 
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I de fleste tilfælde er Christian den Ottende’s bøger ved anskaffelsen (før indbindingen) forsynet 
med et stempel med kongens initialer.  Der findes to typer. 
 
 
 
 

Dronningen havde sit eget super-exlibris og tilsvarende stempler 
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Det kongelige Håndbibliotek har i den undersøgte periode hovedsageligt benyttet 

seks bogbinderværksteder12 i København og et i Odense, nemlig: 
 
 

Hans Christian Lerche (1807-76) 
Udlært af faderen 1826.  Mesterstykke 1832. Borgerskab 1833. Efter faderens død førte 
han tilsyn med værkstedet, som han overtog i eget navn efter moderen i 1855. Under H.C. 
Lerches ledelse af værkstedet blev der uddannet 27 svende, hvoraf 13 senere blev mestre. 
 
Wilhelm Jørgen Ursin (1816-71) 
Udlært af faderen Peter Ursin 1835. Mesterstykke og borgerskab 1842. Udnævnt til 
hofbogbinder 1855. Værkstedet udlærte 6 svende, hvoraf 5 blev mestre. 
 
Andreas Christian Falck (1818-53) 
Udlært af faderen 1837. Rejste derefter til Paris og London indtil 1840. Mesterstykke og 
borgerskab 1841. Med støtte fra den Reiersenske Fond indkøbte han 1843 en jernpresse til 
udsmykning af bindene. Udnævnt til hofbogbinder 1846. Efter hans død blev værkstedet 
videreført af svogeren H.H. Rasmussen (og dennes efterslægt til 1978). 
 
Peter Frederich Friis (1791-1864) 
Udlært af C.F. Bergmann i 1811. Frimester 1821 mod erlæggelse af halv borgerskabsafgift. 
 
Johan Milo (1788-1861)  
Udlært af faderen F.W. Milo 1806. Borgerskab 1808. Overtog forretningen efter faderen 
1824. Oldermand 1831-61. Under hans ledelse blev virksomheden betydelig udvidet med 
egentlig bog- og papirhandel, forlag, bogtrykkeri og avisudgivelse.    
Et indtryk af firmaets størrelse ses af Folketællingen 1855 hvor husstanden inkluderede 
5 bogbindersvende, 2 bogbinderlærlinge, 4 bogtrykkerlærlinge og en boghandlerlærling.  
Værkstedet udlærte 20 bogbindersvende, hvoraf 13 siden blev mestre.  
 
Harald Henrik Rasmussen (1826-1918) 
Udlært af Frederik Olsen 1846. Deltog i treårskrigene. Mesterstykke og borgerskab 1852. 
Tillige papirhandel 1856. Overtog A.C. Falcks værksted 1853. Fremstillede som den 
første herhjemme glober. Værkstedet udlærte 17 bogbindersvende, hvoraf 6 siden blev 
mestre.
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Hans Christian Lerche (1807-76) blev født ind i et dynasti af bogbindere: faderen 

J.C. Lerche, bedstefaderen H.C. Lerche, onklen Jonathan Lerche, broderen Chr.

Ferd. Lerche, svogeren A.E. Hansen og nevøen C.J. Lerche  

 Som assistent ved Det store kongelige Bibliothek i årene 1817-35 havde Thiele 

kendskab til H.C. Lerches værksted, som i mange år havde været en af bibliotekets 

faste leverandører. 

 I en påtegning til Lerches prisliste til Det kgl. Bibliotek 1842 skriver 

biblioteksassistent J. Bølling: ”Da Hr. Lerches Arbeide for Bibliotheket i enhver 

Henseende har været forsvarligt og fortjener Bibliothekets Personales Bifald. . . 

undlader jeg ikke hermed paa det Bedste at anbefale dette hans Andragende. . .”13  

 Lerches betydning i samtiden var stadig anerkendt hundrede år efter, da Edw. 

C.J. Wolf i Dansk Biografisk Leksikon skrev: ”Efter at have etableret sig som mester 

i København blev L. [Lerche] hurtig kendt som en ualmindelig dygtig bogbinder, 

hvis bind ikke blot udmærkede sig ved omhyggelig teknisk udførelse, men også 

vidnede om kunstnerisk sans og kultiveret smag. Navnlig i håndforgylderiet var 

han fremragende; flere af de bind, der er knyttet til hans navn, lader ane en direkte 

forbindelse omkring 1830-50 mellem Frankrig og Danmark på bogbinderkunstens 

område, og man sporer indflydelse fra så berømte pariserværksteder som Purgolds 

og Thouvenins.”14  

Bindene fra Lerches værksted er omhyggeligt udførte. Mange billige bind er i 

brunviolet chagrinpræget shirting, men der forekommer også bind i andre farver og 

med forskellige prægede mønstre med f.eks. moirépræg, blomster- eller abstrakte 

motiver15. 

Overtrækspapiret på franskbindene kan være marmorerede og med prægning, 

moiréprægede og prægede med lignende mønstre som shirtingsbindene. Forsats 

veksler mellem ensfarvede, marmorerede og trykte mønstre. I bindenes forgyldning 

viser Lerche sit store udvalg af forgylderstempler i perfekt udførelse. 

Lerches bogbinderetiketter.  Værkstedet 
benyttede to forskellige etiketter, altid anbragt 
foroven til venstre på forpermens inderside 
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Eksempler på tilhørende stempler. Vi kan også benytte stempler, hvis proveniens er sikker, til 
identificering af værkstedet 
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De bedre bind fra H.C. Lerches værksted er kendetegnet ved den rige rygforgyldning 
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Wilhelm Jørgen Ursin (1816-71) indgår ligeledes i en familie af bogbindere, idet 

både faderen Peter Ursin, brødrene Edvard Ursin og Axel Ursin samt nevøen Axel 

Ursin var bogbindere.  

 I en bedømmelse af Industriudstillingen 1852 omtales hans arbejde rosende. 

De ”fortiene især […] at nævnes med Anerkjendelse på grund af deres smukke 

Indbinding, rene Forgyldning og øvrige gode Egenskaber.”16 En del af hans bind er 

forsynede med presseforgyldte kartoucher og rammer på permerne. 

Også Ursins værksted leverer god kvalitet. Blandt hans shirtingsbind findes lignende 

prægede stoffer som hos Lerche, men også glatte typer, som er bedre egnet til 

blindtryk af rammer og kartoucher. På Ursins bind skifter stilen fra glatte, forgyldte 

rygge til rygge med ophøjninger og sorte eller blindtrykte rammer i felterne. 

 
W.J. Ursin anvendte i den omhandlede periode tre 
forskellige etiketter. De er altid anbragt på den 
underste rand af bagpermens inderside  
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 Typiske eksempler på bedre bind fra Ursins værksted 
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Seks forskellige eksempler på af Ursin anvendte prægede lærreder 
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Andreas Christian Falck (1818-53) var også søn af en bogbindermester, J.C. 

Falck, broderen J.A. Falck, svogrene H.H. Rasmussen og J. Th. Møller (og de to 

sidstnævntes sønner) var bogbindere.  

 I en bedømmelse af Industriudstillingen 1844 nævnes ”flere af A.C. Falck 

udstillede Arbejder, iblandt hvilke, foruden flere smagfulde Oktaver, fandtes 

ligeledes Thorvaldsens Værker i Saffian og endeligt et Fløjlsbind med Guldtryk, 

som i Henseende til det tekniske opfylder de strengeste Fordringer.”17  

 Falcks shirtingsbind er oftest koksgrå eller sorte, en del med stribet prægning, 

ryggen inddelt i 5 felter. Også hans franskbind er af god kvalitet, med glat ryg 

med guld- og blindtryk. Et særpræg ved mange af hans læderbind er den specielle 

franske kapitæl: en halvrund vulst lidt indenfor løsryggens kant over snittet. De har 

ensfarvet grå forsats i de fleste bind.  

 

 

 
A.C. Falck forsynede oftest sine 
bind med et stempel på forpermens 
inderside, foroven til venstre 
 
 
 
 
 
 
 
Typisk for dette værksted er den 
hyppige anvendelse af et skind-
kapitælbånd, udført som en vulst på 
rygindslaget
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Typiske bind fra Falcks værksted   
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Et smukt bind fra hans far, J.C. Falcks, værksted, hvor han stod i lære. Dette bind tilhører 
Håndbiblioteket, men er dog ikke betalt af kongen, men var en gave fra Det kongelige danske 
Oldskriftselskab 
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Peter Frederich Friis (1791-1864) var søn af hofviolon Lars Madsen Friis; 
hans ældre broder Mathias Friis blev bogbinder 1804, mester 1819. Gennem 
deres lyriske produktion havde Thiele og Friis tidligere knyttet bekendtskab, 
og da Thiele efter sin unge forlovedes død 1821 søgte aflastning i manuelt 
arbejde, brugte han sin fritid på Friis’ værksted med alskens paparbejde, bl.a. 
æskemageri. Samtidig flyttede Thiele ind på Bakkehuset, hvor han kunne bruge 
sine erfaringer ved at undervise Kamma Rahbek i hendes hobby. Da Thiele i 1823 
skulle overbringe et dedikationseksemplar af sine folkesagn til kong Frederik 
den Sjette, lod han bøgerne indbinde i helbind af rødt safian af Friis, som kun 
lige netop nåede at få dem færdige inden afleveringen18. Thiele har antageligt 
villet begunstige sin gamle ven ved at overlade en mindre del af Håndbibliotekets 
indbindingsarbejde til ham. Kun ét andet helbind af Friis kendes i dag: Til julen 
1831 gav Thiele datteren Ida en notesbog også i helbind af rødt safian, hvori han 
indskrev sine iagttagelser om hendes barneliv. Ida blev kendt i litteraturen gennem 
H.C. Andersens eventyr ”Den lille Idas blomster”19. Friis ”har ved Læsning af 
videnskabelige og poetiske Værker stræbt at uddanne sig selv, er bleven meget 
søgt som Lejlighedsdigter af Stadens bedste Selskaber og Klubber”, trykt i blade 
og tidsskrifter, udgivet i ”Blandede Smaadigte”, 182720. 

 Ved Thieles protektion opnåede Friis i 1840 en stilling som kustode, fyrbøder 

og bud ved Den kgl. Kobberstiksamling ved siden af virksomheden som bogbinder. 

 Næsten alle bind af Friis er indbundet i brunviolet chagrinpræget shirting med 

ringe variation i rygforgyldningen. Overtrækkets indslag er ofte meget ujævne i 

størrelse; indvendig tilretning forekommer ikke.  
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De fleste bind fra Friis’ værksted er enkle lærredsbind 
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Friis var imidlertid også i stand til at udføre rigtig smukke bind: J.M. Thiele: Danske Folkesagn, 
1823.  Dette er det overfor nævnte dedikationseksemplar til kong Frederik den Sjette 
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Lille Idas Spare-Bösse.21 
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Harald Henrik Rasmussen (1826-1918), gift med Marie Elisabeth Falck og 

dermed svoger til A.C. Falck. I enkedronningens bibliotek mest præsenteret med 

gode, ensartede halvbind med ophøjninger og blindtrykte rammer og chagrineret 

overtrækspapir samt helbind af rødt shirting med pressetrykte guld- eller blindrammer 

på permerne.  

Typiske Rasmussen-bind  

 
En af H. H. Rasmussens etiketter 
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Johan Milo (1788-1861) var tredje generation af slægten Milo, som drev bogbinderi, 

bogtrykkeri og boghandel i Odense fra 1749 til 1922. Guvernørbibliotekets 

bibliotekarer i den her behandlede periode var indtil 1843 Christian Herman Kalkar, 

der blev kendt både for sin populærvidenskabelige skrifter og siden som teolog, 

som efterfulgtes af historikeren Caspar Paludan-Müller.22 De bind, som disse fik 

leveret af Milo til Guvernørbiblioteket, og hvoraf nogle er udtaget af Thiele til 

Håndbiblioteket, giver indtryk af et værksted, som leverede pæne, solide halvbind 

af fåre- og kalveskind med rygforgyldning i lidt ældre stil. 

Et udvalg af Milo-bind 

Eksempler på Milo-etiketter 
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Conrad Holm (ca. 1779-1849) blev antageligt udlært i Sønderjylland [født i 

Haderslev], kom til København 1802, blev mester og løste borgerskab 1805. Ved 

ægteskab med bogbinder Søren Martensens enke overtog han dennes værksted i 

Skindergade. Værkstedet havde 1845 2 svende og 2 lærlinge, der blev udlært 

15 svende, hvoraf 9 siden blev mestre. Værkstedet indbandt Håndbibliotekets 

abonnementer på udenlandske militære tidsskrifter, som siden er udskilt af 

samlingen.  
 

Fremtiden 

I sommeren 2018 afsluttedes registreringen af bind fra kong Christian den Ottende 

og hans dronning Caroline Amalie.  Ca. 2.000 titler er registreret, beskrevet og 

fotograferet. Vi håber, at den nye viden om de her omtalte danske bogbindere fra 

det 19. århundrede og om karakteren af deres arbejde kan anspore til yderligere 

undersøgelser af denne periode.  Det er planlagt i løbet af de næste år at gøre 

registreringen tilgængelig elektronisk i ord og billeder, hvilket forhåbentlig vil 

opmuntre til flere studier og forskning. 23 

 Af de godt 100.000 bind i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek har vi 

alene haft ca. 3.000 bind i hænderne.  Biblioteket byder imidlertid på mange andre 

muligheder for studier af danske bogbindere og bogbind og indeholder tillige mange 

bind af høj kvalitet stammende fra det tyske område, Frankrig, England, Sverige 

og andre lande, bind, der er indgået i biblioteket som gaver til medlemmer af den 

kongelige familie i løbet af de seneste henved 275 år. 
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kendt i litterære kredse. Gennem den dansk-tyske digter Friederike Brun på Sophienholm blev han 
introduceret til Schack Staffeldt og Jens Baggesen samt komponisten Weyse; ved en festlighed på 
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til Italien, som fik prinsens opbakning, men skulle bevilges af Frederik den Sjette, hvilket skete efter 
den audiens, hvor Thiele overrakte ham bindene med Folkesagnene. Christian Frederik stillede ham 
dernæst i udsigt, at han ved sin hjemkomst kunne komme i betragtning som ansøger til et professorat 
(udnævnt 1828) og sekretær ved Kunstakademiet (udnævnt 1825). Under opholdet i Rom knyttede 
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