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ADGANG TIL BENYTTELSE AF MATERIALER FRA  

KAREN BRAHES BIBLIOTEK 
 

Karen Brahes Bibliotek ejes af Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse. Som privat biblioteket modtages ingen 
offentlig støtte, hverken til formidling eller restaurering. 
Samlingen er deponeret i særligt sikrede lokaliteter på Roskilde Bibliotek.  
 
I forskningsmæssigt øjemed er det muligt at få adgang til at benytte bøger og håndskrifter fra Karen Brahes 
Bibliotek efter nærmere bestemmelse fra direktionen for Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse. 
 
Karen Brahes Bibliotek kan ikke - eller kun i meget begrænset omfang - være behjælpelig med egentlig 
søgning. Der henvises til Roskilde Klosters hjemmeside, hvor der under fanen ”Bibliotek” findes links dels 
til Syddansk Universitets database over bøgerne i Karen Brahes Bibliotek og dels til Det Kongelige 
Biblioteks hjemmeside med Anne Riisings katalog over håndskrifterne i Karen Brahes Bibliotek. 
 
Karen Brahes Bibliotek kan ikke påtage sig at udføre digitale kopier af værkerne eller dele heraf. 
 
Alle henvendelser om brug af bøger og andet materiale fra Karen Brahes Bibliotek rettes indledningsvis til 
Roskilde Kloster. Klosteret formidler herefter ønsket til Roskilde Bibliotek. Efterfølgende træffer brugeren 
selv aftale med Roskilde Bibliotek om tid for benyttelsen af bøgerne. Brugeren skal i forbindelse med første 
benyttelse af Karen Brahes Bibliotek registreres i bibliotekets lånerdatabase. 
 
Benyttelse af bøgerne fra Karen Brahes Bibliotek kan kun ske på særlig, overvåget plads på Roskilde 
Bibliotek. Fremlæggelse af værker vil - efter nærmere aftale - normalt kunne finde sted onsdage og 
torsdage i tidsrummet kl. 10 - 15. 
 
Anden benyttelse af Karen Brahes Bibliotek, herunder udlån til udstillinger, udlån til andre biblioteker, 
professionel affotografering, fremvisninger eller anden brug af bøgerne kan kun ske i særlige tilfælde og 
kun med tilladelse fra direktionen for Den Skeel-Juel-Brahe’ske Stiftelse. 
Henvendelser om sådan benyttelse af materialerne rettes til Roskilde Kloster. 
 
Besøg i de lokaler, hvor biblioteket er opstillet, er af sikkerhedsmæssige grunde ikke muligt. 
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Roskilde Kloster,  
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen 
Sankt Peders Stræde 8E 
4000 Roskilde 
e-mail: info@roskildekloster.dk  
Telefon 46 35 02 19  

Telefontid hverdage mellem kl. 9 og 12 
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Roskilde Bibliotekerne 
Dronning Margrethes Vej 14  
Postboks 229  
4000 Roskilde  
Telefon 46 31 50 00  
E-mail: adm@roskilde.dk 

Henvendelse om Karen Brahes Bibliotek rettes primært pr. 
e-mail til: hansmi@roskilde.dk  
Eventuel telefonisk henvendelse til:  
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, telefon 46 31 50 10, 
onsdage og torsdage mellem kl. 10 og kl.15. 
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