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Bøger maler 
billeder - Karen 
Brahe set 

• gennem s1n 
bogsamling 

Af 
Susanne lykke Vølzgen 
Nielsen 

Den lærde fynske adelskvinde Karen Brahe 
(1657-1736) var en stor bogelsker og 
-samler. Hendes bogsamling er i dag det 
eneste samlede, bevarede danske adels
bibliotek fra perioden. Det har siden 1907 
været deponeret i Landsarkivet for Fyn i 
Odense. l årene 1990-92 gennemførte 
artiklens forfatter i samarbejde med Odense 
Universitetsbibliotek en detaljeret edb
registrering af samlingens trykte bøger, og 
resultatet er offentligt tilgængeligt i 
universitetsbibliotekets database ODIN. 
Under arbejdet med registreringen voksede 
interessen for Karen Brahes person. Hvem 
var hun egentlig, hvad ved man om hende, 
og kan biblioteket på nogen måde bidrage til 
at udbygge denne viden? Artiklen forsøger 
at besvare disse spørgsmål. 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

Kilder 

At finde skriftlige kilder til en biografi 
over Karen Brahe er overskueligt, idet der 
kun findes en nogenlunde samtidig lev
nedsbeskrivelse, som alle efterfølgende 
beskrivelser byggerpå-den i det foregå
ende 17 .århundrede så populære trykte 
og udgivne ligprædiken er på dette tids
punkt gået af mode. Karen Brahe har ikke 
selv efterladt sig noget skriftligt om sit 
liv. 

Denne ene kilde findes som indled
ning til publikationen af fundatsen for 
det af Karen Brahe selv stiftede Odense 
adelige Jomfrukloster. Fundatsen for det
te kloster blev udgivet i 1755 af histori
keren Hans de Hofman (1713-93) 1• Som 
indledning hertil findes en »Læserne til 
mere Fornøielse end til Kiedsommelighed« 
gennemgang af familien Brahes historie 
med en vedføjet slægtstavle. Slægtstav
len er ifølge Hofman selv »forfattet efter 
den Adelige Stamme-Bogs Indhold, der fin
des paa Odense fomfrue-Kloster«, meddelt 
af Karen Brahes »Svigernevø«, salig etats
råd Frederik Hein (død 17 51) og ført op 
til udgivelsestidspunktet 1755; slægtstav
len er i øvrigt ikke uden enkelte fejl. End
videre bygger gennemgangen af famili
ens historie- ud over de for Hofman øv
rige tilgængelige kilder- på efterretnin
ger fra Karen Brahes brorsøn, Preben 
Henriksen Brahe (1711-86), i øvrigt den 
danske slægts sidste mand, og brordat
ter Susanne Henriksdatter Brahe (1700-
60), der efter Karen Brahes død i 1736 
havde overtaget hvervet som patronesse 
for Jomfruklostret; hun blev året efter. 
Karen Brahes død gift med ovennævnte 
Frederik Hein2

• 

Biblioteket 

Her kan imidlertid biblioteket med dets 
samling af ca. 3500 trykte bøger og 1100 
håndskrifter træde ind med mange sup
plerende oplysninger, idet en meget stor 
del af disse bøger kan identificeres som 
Karen Brahes personlige ejendom. En 
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retfærdig gennemgang af bibliotekets 
tilblivelses- og overleveringshistorie vil 
sprænge denne artikels rammer3, men en 
kort introduktion vil være på sin plads. 
Grundstammen i Karen Brahes Bibliotek 
udgøres af Anne Gøyes allerede i samti
den velrenommerede bogsamling. Anne 
Gøye var faster til Karen Brahes mor Su
sanne Gøye og havde - udover muligvis 
at have været tilstede ved Karens fødsel 
-lært den unge pige at kende, idet Anne 
Gøye tilbragte sine sidste år i huset hos 
Karen Brahes forældre. Ved sin død i 1681 
havde hun i et brev til sin gamle ven, 
professor i Odense Jacob Bircherod, te
stamenteret sin samling til den da 23-
årige grandniece. Efter at have udtalt sit 
ønske om, at Jacob Bircherod ville udar
bejde et katalog over samlingen, skriver 
hun »Saa maa jeg og lade Eder viide dette, 
som en Ven af mig og mine bøger, at jeg haver 
taget omsorg for dem efter min død, at de, 
som jeg med saa stor fliid og glæde haver 
samlet, maatte icke blive spredt, og derfor 
givet min Broder-Datter [broderdatters dat
ter j Karen Brahe dem allesammen, som icke 
skal mindre elske, agte og føre sig nytte af 
dem, end jeg haver giort, som - Gud være 
æret! - icke er mindre begierlig efter Gud og 
hans Ord. Dette skulde I og viide, eftersom 
Jeg veed, I haver kiert, at være forsikret om, 
at de icke, som andet boe-have, gaar paa 
lod [bliver overladt til tilfældet], og ved den 
maade bliver adsprid « 4 • Anne Gøye skæn
ker med andre ord sin bogsamling til 
Karen Brahe i det håb, at den måtte for
blive udelt, og ordvalgets mindelser om 
vielsesritualet, »elske, agte og føre sig nytte 
af dem«, mere end antyder, at der var tale 
om en hellig pligt. 

Samlingens indhold 

Her var tale om en arv af dimensioner. 
Efter Jacob Eireherods søn, senere biskop 
af Aalborg J ens Eireherods opgørelse - da 
det blev ham og ikke Jacob Bircherod 
selv, der fik udarbejdet kataloget5 -rum
mede samlingen 1116 bind, hvoraf de 
første 427, altså knap halvdelen af hele 
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Titelbladet på »Livsens Bog«, professor 
Jacob Jensen Eireherods ligtale ca. 1681 
over Anne Gøye, Hvidkilde, i Karen Brahes 
eksemplar. Hendes håndskrevne signatur 
ses nederst i højre hjørne. -Anne Gøye var 
Karen Brahes morfaster, og hendes bog
samling blev efter hendes død grundstam
men i Karen Brahes bibliotek og udgangs
punkt for hendes videre forøgelse af sam
lingen. (Foto: forfatteren) 

samlingen, samt de 76 »Handskreffne Bø
ger« er teologi med særligt henblik på 
opbyggelse6

• De efterfølgende 417 bind 
er ligprædikener, der- i kraft af såvel de
res placering i kataloget umiddelbart ef
ter teologien som af deres registrering 
sammesteds med årstal, afdødes navn, 
skriftstedet for prædiken samt prædikan
ten - for Anne Gøyes samtid må have 
været at opfatte primært som teologiske 
bøger, opbyggelige skrifter af en vis inte
resse. Karen Brahe har således i stort set 
dem alle udregnet, hvor gammel ved
kommende var ved døden, samt i mange 
oplyst, hvornår hun selv læste dem og 
sin mening herom- hvor nutiden opfat
ter dem som personalhistoriske (og ikke 
nødvendigvis af synderlig interesse ud fra 
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deres lemfældige behandling i litteratur
historien at dømme). Til støtte herfor 
taler også det faktum, at der- bortset fra 
folkebøger og lignende, der kan formo
des at være slidt op - er forsvundet flest 
bøger fra denne gruppe. 

De resterende 196 bind dækker alle øv
rige genrer fra historie og jura til den 
egentlige skønlitteratur som en fin num
mer sidst, og kvaliteten af Bircherods 
katalogisering er tilsvarende dalende. Til 
gengæld er der hvad der skal være, Dan
marks og Norges historie og beskrivelse, 
lovbøger, kirkeordinansen af 1607 samt 
en vis interesse> for Charles I af England 
og hans sørgelige skæbne. Der er et ud
valg af lægebøger samt Værket om hus
holdning, Jørgen Holsts udgivelse fra 
1648 af »Oeconomia Nova«. Endelig er der 
en samling af Anne Gøyes svigerinde Bir
gitte Thotts klassikeroversættelser samt 
folkebøger og anden skønlitteratur. 

Peder Hansen Resen 

Det er ikke til at udtale sig om i hvilket 
omfang denne arv forøgede Karen Bra
hes personlige bogsamling, men det må 
have været ganske betragteligt. Allerede 
få år senere måtte hun forsvare sin ret til 
samlingen overfor en af tidens største 
bogsamlere, Peder Resen. 

Peder Hansen Re sen var født 17. juni 
1625 som søn af den senere biskop af 
Sjælland, Hans Hansen Resen, og Thale 
Winstrup, datter af Peder Jensen Win
strup, ligeledes biskop af Sjælland7• Han 
var allerede fra sin tidlige ungdom be
gyndt at samle bøger og fik oparbejdet 
en vældig samling, som han i 1685 over
drog til Universitetsbiblioteketi i forbin
delse hermed lod han udarbejde et kata
log over sin samling, der officielt udkom 
1685, men er udarbejdet og trykt 1685-
878. Som medarbejder ved kataloget hav
de han bl.a. Jens Bircherod, forfatter af 
kataloget over Anne Gøyes bogsamling, 

·. 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

hvem han på det tidspunkt havde kendt 
i flere år. Da Resen blev fritaget for sine 
undervisningsforpligtelser 1683, over
drog han sin undervisning til netop J ens 
Bircherod. Det er muligvis Jens Birche
rod, der har gjort Resen opmærksom på 
katalogets eksistens. Det er i øvrigt sam
me Jens Bircherod, der senere bliver bi
skop af Ålborg og - som ovenfor nævnt 
- dagbogsskriver. 

Som tidligere nævnt resulterede denne 
gennemlæsning af kataloget, at Resen 
skrev et brev til Jacob Bircherod dateret 
3. maj 1686, hvori han fortæller, at han 
»har faaet af Jomfru Anne Gøe, ved Hans 
Excellence Marcus Gjøe, [søn af Annes bror 
Falk Gøye] velbemeldte Jamfrues Bøgers 
Catalogum, hvorudi jeg har fundet 95 Bø
ger Mss.[i håndskrift], hvilke med al Rette 
burde høre til min Catalogum paa de dan
ske Bøger«. 

Videre skriver Resen, at han sender 
Bircherod en liste over de bøger, som han 
gerne vil have »med venlig Begiering, at 
Han [Bircherod] vilde ubesværet besøge 
ovenbemelte J om frue, og med hende handle, 
at hun vilde være saa god og unde mig disse 
Bøger for Betalning, saa vil jeg lade dem 
trykke samlede, og [tilføje J at de ere komne 
fra hendes Danske Bibliothek; eller og, vil 
hun ikke sælge dem - hvilket jeg helst øn
skede - at hun da vil forære dem til Kjøben
havns Bibliothek og skal i hendes Navn blive 
trykte i min Catalogo og staae i mit Skab. 
Kan ingen af disse to Ting gaae an, saa vil 
jeg dog lade dem trykke i min catalogo, og 
at de hos hende findes, for de danske Bøgers 
Kundskabs Skyld«. Nogle af de omhand
lede bøger ønsker Resen at få afskrevet 
mod betaling. 

Karen Brahe sender til Jacob Bircherod 
et svar, der bærer præg af, at hun er vred 
over flere ting: for det første, at Resen 
tager det som en selvfølge, at bøgerne kan 
erhverves for usselt mammon, og at hun 
i det hele taget skulle være interesseret i 
at skille sig af med demi for det andet, at 
han har overset det faktum, at Anne 
Gøye er død og samlingen er overdraget 
til en anden, og endelig for det tredje, at 
han ikke har henvendt sig til hende per-
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sonlig. Hun skriver: »Ved min Hjemkomst 
i Aftes fra Sielland fandt jeg Eders Skrivelse, 
og deraf fornummen Justitsmad Resens 
Begjering, at jeg til hannem vilde overdrage 
mine Manuscripter, eller og dennem til Kjø
benhavns Bibliothek forære; da skulde jeg 
snarere, om jeg dennem vilde afhænde, falde 
til det sidste Forslag end det første;- thi for 
Penge er de ingenlunde (all- Jeg er selv lieb
haber heri og heller forbedrer tallet paa min 
danske Bøger, end skiller mig ved dem, som 
af min sal[ig] Søster [grandfaster] længe og 
med Umage er samlet og mig foræret for at 
holde vedlige. Men hvis iblandt mine 
Manuscripter findes nogle, som Hr. Justits
maden kan være begjærendes, skal jeg gjeme, 
naaar mig derpaa gives Fortegnelse, dennem 
lade copiere og hannem tilsende. Troer dog . 
vel, hand self haver de fleeste af dem, hos 
mig findis. Nest flittig helsen til Kiereste og 
Børn ... « 9 - et brev, der tydeligt viser, at 
Karen Brahe er sig selv bevidst som bog
samler, men hun er ikke - som så mange 
samlere - nærig med sine klenodier: det 
er muligt at få en kopi af rariteterne. Om 
Resen nogensinde fik disse afskrifter vi
des ikke. 

Resen måtte altså nøjes med sit tredje 
forslag, nemlig at lade dem trykke i sin 
»Catalogo, og at de hos hende findes, for de 
danske Bøgers Kundskabs Skyld«. Denne 
liste findes i Resens katalog ss. 350-354, 
i oversættelse fra latin: »Til forøgelse af 
nærværende katalog tilføjer jeg en liste over 
nogle danske bøger, som alle ejes i håndskrift 
af den højædle jomfru Karen Brahe Prebens
datter til Hvedholm, idet de er testamente
ret hende afhendes [grand)faster Anne Gøye 
Henriksdatter til Hvidkilde, død 1681 i ja
nuar«. 

Havde Resen fået sin vilje og dermed 
sine håndskrifter, havde intet været be
varet idag, idet Resens bibliotek sammen 
med så meget andet gik op i røg ved Kø
benhavns brand 1728; men i kraft af Ka
ren Brahes liebhaveri er det lykkedes mig 
at identificere 81 af listens 94 titler som 
bevarede. Som et kuriosum kan nævnes, 
at der blandt Karen Brahes trykte bøger 
er bevaret en (af to trykte og tre hånd
skrifter, der med sikkerhed kan tilskrives 

Resens-anslået 15-16000 skrifter store 
- bibliotek10 ), nemlig Hr. Michael »Expo
sitio pulcherrima super rosario beate marie 
virginis«, København 151511 • På første 
tekstside reklamerer bogen med at være 
»Petri Resenii [Peder Resens bog]«12, og den 
er medtaget i hans bibliotekskatalog s. 
147 nr. 58. Jeg kan ikke frigøre mig fra 
mistanken om, at Resen personlig - i og 
med at bogen er af lokalt tilsnit, idet hr. 
Michael havde været katolsk præst ved 
Albani kirke i Odense, og Resen selv næv
ner ham i Atlas Danicus som den eneste 
berømte lærde der før reformationen 13 -

har foræret den til Karen Brahe i håb om 
en mere velvillig behandling af sin fore
spørgsel- dog uden at opnå det ønskede 
resultat. Man fryder sig med Karen Bra
he. 

Anne Gøyes bogsamling var blevet til 
gennem arv og gaver fra familien og an
dre samt egne anskaffelser, men bærer 
ikke præg af egentlige indkøb. Karen Bra
he forvaltede sin arv godt. Ved Karens 
død var biblioteket gennem yderligere 
arv og gaver, men også ved systematiske 
nyindkøb samt opkøb på forskellige auk
tioner forøget til lidt mere end det 
firdobbelte, nemlig ca. 3500 trykte titler 
og 1100 håndskrifter. Til sammenligning 
rummer kataloget over Thomas Kingos 
bogsamling, der blev bortauktioneret ef
ter hans død i 1703, ca. 3300 titler, så det 
var et bibliotek, der i omfang mageligt 
kunne måle sig med tidens lærde folks 
ejendom. I mange af bøgerne har Karen 
Brahe skrevet navn og personlige kom
mentarer, der kan tjene til yderligere be
lysning og karakteristik. Selve indholdet 
fortæller om Karens åndelige interesser -
et emne, der vil blive behandlet neden
for. 

Det, der viste sig at være særlig inte
ressant ved netop dette bibliotek var, at 
det eksisterede i den forstand, at bøgerne 
stadig fandtes som en samling. Manken
der til masser af andre biblioteker fra pe
rioden, men kun i form af kataloger som 
f.eks. ovenfor nævnt Thomas Kingos, idet 
de enten som Kingos er bortauktionerede 
ved ejerens død eller i enkelte tilfælde 
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ejerens mangel på likvid kapital. Samlin
gerne kan være indlemmede i andre sam
linger (primært Det kongelige Bibliotek) 
eller på anden måde spredt for alle vinde. 
Der blev stjålet ganske mange bøger un
der svenskekrigene. 

Fødsel og opvækst 

Karen Brahe blev født l. december 1657 
på Næsbyholm ved Sorø som tredje le
vende barn - efter en datter, en søn og 
en dødfødt søn - af Susanne Falksdatter 
Gøye (1634-83) og Preben Henriksen 
Brahe (1627-1708) til Hvedholm på 
Horne Land og Engelsholm mellem Vejle 
og Billund, hvor familien ellers havde fast 
residens; imidlertid var forældrene i for
bindelse med uroligheder i Jylland un
der svenskekrigene flyttet til Sjælland. 

Faderen, Preben Brahe var født 18. juni 
1627 som søn af Jørgen Steensen Brahe 
(1585-1661) og Anne Prebensdatter Gyl
denstjerne (1596-1677). Han blevformo
dentlig født på Hagenskov Slot, hvor 
hans far var lensmand og familien på 
daværende tidspunkt havde ophold. Han 
var elev ved Sorø Akademi 1644-45 og 
drog 164 7 som jurastuderende på uden
landsrejse med ophold i Leiden, Stras
bourg, Paris og forskellige steder i Italien; 
i Rom var han i audiens hos paven og 
det »blev ham tilladtFodkys a( Hans Hellig
hed«14. Han vendte hjem 1652, og 1653 
blev han 30. marts forlovet med Susanne 
Gøye. 11. september blev de viet af Fyns 
biskop Laurids Jacobsen Hindsholm i 
Odense, hvor begge familier besad ejen
domme: Braheslægten sad på den gamle 
bispegård, hvor Karen Brahe senere skulle 
stifte Jomfruklosteret, og Falk Gøye næv
nes som bygherre til Møntergården, 
Odenses nuværende bymuseum . 

Moderen, Susanne Falksdatter Gøye 
blev født på Hvidkilde ved Svendborg 6. 
oktober 1634. Hun var datter af Falk 
Henriksen Gøye (1602-53) og Karen 
Marcusdatter Bille (1598-1670) 15 • Hun 
har fået en boglig opdragelse med vægt 
på fremmedsprog; således findes i Karen 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

Brahes Bibliotek i håndskrift flere vær
ker, som hun har oversat fra fransk samt 
to breve på fransk om hendes undervis
ning heri 16

• 

Om Karen Brahes opvækst vides stort set 
ingenting. Efter Preben Brahes og Susan
ne Gøyes bryllup 11. september 1653 fik 
Preben Brahe af sin far Jørgen Steensen 
Brahe (1585-1661) overdraget Engels
holm mellem Vejle og Billund, hvor fa
milien tog fast ophold. Imidlertid blev 
Jylland hærget af tyske lejetropper i for
bindelse med svenskekrigene, hvorfor 
familien tog ophold på Næsbyholm ved 
Sorø, som tilhørte en anden gren af 
Brahefamilien. Senere tog også Susanne 
Gøyes mor, Karen Bille, og faster, Anne 
Gøye, ophold på Næsbyholm, hvor de 
tilsyneladende fordrev tiden med intel
lektuelle sysler; således findes i bibliote
ket en håndskreven oversættelse af Ste
phan Prætorius' »De Troendes aandelige 
Skatkammer«17, hvori Anne Gøye har til
føjet »Denne Bog haffuer min kiære Søster 
[svigerinde] FruKaren Bille, sl. Falk Giøes, 
sielfffordansket 1659, medens vi samtlige 
vare paa Soer, og Svensken havde indtaget 
Landet. .. « 18 • Samtidig hermed sad Susan
ne Gøye, måske inspireret af at have født 
to døtre og kun en søn og på det tids
punkt med den fjerde i vente, og over
satte fra fransk Ludovicus Vi ves »Om Jom
fruernis Optugtelse« [opdragelse], der lige
ledes ifølge en tilskrift af Anne Gøye kan 
dateres til165919

• 

Familien opholdt sig på Næsbyholm 
til fredsslutningen 1660. I 1661 døde Pre
ben Brahes far Jørgen, og moderen Anne 
Gyldenstjerne sad enke frem til sin død 
1677, hvorved Preben Brahe arvede bl.a. 
Hvedholm på Horneland, hvor familien 
tog fast ophold. I mellemtiden var Ka
ren i 1672 blevet om ikke konfirmeret
den egentlige konfirmation blev først 
indført i 1736- så dog overhørt i sin bør
nelærdom, formodentlig i forbindelse 
med sin første altergang - biblioteket 
rummer en »Exercitatio Catechetica « [Ka
teketisk øvelse J fra 1643 med ejernavnene 
»Anna Brahe Prebens datter 1668« og »Ka-
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Karen Brahe (1657-
1736). Maleri af 
ukendt kunstner 1699, 
nu i Roskilde Kloster. -
I 1972 lukkede klostret 
i Odense, og inventaret 
overførtes til klostret i 
Roskilde. De to institu
tioner var nemlig 
blevet sammenlagt. 
Men både de trykte 
bøger, som denne 
artikel handler om, og 
håndskriftsamlingen 
er hidtil forblevet i 
Odense som deponeret 
i Landsarkivet for Fyn. 

ren Brahe 1672« - storesøster Anne var 
født 1654, og de er med få års mellem
rum blevet eksamineret efter samme ka
tekismus20. Måske er det ved samme lej
lighed, at de begge har lært Davids sal
mer på tysk; Veit Dieterichs »Der Psalter 
Davids mit Summarien ... « trykt i Niirn
berg 157521 bærer på forsatsbladet en til
skrift »Diese Psalmen hat fun[gfer] Catha-
rina gelernt ... f ungfer Anna hat dies P sal-
men gelernt ... « 

Uddannelse 

Karen Brahe voksede op hos sine foræl
dre og blev »Som en Adelig Frøken oplært i 
adskillige smukke Videnskaber; var et me
get vel belæst Fruentimmer, og af adskillige 
fremmede Sprog forstod end og latin saale-

des, at hun med en temmelig Færdighed deri 
kunde expedere sig« skriver Hans de Hof
man i sin biografi22. 

Allerede tidligt må den lille Karen Bra
he have fået interesse for at læse bøger. 
Sin opdragelse og undervisning har hun 
formodentlig fået dels af moderen Susan
ne Gøye, dels af mormoderen Karen Bille, 
der de sidste år før sin død 1670 boede 
hos sin datter og svigersøn, hvor hun tog 
sig af børnene. Begge var lærde og vel
belæste damer, der utvivlsomt har givet 
deres interesse for fremmede sprog, 
fransk og tysk, samt for litteratur videre. 

Der findes enkelte beskrivelser af og 
forskrifter for adelspigers opdragelse i 
midten af 17. århundrede. Da Christen 
Scheel i 1653 efter sin hustrus død sen
der sine to døtre til opfostring hos deres 
faster, sker det således med instruks om, 

., •r., 
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at de skal stå tidligt op om morgenen og 
læse deres morgenlæsning og bruge for
middagen på dansk og husgerning. Ef
termiddagen er helliget læsning og skriv
ning på tysk og med indbyrdes tysk sam
tale, og i øvrigt skal de altid øve sig i guds
frygt, thi derved får man velsignelse. Der
til skal de ikke være kræsne med mad og 
drikke, ikke fordrive tiden med kortspil 
og i klædedragten vogte sig for gale mo
der eller mandsagtig dragt23

• 

Karen Brahes opdragelse har sikkert 
ikke formet sig forfærdelig anderledes. 
Hun har nok modtaget mere regulær 
undervisning i fremmedsprogene tysk og 
fransk. Af bibliotekets bogbestand er 
knap en tredjedel tysksprogede, hvori
mod moderens interesse for det franske 
ikke har sat sig spor i bogsamlingen. Der 
findes en trykt fransk bog, der er en se
nere gave til biblioteket. 

Formodentlig har Karen smuglyttet til 
sine brødres latinundervisning, siden det 
som tidligere nævnt i hendes eftermæle 
hed sig, at hun af adskillige fremmede 
sprog til en vis grad beherskede latinen. 
Det kan selvfølgelig være et topos, et ek
sempel på hvad man siger om folk, når 
man anser dem for lærde, men da alle 
efterfølgende biografier over Karen Bra
he, der af gode grunde bygger på Hof
mans tekst, kaster sig over denne sætning 
og citerer den som bevis for hendes lær
dom, er der grund til at kigge lidt nær
mere på Karens latinkundskaber. 

Der er ikke i biblioteket regulære til
kendegivelser af i hvilket omfang hun 
forstod dette sprog. Der er anmærkninger 
fra Karens hånd i enkelte latinske forta
ler i (ellers) dansksprogede udgivelser; 
men hun har ikke anskaffet sig latinske 
tekster for at læse dem på latin. Faktisk 
skriver Laurids Lind i forordet til sit trykte 
katalog over samlingen 1725: »Og som her 
findes alleeneste Bøger, som ere skrevne i det 
Danske Sprog, men ingen som ere skrevne 
paa Latin, da kand dette Verk tiene en 
Patriot. .. « 

Af de 100 latinske titler, der findes i 
biblioteket, er næsten alle tilgået efter 
Karen Brahes død. Kun ganske få er an-

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

giveligt hendes personlige ejendom, og 
de er på en eller anden måde knyttet til 
familien i form af bryllupsdigte og sørge
digte ved begravelser. En enkelt, Tycho 
Brahes »De nova Stella«, København 
15 73, bærer Karens navnetræk, men kan 
lige så vel findes af samme familiemæs
sige årsager. Tycho Brahe var bror til en 
oldefar på fædrene og en tipoldefar på 
mødrene side og vel familiens mest be
rømte medlem. Derudover ses kun Tho
mas Bartholin »Anatomia ex easpari Bart
holini Institutionibus ... « , Leiden 165 l 
samt tre latinske taler i anledning af 
reformationsjubilæet fra Wittenberg 
1618 at bære hendes ejemavn. Endvidere 
har hun ifølge Laurids Linds katalog ejet 
Peder Hansen Resens »Descriptio Sam
soæ«, København 1675, men den blev 
allerede i samtiden anset for at være et 
bibliofilt »must«. I tilskrifter i bøgerne 
bøjer hun latinske ord nogenlunde kor
rekt og skriver dem med latinske bogsta
ver i modsætning til danske og tyske ord, 
der er i gotisk håndskrift. Et vist kend
skab tillatinsk skrift og læsning har hun 
haft, men til egentlige oversættelser be
høvede hun hjælp, hvilket hun fik fra 
præsten i Nørup, Alexander Jacobsen 
Falk, ifølge et brev fra ham selv24

• 

Forældrenes død 

Moderen Susanne Gøye døde i Køben
havn 2. september 1683 og blev siden 
overflyttet til Hvedholm og nedsat i fa
miliebegravelsen i Home kirke. Derefter 
fordelte faderen godserne mellem sin 
børn og beholdt alene for sig selv Engels
holm, hvortil han flyttede tilbage som 
enkemand sammen med datteren Karen 
som husholderske og Karens lillesøster 
Birgitte. Her boede Karen til faderens død 
27. marts 1708, men med øje for sine fyn
ske godser - bl.a. lod hun ved Salling 
Herredsting 1686 føre en hekseproces 
mod en gammel bondekone på hendes 
gods25, og hun købte forskellige ejen
domme i løbet af 1690'eme. 
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Fra Østrupgård nord for Fåborg. Bindingsværksbygningerne er udvidelser, opført af Karen 
Brahe 1710, og fløjen i forgrunden skulle bl.a. bruges til biblioteket. Ved stiftelsen af 
Odense adelige Jomfrukloster i 1716 overførtes det hertil. (Foto: forfatteren) 

Østrupgaard 

Efter faderens død i 1708 flyttede Karen 
sammen med søsteren Birgitte tilbage til 
Fyn, nærmere betegnet til Østrupgaard 
nord for Fåborg, som ved skiftet efter 
moderen var tilfaldet Karen og Birgitte. 
Gården var kommet i familiens eje i 
1632, hvor den blev købt af Jørgen Bra
he. Jørgen Brahe havde nedbrudt en fløj 
af hovedbygningen. Karen Brahe lod det 
gamle stenhus udvide med tilbygninger 
i bindingsværk, der stod færdige 171 O -
bl.a. opførtes en ny fløj, der skulle rumme 
biblioteket, hvorved Østrupgaard fik sit 
nuværende udseende. Til minde herom 
opsattes over døren en indskriftstavle, 
hvis tekst lyder: 

»I J[esu] N[avn] 1710 
Lod Jomfru Karen Brahe og Jomfru Birgitte 
Brahe til Østropgaard dette Huus opbygge 

Et Lidet Hus herfra sit Brahesborg til Nytte 
som da i Bygning stod Farfader lod bortflytte 
Men wy hans Børnebørn har dette i gien bygt 
Fra Ild fra Fiendewold Gud lad det blive trygt 
Ja end der til afNaade dette gifve 
Til Stammen warig Arf det maatte blive«. 

Med tiden fik Karen Brahe forvandlet den 
ved overtagelsen noget skrantende gård 
til et absolut rentabelt foretagende. 

Plejedatteren Susanne Bauditz 

Som husholderske for sin far blev Karen 
Brahe aldrig gift eller fik egne børn, men 
på et tidspunkt havde hun en plejedatter, 
en niece, der var datter af Karens lillesø
ster Sophie Brahe. Denne var født l. de
cember 1659 mens familien stadig var i 
Sorø. Hun har sandsynligvis modtaget en 
opdragelse svarende til Karen Brahes og 

Fynske årbøger 1998



24 

har ligeledes syslet med fremmede sprog. 
Biblioteket rummer i håndskrift en over
sættelse af Heinrich Mullers »Aandelige 
Tack-Alter«, hvor Karen Brahe i titlen har 
skrevet, at den er »Ofversat af Tysken paa 
Dansk af min Sl.Søster Fru Sophia Brahe 
Prebenss Daatter i Biendis unge Aar og er 
skreffven af Hiende Selv 1677 « 26 • 

På Engelsholm blev Sophie gift 28. 
november 1688 med en kaptajn af tysk 
afstamning, Georg Sigismund von Eau
ditz (1662-1702), og i ægteskabet fødtes 
8.maj 1690 en datter, der blev døbt Su
sanne. Sophie fulgte sin mand, som var 
blevet udstationeret i Flandern, hvor hun 
døde 8. maj 1695. Den lille Susanne blev 
på Engelsholm, hvor Karen Brahe tog sig 
af hendes opdragelse27 • 

Susanne er som familiens øvrige piger 
blevet opdraget med sprog og læsning. 
Således har hun i en alder af knap ni år 
gennemlæst den tyske bibel. Læsningen 
er ifølge tilskrift afsluttet l. januar 169928• 

Et par år senere oversatte hun Johan 
Lassenius' »Handtleitung zur Seligkeit«, der 
findes bevaret i autograf med titel og års
tallet 1702 tilføjet af Karen Brahe, og fra 
formodentlig nogenlunde samme tid fin
des fra Susannes hånd en oversættelse til 
dansk af Lassenius' forklaring til det 4. 
bud betitlet på tysk »Frilhzeitige Genehme 
Frnchte ausz fudtlandt «. Den er dediceret 
til Anne Brahe29 • Sidstnævnte værk er ble
vet til på opfordring af en nabo til Engels
holm, Kai de la Mare på Agersbøl, der i 
en tysk tilegnelse til Anne Brahe roser 
Susanne for sin gode lærdom, bl.a. kan 
hun »100 af Davids Salmer« udenad. 

Sidenhen i 1702 fulgte Karen Brahe 
hende i skole i det adelige kloster i Pretz, 
hvis indretning Karen må have sat sig ind 
i - biblioteket rummer en »Closter Ord
ning [for Pretz] af Sl. Kong Christian den 
fierde renoveret ... 1636«30

• Susanne kom 
i huset hos Cathrine Kaas, der var kon
ventualinde der. Opholdet blev af to års 
varighed. Der findes bevaret et brev fra 
Susanne Bauditz til Karen Brahe, dateret 
Preetz 13. maj 1704, i hvilket hun på tysk 
fortæller om sit ophold31 • Imidlertid blev 
hun svagelig - i brevet beder hun, om 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

»ma chere Tante wolle die Gutheit haben 
und mich einwegen nach Kolling schicken 
alsmorgen 8 tage dend 21. dito ... « og må 
desværre slutte »denn die unterPrioren hat 
mich gebeten mit ihr ins Grnne zu Gehen«, 
og Karen Brahe måtte rejse ud og hente 
hende hjem. Efter hjemkomsten tog hun 
ophold først et stykke tid hos Karen Bra
he og morfaderen på Engelsholm, hvor
fra hun skrev et brev til Cathrine Kaas, 
hvori denne, hendes søster Mette Kaas 
og »mein eigen Anne Helene werde l 00000 
mahl gegrilst und sonsten alle gute Freun
de ... « 32 - sidenhen kom hun til Karen 
Brahes anden søster Anne, der boede i 
den gamle bispegård i Odense. 

Susanne blev først i 1706 i oktober 
trolovet og sidenhen gift 26. oktober 
1708 med major Jørgen Tyge Seefeldt 
(1675-1723) til Margaard mellem Oden
se og Bogense. Karen Brahe havde beko
stet udstyret, og brylluppet stod på 
Hvedholm, hvor Karen Brahes lillebror 
Jørgen boede33

• 

Susannes død 

Året efter, 24. juni 1709, nedkom Susan
ne på Margaard med en datter. Det var 
en svær og formodentlig for tidlig fød
sel, og kom da også til at koste moderen 
livet. Barnet, der nåede at få navnet Lene, 
døde straks efter fødslen. Begravelsen 
fandt sted en god måneds tid senere, 8. 
august. Seefeld inviterer Karen Brahe til 
denne begravelse i et brev dateret Mar
gaard 22. juli 170934• Såvel Susanne som 
datteren blev muligvis senere nedsat i fa
miliebegravelsen i Horne kirke35

• Jørgen 
Tyge Seefeld giftede sig sidenhen med 
Margrethe Due, men han vedblev at stå i 
kontakt med Karen Brahe. Således er disse 
begge underskrivere af et digt dateret 12. 
november 1712 og siden sendt til Karen 
Brahe36, og så sent som i 1722 opkøber 
Karen Brahe med henblik på at udlægge 
en del af Jomfruklosterets kapital i fast 
ejendom Seefeldts bøndergods i Bøjden, 
som han havde arvet efter den afdøde 
Susanne Bauditz. 
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Susannes død har været et voldsomt 
slag for Karen Brahe. Der er en stor sam
ling kondolencebreve fra familie og ven
ner, og i en bog, Johann Cundisius »Geist
licher Perlen-Schmuck Oder Des ... Frauen
Zimmers ... Seelen-Zierath ... «, Niirnberg 
1673, som havde været Susannes ejen
dom, har Karen Brahe optegnet persona
lia om Susanne og om hendes død37

• 

1709-15 

Årene efter først faderens og siden pleje
datterens død er forløbet uden at have 
sat sig større spor i biblioteket. Flytnin
gen fra Engelsholm til Østrupgaard med 
ombygningen af sidstnævnte til følge har 
formodentlig optaget en stor del af tiden. 
Der har dog været tid til boglige sysler. 
Størstedelen af samlingen af adelige dan
ske ligprædikener oplyser i Karens til
skrift, at de er læst indenfor denne pe
riode - i øvrigt de eneste bøger, bortset 
fra den tidligere nævnte konfirmations
katekismus, hvori Karen har skrevet års
tal. Ud over tabene i familien har Store 
nordiske Krig, der rumsterede i baggrun
den, formodentlig også leveret inspira
tion til at ihukomme sin egen forgænge
lighed. 

Odense adelige Jomfrukloster 

Odense adelige Jomfrukloster, der vel er 
den stiftelse, som de fleste forbinder med 
navnet Karen Brahe, blev oprettet 1716 i 
Den gamle bispegård i Odense. 

Den gamle bispegård i Odense var 
kommet i Brahefamiliens eje omkring 
1650, da Karens farfar Jørgen Brahe købte 
den. Fra Jørgen Brahes tid stammer den 
ombygning, der har givet bygningen 
dens nuværende udseende; over hoved
døren anes stadig et sandstensrelief med 
våben for Jørgen Brahe og Anne Gylden
stjerne. 

Efter Jørgen Brahes død 1661 overgik 
den i sønnen Prebens eje. Efter Preben 
Brahes død arvede Karen den sammen 

med sine to søstre Birgitte og Anne. Sids\.
nævnte havde allerede tidligere taget fast 
bopæl på gården. Anne døde 26. decem
ber 1715. Hun blev begravet 1716 i St. 
Knuds kirke i Odense, og der findes be
varet en række sørgedigte i anledning af 
hendes død38• I St.Knuds kirke findes li
geledes bevaret en mindetavle over Anne 
Brahe i sort med indlægning af Kristus 
på korset i hvid marmor39

• Karens bror 
Jørgen Brahe på Hvedholm, der var kom
met til Odense for at forestå skiftet, døde 
herunder i januar 1716. Karen Brahe køb
te herefter søsteren Birgitte ud af bispe
gården med henblik på at oprette sit ade
lige Jomfrukloster. Inspirationen hertil 
kan hun have fundet dels i det tidligere 
nævnte kloster i Preetz 15 km syd for Kiel, 
hvortil hun havde sendt Susanne Eau
ditz, dels i række tilsvarende danske in
stitutioner som Thaarupgaard ved Hjar
bæk fjord, oprettet 1698 af Tønne Juel 
(død 1684) og Anne Katrine Friis (død 
1698), en stiftelse, der fortrinsvis var for 
deres egen familie, og Roskilde adelige 
Jomfrukloster, der blev oprettet i 1699. 

Fundatsen 

Fundatsen er af Karen Brahe dateret 
Østrupgaard 8. november 1716 og kon
geligt konfirmeret af Frederik IV 15. marts 
1717. Den består af en indledning og 33 
paragraffer, som her - da den må formo
des at give udtryk for Karen Brahes ideal
opfattelse af en gruppe kvinders samliv 
- kort skal ridses op. 

Indledningen er en formålsparagraf. 
Karen Brahe skænker i håbet om den Al
lerhøjestes velsignelse sin »Grundmurede 
Gaard udi Odense, liggende paa Torvet, kal
det Bispe-Gaarden, med tilliggende Boeder 
og Hauger ... til et Adelige Jomfru-Kloster og 
ingen anden Brug ... « Som det fremgår af 
»vejviseren« for Odense, rekonstrueret på 
basis af brandforsikringstaksationen i 
Odense 1761, omfattede denne ejendom 
»med boder og haver« hele grunden fra den 
nuværende St. Albani kirke langs Albani
gade til åen. I øvrigt var hovedbygnin-
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gen, hvori klosteret blev indrettet, ved 
samme brandforsikring40 et af de højest 
takserede huse i Odense by. Herudover 
gav hun et pengebeløb samt sit private 
danske og tyske bibliotek. 

Fundatsen blev først offentliggjort ef
ter Karen Brahes død i 1755 af Hans de 
Hofman i hans »Samlinger af Private og 
Publiqve Stiftelser« Tome I, trykt i Køben
havn 1755, ss. 286-340. 

Klosterfundatsen ligner ethvert andet 
sæt vedtægter: der er en formålsparagraf, 
nemlig at stiftelsen af klosteret er en kri
sten, næstekærlig gerning, der skal sikre 
et standsmæssigt liv for adelige piger og 
kvinder, der måske ellers ville være tvun
get til at æde nådsensbrød hos venner 
og familie. Der er regler for hvem og 
hvormange, der måtte bo i klosteret. Der 
er detaljerede angivelser af, hvad det 
skulle koste en gang for alle at lade en 
pige indskrive og hvorledes pengene skal 
betales. Der er regler for den daglige le
delse, eventuelle ansatte og den daglige 
omgang i klosteret samt en »mindreårig
hedsparagraf«, der fastsætter enten en 
mindstealder ved indskrivning paa fjor
ten år eller at pigen medbragte midler til 
at betale for en standsmæssig uddan
nelse. Den skulle formodentlig sikre, at 
ukonfirmerede småpiger ikke bare blev 
læsset af i klosteret uden midler til at sikre 
en vis undervisning i kristendom og an
det, formodentlig læsning, skrivning og 
fremmedsprog. Til gengæld er jomfru
erne sikret frem til deres eventuelle død 
og begravelse på klosterets regning. Der 
er sågar tilladt to tilfælde af opsætsighed 
overfor priorinden mod passende bøder. 
De to eneste grunde til omgående bort
visning er forargeligt levned, sandsynlig
vis grove brud på ordensreglementet og 
almindelig anstændighed, f.eks. at for
sømme sine kristenpligter eller forlade 
klosteret uden tilladelse, samt regulær 
løsagtighed, hvilket jeg udlægger som 
seksuelt samkvem. Der er regler for, hvem 
der skal ansættes i klosteret, og hvori de
res arbejde består. Der er regler for, hvor
ledes klosterets midler skal anvendes, 
hvem der aflægger regnskab herfor, og 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

hvem der skal revidere dette regnskab på 
den årlige »generalforsamling«. Endelig 
er der taget højde for jomfruernes for
sørgelse i tilfælde af krig eller andre ka
tastrofer. 

Endelig er der fundatsens sidste para
graf, som i denne sammenhæng er den 
mest interessante, nemlig den, hvori Ka
ren Brahe overdrager sit private biblio
tek til klosteret. Den lyder i sin helhed: 

»Skienkes og gives til Odense Jomfrue-Klo
ster mit Danske og Tydske Bibliothek, alt 
efter forfattet Catalogo, som altid skal blive 
bestaaende paa det ordinerende Sted; saa har 
jeg ogsaa til de Danske Bøgers Vedligehol
delse, og at kiøbe til Forbedring, hvad efter
haanden oplegges, givet en Capital af 200 
Rdr. at udsætte paa Rente a 5 pro Centa, 
hvortil af Renten skal anvendes 8 Rdr., de 2 
Rdr, skal en fattig Person i Odense Skole, 
hvem jeg, eller den, efter mig Klosteret fore
staaet~ skal nævne, aarlig nyde for at holde 
Bøgerne reenlig og i agt, og indføres udi 
Catalogo, hvad efterhaanden tilkiøbes. Og 
skal Nøglen til Bibliotheket være udi Prior
indens Forvaring, og ingen Bøger deraf ud
tages, uden hendes Videnskab eller Til
ladelse, ei heller bortiaanes uden for Kloste
ret, men være til Jomfruernes Brug, og saa 
igien sættes udi deres Plads, og skal den 
Skole-Person, som dermed haver Opsigt, vide, 
naar de udtages, at han kan tegne det ved 
Nummer, og saa igien leveres, hvortil han 
skal være ansvarlig, at ingen af dennem for
mindskes eller fordærves. Herpaa samme 
Person skaal reversere sig med Forpligtelse, 
naar han til denne Inspection bliver udnævnt 
og modtagen, anseende, at hannem om Aaret 
bliver derfor de to Rixdaler til Løn henlagt«. 

Karen Brahe donerer altså sit private bib
liotek til sin stiftelse med visse forbehold, 
der skulle sikre bibliotekets fremtidige 
eksistens. For det første fik bøgerne et 
sted at være. Der blev indrettet en bib
liotekssal i klosteret, hvor bøgerne stod 
til ind i begyndelsen af dette århundrede, 
og de var låst inde der, bestemt til jom
fruernes brug, ikke til almindeligt udlån 
ud af huset. Dette er interessant i sam-
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Det fysisk mest sær
prægede bogbind i 
Karen Brahes biblio
tek, et såkaldt 
» harmonikabind « fra 
1500-tallet. Det kan 
åbnes på alle leder og 
kanter, og rummer fem 
forskellige danske 
småtryk. (Foto: 
Wermund Bendtsen) 

menhæng med § 14, der sikrede pigerne 
et minimum af uddannelse. For det an
det blev der afsat midler både til vedlige
holdelse og anskaffelse af danske nyud
givelser og til personale til dette arbejde. 
Lønnen synes ikke fyrstelig, men svarede 
dog til udgiften til en måneds kost for 
en af jomfruernes tjenestepiger. 

Fundatsen kan med nutidige øjne sy
nes at indskrænke jomfruernes bevæge
lighed ganske meget; men ud over de fa
ste spisetider, bønner og gudstjenester 
rummer den intet bestemt om, hvorle
des de skulle fordrive tiden alene eller i 
selskab med hverandre. De kunne gå ud 
og ind efter behag inden for de fastsatte 
tider, og de kunne jo altid gå i bibliote
ket og finde underholdning der. Det rum
mede opbyggeiseslitteratur såvel som 
morskabslitteratur. Netop inden for sidst
nævnte genre er der tilsyneladende for
svundet en del bøger, der sandsynligvis 
er slidt op41

• 

Karen Brahe og biblioteket 

Eftersom biblioteket må opfattes som det 
monument, Karen Brahe satte over sig 

selv, er det således en hovedkilde til en 
karakteristik af mennesket Karen Brahe. 
Her findes i håndskrift Karen Brahes egne 
(få) arbejder, og de trykte bøger giver 
oplysning om sproglige som faglige 
kundskaber og interesser. 

I bibliotekets 35 7 4 trykte titler har 
Karen Brahe direkte skrevet navn eller på 
anden måde givet sig tilkende i 1445 af 
bøgerne; hun havde for vane at markere 
ord og passager med en rød fedtblyant, 
som genfindes i mange af bøgerne, også 
i en lang række, der ikke bærer hendes 
navn tilskrevet. Disse bøger med til
skrifter og krydshenvisninger til titler, der 
ikke bærer Karen Brahes ejernavn, dan
ner grundlaget for dette efterfølgende 
forsøg på at »male« et bogligt portræt af 
Karen Brahe. 

Bidrag til den egentlige biografi er deri
mod sparsomme, idet Karen Brahe kun 
sjældent skrev personlige bemærkninger 
eller årstal i bøgerne. Karen Brahes hånd
skrift er meget karakteristisk og stedvis 
ganske ulæselig, idet hun tydeligvis med 
årene får mere og mere vanskeligt ved at 
holde pennen. Jeg antager, at hun har 
haft slidgigt eller lignende i hænderne. 
Læsningen af hendes håndskrift lettes 
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ikke ved hendes noget besynderlige or
tografi: k-lyde erstattes ofte med g som i 
»smugt« og » Tragtat«, der er overflødige 
d'er i »andtage« og »Andtegne«, æ gengi
ves som oftest som e uden det forudgåen
de i, som hører sig perioden til, og per
sonnavne staves lydligt, skønt de fore
findes korrekt stavet i samme bog, som 
Joachim Gersdorff, der i sin hustru Ølle
gaard Huitfeldts ligprædiken gengives 
som »Hr. Jukem Gerstorf«, Sehested sta
ves på fynsk »Seste« og der findes talrige 
versioner af Luthers navn i samtlige la
tinske kasus. Endelig deler hun gerne 
sammensatte ord som »efter Komere«, »for 
bedret, -meret, -borgene«. Sidstnævnte glo
se findes i en tilskrift, der forener det ok
kulte med det praktiske; det drejer sig om 
fjerde udgave af]acob Horsts tyske over
sættelse af Levinus Lemnius »Occulta na
turæ miracula Das ist, Wunderbarliche 
Geheimnii.sse der Natur ... « Frankfurt og 
Hamburg 1672, hvor Karen Brahe på in
dersiden af bindet har skrevet: 

»NB den 6 b[ogJ det 27 cap[itelJ p.466 hand
ler om all[ehaandeJ for borgene Konster og 
himmelig[heder J udj Natturen. ulesket Kalck 
blandet med Egevide [æggehvide J som er vel 
slaget der med kand sten og glass limmis 
saa fast at det ey siden kand brekis see p. 
469«42• 

At Karen Brahes brug af sproget kan fore
komme besynderlig, også i sammenlig
ning med andre skribenter fra perioden, 
har dog ikke forhindret hende i at synes 
noget lignende om andre; således findes 
en anonym tysk oversættelse af en en
gelsk bog, Robert Wilckensons »Pilgrim
Strasse der Heiligen Nach dem Lande Ca
naan ... « trykt i Hamborg 167843

, hvori 
Karen Brahe har tilskrevet, at »denne bog 
maa lesis med god dømmeise for ser talle 
maade«, og i øvrigt har efterladt et hånd
koloreret bogmærke med en håndskre
ven bøn på bagsiden. 

Af fremmede sprog har Karen Brahe 
læst fortrinsvis tysk. Biblioteket rummer 
939 tyske bøger, hvoraf enkelte er på plat
tysk. Der findes tre islandske bøger, hvor-

· . 
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af en, »Gradual Ein Almennelig Messu
saungs Book ... « trykt i Skalholt 169744, 

bærer Karen Brahes ejernavn. Dertil kom
mer en række bøger på svensk, fortrins
vis ligprædikener, som Karen Brahe har 
arvet efter Anne Gøye. Det franske sprog 
derimod, der stod Susanne Gøye så nær, 
er overhovedet ikke er repræsenteret 
blandt Karen Brahes bøger. Karen Brahes 
forhold til latin er som tidligere beskre
vet relativt ikke-eksisterenede. 

I modsætning til en lang række af fa
miliens øvrige kvindelige medlemmer 
var Karen Brahe ikke den store forfatter 
eller oversætter. Dog findes i biblioteket 
enkelte skrifter fra hendes hånd. I et 
håndskrift »Nogle vdkaame høner, till at 
bede huer dag vdi vgen ... « 45 , hvori hoved
parten af bønnerne er skrevet af Karen 
Brahes farmor Anne Gyldenstjerne, har 
hun selv bidraget med bønner i et om
fang af ni blade; dertil kommer en afskrift 
fra hendes hånd af »Salig Frue Margrethe 
von Elanken Borre Testamente skrefvet til 
hendes Søfier og efter Komere. Anno 1549«. 
Der findes to oktavblade med opbygge
lige tanker af Karen Brahe46 samt nogle 
eskatologiske betragtninger over forhol
dene i Europa i 171047 • 

Ligeledes findes en udateret prædiken
samling med titlen »Fortegnelsse Paa Hvis 
Velb.Jomfru Karen Brahe mereher og giem
mer af( de Predikener som hliftue Holden her 
paa Gaarden eller ogsaa andre Steder«48, der 
med undtagelse af titlen og overskrifterne 
er Karen Brahes autograf. 

Endelig findes gengivet et digt, otte li
nier, i Karen Brahes hånd, »O Sabbath! O 
du huile dag udi min herris bolig«. Dette 
digt har Karen Brahe nedskrevet i to for
skellige trykte bøger, nemlig i »Det Ny 
Testament Paa Danske« trykt i Wittenberg 
1558 og i Johannes Olearius' »Das Gatt
selige Alter Exemplarisch vorgestellet« trykt 
i Leipzig 1673 i stavemåden »O sabbat o 
du huille dag Udi min Herris bollig«49

• I 
sidstnævnte findes ligeledes flere sider 
bønner og uddrag af Hans Tausens po
stil, afskrevet af Karen Brahe. 
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Historie og personalhistorie 

Der findes nogle notitser om den schwei
ziske borgerkrig mellem de katolske og 
de reformerte dateret 171250 samt nogle 
betragtninger over Fyns og Sjællands 
natur, hvor hun på bagsiden har skrevet 
notitser om Tycho Brahes liv51, og en 
notits om Svabsted skov ved Frederiks
stad52. 

Under personalhistorie findes et hånd
skrift med titlen »Her udj fiendiss udtegnet 
af de danske Liig Predikenere hvis merkeligt 
er om disse Sl.Gudss Børenss Sygdom, Død 
og Endeligt, I deriss Perzonallie fiendis og 
for fattet er« af Karen Brahe53 samt to bla
de med notitser om henholdsvis slægter
ne Kaas og Krabbe54. Hun har ligeledes 
skrevet tilføjelser til nogle af sin bror 
Falks optegnelser om slægten Brahe55. 

Bogkataloger 

Endelig findes et brudstykke af et kon
cept til et alfabetisk register over de trykte 
bøgers forfattere samt en liste over en 
samling bøger af forskelligt indhold56, 
ligeledes i Karen Brahes håndskrift. Der
til kommer, at Karen Brahe har revideret 
og rettet i andre af de håndskrevne kata
loger over bogsamlingen, især i det be
varede, af Jens Bircherod udfærdigede 
katalog over Anne Gøyes samling57, men 
også de øvrige kataloger bærer tilføjelser 
i Karen Brahes håndskrift. 

Oversættelser 

Der findes i håndskrift en enkelt over
sættelse, der er foretaget af Karen Brahe 
og foreligger i hendes autograf, nemlig 
»Lutheri bekiendelsze om sig Selffør Hans 
omvendelse. Item uddrag af Epistelen til de 
Galat[ere]: verterit [oversat] paa danske af 
Jomfr. Karen Brahe Præbensdatter«58

• 

Breve 

Biblioteket afslører paa sin vis Karen Bra
he som en aktiv brevskriver. Skønt der i 
biblioteket er bevaret en stor samling 
breve til Karen Brahe59, findes der sam
mesteds -med undtagelse af tre linier til 
en Jens Kiølholt vedrørende arrestation 
af nogle omstrejfere, dateret Østrupgaard 
2.februar 173360 - ikke bevaret hverken 
breve eller udkast til sådanne fra Karen 
Brahes hånd61 . Hertil kommer så det 
ovenfor citerede brev til Resen, der kun 
er bevaret i afskrift. Dog er det tydeligt 
ved gennemlæsning af brevene, at de er 
blevet besvarede af Karen Brahe eller selv 
er besvarelser på hendes breve. Brev
samlingen rummer familie- og bekendt
skabsnyt fra fødsel til død, breve vedrø
rende klostrets administration, sultne 
studenters tiggerskrivelser, regulære slad
derbreve i en avisfattig tid, breve angå
ende indkøb på bogauktioner til kom
plettering af biblioteket, lærde folks an
modninger om adgang til biblioteket -
kort og godt en angivelse af interesser i 
såvel det timelige som det åndelige. 

Biografiske oplysninger 

Tilskrifter i de trykte bøger, der kan bi
drage til Karen Brahes biografi, er - med 
gruppen af ligprædikener som en undta
gelse- ret få, idet Karen Brahe ikke kon
sekvent skrev anskaffelsesår eller læseår 
i bøgerne op til omkring 1730. Herefter 
findes ganske mange bøger med årstals
angivelse, men om den er konsekvent er 
naturligvis uvist. Enkelte oplysninger kan 
dog hentes. 

Visse bøger er blevet Karen Brahe for
æret som gaver, enten til fødselsdag eller 
nytår. Således findes en tysk bog, der 
bærer tilskriften »K.Bra. mig gifven 1733 
1.des[ember] L[æst 1}734 den 19. des[em
ber}«62. I en anden bog har Karen Brahe 
oplyst, at »denne bog er mig Giefven, af 
!frue Chatterina Øllgar HolstenA[nno 1]713 
til Nue Aaer. Karen Bra. Anden gang L[æst 
1}731 « 63 . Der findes yderligere et par bø-
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ger, der kan relateres til Karen Brahes fød
selsdag. 

Karen Brahes religiøse tilhørsforhold 

Biblioteket viser tydeligt, at Karen Brahe 
var ortodoks lutheraner. Samlingen rum
mer to forskellige udgaver af Luthers sam
lede værker, og rundt omkring i margen 
har hun gjort opmærksom på, hvor der 
er uoverensstemmelser i teksten i de for
skellige udgaver. 

Martin Luthers »Auserlesenes Trost
Briefe ... « udgivet af Johann Jacob Ram
bach findes i to udgaver, første gang trykt 
i Jena 172164 og tredje oplag trykt sam
mesteds i 17326 • I førsteudgaven gør Ka
ren Brahe opmærksom på tredje oplag og 
det faktum, at hun har sammenlignet og 
anført forskellene »lest og Confereret med 
det 3 oplagt s ammes forbedring Er Andtegnet 
bag i denne bog«. Karen Brahes ønske ved
rørende den lutherske lære findes i Phi
lipp Nicolais »Historia dess Reichs Chri
sti ... « 162666

, hvori hun skriver en bøn 
»O Gud bevar og den rene Luterj lere Udj de 
Nordische Riger Amen«. Der gives yderli
gere eksempler, som f.eks. forskellige 
samtidige angreb på den Augsburgske 
konfession, hvor Karen Brahe i de enkelte 
tilfælde har henvist til angrebenes gen
drivelse. 

Forhold til diverse vildfarelser 

Det skorter ikke på advarsler fra Karen 
Brahe om kætterske tanker og vildfarel
ser. Et sted advarer Karen Brahe på titel
bladet »Var dig for dette brefss Giefft, som 
kommer frem i faar[ e J k leder, og offrer v j det 
vel gruend Et suor. brefet findis siest i bo
gen«67. 

Advarslerne mod calvinismen - den 
strenge, reformerte lære, der bl.a. rum
mer tanken om prædestination, altså at 
Gud på forhånd har bestemt hvem der 
skal frelses, og hvem der skal fortabes, 
således at denne lære fornægter Guds 
frelsesvilje - er påtrængende i antal. Et 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

par steder hedder det, at forfatteren »er 
Calviesk «, og biblioteket rummer da også 
en lang række skrifter mod calvinismen. 

Katolikker var for Karen Brahe lige så 
afskyelige som calvinister. Om en forfat
ter skriver Karen Brahe på forsatsbladet, 
at »denne skribent Er af Catolsk Relion 
ihorvel hand end skjuler sig Under H e ligheds 
Skiend«. 

Omvendelse til den rene evangeliske 
lære er altså den eneste vej frem. Således 
skriver hun om Christiern Pedersen i 
hans Jærtegnspostil, trykt i Paris 151568

, 

at »Autor til denne bog er ved Guds naade 
faa Aar effter denne Tid kommen til bedre 
oplysning og Erkent disse færtegen at vere 
Fabel og tant, hafver 1529 udsat det Ny 
testament paa dansk og ladet trycke til 
Antverpen, Hor om videre kand lesiss hans 
Egne ord udj samme bogs fortalle N 224 in 
aet.«- en henvisning til »Det Ny Testa
mente Jhesu Cristi ord ... « trykt i Antwer
pen 152969

• 

De standhaftige er der intet at gøre ved. 
Således findes Laurids Nielsens (kaldet 
»Kloster-Lasse« efter sin ansættelse ved 
den katolske højskole i Stockholm, der 
havde til huse i Franciskanerklosteret på 
Riddarholmen) » Confessia Christiana Det 
er Den Christelige bekiendelse om Herrens 
veig ... « trykt i Braunsberg 160570

, hvori 
Karen Brahe skriver - ikke uden en vis 
tør humor - »Horledes denne bog ble( af 
C[hristian] 4 andtagen og Autors Løn der 
for fiendis udj Conradj Al historiske be
skriefvelse Q N l under det bogstaf F 11, 
ligeJedis udj D.Mads Jensens Ind Vielsis tale 
til Christianj Kier Aar 1628 Q 53«. Chri
stian IV forbød nemlig bogen, og »Au
tors Løn« var en omgående udvisning af 
landet. Henvisningen er til Cort Axels
ens » Theologiske oc Historiske beskrieffuelse 
Om den Reformerede Religion ... « trykt i Kø
benhavn 162271

• 

Karen Brahe har søgt at sætte sig ind i 
de dogmatiske forskelle med henblik på 
at fastslå Luthers rene lære; som eksem
pel kan nævnes Niels Heldvads » Trifolium 
Theologicum [Teologisk trekløver] Udi 
huilkcet. .. er befattet. .. den papist-Jesviteske, 
Luther-Evangeliske og Zwinglio-Calviniske, 

· . 
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Bibliotekets mindste bog, en katolsk katekismus på 8,3 x 5,3 cm ses øverst, fotograferet 
sammen med en af de største, en tysk bibel trykt i Niimberg 1641. Karen Brahes navne
træk ses på titelbladet til højre lidt under midten. (Foto: forfatteren) 

Troe og Lærdom ... « trykt i København 
162872

, hvori også findes »Pawens Pauter 
[fejlJ derhos Lutheri kratteborst, som er en 
Kort oc Sandferdig Beretning, om den Troe 
oc Lærdom, som holder Papister og Luthe
raner fra huer andre ... « Karen Brahe har 
på forsatsbladet oplyst, at det er »Nicolai 
Helvaderi Thuende boger, den Første inde 
holder de Troens Artickler her udj L uteraner 
og de Pafvelig er v-enig og af Chalvinister 
modsiges. Den Anden, wiser Pafe-Fouter, 
kaldet Luteri Kratte børste«. 

Det har dog ikke forhindret hende i at 
besidde katolske skrifter, heriblandt »Ca
techismus In kurtze Fragen vnnd Antwort 
gestelt durch Petrum Canisium, Der Societiit 
Jesv Priester ... « trykt i Bruxelles 16SF3; 

men den bærer da også advarslen på in
dersiden af bindet »En Chatolsk Catekis
mj«. Dens tilstedeværelse kunne også 
berettiges af bibliofile årsager. Den er 
nemlig samlingens mindste bog, 8,3 x 5,3 
cm. 

Pietismen- den tyske vækkelses bevæ
gelse, der opstod omkring 1670, hvis mål 
var fromhed, pietas, og overensstemmelse 
mellem tro og gerning- var ligeledes an
stødelig. En tysk oversættelse af »Imago 
Pietismi« trykt i 169274 bærer tre henvis
ninger til »mehre i denne Materi ... H[v]or 
dises wilfarelse grundelig er vederLagt«; en 
af disse er »Besser Kein Christ, als Ein Pie
tist« trykt i 169975 • 

Karen Brahe har åbenbart ikke i første 
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omgang vidst, hvad kvækerne stod for, 
nemlig manglende trosbekendelse og 
personlig stillingtagen til kirken samt tro 
på Guds direkte åbenbaring til det en
kelte menneske - siden hun kunne op
fatte den tyske oversættelse af sektens 
lærefader, den skotske godsejer Robert 
Barclay (1648-90) »Bine Apologie oder 
Vertehidigungs-Schrift, der Recht-Christ
lichen Gotts-Gelehrtheit, Wie solche Unter 
denen Leuten, die ... spottisch ... Quacker 
benahmet seynd ... «trykt i 168476 som god. 
Hun skriver på indersiden af bindet, at 
»denne bog fuld afwilfarelse og Urigtig ler
dom I Hor Vel Effter bogens titel og Fortal
len Mand skulle holde den god«. 

Ligprædikener 

Karen Brahes hovedinteresse var teolo
gien - ialt 1597 titler blandt de trykte 
bøger er systematiseret under »A« for teo
logi. Hertil kommer samlingen af lig
prædikener, som Karen Brahe primært 
har læst for opbyggeisens skyld, skønt ef
tertiden opfatter - og systematiserer -
dem som personalhistorie. 

Historie 

Efter antallet at bøger at dømme var hi
storie interessen næst efter teologien. 
1269 titler er systematiseret under »U«, 
historie. Heraf udgør »U.21«, personal
historie, hvorunder de tidligere omtalte 
ligprædikener findes, 7 44 numre. Imid
lertid har ingen af de historiske værker 
givet Karen Brahe videre inspiration til 
overvejelser, ud over enkelte krydshen
visninger til bøger om samme emne. En 
undtagelse er »Corfidts Forrige Greffve aff 
Wlfeld Hans Liff oc Leffnetz Korte beskriff 
velse, Meenige Dannemarckis Indbyggere 
Porrestillet Aff hans liffagtige Skabelons 
Hoffvet, Som tillige med den affhugne Høyre 
Haand Paa Kiøbenhaffns Raadhus bleff op
sat den 19.Novembr. Aar 1663« trykt i 
166377

• Sammen med dette lille skrift på 
fire blade findes yderligere ti småtryk 
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vedrørende Corfitz Ulfeldt og hans sag. 
Disse pjecer har åbenbart ikke efter Ka
ren Brahes mening givet tilstrækkeligt 
overblik over sagen, hvorfor hun på ti
telbladet skriver »den helle sag er kort og 
Artig forfattet ved Corfidtz landfløgtighed 
død og ende fjendis N 88 du[o]des kaldet 
Corfits Ulfeldtz listeige practicker. Her hos 
hans helle Pros[es] ind til dommens afsigelse 
d 24 julli 1663 «. Corfitz Ulfeldts listige 
praktiker findes ikke længere i bibliote
ket i en trykt udgave. Det må være en 
sådan, Karen Brahe henviser til. Men i et 
håndskrift, en samling historiske afhand
linger78, udgør »Corfitz Wlfelds listige Prac
ticker« de første ni blade. 

Brugsbøger 

Derudover rummer biblioteket i en lang 
række undergrupper bøger, der kan til
skrives Karen Brahe. Det drejer sig om 
brugsbøger af forskellig art som kogebø
ger på såvel tysk som på dansk. At koge
bøgerne må have været brugt, fremgår 
af de fedtpletter, der stadig findes enkelte 
steder. 

Der findes en lang række lægebøger. 
Under den moderne overskrift »Menne
skets naturhistorie« findes blandt andre et 
anatomisk billedværk, Julius Piacentinus 
Casserius' »Anatomische Tafeln Mit ... aller 
beygefii.gten Erkliirung ... « 1656, hvori også 
findes en »Biichlein Von der Frucht i Mut
ter-Leibe«79. Værket rummer en lang ræk
ke sælsomme kobberstik af det menne
skelige legeme (af hankøn) i mere eller 
mindre adsplittet udgave samt en til
svarende gennemgang af fosterets udvik
ling i livmoderen. Det sælsomme består 
i figurernes opstilling i klassiske land
skaber, lænet op ad søjler m.v., og de gra
vide piger løfter selv op i maveskindet 
og fremviser deres indre- enkelte af dem 
holder en blomst i den anden hånd80

• 

Heri er indlagt en række små bogmær
ker, der sammenholdt med et andet værk 
med et kobberstik af »Testes Muliebres 
monstrosæ magnitudinis« og to af et van
skabt foster samt en tegning af et van-
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skabt kvindehoved, hvorpå Karen Brahe 
har tilføjet »Et monstrum fød i Kiøbenhafn 
1725 « 81 kunne tyde på en vis bizar inte
resse i det menneskelige legeme. 

Der findes såvel Luigi Coronaros »It 
Edrue Leffnets Gaffn oc Nytte ... « Kø ben
havn 165882 som Stephan Blancards 
»Haustus Polycres Oder Zuverlasiissige 
Gedancken Vom Thee, Cofee, Chocolate, und 
Taback, Mit welchen Der Grosse Nutze, die
ser ausliindischen Wahren, so wol in gesun
den, als krancken Tagen, griindlich, und 
umstiindlich gelehret wird« trykt i Ham
burg 170583

. 

Under »Patologi og terapi« findes ikke 
mindre end 34 titler, hvoraf en enkelt, 
Hans Christens Bartskers »Liden Bog om 
alle hande Siugdom« Slesvig 1596 af Ka
ren Brahe betegnes som »god<<84• En række 
tyske titler- f.eks. Michael Criigners »Neu 
vermehrter Chymischer Friihling ... « Niirn
berg 1654, hvori også findes hans »Chy
mischer Sommer« fra 1656 og »Chymischer 
Garten-Baw« fra 165385 - er i den para
celsiske skole, som også Tycho Brahe var 
knyttet til86 , og man finder da også Phi
lippus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim, bedre kendt som Para
celsus, hans samlede værker i to store 
foliobind, trykt i Strasbourg 161687 med 
Karen Brahes ejernavn. 

Af lægebøger i egentlige kvindelige 
sygdomme fandtes på Karen Brahes tid 
ikke mange, men en række bøger om gra
viditet, fødsel og spædbarnspleje har dog 
fundet vej til biblioteket. Enkelte er arv 
efter moderen. 

Salmebøger 

Salmebøger kan efter biblioteket at døm
me også betegnes som en slags brugs
bøger. Af danske salme- og håndbøger 
findes i biblioteket ialt 3388, hvoraf det 
tydeligt fremgår, at Karen Brahe i de se
nere år systematisk har anskaffet den nye 
salmebog, når den udkom. Samlingen går 
fra de bibliofile 1500-talssalmebøger frem 
til Karen Brahes død, heriblandt Kingos 
oprindelige udkast til en ny salmebog, 

»Danmarks Og Norges Kirkers Forordnede 
Psalme-Bog ... Vinterparten« trykt i Oden
se 1689. Den omarbejdede udgave, »En 
Ny Kirke-Psalme-Bog«, blev ligeledes trykt 
i Odense 168989 • Den fik kongelig autori
sation 25. januar 1690, og Kingo fik som 
løn for sit arbejde 20 års monopol på 
trykning af salmebøger, hvorfor han for
modentlig havde ladet udarbejde et ikke 
ringe antal eksemplarer, hvoraf han lod 
et antal udfærdige som luksuseksempla
rer. Karen Brahes eksemplar er i et en
kelt, brunt bind, med en pragtfuldt for
siret forgyldning af bladene i sammen
lukket stand; det er tydeligt at se på den
ne forgyldning, at bogen aldrig har væ
ret brugt, højst kigget i. Disse salmebø
ger tabte imidlertid deres værdi, da kon
gen ret uforklarligt tilbagekaldte autorisa
tionen 22. februar 1690, og Kingo måtte 
forære sine usælgelige salmebøger væk. 
Karen Brahe fik også et eksemplar med 
dedikation og vers, der dog viser, at Kingo 
ikke havde mistet sin humoristiske sans: 

»Dend Høyædle og Velbaame Jomfru, Jom
fru Karen Brahe, Er denne ringe Psalmebog 
foræret, af hendes Velbaarenheds Ærbødigs te 
tienere, Th. Kingo. 

Gak, hudefletted Bog, Du tør vel Plaster finde 
Og Rene Siæle, som vil dine Saar forbinde 
Gak, Syng din Sarrig hen, Det tør end blive 
go t 
Thi Ære fødes tiit udaf Vanartig Spot«. 

Karen Brahe konstaterer tørt på indersi
den af bindet, at »denne bog saaledis som 
den først var Trøgt mens siden da den til 
brug i kirkerne blef oplagt og for Andret 
trøgktt 1700 N3 «-altså en henvisning til 
den autoriserede udgave. 

Øvrige brugsbøger 

Indenfor en række andre forskellige em
ner findes et antal håndbøger, der bærer 
Karen Brahes ejernavn. Nævnes kan bø
ger om havebrug og forstvæsen90, en tysk 
bog om hestens røgt og pleje91 , enkelte 
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skolebøger og - hvad hun ellers skulle Falck G Fader og Moder. Falck G datter fru 
med den - »Den Møenske Styrmands-Bog Susanne G og Jeg h .. Karen Bra og er Jeg det 
Efter Hvis Anledning Ungdommen i Styr- 6 barn [generation] bogen eyet«. I oversæt-

· .. mands-Kunsten der paa Stæden skal oplæ- telse: Fru Ellen [Godov, Henrik] Gøyes var 
res. Samt nogle Betænkninger om Ebbe og mor til Eskild Gøye, gift med Sibylle Gyl-
Flood« trykt i København 170292 • denstjerne; Eskild og Sibylle fik sønnen 

Henrik, der blev gift med Birgitte Brahe, 
•· forældre til Anne og Falk Gøye; Falks 

Andre interesser- spil datter Susanne er Karen Brahes mor, så-
ledes at Karen tæller ejerne »Ellen- Si--. Biblioteket giver oplysning om andre af bylle-Birgitte-Anne-Susanne-sig selv«. 

Karen Brahes interesser. Hun synes trods 
sine ellers velbegrundede økonomiske 
dispositioner at have været noget af en Karen Brahes sidste år 
spillefugl. I biblioteket findes bekendt-
gøreiser for adskillige lotterier, hvori- Fra Karen Brahes sidste leveår stammer 
blandt Karen på en plakat har efterregnet en række bøger, hvori hun har angivet 
gevinsternes samlede sum. Hertil kom- årstal enten for anskaffelse eller for 
m er et håndskrift »LØche Kaardt med Kor- gennemlæsning. Hun har formodentlig 
ten Spill«93

, der indeholder 52 vers, et til -efter at være kommet op i halvfjerd-
hvert af kortene i et spil, samt 32 illu- serne-lagt det meste af sit praktiske ar-
strerede vers til oplægning af terninger bejde til side og fået tid til boglige sysler, 
som spådomskunst. Ligeledes findes en og biblioteket beviser, at Karen Brahe var 
trykt tysk »Kiirtzweilige neu-erfundene åndsfrisk til det sidste. 
Kahrten Kiinste« trykt i Hamburg 1678 Det synes, som om Karen Brahe har 
samt en »Practicq der Heutigen Falsehen brugt sine sidste leveår på udelukkende 
Spieler ... « trykt samme sted og år94• at læse værker af teologisk/religiøs karak-

Endelig skal det da nævnes, at Karen ter, fortrinsvis opbyggeiseslitteratur og 
Brahe også ejede almindelig morskabs- prædikener. Måske har det netop i kraft 
litteratur på både dansk og tysk samt avi- af de mange årstalsangivelser fra disse år 
ser på begge sprog. ligefrem været Karen Brahes ønske, at 

eftertiden skulle huske hende således. 
Bøgerne var jo på forhånd bestemt til at 

Karen Brahes slægtsstolthed skulle ses af andre øjne. Håndskrifterne 
viser imidlertid, at det så langt fra var til-

Karen Brahes slægtsstolthed kommer til fældet. Som eksempel på mere jordnære 
syne i de bøger, der er nedarvet gennem interesser kan nævnes historien om mor-
flere generationer. Eksempelvis findes det på præsten i Kerteminde, Johan Fre-
een, der bærer ejernavnene » i kronolo- deriksen Hornemand, der blev myrdet af 
gisk orden: » Thenne bog hørir mig Cebila sin hustru og hendes elsker i 1731. Rets-

: Gylinstiem till oc haffuer thett veritt salig sagen, der foregik i Odense, endte med 

.. Fru Ellenne her Henrick Gødis «i »hiellp gudt døsddomme over dem begge, og henret-
denne bog hørrer mig herrette brade Med telserne fandt sted i begyndelsen af de-
Rette og bleff Mig gieffuen af{ min hierte cember 1732. Hele denne sag findes glim-
Kierre Moder Sebelle gyllensteme ... datom rende belagt i Karen Brahes Bibliotek, idet 
neste [Næstved] aar 1601«; »/.Anne G.«; Karen Brahe fra sin »avis« i Odense, hø-
»Karen Bra«. På indersiden af bindet har rer Peder Hostrup, modtog en lang ræk-
Karen Brahe redegjort for denne række ke breve - periodevis op til flere gange 
af familiemedlemmer således: »fru ellen om ugen- der udelukkende beskæftigede 
gøde var hendrick G farmoder som haffde sig med denne mordsag95 • Beretningen 
fru berete bra, og var Jomfru Anne Giøes og er på første hånd, idet Peder Hostrup rent 
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faktisk fulgte sagen grundigt og tilbragte 
sidste nat sammen med elskeren Laurids 
Mørch og siden ledsagede ham til hen
rettelsesstedet på Bolbro Bakke og leven
de fortæller, at »Paa Retter-Pladsen sang 
Hand med Klingende Røst den Psalme af 
Kingos Sang-Choer: Tak Jesu Siælens Hyrde 
God. sagde Ald Verden far vel, og bukkede 
sig for folk; fald paa knæ, giorde en smuk 
Bøn, maaskee ex tempore, Demest Fader Vor, 
O du Guds Lam, dog for an Troens Artikler, 
alt selv. Saa mand maae takke Gud for hans 
Aands Krafft og Bistand. Her sendes Hans 
Afskeds Vers ... « 

Laurids Mørch var nemlig også digter 
og sad i arresten i Odense og skrev en 
række vers, der ifølge deres titelblad var 
til salg for 2 skilling, der ifølge anden 
kilde gik til hans umådeholdne brænde
vinsforbrug. Dog disse digte og de senere 
om mordet digtede skillingsviser findes 
som unica i Karen Brahes bibliotek. De 
må være sendt af Peder Hostrup til Ka
ren Brahe, der altså ligeledes har gemt 
brevene med påtegninger om deres ind
hold. Hun har tydeligvis været levende 
interesseret i sagen97 • 

Flest bøger er dateret fra Karen Brahes 
sidste leveår 1736. At Karen Brahe for
stod, at tiden var kort, fremgår af en, der 
bærer tilskriften »KB Kiøbt 1736 strax 
les t«. 

Reformationsjubilæet 1736 er heller 
ikke gået ubemærket hen. Herfra findes 
to udgivelser, som må være noget af det 
absolut sidste, som Karen Brahe har an
skaffet sig. Den ene er teksterne til selve 
festgudstjenesten, der skulle afholdes 30. 
oktober 1736 trykt i København98 en ju
belfest, som Karen Brahe ikke skulle op
leve. Hun døde 27. september og blev be
gravet 19. oktober 1736 i Håstrup kirke99• 

1736 var også året for Karen Brahes 
nevø og slægtens daværende mandlige 
overhoved Jørgen Henriksen Brahes død 
ved en vådeskudsulykke under en jagt på 
Lindholm ved Gaunø. Hun har selv gi
vet udtryk herfor i biblioteket og fundet 
trøst sammesteds i Sigismund Scherertz' 
»Fuga Melancholiæ Cum Speculo Tentatio
num Spiritualium ... Seelen-Artzney Wider 

die Melancholey, Traurigkeit und Schwer
muht... « Luneburg 1682100

, hvor hun på 
indersiden af bindet har skrevet »lest En 
deel her udj 1736- og funden trøst og Raad 
til talmodig at bere, den Hjerte sarrig Gud 
lod gaa ofver voris Huss d 14 jullj en lofver 
dag [lørdag] same A ar«. 

At det har knebet med det fysiske hel
bred i de sidste måneder fremgår måske 
af tilskriften i Jens Colstrups »Biblische 
Zeit-Rechnung Unter Dreyen Kirchen-Staten 
... « trykt i København 1707101

• Heri har 
Karen Brahe skrevet - med en næsten 
ulæselig håndskrift, der mere end anty
der, at hun har haft vanskeligt ved at 
holde pennen- først det oplysende »Au
tors fulde Titel og huerv sees af de vers her 
ossfindis Effter fort[ alen] og M[ulæseligt]« 
og derefter »lest 1736 4 Agustj dett laker 
nu ad Afften snare Kom I med end fort ja gi f 
mig En Salig Ende Amen«. Det lyder som 
et dødsønske, og Karen Brahe døde da 
også som nævnt godt syv uger senere, 27. 
september 1736. 

Konklusion 

Biblioteket bidrager altså væsentligt til 
karaktertegningen af Karen Brahe. Det 
fremviser først og fremmest hendes dybe 
religiositet og teologiske indsigt, men 
viser også i kraft af bøgernes mangfol
dige emner, at hun derudover var et 
»almindeligt« menneske med mange for
skellige- og endda enkelte bizarre- in
teresser. Hun førte desuden en omfat
tende korrespondance og gik heller ikke 
af vejen for en god historie af en type, 
der i vore dage ville have udgjort forsi
den af Ekstrabladet. Hun læste i øvrigt 
aviser på både dansk og tysk102

• Hun ud
viste megen velgørenhed, formodentlig 
i vished og absolut i håbet om belønnin
gen i det hinsides, og de mange bønskrif
ter og efterfølgende takkeskrifter vidner 
trods deres stundom ulideligt panegyri
ske karakter om, at man ikke gik forgæ
ves. Hun var stolt af sin slægt og sin her
komst og samtidig følsom, tog sig af sin 
afdøde søsters datter og ligeledes af sin 
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anden søster, Birgitte, der tilsyneladende 
ikke var nær så godt begavet. Hun ad
minstrerede en lang række ejendomme, 
og hele vejen fandt hun tid til at benytte 
sig af sit bibliotek til oplysning, under
holdning og trøst og opbyggelse i svære 
stunder. Hun må være død i visheden om 
at være en af de sidste i sin slægt. Kun 
søsteren Birgitte og lillebroderen Henriks 
eneste overlevende børn, tre ugifte døtre 
og en ugift søn, overlevede hende. 

Jeg finder intet specielt kvindeligt ved 
Karen Brahes Bibliotek og da slet ingen 
spor af den feminisme, som hun af og til 
er blevet tillagt. Der findes to henvisnin
ger i bøger, der måske kunne tolkes i den 
retning. Den ene er Johann Gerhards 
»Fromme Christnes Aandelige Klenodie ... 
fordansket af J{omfru] E[del] R[osen] 
K[rantz]« trykt i København 1650103 • 

Oversætterens fortale er dateret »Skrefvit 
paa Helnekircke udi Skaane, Aar 1638 « med 
et af Karen Brahe tilføjet »Edel Rosen
krantz« og på indersiden af bindet fin
des en henvisning »denne bog findes schre
ven N 61 octt«; dette håndskrift findes 
stadig bevaret og er i øvrigt oversætte
rens autograf1°4

• Den anden er Daniel Dy
kes »Hiertets Selfbedragelse Eller Selfbedra
gelses Hemmelighed ... « København 
1706105

• Heri har Karen Brahe på inder
siden af bindet skrevet »denne bog ofver 
sat af Fru Sophie belo fiendis b lan t de skrefne 
bøger nom 2 in Q [quarto] feremiedyk [for
fatter til] fortale [er] Daniel dykis broder som 
lod bogen udgaa paa trøck er der of(versat, 
er og En fortale af Moster biergitot [Birgitte 
Thott] Otte Giøs, som Effter sin Moders [So
phie Below j død det atter effter seet og ladet 
Reen skri(ve i mehre og det til trøken at lade 
befodre. Fru S belo er død 1650- skrifftet 
fortolket kort før hjendis død som sees af 
hjendis Datters fortale«. Sophie Belows 
oversættelse med Birgitte Thotts fortale 
findes ligeledes bevaret. 

Man kunne se disse henvisninger som 
værende for at fremhæve, at der netop 
var tale om kvindelige oversættere; men 
jeg tror det ikke. I det første tilfælde er 
der tale om at skrive navnet på en delvis 
anonym oversætter, hvilket findes talrige 

... 

Susanne Lykke Vølzgen Nielsen 

steder i de trykte bøger, og henvisnin
gen til håndskriftet er der, fordi det nu 
engang findes i biblioteket. Jeg ser det 
som et led i den »forbrugeroplysning«, 
som Karen Brahe har efterladt sig over
alt i biblioteket, idet hun var sig ganske 
bevidst, at andre skulle bruge bøgerne 
efter hende. Hun har udarbejdet ind
holdsfortegnelser og oversigter, pagineret 
enkelte bøger, skrevet bemærkninger og 
biografiske noter om forfattere og som 
her oplyst anonyme forfattere og lavet 
henvisninger til andre udgaver af sam
me tekst. Den anden henvisning er af 
samme karakter - en henvisning til en 
anden og i øvrigt ældre oversættelse af 
teksten med en anden fortale, altså en 
mulighed for at sammenligne to oversæt
telser af samme tekst. Er der tale om vrede 
over, at den kvindelige oversættelse er 
overset, er det snarere, fordi der i kraft af 
Birgitte Thotts status som Anne Gøyes 
svigerinde er tale om en forbigåelse af 
familien, måske tilsat en vis undren over, 
at Birgitte Thott ikke formåede af få bo
gen udgivet. 

Feminisme i moderne forstand har 
været Karen Brahe ganske ukendt. Hen
des mening om noget, der ligner, har hun 
fundet formuleret i en anden af sine bø
ger, nemlig Henrik Thomsen Gerners »De 
Wiisis Oeconomica Practico-Sacra« trykt i 
København 166107

, og hun har da også 
kraftigt markeret linierne med sin røde 
fedtblyant: 

»Det er forslet for en Mand at være qvind
actig, oc forhøyt for en Qvinde at være 
mandhafftig «. 
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9ff. 

8. Petri Johannis Resenii Bibliotheca Regiæ 
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18. A VI,?. 
19.G 3. 
20.A.5-17. 
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Vive Præstegård 11. oktober 1706. Der er 
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54. D II, 125 in duodecim o og D II, 131 in 

folio. 
SS. A IV, lO. 
56. F 6, 3 bl. in folio og F 9, l bl. in quarto. 
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62. A.9-364. 
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77. U.21-738; herefter findes U.21-739 til 

U.21-748. 
78. C III, lO, 21 blade in quarto. 
79. C.2-4. 
80. Herunder jomfrublomsten en lilje! 
81. G 17 blandt håndskrifterne. 
82. C.3-2; ifølge en tilskrift af Karen Brahe 

har den været i biblioteket i yderligere et 
eksemplar, et optryk af 2. udgaven fra 
1696; denne findes ikke længere. 

83. C.3-S. 
84. C.4-6. 
85. C.4-ll. 
86. Se Peter Zeeberg Tycho Brahes Urania 

Titani Renaissancestudier 7, København 
1994 s. 14; s. 68 med note. 

87. C.l-1 (1-2). 
88. A.8-2 til A.8-34. 
89. A.8-27. Om udarbejdelsen, se Anders 

Malling Dansk Salmehistorie VIII, s. 
192ft.; om katastrofen, se Malling VI, s. 
392 ff. 
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Bøger maler billeder - Karen Brahe set gennem sin bogsamling 

90. Otte titler under systematisk signatur 
>>R<<. 

91. Q.l. 
92. S.6. 
93. E II,8, 17.årh., 10 ql. in quarto. 
94. G.12 og G.ll, begge indbundet sammen 

med U.5-7. 
95. D III, 96. 
96. X.3-37, X.3-38, endda i to eksemplarer, 

X.3-39 og X.3-40. 
97. Hele sagen trænger til en grundig 

bearbejdelse med inddragelse af samtlige 
kilder. Den bedste gennemgang af 
historien findes i Samlinger til Fyens 
Historie og Topgraphie 7, 1870, der er 
skrevet på basis af en indberetning fra en 
anden af Karen Brahes bekendte -
landsdommer Jacob Bircherod- der var 
medlem af kommissionen og fulgte 
sagen. Indberetningen er stilet til Hans 
Gram og findes på Det kongelige Biblio
tek, Gl. kgl. Saml. 3074 in quarto. 

98. A.12-79. 
99. Fra begravelsen findes to sørgedigte, to 

eksemplarer U.21-103 og 104 af »End 
Liidet Staar Din Liig-Kiste, og Minder os 
Din Død ... « af præsten i J ordløse, Poul 
Thoring (der iøvrigt har forfattet andre 
digte til Karen Brahe, D II, 61-63); tre 
eksemplarer U.21-100-102 af Peder 
Hostrups »Sørge-Tanker Over Den Høy
Ædle og Velbaarne Frøken Karen Brahe ... « 

100.A.9-211. 
101. U.1-2. 
102. Systematisk signatur >>Y<<. 
103. A.5-19. 
104. A III, 28. 
105. A.9-67. 
106. A VI, 24. 
107. A.6-56, der findes som anden del af A.6-

48, »De Wiisis Ethica Practico-Sacra<< trykt 
samme sted og år. 
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