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løRenskog: – Ingen 
bok er viktigere. 
Bibelen er «bøkenes 
bok», uttaler Rune 
Arnhoff, som nå har 
cirka 2.000 utgaver.  
Kjell AAsum
kjaa@rb.no
930 40 550

Rune Arnhoff på Sørli gård har 
vært samler siden han var barn. 
Nå jakter han ikke lenger på fri-
merker og glansbilder. 

– Jeg har rundt to tusen bibler 
og har tatt initiativet til å eta-
blere Nordisk bibelmuseum. 

kjøpte stor samling
59-åringen kjøpte sin første ut-
gave i 1987, men det var først 
etter at han solgte bedriften 
han hadde startet og bygget 
opp, at han fikk mulighet til å 
bli samler nærmest på heltid.

– En samling var til salgs på 
Sørlandet, og jeg bestemte meg 
for å kjøpe. Det er på høy tid at 
det etableres et nordisk bibel-
museum, synes han.

"
«Det finnes svært 
få bibelmuseer. 
Amsterdam er 

det nærmeste for oss i 
Norge.
Rune aRnhoff
Nordisk bibelmuseum

en bokelsker 
– Hvorfor er du så fascinert av 
Bibelen?

– Jeg ble troende for 30 år si-
den, og jeg leser i Bibelen nes-
ten hver eneste dag. Ingen bok 
er etter mitt syn viktigere.   I til-
legg elsker jeg bøker. Under 
Mammut-salget nylig kjøpte 
jeg 20 bøker. Jeg virkelig koser 
meg når jeg blar og leser, også i 
bibelutgaver på språk jeg ikke 
behersker.   

I hyller og esker står og ligger 
utgaver på alle tenkelige språk. 

den eldste fra 1541
– Hvilke av dine utgaver er de 

mest sjeldne?
– Jeg har Nordens første bi-

bel, Gustav Vasas bibel, som 
ble utgitt i 1541. Inspirert av 
Martin Luther satte en bibel-
kommisjon i gang arbeidet 
med å utgi bibelen på svensk. 

– Har du Norges første ut-
gave i din samling?

– Ja, jeg har den første dan-
ske bibelen, som også regnes 

som den første norske, Chris-
tian IIIs bibel fra 1550.

– Når kom den første «ekte» 
norske utgaven?

– Den kom i 1854 i 6.000 ek-
semplarer, og jeg har et pent 
eksemplar av den i min sam-
ling. Mange engelske bibler 
har illustrasjoner. Ellers vari-
erer størrelsen kolossalt, fra 
bitte små til bøker som er sto-

re og tunge. Svenske utgaver 
er generelt de største i Nor-
den. 

– Hvor skal museet ligge?
– Alle avtaler er ikke spikret 

ennå, men vi er i forhandlin-
ger for å skaffe oss gode loka-
ler i Oslo sentrum. Mye tyder 
på at vi kan åpne en gang i 
2018. Det vil bli gratis ad-
gang. 

ønsker seg flere
Nordisk bibelmuseum vil bli 
organisert som en stiftelse. 

– Vi ønsker oss flest mulig 
bibler til museet. De trenger 
ikke være spesielle, for vi 
skal bygge en liten utstilling, 
og til denne trenger vi helt 
vanlige utgaver.

n Rune Arnhoff har to tusen utgaver av Bibelen:

Åpner nordens 
første bibelmuseum

BoksamleR: – En rekke utgaver er dekorative, og noen er svært tunge. Det er på høy tid at vi får et museum, synes Rune Arnhoff, som tråler 
antikvariater i Norge og nabolandene.  foto: kjell aasaum 

1994: Til OL på Lillehammer fikk alle deltakere og ledere et 
eksemplar av Det Nye testamentet. En kuriositet for museet. 

huset fullt: Rune Arnhoff har ennå ikke rukket å gå gjennom 
alle eksemplarene. Bibelen er blitt hans store lidenskap.  

fakta
 n Johann Gutenbergs første og 
største trykksak var Bibelen, 
som ble trykket 1454–56.

 n Nordens første bibel, Gustav 
Vasas bibel, ble utgitt i 
Sverige i 1541.

 n Christian IIIs bibel fra 1550 
regnes som Norges (og 
Danmarks) første bibel.

 n Bibelen er oversatt til 2.800 
av verdens 6.000 språk.

 n Nordisk bibelmuseum skal 
åpne i løpet av 2018.


