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Det Kgl.  Biblioteks  
 tusinde bøger, 
der alle sammen 
blev  levende. 



Der var engang en konge.

Han var ikke en hvilken som helst konge, 
næh, han var konge af  Danmark og Norge 
for over 300 år siden. Han hed Frederik 3. 

Du kan genkende ham på hans lange hår og 
overskæg. 

Han var en lidt hemmelighedsfuld konge. Det kan 
du måske næsten se på ham. Han var god til at være 
den, som bestemte. Han var helt anderledes end sin 
far, Christian 4., der på mange måder var en buller-
basse, som buldrede rundt og var højlydt. Frederik 3. 
var mere rolig og tålmodig. 

Frederik 3. var glad for at lære nye ting, især kunne 
han godt lide at læse bøger. Han læste om alt 
muligt, om religion, om musik og om natur. Han 
samlede alle sine bøger på sit slot og så samlede 
han også på skatte fra andre lande bl.a. fra Island. På 
et tidspunkt havde han så mange bøger, at han blev 
nødt til at bygge en ny bygning med plads til alle 
bøgerne. 

Mange fra nær og fjern måtte komme og hjælpe 
med at bygge kongens bibliotek, så bøgerne kunne 
få den mest fortryllende bygning at bo i. En dag så 
en af arbejderne de flotte bøger, der lå i bunker i 
tusindvis og ventede på at blive stillet på hylder. Han 
blev meget betaget af de smukke bøger, som var 
indbundet i læder og dekoreret med ægte guld.  

En aften, da arbejdet var færdigt, listede arbejderen 
sig ind i mellem de mange bøger. Der satte han 
sig omgivet af bøgerne - de var det flotteste han 
nogensinde havde set. Han nød at studere deres 
flotte guldomslag og de flotte rum, som nu snart 
stod færdige. Arbejderen kunne slet ikke få nok af de 
smukke bøger, så han vendte tilbage til dem aften 
efter aften.  

En aften, da arbejderen listede sig ind og satte sig på 
sit normale sted mellem bøgerne, hørte han nogle 
underlige lyde. 

”KNIR- FNIR- KNIR”, lød det. 

Det lød næsten som små kryb, der kriblede og 
krablede og hviskede og tiskede. 

Han lyste rundt med sit lille stearinlys. Han kunne 
intet se, ingen små kryb eller personer, der sad og 
hviskede. Hvem kan det dog være? Lyden måtte 
komme et sted fra, men han kunne ikke høre 
hvorfra. Først blev han lidt bange. Men stille og roligt 
fandt arbejderen ud af, at der ikke var noget at være 
bange for. Han syntes faktisk, det var lidt hyggeligt, 
det var som om, at det var bøgerne der talte til ham. 

Og ganske rigtigt. Det var bøgerne! Han grinede og 
tog sig til hovedet:  ”Tænk, at bøgerne snakker med 
hinanden”, tænkte han. Han tog stearinlyset, og lod 
skæret fra flammen vandre rundt mellem bøgerne.   

Da arbejderen åbnede bøgerne kunne han se, hvor-
dan bogstaverne flittigt snakkede løs. De snakkede 
om alt muligt: om deres børn, der engang skulle blive 
til store bogstaver. De snakkede også om, hvordan 
det kildede, når de blev skrevet i med en fjerpen. 

Arbejderen var henrykt over sin opdagelse. 

”Tænk, at alle bogstaver i bøgerne kunne tale. Så var 
bøgerne jo levende!”

Han måtte fortælle det til alle! Men vent. 

Det kunne han ikke. Hvis han fortalte det, ville alle jo 
regne ud, at han sneg sig ind til kongens bøger om 
natten. Så ville han nok blive fyret og få at vide, at 
det måtte arbejdere altså ikke. 

Han satte sig ned helt fortvivlet. Han havde en 
hemmelighed sammen med biblioteket. 

”Den må jeg holde på for altid”, sagde han til sig selv.  

Da han kom hjem til sin lille lejlighed langt fra Det 
Kgl. Bibliotek, var solen stået op, og det var blevet 
morgen. 



Arbejderen nåede ikke at få sovet, før han måtte 
tilbage igen og bygge på Det Kgl. Bibliotek. Da 
han kom hen til biblioteket og fandt sit værktøj 
frem, kunne han ikke tænke på andet, end det 
han havde oplevet om natten. Han faldt konstant 
i staver. Hans arbejdervenner begyndte at tale om 
det: ”Hvad har han dog lavet hele natten?” ,”er han 
syg?” og ”nu drømmer han igen”, hviskede de rundt 
i krogene. 

Da mørket faldt på, var arbejdsdagen forbi. Arbej-
deren synes, at dagen havde været uendelig lang, 
længere end juleaftensdag! Han ventede tålmodigt 
på, at de alle ville gå hjem, så han kunne snige sig 
ind til bøgerne. 

Endelig var der fri bane. Arbejderen tændte sit 
stearinlys, der nu kun var en lille stump efter alle 
de lange nattetimer på biblioteket. Han åbnede 
forsigtigt den store port ind til bøgerne. 

”I kongens navn”, råbte en mørk, dyb stemme. 

Arbejderen blev stiv af skræk. Nogen havde opdaget 
ham. 

”I kongens navn”, blev der råbt igen og denne gang 
kunne arbejderen høre, at personen kom tættere på. 
Hvad skulle han dog gøre? Ville han nu blive fanget 
og blive stillet for kongen? Ville han nu blive fyret? 

I samme øjeblik kom personen helt hen til ham. 

”Jeg tænkte nok, at der havde været nogen på besøg 
i går nat, mine bøger stod ikke på deres rigtige 
pladser”, sagde den dybe stemme

Arbejderen kunne ikke tro sine egne ører. 

”DET ER KONGEN”, tænkte han. Ganske rigtigt. 
Arbejderen vendte sig om, og der stod kongen. Det 
var Frederik 3., og han var i nattøj! Kongens lange hår 
strittede ud under hans nathue og hans overskæg 
var faldet ned over hans læber. 

Arbejderen prøvede at spille helt forvirret: 

”Jeg kender ikke noget til nogen bøger, jeg kan 
jo ikke læse”, sagde arbejderen. Han undskyldte 
mange gange over for kongen og forsøgte at digte 
en historie om, hvorfor han listede rundt nu, selvom 
han havde fri. 

Kongen kiggede med store, rolige øjne på arbejde-
ren. Han smilede til sidst og sagde: 

”Jeg har også hørt bogstaverne tale. Skal det ikke 
være vores lille hemmelighed?”

Arbejderen forstod nu, at kongen også vidste, at 
bøgerne var levende, og at bogstaverne kunne tale. 
Han smilede til kongen og nikkede. Det var en dejlig 
hemmelighed at have sammen. 

”Gå du hjem og få noget søvn”, sagde kongen, og 
fortsatte: 

”Du må gerne komme igen og lytte til mine bøger, 
hvis altså du ikke roder i dem”. Så grinede han. 

”Hvorfor fortæller du ikke din hemmelighed til hele 
verden?”, spurgte arbejderen, idet han skulle til at gå. 

Kongen tænkte sig lidt om og sagde så: 

”Jeg tror, at mit hof og mit folk vil tro, at jeg er gået 
fra forstanden”, sagde han tænkende. 

”Og så kan jeg godt lide at have mine små hemme-
ligheder”. Kongen smilede hemmelighedsfuldt til 
arbejderen.  

Da arbejderen kom hjem, gik han lige i seng og faldt 
i søvn med det samme. Om natten drømte han om 
talende bogstaver. 

I dag er mange af Frederik 3.’s gamle bøger lukket 
inde i flotte sale og mørke rum. De er nemlig skrø-
belige, så man skal passe godt på dem. De er jo også 
mere end 300 år gamle. Hvis man i dag besøger 
biblioteket om natten og lytter meget godt efter, 
kan man stadig høre bogstaverne i bøgerne hviske 
og tiske og krible og krable. 

”KNIR- FNIR- KNIR”. 


